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ส่วนประสมการตลาดค้าปลีกท่ีมีผลต่อผู้บริโภค                                                       

ในการเลือกร้านจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงราย 

Retail Marketing Mix Affecting Consumers Towards Selecting  

Finished Furniture Stores in Mueang Chiang Rai District 

พิจาริน ธิติบดินทร์*  และวิสุทธร   จิตอารี* *  

บทคัดย่อ   

การค้นคว้าแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดค้าปลีกท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลือก  

ร้านจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ผู้บริโภคที่เคยซ้ือเฟอร์นิเจอร์จากร้านจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงรายมาก่อนหน้าในระยะไม่เกิน 1 ป ี

ซ่ึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน t-test และ F-test ใช้ในการทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ีย 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตร ี

สถานภาพโสด รายได้ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท  มีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ  

ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอน โดยเลือกซื้อเป็นชิ้น โดยแหล่งข้อมูลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์

สําเร็จรูป คือ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Line, Email  ผู้มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตัดสินใจซื้อ

เฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในแต่ละคร้ัง คือ ตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเอง  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีซ้ือเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูป       

ในแต่ละครั้งตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และส่วนใหญ่ชําระเงินด้วยเงินสดเต็มจํานวน 

ปัจจัยย่อย 10 อันดับสูงสุดของส่วนประสมการตลาดค้าปลีก ท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านจําหน่าย

เฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงรายเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยได้แก่  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า รองลงมาคือ 

พนักงานขายมีการให้บริการลูกค้าด้วยรอยยิ้ม มีอัธยาศัยดี มีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายคุณภาพให้เลือก พนักงานขายมี

ความสุภาพอ่อนโยน และเป็นมิตร มีบริการประกอบติดต้ังด้วยทีมช่างฝีมือคุณภาพ มีป้ายบอกราคาสินค้าชัดเจน ถูกต้อง 

มี ข้ันตอนการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว มีสินค้าหลายหมวด (ชนิด ) ครบถ้วน เช่น ชุดห้องนอน ชุดห้องครัว                

ชุดห้องรับแขก  เป็นต้น ความสะดวกรวดเร็วในการชําระเงิน  มีบริการจัดส่งสินค้าฟรีในระยะทางท่ีกําหนด  พนักงานขาย

มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายระดับราคาให้เลือก   มีที่จอดรถเพียงพอสําหรับลูกค้าที่  

มาใช้บริการ  มีบริการซ่อมเฟอร์นิเจอร์หลังการขาย  รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์มีความหลากหลาย  เช่น Modern Style, 

Louise Style, Luxury Style, Classic Style, Antique style  หรือ Contemporary  Style สามารถชําระเงินได้หลายวิธี เช่น  

บัตรเครดิต เงินสด เช็ค เป็นต้น   มีการจัดวางและจัดเรียงสินค้าตามหมวดหมู่   และพนักงานขายมีจํานวนเพียงพอท่ีจะ

ใหบ้ริการได้อยา่งทั่วถึง ตามลําดับ 

                                                            
*นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติสําหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  อาจารย ์ดร.  อาจารย์ประจําภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

This independent study was designed to study the Retail marketing mix affecting consumers towards 

Selecting finished furniture Stores in  Mueang Chiang Rai District  The questionnaire was used as a tool to collect 

data from consumers who had purchased furniture from furniture retailers in Mueang Chiang Rai for a period of less 

than one year and statistics such as frequency, percentage and mean, with t-test and F-test used to analyse the 

difference of mean. 

From the study it was found that the majority of respondents was female, aged 31-40 years, with 

education level being bachelor degree graduates, single status, earning income less than or equal to 20,000 baht, 

occupation mostly being civil servants/state enterprise employees/ government employees, most of them chose to 

buy bedroom furniture, choosing to buy piece by piece, source of information influencing the decision to buy ready-

made furniture being social media online such as Facebook, Instagram, Line, Email, most influential persons in 

deciding to purchase furniture each time were the respondents themselves, average expenses for buying furniture 

each occasion being less than or equal to 10,000 Baht, and mostly made full amount of payment in cash. 

The top ten sub-factors of the retail marketing mix which affected consumers in the selection of ready-

made furniture shops in Mueang Chiang Rai District were ranked in order as followings:  price was right for the 

quality of the product; followed by the salespersons providing their service to customers with a smile, in a friendly 

manner; having furniture in various quality of choices; salespeople were polite, courteous, and friendly; providing 

assembly and installation services by a team of skilled and qualified craftsmen; there being clear and accurate price 

tags; procedure of convenient and efficient services was available; having variety of complete products in many 

categories ( kinds) , such as bedroom sets, kitchen sets, living room sets, etc. ; convenient and quick payment 

counters; free delivery being available at designated distances; sales staff was eager to provide services; various 

price levels and choices being available; there being sufficient parking spaces for customers coming to use the 

service; having aftersales furniture repairing services; design in furniture style diversity could be selected, such as 

Modern Style, Louise Style, Luxury Style, Classic Style, Antique style or Contemporary Style; payment methods 

could be made in several options, such as payment via credit card, cash, check and so on; arrangement of display 

and placement of products were categorized consequently; and there being sufficient salespeople to provide services 

thoroughly to each customer, respectively. 
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บทนํา  

จังหวัดเชียงราย ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองหลักของภาคเหนือตอนบน ท่ีมีบทบาทท้ังทางด้านเศรษฐกิจ การค้า  

และการลงทุน   มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสม  เน่ืองจากผังเมืองมีการขยายตัว  จังหวัดเชียงรายได้มีการปรับปรุง

เส้นทางคมนาคม และการวางนโยบายด้านการเช่ือมต่อไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  ตลอดจนการย้ายถ่ินฐานเข้ามาอยู่อาศัย

เพิ่มมากข้ึน  โดยพบว่าในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงรายมีจํานวนประชากร  223,725 ราย  คิดเป็นท้ังส้ินกว่า 80,435 

ครัวเรือน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2559: ออนไลน์)  ส่งผลให้ความต้องการด้านท่ีอยู่อาศัยและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง  

ต่างๆ  เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตลาดเฟอร์นิเจอร์เพ่ือตกแต่งท่ีอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม (เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนปี 58 เปิด

ช่องทางตลาดแนวรุก, 2558: ออนไลน์)   

จากรายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2558 คาดว่าในไตรมาส 3/2558 ยอดขายกลุ่มเฟอร์นิเจอร์

ยังเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองไปจนถึงปลายปี  2559 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558: ออนไลน์) ซ่ึงสวนทางกับภาวะตลาด     

ท่ีอยู่อาศัยโดยรวม  จากการคาดการณ์แนวโน้มยอดขายเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าว  ทําให้เกิดการแข่งขันระหว่างร้านค้า         

ผู้จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ท่ัวไปและรวมถึงศูนย์จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรหรือศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์  ท้ังท่ีเป็นของบริษัท

เจ้าของสินค้า  เช่น Index Living Mall, Modern form, SB Furniture และท่ีเป็นตัวแทนจําหน่าย  ยังรวมไปถึงตัวผลิตภัณฑ์

อีกด้วย 

ตลาดผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดเชียงรายมีผู้จําหน่ายจํานวนมากมีการแข่งขันสูง แต่ละร้านค้าต่างใช้กลยุทธ์

การตลาดท่ีหลากหลาย  เพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด เช่น การแข่งขันด้านราคา  การจัดรายการส่งเสริมการขายอย่าง

ต่อเน่ือง  การออกแบบตกแต่งร้านให้มีความน่าสนใจ  การอบรมพนักงานให้มีความรู้ในตัวสินค้าเพื่อนําเสนอสินค้า 

รวมถึงการมีช่องทางการขายใหม่ ๆ  เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น เพื่อทําให้ลูกค้าเกิด    

ความพึงพอใจและดึงดูดให้ลูกค้าเลือกซ้ือสินค้า  จนทําให้เกิดความภักด ี(Loyalty) ต่อร้านคา้หรือบริษัทได้อีกด้วย  

จากการแข่งขันในธุรกิจจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายท่ีมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง  

ทําให้ผู้ประกอบการบางร้านท่ียังมีการบริหารงานแบบครอบครัวขาดประสบการณ์ในการบริหารกิจการในยุคเทคโนโลยีที่

เปล่ียนแปลงไป   ประกอบกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับ    

ร้านอ่ืนๆ ในตลาดได้  จึงเป็นเหตุผลท่ีทําให้ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีผล         

ต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงราย  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวและ

วางแผนพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการตลาดของผู้ประกอบการต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา  

กลยุทธ์ส่วนประสมการค้าปลีก (Retailing Mix Strategy)  วารุณี ตันติวงศ์วาณิช (2555) ได้กล่าวถึง     

กลยุทธ์ส่วนประสมการค้าปลีกมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ 6 ด้าน คือ ด้านทําเลท่ีต้ัง ความหลากหลายของประเภทสินค้า 

นโยบายราคา ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด การออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า และการบริการลูกค้า 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตการศึกษา 

เน้ือหาในการศึกษาครั้งนี้  จะศึกษาส่วนประสมการตลาดค้าปลีกท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้าน

จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชยีงรายตามกรอบแนวคิดสว่นประสมการค้าปลีก (Retailing Mix Strategy)  

2.ข้ันตอนการศึกษา 

ขั้นตอนการศึกษาเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น  โดยการสํารวจสภาพตลาดธุรกิจจําหน่าย

เฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงราย และทบทวนแนวคิดต่างๆท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสอบถาม และทดสอบ

จํานวน 10 ชุด เพื่อทดสอบความเข้าใจของคําถามและปัจจัยต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนที่จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จํานวน 400 ชุด กับผู้บริโภคที่เคยซื้อเฟอร์นิเจอร์จากร้านจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงรายมาก่อน

หน้าในระยะไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามได้ถูกนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่     

ร้อยละ และค่าเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมานได้แก ่t-test และ F-test 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31- 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 

สถานภาพโสด รายได้ตํ่ากวา่หรือเท่ากับ 20,000 บาท  มีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ  

ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมกรรมการซ้ือเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในอําเภอเมอืงเชียงราย 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอน โดยเลือกซ้ือเป็นช้ิน โดยแหล่งข้อมูลท่ีมีผลต่อ   

การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Line, 

Email  ผู้มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในแต่ละครั้ง คือ ตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเอง  

ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียท่ีซ้ือ เฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในแต่ละครั้งตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท  และส่วนใหญ่ชําระเงินด้วย 

เงนิสดเต็มจํานวน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านจําหน่าย

เฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงราย   

ปัจจัยด้านทําเลที่ต้ัง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงราย  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อย 3 อันดับแรกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ ทําเลท่ีตั้งท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 

ค่าเฉล่ีย 4.31 รองลงมาคือ ทําเลท่ีต้ังอยู่ติดถนนใหญ่  ค่าเฉล่ีย 4.17 และร้านค้าอยู่ใกล้ท่ีอยู่อาศัย ค่าเฉล่ีย 4.01 

ตามลําดับ 

ปัจจัยด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูป

ในอําเภอเมืองเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อย 3 อันดับแรกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่  มีเฟอร์นิเจอร์

หลากหลายคุณภาพให้เลือก ค่าเฉล่ีย 4.50 รองลงมาคือ  มีสินค้าหลายหมวด (ชนิด) ครบถ้วน เช่น ชุดห้องนอน  
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ชุดห้องครัว ชุดห้องรับแขก  เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.45 และ มีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายระดับราคาให้เลือก ค่าเฉล่ีย 4.43

ตามลําดับ  

ด้านนโยบายราคา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงราย 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อย 3 อันดับแรกที่มีผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า 

ค่าเฉล่ีย 4.52  รองลงมาคือ มีป้ายบอกราคาสินค้าชัดเจน ถูกต้อง ค่าเฉล่ีย 4.48 และสามารถชําระเงินได้หลายวิธี เช่น 

ชําระผ่านบัตรเครดิต เงินสด เช็ค เป็นต้น ค่าเฉล่ีย 4.33 ตามลําดับ 

ด้านส่วนประสมการส่ือสารการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในอําเภอ

เมืองเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อย 3 อันดับแรกที่มีผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ พนักงานขายมีความรู้ใน

ตัวสินค้าสามารถให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 4.30 รองลงมาคือ มีการส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก  

แจก แถม ในเทศกาล หรือ โอกาสพิเศษต่างๆ ค่าเฉล่ีย 4.17 ป้ายช่ือร้านมองเห็นได้ชัดเจน สังเกตได้ง่าย ค่าเฉล่ีย 4.15 

ตามลําดบั 

ด้านการออกแบบและการจัดวางสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในอําเภอ

เมืองเชียงราย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อย 3 อันดับแรกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่  มีการจัดวางและ

จัดเรียงสินค้าตามหมวดหมู่ ค่าเฉล่ีย 4.33 รองลงมาคือ การออกแบบจัดพื้นท่ีแสดงสินค้าง่ายต่อการเลือกซื้อและมีห้อง

ตัวอย่างแสดงโชว์สินค้าภายในร้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.24 และการจัดแสดงสินค้าท่ีเน้นความสวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.16 

ตามลําดับ 

ด้านการบริการลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงราย 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อย 3 อันดับแรกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่  พนักงานขายมีการให้บริการลูกค้าด้วย

รอยยิ้ม มีอัธยาศัยดี ค่าเฉล่ีย 4.52 รองลงมาคือ พนักงานขายมีความสุภาพอ่อนโยน และเป็นมิตรและมีบริการประกอบ

ติดตั้งด้วยทีมช่างฝีมือคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน ค่าเฉล่ีย 4.50 และมีข้ันตอนการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ค่าเฉล่ีย 

4.47 ตามลําดับ 

ส่วนที่ 3 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้าน

จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงราย จําแนกตามเพศ  อายุ และรายได้  

 เพศ การทดสอบความแตกต่างทางสถิติด้วย t-test พบว่าปัจจัยย่อยด้านการโฆษณาเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปผ่าน

ส่ือ Offline ท่ีหลากหลาย เช่น วิทยุ  ป้ายโฆษณา  ป้ายกองโจร บิลบอร์ด  รถแห่  เป็นต้น และปัจจัยย่อยด้านพนักงานขาย

มีจํานวนเพยีงพอท่ีจะให้บริการได้ อย่างท่ัวถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

อายุ การทดสอบความแตกต่างทางสถิติด้วย F-test จําแนกด้วยอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าปัจจัยย่อย

ด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า  มีระบบผ่อนชําระ  การโฆษณาเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปผ่านสื่อ Offline ท่ีหลากหลาย 

เช่น วิทยุ  ป้ายโฆษณา  ป้ายกองโจร บิลบอร์ด  รถแห่  เป็นต้น  มีการโฆษณาเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปผ่านส่ือ Online  

ท่ีหลากหลาย เช่น Facebook,  Fan page, Website, Instagram,  Line  และ E-mail  เป็นต้น  มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารของ

ทางร้านค้าผ่านส่ือออนไลน์อย่างต่อเน่ือง  การแจ้งข่าว หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้แก่ ลูกค้าได้รับทราบผ่านทาง SMS,     
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E-mail,   จดหมาย และสื่อออนไลน์ เป็นต้น และมีห้องตัวอย่างแสดงโชว์สินค้าภายในร้าน มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

รายได้ การทดสอบความแตกต่างทางสถิติด้วย F-test พบว่า ปัจจัยย่อยด้านทําเลท่ีต้ังท่ีสะดวกต่อการเดินทาง  

ทําเลที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ ร้านค้าอยู่ใกล้สถานท่ีทํางาน มีสินค้าหลายหมวด (ชนิด) ครบถ้วน รูปแบบของเฟอร์นิเจอร ์      

มีความหลากหลาย  มีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายตราย่ีห้อ  หลากหลายระดับราคา หลายคุณภาพให้เลือก  ราคาเหมาะสม

กับคุณภาพสินค้า สามารถต่อรองราคาได้ การโฆษณาเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปผ่านส่ือ Offline ท่ีหลากหลาย การแจ้งข่าว 

หรือสิทธิพิเศษต่างๆ ให้แก่ ลูกค้าได้รับทราบผ่านทาง SMS  E-mail   จดหมาย และส่ือออนไลน์ เป็นต้น  มีการส่งเสริม

การขาย เช่น การลด แลก แจก แถม ในเทศกาล หรือ โอกาสพิเศษต่างๆ พนักงานขายมีความรู้ในตัวสินค้าสามารถให้

คําแนะนําได้เป็นอย่างดี การเข้าร่วมกับกิจกรรมชุมชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ร้าน  ตัวอาคารมีการออกแบบตกแต่ง

สวยงามทันสมัย การจัดแสดงสินค้าท่ีเน้นความสวยงาม การออกแบบจัดพ้ืนที่แสดงสินค้าง่ายต่อการเลือกซื้อ มีห้อง

ตัวอย่างแสดงโชว์สินค้าภายในร้าน  มีการจัดวางและจัดเรียงสินค้าตามหมวดหมู่ พนักงานขายมีความสุภาพอ่อนโยนและ

เป็นมิตร   ให้บ ริการลูก ค้าด้วยรอย ย้ิม  มี อัธยาศัยดี  มีจํานวนเพียงพอท่ีจะให้บ ริการได้  อย่างท่ัวถึง และมี                 

ความกระตือรือร้นในการให้บริการ  มีข้ันตอนการให้บริการรวมถึงการชําระเงินที่สะดวก รวดเร็ว  มีท่ีจอดรถเพียงพอ

สําหรับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ มีบริการจัดส่งสินค้าฟรีในระยะทางที่กําหนด มีบริการประกอบติดตั้งด้วยทีมช่างฝีมือคุณภาพ 

และมีบริการซ่อมเฟอร์นิเจอร์หลังการขาย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผลการศึกษา  

จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดค้าปลีกท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปใน

อําเภอเมืองเชียงรายสามารถอภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมการตลาดค้าปลีก ได้ดังต่อไปน้ี   

ปัจจัยย่อยด้านทําเลท่ีต้ังท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ อันดับแรก ได้แก่ ทําเลท่ีต้ังท่ีสะดวกต่อการเดินทาง  สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของบุญญฤทธิ์ โรจนรัตน ์(2552) ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสูงสุดได้แก ่ เดินทางสะดวก   

ปัจจัยย่อยด้านความหลากหลายของประเภทสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจ อันดับแรก ได้แก่ มีเฟอร์นิเจอร์

หลากหลายคุณภาพให้เลือก สอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฎฐ์ดนัย ไชยวรฉัตร (2559) พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อ    

การตัดสินใจสูงสุดได้แก่ สินค้ามีหลากหลายคุณภาพ   

ปัจจัยย่อยด้านนโยบายราคาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ อันดับแรก ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริพร โนจ๊ะ (2552) ท่ี พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสูงสุดได้แก่ ราคาที่

เหมาะสมกับคุณภาพ  

ปัจจัยย่อยด้านส่วนประสมการสื่อสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ อันดับแรก ได้แก่ พนักงานขายมีความรู้

ในตัวสินค้าสามารถให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฎฐ์ดนัย ไชยวรฉัตร (2559) เช่นกัน  

ปัจจัยย่อยด้านการออกแบบและการจัดวางสินค้า ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจอันดับแรก ได้แก่  มีการจัดวางและ

จัดเรียงสินค้าตามหมวดหมู่สอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมการค้าปลีก ของวารุณี ตันติวงศ์วาณิช, 2555 พบว่าใน    
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การออกแบบร้าน และการจัดวางสินค้า เป็นการสร้างบรรยากาศภายในร้านให้น่าสนใจ และเป็นที่ดึงดูดให้ลูกค้าอยากเดิน

เข้ามาใช้บริการในร้าน  

ปัจจัยย่อยด้านการบริการลูกค้า ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจอันดับแรก ได้แก่ พนักงานขายมีการให้บริการลูกค้าด้วย

รอยยิ้ม มีอัธยาศัยดีสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมการค้าปลีก ของวารุณี ตันติวงศ์วาณิช, 2555 พบว่า การบริการ

ลูกค้าเป็นแนวทางการปฏิบัติและการให้บริการตามความคาดหวังของลูกค้าท่ีมาใช้บริการในร้าน การบริการลูกค้าด้วย

รอยยิ้ม และการมีอัธยาศัยที่ดีถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของการให้บริการภายในร้าน  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดค้าปลีกท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปใน

อําเภอเมืองเชียงรายในคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  

ด้านทําเลที่ต้ัง กิจการร้านจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปที่เปิดกิจการอยู่แล้วควรมีใช้วิธีการส่ือสารให้แก่ลูกค้า

ได้รับทราบถึงสถานท่ีตั้งของร้านและสามารถเดินทางเข้ามาใช้บริการได้สะดวก อาทิเช่น การทําการส่ือสารผ่านช่องทาง

ส่ือสังคมออนไลน์ รวมถึงการมีป้ายประกาศหรือแสดงตําแหน่งร้านท่ีชัดเจน โดยติดป้ายก่อนถึงร้าน  สําหรับร้าน

เฟอร์นิเจอร์ที่มีแผนกําลังจะดําเนินการก่อสร้าง ควรให้ความสําคัญในดา้นทําเลที่ตั้งต้องสะดวกต่อการเดินทาง อาจอยู่บน

ถนนสายหลัก มีระบบขนส่งมวลชนที่เดินทางเข้าถึงได้สะดวก มีป้ายบอกทางท่ีชัดเจน ไม่อยู่ในซอยลึกจนเกินไป อยู่ใกล้

แหล่งชุมชน เป็นต้น 

ด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า ผู้ประกอบการควรท่ีจะมีเฟอร์นิเจอร์ท่ีหลากหลายระดับคุณภาพ

และราคา หลากหลายรูปแบบไว้ให้ลูกค้าได้เลือก ซ่ึงควรมีพื้นท่ีแยกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนและเกิด

การเสียภาพลักษณ์ของร้านได้ เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงราคาสูง หากมีสินค้าท่ีคุณภาพตํ่า

กว่าอยู่ใกล้กันอาจทําให้ลูกค้าเกิดความสับสน และไม่เช่ือมันในคุณภาพ ท้ังนี้ควรอธิบายให้ลูกค้าทราบถึงสาเหตุท่ีมีหลาย

ระดับราคาเพราะเหตุใด อาทิเช่น คุณภาพที่แตกต่างกัน ความประหยัดคุ้มค่าที่ลูกค้าได้รับ วัสดุในการผลิตเป็นต้น  

ด้านนโยบายราคา ผู้ประกอบการควรท่ีจะกําหนดราคาขายโดยพิจารณาถึงคุณภาพสินค้าเป็นหลักและทั้งนี้

ควรสํารวจราคาของร้านคู่แข่งอื่นๆด้วยเพื่อกําหนดราคาไม่ให้แตกต่างจากร้านท่ัวไป หรือ หากราคาสูงกว่า ทางกิจการ

อาจเพิ่มคุณค่าในด้านคุณภาพการบริการให้ลูกค้ารับรูใ้นระดับที่แตกต่างจากร้านอื่นๆ 

ด้านส่วนประสมการส่ือสารการตลาด ผู้ประกอบการควรท่ีจะเน้นการอบรมพนักงานขายให้มีความรู้ในตัว

สินค้าแต่ละตัว ท้ังนี้ควรมีการอบรมจาก Supplier ของแต่ละบริษัท รวมถึง การอบรมภายในโดยผู้จัดการหรือ เจ้าของ 

และท่ีสําคัญควรมีการทดสอบความรู้เป็นประจําสมํ่าเสมอ และมีการมอบรางวัลสําหรับผู้ท่ีทําคะแนน หรือผ่าน          

การทดสอบเพื่อเป็นการกระตุ้นและจูงใจให้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม  

ด้านการออกแบบและการจัดวางสินค้า ผู้ประกอบการควรท่ีจะวา่จ้างให้นักออกแบบ (Interior) เป็นผู้ออกแบบ 

การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในร้านให้เป็นท่ีน่าสนใจ โดยยึดหลักการจัดวางตามหมวดหมู่สินค้าเพื่อง่ายต่อการค้นหา  

เป็นต้น 
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ด้านการบริการลูกค้า ผู้ประกอบการควรที่จะใช้วิธีการอบรมพนักงานขายให้เห็นถึงความสําคัญของลูกค้า  

การอบรมตามกรอบโดยใช้แนวคิดการบริการด้วยใจ (Service Mind) เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ควรสร้างกระบวนการขาย

โดยให้ความสําคัญในด้านการทักทายลูกค้าด้วยสีหน้าย้ิมแย้ม เม่ือลูกค้าเข้ามาใช้บริการ เพื่อสร้างเป็นความประทับใจ 

แรกพบ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการตลาดเฉพาะกลุ่ม 

ลูกค้าเพศชาย  ในการท่ีจะกระตุ้นให้ลูกค้าเพศชายตัดสินใจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์น้ัน ส่ิงหน่ึงท่ีมีผลต่อ          

การตัดสินใจ คือ การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือออฟไลน์ ต่าง ๆ เช่น วิทยุ ป้ายโฆษณา  ป้ายกองโจร บิลบอร์ด รถแห่ เป็น

ต้น ดังน้ันผู้ประกอบการควรใช้ส่ือ ออฟไลน์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย มีการออกแบบสื่อให้ชัดเจน การใช้โทนสี รูปแบบ

รวมถึงข้อความเชิญชวนต่าง ๆ โดยมุ่งไปที่กลุ่มลูกค้าเพศชายเป็นสําคัญ  

ลูกค้าเพศหญิง ในกรณีท่ีลูกค้าเพศหญิงเข้ามาใช้บริการ ณ ร้านค้าน้ัน ควรมีพนักงานให้การต้อนรับและดูแล

โดยไม่ให้ลูกค้ารู้สึกถึงการมีพนักงานไม่เพียงพอ  ท้ังน้ี ทางร้านควรพิจารณาถึงจํานวนพนักงานที่เพียงพอต่อ             

การให้บริการลูกค้าโดยคํานึงถึงในช่วงเวลาท่ีมีการขายมาก โดยอาจมอบหมายให้พนักงานในร้านในตําแหน่งอ่ืน ๆ เข้ามา

ช่วยขายได้ ในกรณพีนักงานขายไม่เพียงพอ หรือในช่วงลูกค้ามีจํานวนมาก  

ลูกค้าที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ทางร้านอาจนําเสนอคุณภาพสินค้าให้ลูกค้าได้รับทราบโดยผ่านตัวพนักงานขายหรือ

ป้ายโฆษณาภายในร้าน เพื่อบ่งบอกถึงวัสดุ ที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น และนําเสนอระบบผ่อนชําระท่ีสามารถแบ่งเบาภาระ

ของลูกค้าได้ ทั้งนี้ควรมีการโฆษณาผ่านส่ือวทิยุ  ป้ายโฆษณา  ป้ายกองโจร และใช้ส่ือออนไลน์เข้ามาช่วยในการส่ือสารถึง

กลุม่ลูกค้า ทางร้านควรมอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ ใหแ้ก่ลูกค้าในวันสําคัญ เช่น ส่วนลดเดือนเกิด ของขวัญปีใหม่ เป็นต้น  

ลูกค้าที่มีอายุ 31 - 40 ปี พนักงานขายควรใช้วิธีการนําเสนอให้ลูกค้ารับทราบถึงราคาสินค้าท่ีจัดจําหน่าย

เหมาะสมกับคุณภาพ โดยอาจกล่าวถึงในเรื่องของวัสดุต่างๆท่ีแสดงถึงความคุ้มค่าให้ลูกค้าได้รับรู้ ควรมีระบบผ่อนชําระ

ผ่านบัตรเครดิตไว้บริการที่หลากหลาย เช่น บัตรเครดิตของสถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร และไม่ใช่ธนาคาร เป็นต้น  

ลูกค้าท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไป ในการท่ีจะกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าอายุ 41 ปีขึ้นไปมีความสนใจซ้ือสินค้าน้ันอาจใช ้    

การโฆษณาผ่านส่ือออฟไลน์ (Offline) ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย อาทิเช่น  ส่ือวิทยุ ป้ายโฆษณา  ป้ายกองโจร บิลบอร์ด รถแห่  

เป็นต้น มีการออกแบบส่ือที่ง่ายต่อการเข้าใจ ตรงประเด็น  

ลูกค้าที่มีรายได้ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท หากทางร้านค้าใดที่มีการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น

กลุ่มรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทควรให้ความสําคัญในเร่ืองของทําเลที่ตั้งของร้านท่ีติดถนนใหญ่ หรือทําป้ายบอกทางเพื่อ

ง่ายต่อการเข้าถึง ท้ังน้ีควรเน้นการส่ือสารผ่านส่ือออฟไลน์ ท้ังในเร่ืองของรายการโปรโมช่ัน การแจ้งข่าวสารพิเศษต่าง ๆ 

เช่น  ส่ือวิทยุ ป้ายโฆษณา  ป้ายกองโจร บิลบอร์ด รถแห่ เป็นต้น   

ลูกค้าที่มีรายได้ 20,001 - 50,000 บาท ทางร้านควรมีเฟอร์นิเจอร์ท่ีหลากหลายไว้ให้ลูกค้าได้เลือกควรม ี  

การออกแบบจัดวางพื้นท่ีแสดงสินค้าให้ง่ายต่อการเลือกซื้อ  แบ่งหมวดสินค้าท่ีชัดเจน มีทางเดินท่ีเข้าถึงได้โดยสะดวก 

และควรอบรมพนักงานขายให้มีความสุภาพในการให้บริการมีรอยยิ้มและอัธยาศัยดี ควรนําเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามา

ใช้ในการพัฒนาระบบการทํางานในทุก ๆ ส่วนงานให้รวดเร็วมากขึ้น และลดขั้นตอนการทํางานในบางส่วนลง ควรบริหาร
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จัดการด้านที่จอดรถให้เพียงพอต่อการให้บริการหรือทําการเช่าพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นท่ีจอดรถสําหรับลูกค้าได้  

และประกาศให้ลูกค้าทราบ  ควรมีป้ายประกาศถึงการมีบริการจัดส่งสินค้าฟรี ในระยะทางท่ีกําหนด รวมถึงการนําเสนอ

ถึงพนักงานช่างประกอบที่มีประสบการณ ์ 

ลูกค้าที่มีรายได้ 50,001 บาทข้ึนไป ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญในเร่ืองของทําเลที่ตั้งท่ีสะดวกต่อ      

การเดินทาง มีการนําเสนอด้านการเข้าถึงร้านท่ีง่ายผ่านป้ายโฆษณา หรือ ส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และควรมีสินค้าที่

หลากหลาย ให้เลือก พร้อมทั้งอบรบพนักงานขายท้ังในด้านความรู้ และมารยาทการในการให้บริการ ควรมีห้องตัวอย่าง

จัดแสดงโชว์เพื่อสร้างไอเดียในการตกแต่งห้อง และสร้างโอกาสในการขายเฟอร์นิเจอร์ช้ินอื่นได้ ควรพิจารณาถึงจํานวน

พนักงานขายให้เพียงพอต่อการให้บริการ หรือ มอบหมายให้พนักงานในตําแหน่งหน้าท่ีอ่ืน เป็นพนักงานขายในช่วงเวลาที่

จําเป็น และอาจนําเอา KPI เข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการวัดผล ในด้านความกระตือรือร้นในการให้บริการ ควรลดขั้นตอน

การปฏิบัติงานโดยอาจนําเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการทํางาน ควรมีระบบการแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่นต่าง ๆ  

สิทธิพิเศษต่างๆให้ลูกค้าผ่านทางช่องทาง  SMS  Email รวมถึงการจัดโปรโมช่ันอย่างสมํ่าเสมอในทุกเทศกาล และโอกาส

พิเศษต่าง ๆ รวมถึงอาจมีการจัดกิจกรรมกับชุมชนท้องถิ่นบ้างเป็นครั้งคราว เพ่ือสร้างภาพลักษณท่ี์ดีให้แก่ร้านค้า 
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