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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสติกเกอร์ ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุ งเทพมหานครนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสติกเกอร์
2) เพื่ อ ศึก ษาถึ งปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มีผลต่ อ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ สติ ก เกอร์ 3) เพื่อ ศึ ก ษาหา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสติกเกอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุ งเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400
ตัวอย่างโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็ นไปตามโอกาสทางสถิติ (Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการกําหนด
โควตาลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุ งเทพมหานครของบริ ษทั ตัวอย่างที่เคยซื้ อสติกเกอร์ จาํ นวน
200 ราย และวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เคยซื้ อสติกเกอร์ และไม่ได้เ ป็ นลูกค้าของบริ ษ ัทตัวอย่างในเขต
กรุ งเทพมหานครอี กจํานวน 200 ราย เครื่ อ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น
แบบพหุ คูณในการทดสอบสมมติฐาน การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุต้ งั แต่ 30-40 ปี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี รายได้ 10,000-20,000 บาท มีรูปแบบธุ รกิจเป็ นบริ ษทั จํากัด ลักษณะกิจการผลิตสิ นค้า และมี
จํานวนการจ้างงานไม่เกิน 25 คน กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสิ นใจซื้ อสติกเกอร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับสําคัญมากและมี
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสิ นใจซื้อดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์มีความสําคัญ
มากที่สุด รองลงมาคือ ปั จจัยด้านราคา และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลําดับ และปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสติกเกอร์
คําสําคัญ: ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด, กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ, ความสัมพันธ์, สติกเกอร์, วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
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ABSTRACT

Marketing mix factors influencing the purchasing decision of stickers on small and medium enterprises in
Bangkok, Thailand. Research objective aims to 1) Learning the purchasing decision of stickers on small and
medium enterprises. 2) Learning marketing mix factors influencing the purchasing decision of stickers on small
and medium enterprises. 3) Learning relationship of marketing mix factors with the purchasing decision of stickers
on small and medium enterprises. Sample group for this research consisted of 400 small and medium enterprises.
Non-Probability Sampling was used to determine quota of 200 small and medium enterprises which are current
customers of sample company who were purchase stickers and 200 small and medium enterprises which are not
current customers of sample company who were purchase stickers around Bangkok, Thailand. Research tool was
questionnaire using statistical analysis included frequency, percentage, mean, and standard deviation. Linear
Regression was used to test association. Descriptive analysis indicates that respondent profile (of highest
percentage) consisted of male, 30 - 40 years old, bachelor degree graduate, THB10,000 - 20,000 (USD300 to 600)
as average income. Business type is company limited. The category is production. And employ less than 25
workers. Sample group purchases stickers by its value if it can make the product more valuable which they find the
printing house on the internet. However, the stickers are good quality as required and they will buy the stickers with
aftersales service such free printer repair and will repeat purchase if they pleased by aftersales services. Small and
medium enterprises have the most important purchasing decision in overall. Results reveal that product factor exerts
greatest influence on purchasing decision, followed by price, and promotion. But place factors are not influence
purchasing decision.
Keywords: Marketing mix factors, purchasing decision, relationship, stickers, small and medium enterprises
1. บทนํา

สติ ก เกอร์ เ ป็ นผลิ ตภัณฑ์ประเภทบรรจุ ภัณฑ์ท่ีนับรวมกับอุ ตสาหกรรมสิ่ งพิ มพ์ จากรายงานของสภา
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ในปี 2559 พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ มีมูลค่าตลาดกว่า 300,000
ล้านบาท แบ่งเป็ นอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ 120,000 ล้านบาท และบรรจุภณ
ั ฑ์ 180,000 ล้านบาท (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย,
2560, น. 5)
สติ ก เกอร์ เ ป็ นทับศัพท์ที่ห มายถึ ง ภาพหรื อ ตัว หนัง สื อ บนแผ่นกระดาษ เป็ นต้น ที่ด้านหลังฉาบกาวไว้
สําหรับลอกแล้วแปะลงบนวัสดุอื่น ๆ หรื อ รู ปลอก หากตรงกับภาษาไทยที่สุดคือ ฉลาก หมายถึง สิ่ งเช่นติ้ว ตัว๋ หรื อ
แผ่นกระดาษเล็ก ๆ เป็ นต้น, ป้ ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค เรี ยกว่า ฉลากยา, หรื อ สลาก, และ รู ป รอย
ประดิษฐ์ เครื่ องหมาย หรื อข้อความใด ๆ ที่แสดงไว้ที่ภาชนะหรื อหี บห่ อบรรจุสินค้า เช่น ฉลากยา ฉลากเครื่ องสําอาง
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
การใช้งานสติ กเกอร์ สามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้ โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภทคื อ สติ ก
เกอร์สาํ หรับงานพิมพ์ที่เมื่อพิมพ์เสร็ จแล้วนําไปใช้งานภายนอก (External Application) เช่น สติกเกอร์รูปภาพโฆษณา
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กลางแจ้ง ติ ด บริ เวณกระจก และสติ ก เกอร์ สําหรั บ งานพิ มพ์ที่ เ มื่อ พิ ม พ์เ สร็ จ แล้ว นํา ไปใช้ง านภายใน (Internal
Application)
ความเป็ นมาของอุตสาหกรรมสติกเกอร์ในประเทศไทยได้มีมาประมาณ 20 ปี โดยเริ่ มแรกเป็ นการผลิตเพื่อ
รองรับธุรกิจของตนเอง ในระยะเริ่ มแรกสิ นค้าที่ผลิตได้จะมีคุณภาพตํ่าและไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจึง
ได้เกิดมีผนู้ าํ สิ นค้าที่มีคุณภาพดีเข้ามาจากต่างประเทศ เมื่อตลาดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ก่อให้เกิดมีผลู้ งทุนจาก
ประเทศไต้หวันเข้ามาร่ วมลงทุนกับนักธุรกิจไทยก่อตั้งเป็ นผูผ้ ลิตสติกเกอร์รายแรกที่มีคุณภาพดี และมีผผู้ ลิตมากราย
เข้ามาลงทุนและจุดเปลี่ยนที่สําคัญของธุ รกิจนี้ คือการที่บริ ษทั ข้ามชาติทางด้านสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคเช่น P&G,
Unilever และ Colgate ใช้ไทยเป็ นฐานการผลิตเพื่อการส่ งออกอันหมายถึง การบริ โภคสิ นค้าสติกเกอร์ จะมีเพิ่มมาก
ขึ้นโดยอัตโนมัติ ทําให้เกิดผูป้ ระกอบการใหม่ ๆ เข้าสู่ธุรกิจประเภทนี้ (เกียรติชยั แสงอรุ ณ, 2550)
ตลาดของสติ ก เกอร์ ในขั้นตอนการพิมพ์ เป็ นสติ ก เกอร์ ที่ ผลิ ตจากการนําสติ ก เกอร์ ไปแปรรู ปคื อ เข้า สู่
กระบวนการพิ ม พ์ ซึ่ งสามารถแบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ ห ลากหลาย อาทิ กลุ่ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กลุ่ ม อาหาร กลุ่ ม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นการนําไปใช้ภายใน เป็ นการติดเพื่อ เป็ นป้ าย เป็ นฉลาก หรื อเป็ นการปิ ดบนบรรจุภณ
ั ฑ์
ทดแทนการพิมพ์กล่องหรื อขวด เป็ นต้น
บริ ษทั ตัวอย่าง เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้าน AUTO ID System อาทิ จําหน่ายเครื่ องพิมพ์บาร์ โค้ด เครื่ องสแกนบาร์ โค้ด
หมึกพิมพ์สําหรับเครื่ องพิมพ์บาร์ โค้ด และสติกเกอร์ โดยมีโรงงานผลิ ตสติกเกอร์ เป็ นของตนเอง ผลิตสติก-เกอร์ และ
ให้บริ การกับลูกค้าธุรกิจหรื อที่เรี ยกว่า B2B โดยมีสัดส่ วนลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) คิดเป็ นร้อยละ
90 และลูกค้าวิสาหกิจขนาดใหญ่ (Le) คิดเป็ นร้อยละ 10 ในการดําเนินงานปัจจุบนั นั้นบริ ษทั ผลิตสติก-เกอร์ตามคําสัง่ และ
ตามแบบของลูกค้า โดยนําไปใช้ในการพิมพ์รูปภาพข้อความ เครื่ องหมายการค้า และอื่น ๆ เพื่อการโฆษณา การบรรจุหีบ
ห่ อและตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็ นสติกเกอร์ที่ใช้ภายในเท่านั้น โดยแบ่งชนิด
ของสติกเกอร์ได้ดงั นี้ 1) สติกเกอร์ชนิดกระดาษ คือ สติกเกอร์ที่มีส่วนของผิวหน้าเป็ นกระดาษ เช่น สติกเกอร์ป้ายราคาที่
ติดตามซองขนม เป็ นต้น 2) สติกเกอร์ ชนิ ดฟิ ล์มและพลาสติ กต่าง ๆ คือ สติกเกอร์ ที่มีส่วนของผิวหน้าเป็ นฟิ ล์มและ
พลาสติก เช่น สติกเกอร์ที่ติดตามขวดนํ้า หรื อ สิ นค้าแช่เย็น เป็ นต้น 3) สติกเกอร์ พิเศษอื่น ๆ เช่น สติกเกอร์ ที่ใช้สําหรับ
พิมพ์บาร์ โค้ด หรื อ สติ กเกอร์ ที่ใช้พิมพ์โดยความร้ อนจากหัวพิมพ์ เป็ นต้น 4) พลาสติ กสุ ญญากาศ เช่ น พลาสติ ก
สุ ญญากาศติดแผ่นป้ ายแสดงการเสี ยภาษีรถยนต์ประจําปี ที่กระจกหน้ารถยนต์
การศึกษาถึงปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสติกเกอร์ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นการศึก ษาถึ งปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาดในเรื่ อ งต่ าง ๆ เช่ น
ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่อ งทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด และกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อในด้านต่าง ๆ ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุ งเทพมหานคร ตลาดสติกเกอร์ เป็ นตลาดที่มีการแข่งขันสู ง และลูกค้ามี
ความอ่อนไหวต่อราคาและบริ การ รวมทั้งมีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเอง ธุรกิจโรงพิมพ์ขนาดเล็กมีการแข่งขัน
สูง เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่เข้าง่ายและออกง่าย นอกจากนี้ ยงั มีบริ ษทั ที่ไม่มีโรงพิมพ์เป็ นของตนเองก็สามารถเข้ามาทํา
ธุรกิจได้ ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญสมควรแก่การศึกษา รวมทั้งสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุ งเพื่อเพิ่มยอดขาย
และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแข่งขันของบริ ษทั ผูผ้ ลิตที่มีอยู่เดิมและผูล้ งทุนที่สนใจจะเข้ามาแข่งขันในตลาด
นําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุ ด
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แนวคิดและทฤษฎี
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing mix strategy) (Kotler, 1997) หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า กลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผบู้ ริ โภคยอมรั บได้ และผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ ายเพราะมองเห็ นว่าคุ ้ม
รวมถึงมีการจัดจําหน่ ายกระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้ อหาเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยความ
พยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสิ นค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง ที่เรี ยกว่า ส่ วนประสมการตลาด (Marketing
mix) ซึ่งประกอบด้วย 4P’s ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง การมีสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ในทาง
ปฏิบตั ินกั การตลาดที่จะผลิตหรื อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดใดจะต้องพิจารณาสิ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองลูกค้า
เพิ่มเติมอีก
2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาต้นทุน (Cost) ของลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
คุณค่าผลิตภัณฑ์และราคาผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาก็จะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น ผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้อง
คํานึงถึงคุณค่าที่รับรู้ (Perceived value) ในสายตาลูกค้า (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550, น. 19-22)
3. การจัดจําหน่ าย (Channel of distribution) หมายถึ ง การจัดจําหน่ าย กระจายสิ นค้าให้ส อดคล้อ งกับ
พฤติกรรมการซื้อหา และให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ซึ่งกลยุทธ์การจัดจําหน่าย หรื อกลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการใช้ความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสิ นค้าและเกิ ด
พฤติกรรมอย่างถูกต้อง
ขั้นตอนการตัดสิ นใจ (Buying Decision Process) เป็ นลําดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคโดยมี
ลําดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ 5 ขั้นตอนของผูบ้ ริ โภค ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,
2541, น. 145)
การรับรู ้ปัญหา
(Problem Recognition)

พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Post
Purchase Behavior)

การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase
Decision)

การแสวงหาข้อมูล
(Information Search)

การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of
Alternative)

รู ปที่ 1 กระบวนการการตัดสิ นใจซื้อ 5 ขั้นตอนของคอทเลอร์
ที่มา: Kotler, 1997)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เกียรติชยั แสงอรุ ณ (2550) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยสําคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อสติกเกอร์ ในอุตสาหกรรม
สิ่ งพิมพ์ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ อายุ ทีแ่ ตกต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยทางการตลาดไม่แตกต่าง
กัน การศึกษาและตําแหน่งหน้าที่ ให้ความสําคัญกับปัจจัยทางการตลาด ในด้านของผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่ งเสริ ม
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การตลาดแตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยทางด้านธุ รกิจ ได้แก่ ทุนจดทะเบียนบริ ษทั และกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันให้
ความสําคัญกับปัจจัยทางการตลาดไม่แตกต่างกัน
จิตราภรณ์ วันใจ (2548) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจจัด
จําหน่ายยาสมุนไพรไทยของผูป้ ระกอบการร้านขายยา จังหวัดเชียงราย” พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจจัดจําหน่ายยาสมุนไพรไทยของผูป้ ระกอบการร้านขายยา ในภาพรวม ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมา ด้านการจัดจําหน่ าย และด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ด้านราคา ตามลําดับ การเปรี ยบเทียบการเลือกจัดจําหน่ ายยาสมุนไพรไทยของผูป้ ระกอบการ
ร้านขายยาที่ได้รับอิทธิพลจากปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านประเภทร้านขายยาและด้านระยะเวลาเปิ ดกิจการใน
ภาพรวมมีระดับความสําคัญไม่มีความแตกต่างกัน
กําธร โชคะสุ ต (2549) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เหล็กเส้นของร้านค้าวัสดุก่อสร้าง บริ ษทั มังกรเหล็ก จํากัด” ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดใน
ภาพรวมร้ านค้าเห็ นความสําคัญมาก (μ = 3.64, σ = 0.833) โดยมีปัจ จัยด้านผลิ ตภัณฑ์และปั จจัยด้านราคามี
ความสําคัญในระดับมาก ส่ วนปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายและด้านการส่ งเสริ มการขายมีความสําคัญในระดับ
ปานกลาง การเปรี ยบเทียบตําแหน่ ง ประสบการณ์ทาํ งาน และขนาดร้านค้าที่ต่างกันมีพฤติกรรมเลือกซื้ อเหล็กเส้น
มาตรฐานรี ดซํ้า โดยซื้อจากตัวแทนจําหน่าย 2-3 บริ ษทั และใช้เงื่อนไขการชําระเงินซื้ อเงินสด มีส่วนลด 1.5% ส่ วน
พฤติกรรมการชําระเงินของกิจการขนาดกลางจะชําระเงินภายใน 45 วัน ไม่มีส่วนลด
กุสุ มา อภิ ว รรธกกุล (2546) ได้ทาํ การศึก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดที่มีอิ ทธิ พลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ อะไหล่รถยนต์ข องผูป้ ระกอบการอู่ซ่ อมรถยนต์ในอําเภอเมือ ง จังหวัดเชี ยงใหม่” พบว่า ปั จจัยส่ ว น
ประสมทางการตลาดที่ผปู้ ระกอบการให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา และ
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ส่ วนปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูป้ ระกอบการให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับปาน
กลาง
ศรากร สังข์โสภณ (2549) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่น
พลาสติกพีวีซี กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” พบว่า กลุ่มเป้ าหมายที่
ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ จํานวนแรงงาน ประเภทของสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่ใช้แผ่นพลาสติกพีวีซี
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อแผ่นพลาสติกพีวีซีต่างกัน กลุ่มเป้ าหมายที่ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ
จํานวนแรงงาน ประเภทของสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่ใช้แผ่นพลาสติกพีวีซีแตกต่างกันจะมีระดับความสําคัญของส่ วน
ประสมทางการตลาดแตกต่างกัน ผูต้ อบแบบสอบถามที่อายุ รายได้ต่อเดือน อายุการทํางาน ตําแหน่ งงานแตกต่างกัน
จะมีพฤติกรรมการซื้อแผ่นพลาสติกพีวีซีต่างกันและผูต้ อบแบบสอบถามที่อายุ รายได้ต่อเดือน อายุการทํางานแตกต่าง
กันจะมีระดับความสําคัญของส่ วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน
ปณิตา มัน่ ทน (2552) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยทางส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลในการตัดสิ นใจเลือก
บริ การเคลือบพื้นอุตสาหกรรมในผูซ้ ้ือกลุ่มอาคารธุรกิจ” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจ มากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านบุคลากร กระบวนการให้บริ ก าร ผลผลิตและคุณภาพ
ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด มีความสําคัญในระดับมาก ด้านสิ่ งนําเสนอทางกายภาพให้
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ความสําคัญในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยเฉพาะบุคคลปัจจัยสิ่ งแวดล้อม และปัจจัยภายใน
องค์กร ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 8 ด้านที่แตกต่างกัน
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้อสติกเกอร์
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสติกเกอร์
3. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสติกเกอร์
3. การดําเนินการวิจัย
กลุ่มตัว อย่างในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึก ษาวิจ ัยคํานวณจากสถิติการขึ้ นทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560 โดย สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีจาํ นวนขึ้น
ทะเบียนในปี 2559 จํานวน 3,013,722 ราย โดยมีจาํ นวนในเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุดจํานวน 544,476 ราย เป็ น
การกําหนดขนาดตัวอย่างที่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรตารางสุ่ มของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1997)
จํานวน 400 ราย การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาวิจยั ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็ นไป
ตามโอกาสทางสถิติ (Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการกําหนดโควตาลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในเขตกรุ งเทพมหานครของบริ ษทั ตัวอย่างที่เคยซื้อสติกเกอร์จาํ นวน 200 ราย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่เคยซื้อสติกเกอร์และไม่ได้เป็ นลูกค้าของบริ ษทั ตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานครอีกจํานวน 200 ราย แล้วนําไปแจก
โดยสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก
การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากได้มีการกําหนดเทคนิค ประชากร จัดทําแบบสัมภาษณ์เรี ยบร้อยแล้วจากนั้น
จึงออกเก็บ ข้อมูลโดยการใช้การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลแบบสอบถาม จากนั้นเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 6 สัปดาห์ จากนั้นจึงทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนํามาทําการคํานวณ โดยใช้การคํานวณ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป
4. ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ประกอบด้ วย
1.1 ข้ อมูลประชากรศาสตร์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีการศึกษาในระดับปริ ญ ญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,000 –
20,000 บาท รู ปแบบธุรกิจเป็ น บริ ษทั จํากัด ลักษณะกิจการเป็ นการผลิตสิ นค้า การจ้างงานไม่เกิน 25 คน
1.2 ระดับความสําคัญของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.40 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 รองลงมาคือ ด้านราคา อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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4.45 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และข้อ ที่มีค่ าเฉลี่ ยน้อ ยที่สุด คือ ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย อยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.82
1.3 ระดับความคิดเห็นของกระบวนการตัดสินใจซื้อสติกเกอร์
พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็ นของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.45 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ดคือ ด้านพฤติก รรมหลังการซื้ อ อยู่ในระดับมากที่สุ ด มีค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.95 รองลงมาคื อ ด้านการประเมิน
ทางเลือก อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ด้านการรับรู้ปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67
ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.43 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อ ยที่สุด คื อ ด้านการค้นหา
ข้อมูล อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.42
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิตเิ ชิงอนุมาน
ตอนที่ 1 การทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กบั
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดยใช้เครื่ องมือ t-test
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างเพศกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัย

F

Sig.

5.020

0.026

ด้านราคา

.038

0.846

ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย
ด้านการส่งเสริ ม
การตลาด

.000

0.983

2.024

0.156

ด้านผลิตภัณฑ์

t

df

1.119
1.105
-0.076
-0.076
-1.632
-1.635
0.735
0.730

398
361.961
398
388.943
398
387.647
398
373.543

Sig.(2tailed)
0.264
0.270
0.939
0.939
0.103
0.103
0.463
0.463

Mean
Difference
0.036
0.036
-0.003
-0.003
-0.186
-0.186
0.029
0.029

Std. Error
Difference
0.032
0.032
0.040
0.040
0.114
0.114
0.040
0.040

95% Confidence Interval
of Difference
Lower
Upper
-0.027
0.098
-0.028
0.099
-0.082
0.076
-0.082
0.076
-0.409
0.038
-0.409
0.038
-0.049
0.107
-0.049
0.107

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่ างกันมีระดับความแตกต่ างของ
ค่าเฉลี่ยกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างรู ปแบบธุรกิจกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัย

F

Sig.

t
3.060
3.390
2.927
3.180

ด้านผลิตภัณฑ์

43.339

0.000

ด้านราคา

38.512

0.000
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Sig.(2tailed)
0.002
0.001
0.004
0.002

Mean
Difference
0.098
0.098
0.120
0.120

Std.Error
Difference
0.032
0.029
0.041
0.038

95% Confidence Interval
of Difference
Lower
Upper
0.035
0.162
0.041
0.156
0.039
0.200
0.046
0.194
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ปั จจัย
ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย
ด้านการส่งเสริ ม
การตลาด

F

Sig.

0.194

0.660

40.928

0.000

t

df

-1.153
-1.154
3.072
3.332

398
325.481
398
393.951

Sig.(2tailed)
0.250
0.250
0.002
0.001

Mean
Difference
-0.134
-0.134
0.123
0.123

Std.Error
Difference
0.117
0.117
0.040
0.037

95% Confidence Interval
of Difference
Lower
Upper
-0.364
0.095
-0.364
0.095
0.044
0.202
0.050
0.195

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรูปแบบธุรกิจแตกต่างกันมีระดับความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กบั ปั จจัยส่ ว น
ประสมทางการตลาด โดยใช้เครื่ องมือ Analysis of Variance (ANOVA)
ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั ส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัย
1. ด้านผลิตภัณฑ์

2. ด้านราคา

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด

อายุ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of Squares
2.122
37.815
39.938
2.220
62.178
64.398
2.102
511.888
513.990
1.692
60.068
61.760

df
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399

Mean Square
0.707
0.095

F
7.408

Sig.
0.000

0.740
0.157

4.713

0.003

0.701
1.293

0.542

0.654

0.564
0.152

3.719

0.012

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความสําคัญ เกี่ยวกับ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 ตารางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัย
1. ด้านผลิตภัณฑ์

2. ด้านราคา

การศึกษา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
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Sum of Squares
1.909
38.029
39.938
1.755
62.642
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df
4
395
399
4
395

Mean Square
0.477
0.096

F
4.956

Sig.
0.001

0.439
0.159

2.767

0.027
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ปั จจัย
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด

การศึกษา
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of Squares
64.398
9.665
504.325
513.990
2.661
59.099
61.760

df

Mean Square
399
4
395
399
4
395
399

F

Sig.

2.416
1.277

1.892

0.111

0.665
0.150

4.446

0.002

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความสําคัญ
เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 ตารางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กบั ส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัย
1. ด้านผลิตภัณฑ์

2. ด้านราคา

3. ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ ม
การตลาด

รายได้
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of Squares
1.520
38.417
39.938
.891
63.507
64.398
16.886
497.104
513.990
1.525
60.235
61.760

df
5
394
399
5
394
399
5
394
399
5
394
399

Mean Square
0.304
0.098

F
3.118

Sig.
0.009

0.178
0.161

1.105

0.357

3.377
1.262

2.677

0.021

0.305
0.153

1.995

0.078

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้แตกต่างกันมีระดับความสําคัญเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ตารางที่ 6 ตารางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะกิจการกับส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัย
1. ด้านผลิตภัณฑ์

2. ด้านราคา

3. ด้านช่องทาง

ลักษณะกิจการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

Sum of Squares
0.918
39.020
39.938
0.923
63.474
64.398
8.049
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df
3
396
399
3
396
399
3

Mean Square
0.306
0.099

F
3.105

Sig.
0.027

0.308
0.160

1.920

0.126

2.683

2.100

0.100
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ปั จจัย
การจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ ม
การตลาด

ลักษณะกิจการ
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of Squares
505.941
513.990
1.320
60.440
61.760

df
396
399
3
396
399

Mean Square
1.278
0.440
0.153

F

2.882

Sig.

0.036

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มลี กั ษณะกิจการแตกต่างกันมีระดับความสําคัญ
เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์หาความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ คูณของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อสติกเกอร์
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 7 พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อด้าน
การรับรู้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด โดยตัว แปรทั้ง 3 ร่ วมกันพยากรณ์ ผลที่มีต่อ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ได้ร้อ ยละ 13.1 (R² = 0.131)
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) 0.57
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 8 พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อด้าน
การค้นหาข้อมูล อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด โดยตัว แปรทั้ง 2 ร่ วมกัน พยากรณ์ผ ลที่ มีต่ อ กระบวนการตัดสิ น ใจซื้ อ ได้ร้อ ยละ 8.9 (R² = 0.089)
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) 1.24
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 9 พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อด้าน
การประเมินทางเลือกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยตัว แปรทั้ง 3 ร่ ว มกันพยากรณ์ผลที่มีต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อได้ร้อ ยละ 39.8
(R² = 0.398) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) 0.32
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 10 พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อด้าน
การตัดสิ นใจซื้ออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา โดยตัว
แปรทั้ง 2 ร่ ว มกันพยากรณ์ผลที่มีต่อ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อได้ร้อ ยละ 7.9 (R² = 0.079) มีค วามคลาดเคลื่ อ น
มาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) 0.84
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 11 พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อด้าน
พฤติกรรมหลังการซื้ออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดย
ตัวแปรนี้พยากรณ์ผลที่มีต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อได้ร้อยละ 2.9 (R² = 0.029) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การพยากรณ์ (SEE) 0.22
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ตารางที่ 7 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ คูณของปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสติกเกอร์โดยรวม
ตัวแปร
ค่าคงที่
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
R = 0.363

R² = 0.132

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
1.767
0.244
0.597
0.049
-0.059
0.022
0.046
0.040
0.052
0.017
SEE = 0.56 F = 60.492 Sig = 0.000

t

Sig.
7.231
12.096
-2.613
1.671
3.049

0.000
0.000
0.009
0.095
0.002

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 12 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
โดยรวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด โดยตัวแปรนี้พยากรณ์ผลที่มีต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อได้ร้อยละ 13.2 (R² = 0.132) มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) 0.56
5. การอภิปรายผล
1. กระบวนการตัดสิ นใจซื้อสติกเกอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือก
ซื้อสติกเกอร์เพราะสติกเกอร์ทาํ ให้สินค้าหรื อบริ การมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยค้นหาผูผ้ ลิตสติกเกอร์ จากอินเทอร์ เน็ตมาก
ที่สุด นอกจากนี้จะตัดสิ นใจซื้อสติกเกอร์เพราะสติกเกอร์มีคุณภาพดีตามที่ตอ้ งการ โดยจะซื้ อกับบริ ษทั ห้าง ร้าน ที่มี
บริ การหลังการขาย เช่น ฟรี ค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องพิมพ์ และจะซื้อสติกเกอร์ที่บริ ษทั ห้าง ร้านเดิมอีก หากพอใจในบริ การ
หลังการขาย
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ สติกเกอร์ แบ่งตามปั จจัยด้านต่างๆ
พบว่าปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่ อ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ สติ ก เกอร์
โดยรวม โดยปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสติกเกอร์ มากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลําดับ ในขณะที่ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ไม่มี
ผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสติกเกอร์โดยรวม ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
- ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสติกเกอร์ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากสติกเกอร์ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งนําไปปิ ดเพื่อประกอบกับสิ นค้าหรื อบรรจุ ภณ
ั ฑ์อ่ืน เช่น กล่อง ขวด ทําให้ผูซ้ ้ื อให้ความสําคัญกับ
ความสวยงาม คมชัด ความถูกต้องของข้อความ และประหยัดเวลาในการบรรจุหีบห่ อ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปณิตา มัน่ ทน (2552) ที่พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า ส่ วนใหญ่ตอ้ งการซื้อเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจ และสอดคล้องกับข้อกําหนด เน้นคุณภาพของสิ นค้าและ
บริ การมากที่สุด
- ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสติกเกอร์ ทั้งนี้เนื่องจากผูซ้ ้ือจะมี
ความรู้เรื่ องสติกเกอร์ไม่มากก็นอ้ ย การมีสินค้าตัวอย่างให้ลองใช้ในการเสนอขาย และหากให้ความรู้เรื่ องสติกเกอร์
แก่ผซู้ ้ือจะเป็ นเหตุจูงใจให้ซ้ือมากขึ้น นอกจากนี้การลดราคาเองก็มีการตอบรับที่ดี แต่ใช้กบั ผูซ้ ้ือบางรายไม่ได้เพราะผู้
ซื้อต้องระบุตราสิ นค้าเท่านั้น สอดคล้องกับ จิตราภรณ์ วันใจ (2548) ที่พบว่า ผูป้ ระกอบการร้านขายยาให้ความสําคัญ
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กับปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเฉพาะการขายโดยใช้พนักงานขายที่มีมนุ ษย์สัมพันธ์ดี
และการขายโดยใช้พนักงานขายที่มีการแก้ไขปัญหาให้กบั ลูกค้าเป็ นที่น่าพอใจ
- ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสติกเกอร์ เนื่ องมาจากปั จจุบนั มีผปู้ ระกอบการ
ผลิตสติก-เกอร์หรื อโรงพิมพ์เพิ่มมากขึ้น มีการแข่งขันเรื่ องราคาสูง ทําให้ราคาสติกเกอร์ในปัจจุบนั มีราคาที่เหมาะสม
มากขึ้น และถูกกว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทอื่นบางประเภท และผูซ้ ้ือมักจะตัดสิ นใจซื้อสติกเกอร์จากผูข้ ายที่มีราคาถูกกว่า
ผูข้ ายรายอื่น สอดคล้องกับ กําธร โชคะสุ ต (2549) ที่พบว่า ปัจจัยด้านราคามีความสําคัญในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
แต่ละเรื่ องพบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับ การตั้งราคาสิ นค้าให้ถูกกว่าคู่แข่ง การแจ้งลดราคาได้เร็ วกว่าคู่แข่ง และให้
ส่ วนลดการค้ากรณี ที่ซ้ื อในปริ มาณมาก และสอดคล้องกับ เกียรติชยั แสงอรุ ณ (2550) ที่พบว่า การมีปัจจัยทางด้าน
ราคาที่เหมาะสมและควรจะเน้นการขายตรงเข้าสู่ โรงพิมพ์เพื่อให้ผบู้ ริ โภคมีความเข้าใจการนําสิ นค้าไปใช้และช่วย
แก้ปัญหาให้กบั ลูกค้าได้ดว้ ย
- ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ เนื่ องจากผูข้ ายสติกเกอร์
ส่ วนใหญ่มีบริ การจัดส่ งฟรี ทําให้ผซู้ ้ื อไม่จาํ เป็ นต้องหาผูผ้ ลิตสติกเกอร์ เอง และมีพนัก งานขายเข้าไปเสนอขายให้
ความรู้กบั ผูซ้ ้ือถึงที่ ขัดแย้งกับ กุสุมา อภิวรรธกกุล (2546) ที่พบว่าผูป้ ระกอบการให้ความสําคัญปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายอยู่ในระดับมาก คือ การมีสินค้าที่พร้อมสําหรับการขายอยู่เสมอ สามารถ
สั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้ และมีความรวดเร็ วในการจัดส่ ง
3. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยรวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด โดยตัวแปรนี้พยากรณ์ผลที่มีต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อได้ร้อยละ 13.2 (R² = 0.132) มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) 0.56 โดยตัว แปรปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดที่ส ามารถพยากรณ์ผลต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อได้มากที่สุด คือ ด้านการประเมินทางเลือก ได้ร้อยละ 39.8 (R² = 0.398)
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้
ผูผ้ ลิตสติกเกอร์หรื อโรงพิมพ์ควรใช้ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยผูผ้ ลิตสติก
เกอร์หรื อโรงพิมพ์ควรพัฒนาเทคนิคการพิมพ์บนสติกเกอร์ เพื่อให้มีสีที่สวยคมชัดกว่าคู่แข่ง ซึ่ งจะกลายเป็ นจุดเด่นของ
ตนเองสามารถนํามาเป็ นปั จจัยที่ส่ งผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อในทุกด้าน รองลงมาคื อปั จ จัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา ผูผ้ ลิตสติกเกอร์หรื อโรงพิมพ์ควรพัฒนาแผนการบริ หารต้นทุนเพื่อให้มีความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
และใช้ราคาที่สามารถเข้าชิงส่ วนแบ่งตลาดได้ และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด ควรใช้
พนักงานขายที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทกั ษะในการแก้ไขปั ญหา การทําโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตเรื่ องความรู้ของสติกเกอร์
สามารถส่ งผลต่ อยอดขายได้ และการลดราคายังเป็ นเหตุ จูงใจผูซ้ ้ื อ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายถึ งแม้จะไม่มีผลต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อโดยรวม แต่ผผู้ ลิตสติกเกอร์หรื อโรงพิมพ์ควรมีบริ การจัดส่ งฟรี รวมทั้งทําการทําเว็บไซต์เพื่อให้
ผูซ้ ้ือสามารถสั่งซื้อหรื อสอบถามผ่านระบบออนไลน์ได้ เป็ นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายอีกทางหนึ่ง
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
ควรขยายขอบเขตการวิจยั ไปยังจังหวัดอื่น เพื่อสะท้อนให้เห็ นถึงกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสติกเกอร์ ของ
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด หรื อภูมิภาคนั้นๆ ว่าแตกต่างหรื อใกล้เคียงกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในกรุ งเทพมหานครหรื อไม่ นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาสติกเกอร์ ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง เช่น สติกเกอร์ เนื้ อกึ่งมันกึ่งด้าน
น่าสนใจในการศึกษาอย่างยิง่ เนื่องมาจากเป็ นเนื้อสติกเกอร์ที่นิยมใช้มากที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาค้นคว้าฉบับนี้ สํา เร็ จ ลุ ล่ ว งได้ด้ว ยความช่ ว ยเหลื อ จากผูม้ ีพระคุ ณหลายท่าน ผูศ้ ึก ษาขอกราบ
ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สิ ริพนั ธ์ วงศ์อินทวัง อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้ให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนํา และข้อคิดเห็ นต่างๆ ที่ดี
และเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นการศึกษาโดยตลอด รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่ องจนการศึกษาสําเร็ จได้ดว้ ยดี ผูศ้ ึกษา
ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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