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.................................................................................................... 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงพรรณนา โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาถึงความ

แตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล  พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ  

และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลและความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงใช้แบบสอบถามกบัประชากรท่ีมีคุณสมบติั 4 ด้าน ได้แก่ อาศยัและ/หรือ

ทาํงานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร มีอายตุั้งแต่ 15 ปีเป็นตน้ไป มีอาชีพและรายได้

ท่ีแน่นอน และมีประสบการณ์การบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ  จาํนวน 400 

ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  t-Test  F-Test  และ Multiple 

Regression Analysis (MRA) ผลการวจิยัพบวา่ ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั  

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ใน

เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

 

_______________________________________________ 
 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพ เหตุผลในการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และ

ประเภทของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีเลือกซ้ือมารับประทานบ่อยท่ีสุด  มีผลและ

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม

เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 

Abstract 

This research is descriptive to have purpose in studying personal 

factors, consumer behavior for dietary supplements, and marketing mix that 

have influence and relationship with the purchasing decision of consumers in 

Bangkok areas.  It utilizes questionnaire with four hundred people who have 

four qualifications – living or working in Bangkok; having minimum age of 

fifteen years; have constant career or income; and have consumption experience 

for the products. Percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and 

Multiple Regression Analysis (MRA) are considered to be utilized for 

analyzing the data. 

Decision in purchasing dietary supplements can be related with all of 

personal factors and all of their three mentioned behaviors.  However, three 

marking factors including product, price, and place have no relationship with 

the decision while promotion has at significant level of 0.05 

1. บทนํา 

เพลินใจ ตงัคณะกุล (2554) อาหารเสริมสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้

รับประทานเพื่อเพิ่มเติมหรือเติมเตม็กบัอาหารหลกัท่ีรับประทานในแต่ละวนัซ่ึงมี

อยู่หลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ เม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว เป็นตน้ โดยช่วย
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

ใหร่้างกายไดรั้บโภชนาการท่ีเหมาะสมเน่ืองจากทุกคนมีความตอ้งการมีสุขภาพ

สมบูรณ์ปราศจากโรคภยั ช่วยผูท่ี้มีปัญหาดา้นสุขภาพ เพราะอาหารเสริมจะเขา้

ไปเสริมในส่วนท่ีร่างกายขาดไดค้รบถว้นเต็มท่ีและช่วยบรรเทาหรือรักษาโรค

บางชนิดแทนยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพจึงเข้ามามี

บทบาทและกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภคท่ีเอาใจใส่สุขภาพ

เน่ืองจากคุณค่าทางสารอาหารท่ีไดรั้บลดลงดว้ยเหตุจากระบบการแปรรูปอาหาร

โดยเฉพาะกระบวนการผลิตท่ีซับซ้อน นอกจากน้ีผู ้บ ริโภคหันมาเลือก

รับประทานอาหารท่ีมีไขมนัมากเกินไปอาหารจานด่วนหรือฟาสต์ฟู๊ ต อาหาร

สําเร็จรูปต่างๆ และอาหารท่ีมีเส้นใยนอ้ยท่ีสอดรับกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตใน

ปัจจุบนัเป็นสาเหตุทาํให้เกิดความเส่ียงจากการขาดสารอาหารและเส่ียงต่อการ

เกิดโรคบางชนิดได้  สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร (2550) หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยนัว่า การรับประทาน

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมอย่างถูกตอ้งสามารถช่วยทาํให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

โดยช่วยลดความเส่ียงจากความตายดว้ยโรคมะเร็ง โรคหวัใจ และโรคหลอดเลือด 

จากการรับประทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในปริมาณท่ีมากเกินไป จน

อาจกลายเป็นโทษแลว้  ผูท่ี้จาํเป็นตอ้งรับประทานอาหารเสริมและตอ้งการไดรั้บ

คุณค่าต่อสุขภาพอยา่งแทจ้ริง จึงควรศึกษารายละเอียดให้ดีแทนการหลงเช่ือการ

โฆษณาเกินจริง และควรปรึกษาแพทยโ์ดยเฉพาะสตรีท่ีมีครรภก่์อนบริโภค โดย

ควรเลือกอาหารเสริมท่ีเหมาะสมกบัอาย ุสภาพร่างกาย และสภาพการดาํเนินชีวิต

ของตนเอง  ในดา้นผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการเก่ียวกบัอาหารเสริมเพื่อสุขภาพก็

ควรดาํเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณเช่นเดียวกนักบัธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ท่ีควรมี

ความซ่ือสัตยต่์อผูบ้ริโภค ไม่ควรนาํเสนอผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีไม่มีคุณภาพ

มาตรฐาน รวมทั้งการแอบอา้งสรรพคุณเกินความเป็นจริง โดยผลการศึกษาใน

คร้ังน้ีสามารถช่วยทาํให้ผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ใจพฤติกรรมการซ้ือและบริโภค

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพมากข้ึน รวมทั้งการเขา้ใจความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางประกอบการวางแผนเชิงกล
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ยุทธ์  เพื่อจัดสรรและพฒันาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและ

บริการใหดี้ข้ึน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค 

วตัถุประสงค์ในงานวจัิย 

1.เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ การ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการบริโภค อาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยั  ส่วนประสมทางการตลาดกบั

การตดัสินใจ   เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.พฤติกรรมการซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริม เพื่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค 

2.เพื่อเขา้ใจความสัมพนัธ์ของ ปัจจยัแต่ละประเภทท่ีเลือกทาํการศึกษา

ไดอ้ยา่งละเอียดและมีเหตุผล 

3.เพื่อให้ไดแ้นวทางในการจดัสรรและพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพ และการบริการ รวมทั้งปัจจยัทางการตลาดอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม

และดีข้ึน 

4.เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์  สาํหรับการอา้งอิงประกอบการวางแผน

เชิงกลยุทธ์  และการตัดสินใจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค 

สมมติฐานของการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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2.พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู ้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวความคิดของงานวจัิย 

                  ตัวแปรอสิระ                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.แนวคิด 

ในการศึกษาวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษา ซ่ึงเน้ือหาท่ีทบทวนมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ระดบัการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ  

           

 

 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ     

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือ

สุขภาพ เหตุผลในการเลือกบริโภคผลิตภณัฑอ์าหาร

เสริมเพ่ือสุขภาพ และประเภทของผลิตภณัฑอ์าหาร

เสริมท่ีเลือกซ้ือมารับประทานบ่อยท่ีสุด 

 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด      

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ราคา  

สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

การตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมเพ่ือ

สุขภาพ 
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1.ความรู้เกีย่วกบัอาหารเสริมเพือ่สุขภาพ 

คาํจาํกัดความของอาหารเสริมสุขภาพ เพลินใจ ตงัคณะกุล (2554) 

อาหารเสริมสุขภาพ จดัเป็นผลิตภณัฑ์เสริมอาหารหรือ Dietary supplement 

products ซ่ึงหมายถึงผลิตภณัฑ์ท่ีใชรั้บประทานโดยตรงเพื่อเพิ่มเติมหรือเติมเต็ม

กบัอาหารหลกัท่ีรับประทานในแต่ละวนัตามปกติมกัจะอยู่ในลกัษณะเป็นเม็ด 

แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลกัษณะอ่ืน มีจุดมุ่งหมายสาํหรับบุคคลทัว่ไปท่ีมี

สุขภาพปกติ (มิใช่สําหรับผูป่้วย) เช่น นํ้ ามนัปลาแคปซูล ใยอาหารอดัเม็ด ใย

อาหารผงสาํหรับชงหรือโรยอาหาร เป็นตน้ 

2.ความรู้เกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์  

            ปรมะ สตะเวทิน (2539) กล่าวไวว้า่  การศึกษาลกัษณะทางประชากรนั้น

มีสมมติฐานว่ามวลชนผูรั้บข่าวสารท่ีอยู่ในลกัษณะทางประชากรเดียวกนัจะมี

ลกัษณะทางจิตวทิยาท่ีคลา้ยคลึงกนัส่วนคนท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัจะ

มีลกัษณะทางจิตวทิยาท่ีแตกต่างกนั  โดยแบ่งลกัษณะประชากรเป็น  5  กลุ่มดงัน้ี 

เพศ อาย ุ รายได ้ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

3.ความรู้เกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

             Kotler, Philip (1997) โดยปกติแล้วความพยายามของธุรกิจเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้ได้รับความพอใจ และเพื่อให้

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัประสบความสําเร็จเหนือคู่แข่ง   นกัการตลาดตอ้งใช้ 4P’s  

หรือส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหลกัสําคญัดงัน้ี 

ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย 

4.ความรู้เกีย่วกบัการบริการ 

  สุนนัท ์ บุญวโรดม  (อา้งอิงถึงในอภินนัท ์จนัตะนี 2547) กล่าววา่ “การ

บริการ” หมายถึง  กิจกรรมหน่ึงหรือชุดของกิจกรรมหลายอยา่งท่ีเกิดข้ึนจากการ

ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลหรืออุปกรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงทาํให้ลูกคา้เกิดความพึง

พอใจ 
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  5.ความรู้เกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซ้ือ   

            Kotler, Philip (2002) กล่าวเก่ียวกับรูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(Consumer  Behavior  Model)  ว่าเป็นการศึกษาถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงพฤติกรรมนั้นจะเกิดข้ึนจากการมีส่ิงมากระตุ้น 

(Stimulus)  ความรู้สึกของผูบ้ริโภคทาํให้เกิดความตอ้งการ  และผ่านสู่ความรู้  

ความรู้สึกนึกคิดหรือกล่องดาํของผูซ้ื้อ  (Buyer’s  black  box)  และความรู้สึกนึก

คิดน้ีจะได้รับอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ  และกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค เม่ือผา่นช่วงน้ีแลว้ก็จะเกิดการตอบสนองของผูซ้ื้อ  (Buyer’s  response)  

หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase  decision)  

3. ระเบียบวธีิวจัิย  

งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  มี

ระเบียบวิธีวิจยัแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Research Methodology) โดยมุ่ง

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั

ต่างๆ ดงัน้ี 

แนวทางการกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในงานวิจยัน้ีมี    

คุณสมบติัทั้ง 4 ดา้น คือ 

1. อาศยัและ/หรือทาํงานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

2. มีอายตุั้งแต่ 15 ปีเป็นตน้ไป  

3. มีอาชีพและรายไดท่ี้แน่นอน 

4. มีประสบการณ์การบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ   

             โดยมีแนวทางการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัคร้ังน้ี

เป็นตวัแทนของประชากร จาํนวน 400 คน ซ่ึงไดม้าจากการใชสู้ตร  n = P(1-P) 

(Z)2  /e2 โดยกาํหนดให ้n =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  Z = ค่ามาตรฐาน  (Standard  

Score) จากตารางแจกแจงปกติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95  จะไดค้่า 1.96    

e =     ค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง +/- 5% P = ค่า % ท่ีตอ้งการจะสุ่ม

จากประชากรทั้งหมด(สุรัส หิรัญมุทราภรณ์, 2554)  เม่ือแทนค่าตวัแปรในสมการ
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

จะไดเ้ป็น   n = (0.5) (1-0.5) (1.96)2 /(0.05)2= 384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง ซ่ึง

การศึกษาน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

แนวทางการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

             เคร่ืองมือวจิยั โดยสร้างแบบสอบถามใหมี้เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์

ท่ีตอ้งการและสอดคลอ้งกบัสมมติฐานมากท่ีสุด โดยไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้าง

ข้ึนไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาทาํการตรวจทานพร้อมปรับตามความเหมาะสมแลว้จึง

นาํแบบสอบถาม 30 ชุดไปทดสอบ โดยใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคมี

อายุตั้งแต่ 15 ปีเป็นตน้ไป  มีอาชีพและรายไดท่ี้แน่นอน และมีประสบการณ์การ

บริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ  อาศยัและ/หรือทาํงานอยูใ่นเขตสาทรและบางรัก

ของกรุงเทพมหานคร ก่อนนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปประมวลผลหาค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามจากค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในของครอนบาช 

(Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient) (อา้งถึงในพิมพท์อง สังสุทธิพงศ์

และวรวติั กิติวงค,์ 2552) ซ่ึงผลประมวลสรุปไดว้า่ในแต่ละกลุ่มของตวัแปรมีค่า

สัมประสิทธ์ิ มากกวา่ 0.700 ซ่ึงสูงกวา่ค่ามาตรฐานท่ียอมรับได ้

 แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา  การวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปของการบรรยาย

โดย 

1. นาํเสนอขอ้มูลแบบแจกแจงความถ่ีในรูปแบบทางสถิติร้อยละของ

ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง  และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพในดา้นประเภทของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีเลือกซ้ือมารับประทานบ่อย

ท่ีสุด 

2. แจงแจกในรูปแบบค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ในดา้น

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและเหตุผลในการ

เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด และการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

การทดสอบสมมติฐาน ใช้เคร่ืองมือทางสถิติ 3 ประเภทมาวิเคราะห์

ขอ้มูล ดงัน้ี 

1.Independent Sample Test (t-Test) สาํหรับการทดสอบความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปร  Nominal หรือเพศ กบัตวัแปรตามในรูปแบบ Scale หรือการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

2.One-Way ANOVA (F-Test)     สําหรับการทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปร Ordinal หรือปัจจยัส่วนบุคคลต่างๆ ยกเวน้ เพศ และประเภทของ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่ีเลือกซ้ือมารับประทานบ่อยท่ีสุดกับตัวแปรตามใน

รูปแบบ Scale หรือการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

3.Multiple Regression Analysis (MRA) สําหรับการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร Scale หรือพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพ ด้านความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและ

เหตุผลในการเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดกบัตวัแปรตามในรูปแบบ Scale หรือการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

4.ผลการวเิคราะห์ / บทสรุป 

ตารางท่ีสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ( อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ) 

ผลการทดสอบความสมมติฐาน ค่านัยสําคัญ เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

เพศ 0.000    

อาย ุ 0.010    

ระดบัการศึกษา 0.016    

รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 0.000    

สถานภาพการสมรส 0.005    

อาชีพ 0.026    

ประเภทของผลิตภณัฑอ์าหารเสริม

ท่ีเลือกซ้ือมารับประทานบ่อยท่ีสุด 

0.000    

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 

0.000    

เหตุผลในการรับประทาน

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 

0.000    

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.097    

ปัจจยัดา้นราคา 0.634    

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.113    

ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 0.000    

 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  

 ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 269 คน 

คิดเป็นร้อยละ 67.25 มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี จาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.25 สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 

มีสถานภาพเป็นโสด จาํนวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 78.50 มีอาชีพเป็นพนกังาน
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

บริษทัเอกชน จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 และมีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อ

เดือนมากกวา่ 50,000 บาท จาํนวน 94 คน 

สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพือ่สุขภาพ

ของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยัการบริโภคผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมอาจมีโทษหรืออนัตรายต่อสุขภาพหากผลิตภณัฑ์ไม่ไดม้าตรฐานมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.840 ตามมาด้วยปัจจยัความจาํเป็นตอ้งศึกษาวิธีการ

บริโภค วนัท่ีผลิต วนัหมดอายุ วิธีเก็บ และคาํอธิบายอ่ืนๆ อย่างละเอียดก่อน

ตดัสินใจบริโภค มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.640  

2. ด้านเหตุผลในการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัปัจจยัเพื่อบาํรุงสมองมากท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.977 ตามมาดว้ยปัจจยัเพื่อให้ร่างกายไดส้ารอาหารครบถว้น มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.695  

3. ด้านประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เลือกซ้ือมารับประทานบ่อย

ที่สุด ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมประเภทวิตามินประเภทต่างๆ มารับประทานบ่อยท่ีสุด จาํนวน 225 คน คิด

เป็นร้อยละ 56.25 ตามมาดว้ยนิยมเลือกซ้ือประเภทผลิตภณัฑ์เสริมแคลเซียม 

จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 

 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้

ความสาํคญักบัปัจจยัผลิตภณัฑ์มีคุณภาพไดม้าตรฐานมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 

8.670 ตามมาดว้ยปัจจยัสรรพคุณของผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.320  

2. ด้านราคา ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยั

ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.513 ตามมาดว้ย

ปัจจยัความเหมาะสมของราคากบัปริมาณ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.353  
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

3. ด้านสถานที่ จัดจําหน่าย ผลการวิจัย พบว่า  กลุ่มตัวอย่างให้

ความสําคญักบัปัจจยัความสามารถหาซ้ือไดต้ามห้างสรรพสินคา้ทัว่ไปมากท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 8.230 ตามมาด้วยปัจจยัความสะดวกในการหาซ้ือสินคา้ มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.210 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้

ความสาํคญักบัปัจจยัการจดัใหมี้พนกังานคอยแนะนาํบริการใหลู้กคา้มากท่ีสุด  มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.810 ตามมาดว้ยปัจจยัการให้ส่วนลดและของแถม  มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 7.493 

สรุปผลการวเิคราะห์การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพือ่สุขภาพ 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญักับปัจจัยความเช่ือว่า

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.670  ตามมาดว้ยปัจจยัความพึงพอใจโดยรวมจากการตดัสินใจ

เลือกบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.580  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1     ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั  ผลการวิจยั พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

อายุท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม

เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อาชีพท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม

เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

รายได้โดยเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 2   พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพท่ี

แตกต่างกนั มีผลและความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการวิจยั 

พบวา่  

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพท่ีแตกต่าง

กนั มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  

เหตุผลในการรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพท่ีแตกต่าง

กนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  

ประเภทของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีเลือกซ้ือมารับประทานบ่อยท่ีสุดท่ี

แตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 
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สมมติฐานที่ 3   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการวจิยั พบวา่  

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ราคาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสําคญัสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. อภิปรายผล 

งานวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัย เชิงพรรณนา โดยใช้

แบบสอบถามกบัประชากรท่ีมีคุณสมบติั 4 ดา้น ไดแ้ก่ อาศยัและ/หรือทาํงานอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายตุั้งแต่ 15 ปีเป็นตน้ไป มีอาชีพและรายไดท่ี้แน่นอน 

และมีประสบการณ์การบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ  จาํนวน 400 ตวัอย่าง 

สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Pecentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  t-Test  F-Test  และ Multiple Regression 

Analysis (MRA)  
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ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-

30 ปี สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพเป็นโสด มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท 

ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ กบัปัจจยัการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมอาจมีโทษ

หรืออนัตรายต่อสุขภาพหากผลิตภณัฑ์ไม่ไดม้าตรฐานมากท่ีสุด  ในดา้นเหตุผล

ในการรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ กบัปัจจยัเพื่อบาํรุงสมอง

มากท่ีสุด และในด้านประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่ี เ ลือกซ้ือมา

รับประทานบ่อยท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม

ประเภทวติามินประเภทต่างๆ มารับประทานบ่อยท่ีสุด  

กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น

ผลิตภณัฑ์กบัปัจจยัผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานมากท่ีสุด ในดา้นราคากบั

ปัจจยัความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพมากท่ีสุด  ในดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย

กบัปัจจยัความสามารถหาซ้ือไดต้ามหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไปมากท่ีสุด  และในดา้น

การส่งเสริมการตลาดกบัปัจจยัการจดัให้มีพนกังานคอยแนะนาํบริการให้ลูกคา้

มากท่ีสุด นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่งยงัใหค้วามสาํคญักบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพกบัปัจจยัความเช่ือว่าผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

เป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากท่ีสุด    

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั  มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพท่ี

แตกต่างกนั ประกอบดว้ย ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพ เหตุผลในการรับประทาน  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และ

ประเภทของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีเลือกซ้ือมารับประทานบ่อยท่ีสุด   มีผลและ

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 3 



16 
 

[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

ดา้น ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ราคา และสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่าง

กนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั แต่ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ี

แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลงานวิจัยค ร้ัง น้ี มีความสอดกับผลงานท่ีได้ทําการทบทวนมา

หลากหลายท่าน ไดแ้ก่ 

1. รักษ์เกียรติ จิรันธรและคณะ (2550) เก่ียวกับปัจจยัท่ีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู ้บริโภคในเขตอําเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษา พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน ราคาสินคา้ 

และป ระส บกา รณ์ เ ดิมในการใช้ผ ลิตภัณฑ์ เส ริมอาหาร เพื่ อ สุขภาพ มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

2. วรวชัร ลีลาคุณากร (2547) เก่ียวกบัพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจากร้านขายยาท่ีเป็น

สาขาในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี ได้แก่ อาย ุ

สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซ่ึงให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจาํหน่าย

โดยรวม และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมแตกต่างกนั 

3.  ออ้มใจ รอดบุญ (2548)  เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และ

รายไดส่้งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร  

4. เกรียงศกัด์ิ เอ่ียมพุทธรักษ ์(2553) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกลกัษณะประชากรศาสตร์

และทุกพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนั มี
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อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั และส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5 โดยผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัส่วน

ประสมทางการตลาดอ่ืนๆ มากท่ีสุด สอดคลอ้งตรงกบัผลงานวจิยัคร้ังน้ีเช่นกนั 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังนี ้

 จากผลการวิจยัสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ ดงัน้ี 

1. เพื่อนาํมาใช้พฒันา ปรับปรุง และเป็นแนวทางในการดาํเนินการ โดยผู ้

ประกอบกิจการ ควรให้ความสําคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ น้ีมีความสาํคญักบัการดาํเนินการ  

2. ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด โดยเฉพาะดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ดงันั้นผูป้ระกอบกิจการ

ควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดสําหรับการวางแผนเชิงกล

ยทุธ์การตลาดมากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาโดยใชเ้คร่ืองมือวิจยัหรือกลุ่มเป้าหมายคนละประเภทหรือต่าง

คุณลกัษณะเพื่อสามารถนาํขอ้มูลท่ีได้มาวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้ตรงกับ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนัได ้

2. ควรทาํการศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีกาํลงัเจ็บป่วย  และตอ้งการผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมสําหรับการรักษา เพื่อให้ไดข้อ้มูลในมุมมองดา้นการรักษาพยาบาล 

ซ่ึงจะมีประโยชน์มากข้ึน  

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นปัจจยัช่องทาง

ในการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างออกไป เช่น การใชส่ื้อทางอินเตอร์เน็ท  เป็นตน้  
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การตัดสินใจซ้ือไอศครีมไขมันตํ่าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

DECISION MAKING FACTOR IN BUYING LOW-FAT ICE CREAM 

OF CONSUMERS IN BANGKOK AREA 

 ศิริพร เพชรโพธ์ิศรี 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2  

……………………………………………………………………………………………. 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าและศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่  ปัจจยัทางการตลาด ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ 

ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนั

ตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม

กบัผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบการรับประทานไอศครีม จาํนวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช ้

ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-test One-way Anova 

(F-test) และ Multiple Regression Analysis  (MRA) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลโดยรวม ยกเวน้ เพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั   

 

 

______________________________________________ 
 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรังสิต 
        2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ปัจจยัทางการตลาดโดยรวม ยกเวน้ ราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

ไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของ

สินค้า ด้านความภักดีต่อสินค้า และความไวว้างใจ มีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ี ปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ มากท่ีสุด  

คําสําคัญ  : ไอศครีมไขมนัตํ่า,  การตดัสินใจซ้ือ 

 

Abstract 

The objectives of the research are to study the differences of personal 

factors on the decision to buy low-fat ice cream  and  to study the  relationship 

of various factors, including marketing factors and brand 

image factors, brand loyalty, and trust , which effect on decision to buy low-fat 

ice cream of consumers in Bangkok.  The data has been collected from 400 

people who like eating ice-creams by using the questionnaires. The statistics 

are percentage, mean, and standard deviation. The statistics for hypothesis 

are t-test, One-way Anova (F-test), and Multiple Regression Analysis 

(MRA).   The results show that overall personal factors except gender are 

impact on decision to buy low-fat ice-cream of consumers in Bangkok. 

However overall marketing factors except price no relationship with decision to 

buy.  Also the differences between brand image factors, brand loyalty factors 

and trust factors have an impact on different decision to buy.  Moreover 

promotion factors have the most relationship with other independent 

variability.   

 

KEY WORDS : LOW-FAT ICE CREAM, BUYING DECISION MAKING 
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1.บทนํา 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2554) ไอศครีมเป็น

ของหวานแช่แข็งชนิดหน่ึง ไดจ้ากการผสมส่วนผสมท่ีนาํไปผา่นการฆ่าเช้ือแลว้

นาํไปป่ันในท่ีเยน็จดั  ไอศครีมถือวา่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บความนิยมของทุกเพศ

ทุกวยัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นของหวานท่ีรสชาติหลากหลายเหมาะแก่การ

เล้ียงสังสรรค์ นอกจากน้ีไอศครีมช่วยลดความเครียดได ้โดยให้ความสดช่ืนใน

บรรยากาศท่ีร้อนอบอา้วของประเทศไทย จากแนวโนม้การดูแลสุขภาพและดูแล

รูปร่างท่ีสูงข้ึน และไอศครีมเป็นของหวานท่ีให้พลงังานสูง จึงทาํให้ผูบ้ริโภคท่ี

ห่วงใยสุขภาพ และต้องการควบคุมนํ้ าหนักท่ีมีอยู่เป็นจาํนวนมากพยายาม

หลีกเล่ียงไม่รับประทานไอศครีม ผูป้ระกอบการจึงมีการคิดคน้ไอศครีมท่ีผลิต

จากสมุนไพรเพื่อช่วยดูแลสุขภาพและให้มีรสหวานน้อยเพื่อควบคุมไขมนัและ

นํ้ าหนกั และไอศครีมไขมนัตํ่าจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูท่ี้ช่ืนชอบไอศครีม

แต่ตอ้งการควบคุมนํ้าหนกัได ้

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2550) ไอศครีมเป็นธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมีกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่นท่ีน่าสนใจและยงัคงมีช่องว่างทางการตลาดท่ีเปิด

กวา้งอีกมาก ทาํใหผู้ผ้ลิตไอศครีมท่ีมีการผลิตท่ีไดม้าตรฐานสามารถแทรกตวัเขา้

ครอบตลาด โดยเฉพาะตลาดในพื้นท่ีต่างจงัหวดัท่ียงัมีโอกาสอยู่อีกมาก มูลค่า

ของตลาดไอศครีมในประเทศไทยมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองและแข่งขนักัน

อยา่งมากในปี 2550 โดยประมาณการไวว้า่มูลค่าของตลาดไอศครีมในปี 2550 มี

สูงถึง 11,000 ล้านบาทและเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมามีอตัราเพิ่มข้ึนถึง

ประมาณร้อยละ 5  เน่ืองจากบรรดาผูป้ระกอบการไอศครีมไดป้รับกลยุทธ์ เพื่อ

แยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดดว้ยการสร้างนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ์ การสร้างตราสินคา้ 

และการขยายช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ รวมถึงบรรจุภณัฑ์ท่ีทนัสมยัท่ีช่วยสร้าง

จุดเด่นใหก้บัผลิตภณัฑอี์กดว้ย  ผูว้จิยัในฐานะผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบการรับประทาน

ไอศครีมและผูป้ระกอบการท่ีกาํลงัพิจารณาธุรกิจท่ีมีความช่ืนชอบส่วนตวั และ

โอกาสทางธุรกิจในการสร้างรายไดมี้ความสนใจในการดาํเนินธุรกิจร้านไอศครีม 

จึงเลือกทาํการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของ
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ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เขา้ใจตวัแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีความ

เก่ียวพนักบัการดาํเนินธุรกิจและสร้างรายไดแ้ละผลกาํไร แลว้ใช้ประกอบแนว

ทางการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้เปรียบทางการแข่งขนั

ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบั

การตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัภาพลกัษณ์

สินค้า ความภกัดีต่อสินค้า ความไวว้างใจสินคา้ กบัการตดัสินใจซ้ือไอศครีม

ไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนําผลของการวิจัย เก่ียวกับระดับความต้องการของผูบ้ริโภค

ไอศครีมไขมันตํ่ าของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไปใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการดาํเนินธุรกิจประจาํวนั 

2. เพื่อนําผลของการวิจัยเก่ียวกับความสําคัญของปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

อ่ืนๆ กบัการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งช่วยส่งเสริม

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ เพื่อใหเ้กิดความไวว้างใจและความภกัดีต่อตราสินคา้ได ้
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กรอบแนวความคิด  

ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  รายไดต้่อเดือน   

สถานภาพการสมรส  อาชีพ 

  

ปัจจัยทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

         

ปัจจัยอืน่ๆ  

ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อ

สินคา้  

ความไวว้างใจ 

สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานที่ 1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย  เพศ , อายุ , อาชีพ  

รายได ้,การศึกษา , สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศครีม

ไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย 

ผลิตภณัฑ์ (Product) , ราคา   ( Price ) , ช่องทางการจดัจาํหน่าย ( Place ) , การ

ส่งเสริมการตลาด ( Promotion )  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไอศครีม

ไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์สินคา้ , ความ

ภกัดีต่อสินค้า , ความไวว้างใจ  มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือไอศครีม

ไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การตดัสินใจซือ้

ไอศครีมไขมนัต่ําของ

ผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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2.  แนวคิด 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “การตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัได้นาํแนวความคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัไอศครีมและการตดัสินใจซ้ือ  โดยสรุปแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 

ประเภทของไอศครีมไขมันตํ่า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2554) ไอศครีม

ไขมนัตํ่าสามารถแบ่งประเภทไดต้ามปริมาณไขมนัท่ีมีอยู ่ดงัน้ี 

1.ไอศครีมไขมนัตํ่า (Low-fat)เป็นไอศครีมท่ีมีส่วนผสมไขมนันมมาก

ท่ีสุดไม่เกิน 3 กรัมในไอศครีมเสิร์ฟคร่ึงถว้ย 

2.ไอศครีมลดไขมนั (Reduced fat)เป็นไอศครีมท่ีมีส่วนผสมไขมนันม

นอ้ยกวา่สูตรธรรมดาหรือดั้งเดิมร้อยละ 25 

3.ไอศครีมไขมนัคร่ึงเดียว (Light)เป็นไอศครีมท่ีมีส่วนผสมไขมนันม

นอ้ยกวา่สูตรธรรมดาร้อยละ 50 ใหพ้ลงังานลดนอ้ยลงร้อยละ 33 

4.ไอศครีมไร้ไขมนั (Non-fat)เป็นไอศครีมท่ีมีส่วนผสมไขมนันมน้อย

กวา่ 0.5 กรัมในไอศครีมสาํหรับ 1 คน 

ไอศครีมช่วยลดความเครียดได้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2554) ไอศครีมช่วย

ลดความเครียดได้ โดยมีผลการทดลองจากนักวิทยาสตร์ท่ียืนยนัออกมาจาก 

National Academy of Sciences ว่าการรับประทานไอศครีมจะช่วยกาํจดั

ความเครียดได ้ เพราะสัญญาณตอบสนองการยอ่ยไขมนัในไอศครีมจะส่งผลไป

ปิดสัญญาณของความเครียดท่ีส่งผ่านฮอร์โมนต่างๆ (Stress hormone) มีผลมา

จากอาหารท่ีมีพลงังานสูงช่วยกระตุน้สมองใหค้ลายความเครียดลงได ้

แนวทางการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  

Kotler, Philip (2000) ยงัไดก้ล่าวไวว้า่การกาํหนดตลาดเป้าหมาย (Target 

Market) นั้น จะตอ้งตั้งคาํถาม 7 ขอ้   (7 O’s)    เพื่อหาคาํตอบไปปรับปรุงกลยุทธ์ 

4 P’s ท่ีเหมาะสมต่อไป     Seven O’s คือ  คาํถามท่ีใชใ้นการศึกษาพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค  ซ่ึงเป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมของการซ้ือและการใช้
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ของผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

คําตอบท่ีจะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing 

Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  

สรุปไดว้่ากระบวนการซ้ือควรกาํหนดแผนการตลาดก่อนเพื่อให้ทราบ

ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคก่อน  ว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนการศึกษา

เพื่อให้ทราบถึง  ปัจจยัภายนอก  และปัจจยัภายใน  ส่วนประสมทางการตลาดท่ี

เก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ์  ราคา  การจดัจาํหน่าย   การส่งเสริมตลาด  รวมทั้ง

ปัจจยัท่ีธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้  เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีสําคญัไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม  ปัจจยัดา้นสังคม  

ปัจจยัส่วนบุคคล  และปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา  ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งทาํความเขา้ใจ

ในกระบวนการเหล่าน้ี  เพื่อนาํไปใช้ในการดาํเนินธุรกิจรวมทั้งการกาํหนดกล

ยทุธ์ในการแข่งขนัและนาํไปสู่กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในท่ีสุด 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2550) ให้แนวคิดไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) ถือว่าเป็นหัวใจสําคญัของการบริหารการตลาด การจะทาํให้

การดาํเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จได้ก็ข้ึนอยู่กบัการปรับปรุง และ

ความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ี ซ่ึงส่วนประสม

ทางการตลาดนั้นถือว่าเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัต้องใช้

ร่วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ซ่ึงส่วนผสมการตลาดอาจ

เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ปัจจยัในทางการตลาด (Internal Marketing Factor) 

โดยทัว่ไปส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา 

(Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือ

เรียกวา่ 4P’s  

จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร (2549) ให้แนวคิดไวว้่า ภาพลกัษณ์ของตรา

สินค้าแสดงถึงสินค้าหรือบริการท่ีทาํให้เกิดความแตกต่างภายในจิตใจของ

ผูบ้ริโภค ตราสินคา้เป็นสัญลกัษณ์ท่ีถ่ายทอดถึง คุณลกัษณะ คุณประโยชน์ ความ

เช่ือและคุณค่าของสินคา้นั้นๆ การสร้างความแข็งแกร่งของตราสินคา้จะตอ้งมี

การบริหารจดัการท่ีดีเพื่อทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความยึดเหน่ียวกบัคุณค่าโดยรวมใน

http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
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ตราสินคา้นั้น การพฒันาตราสินคา้ให้แข็งแกร่งมี 2 ขั้นตอนหลกั คือ การพฒันา

คุณค่าของข้อเสนอ ตั้ งแต่ การเลือกวางตาํแหน่งกว้างๆ ตามด้วยการเลือก

ตาํแหน่งเฉพาะและคุณค่าของสินคา้นั้นๆ 

วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล (2552) ให้แนวคิดไวว้่า ความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ถือเป็นงานสําคญัท่ีหากความภกัดีต่อตรา

สินคา้มีมากข้ึน ยิ่งส่งผลทาํให้มูลค่าโดยรวมของตราสินคา้ (Brand Value) เพิ่ม

มากข้ึนตามไปดว้ย โดยช่วยสร้างความมัน่คงให้กบัตราสินคา้นั้นๆ ท่ีช่วยเพิ่ม

ยอดขาย แต่มีตน้ทุนการบริหารงานท่ีตํ่าลง จึงสร้างโอกาสในการทาํกาํไรไดม้าก

ข้ึน รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดของตราสินคา้ไดก้วา้งขวางมากข้ึน  

Kotler, Philip (1994) ให้แนวคิดไวว้่า ความไวว้างใจในธุรกิจการ

ให้บริการว่าการบริการ เป็นกิจกรรม หรือการกระทาํท่ีผูใ้ห้บริการปฏิบติัต่อ

ผูรั้บบริการขณะท่ีกระบวนการบริการเกิดข้ึน ผูซ้ื้อหรือผูรั้บบริการจึงไม่สามารถ

ทราบล่วงหน้าไดว้่าจะได้รับการปฏิบติัเช่นใดจนกว่ากิจกรรมการให้บริการจะ

เกิดข้ึน การตดัสินใจซ้ือบริการจึงจาํเป็นตอ้งข้ึนอยู่กบัการไวว้างใจ ซ่ึงต่างจาก

การซ้ือสินคา้ทัว่ไป ท่ีผูบ้ริโภคสามารถหยิบจบัตรวจดูสินคา้ก่อนท่ีจะตดัสินใจ

ซ้ือได้ การบริการทําได้เพียงการได้ให้ค ําอธิบายส่ิงท่ีลูกค้าจะได้รับ การ

รับประกนัคุณภาพ หรือการอา้งอิงประสบการณ์ท่ีผูอ่ื้นไดเ้คยใชบ้ริการมาแลว้ 

3.  ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

และนาํเสนอในลกัษณะการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ประชากร

และกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีช่ืนชอบการ

รับประทานไอศครีม ซ่ึงจาํนวนประชากรมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก แต่เป็นประชากรท่ี

ไม่สามารถนับจํานวนได้ ดังนั้ นจึงใช้การแทนค่าสูตรในการคํานวณขนาด

ตวัอย่าง โดยกาํหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่เป็น 95% และค่าความคาดเคล่ือน 5% 

ซ่ึง ค่าของ n ท่ีไดจ้ะเท่ากบั 384 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  400 ราย  
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

โดยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) และทาํการศึกษาดว้ย

การสุ่มเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง บนัทึกและประมวลขอ้มูลลง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปท่ีใช้ประมวลผลเพื่อนาํ

ขอ้มูลมาจดัทาํรายงาน 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา  

เพื่อใชบ้รรยายคุณลกัษณะของขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐานการวจัิย  

เพื่อใช้ทดสอบความสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ได้แก่ Independent Sample 

Test หรือ t-test เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ) ของ

ผูต้อบแบบสอบถามกบัการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  One-way Anova หรือ F-test เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล (อายุ  ระดบัการศึกษา  รายไดต่้อเดือน  สถานภาพการ

สมรส อาชีพ) ของผูต้อบแบบสอบถามกบัการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ Multiple Regression Analysis (MRA) 

เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ 

กบัการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

4.  ผลการวเิคราะห์ / บทสรุป 

 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 

ผลการทดสอบความ

สมมติฐาน 

ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.060    

อาย ุ 0.005    

ระดบัการศึกษา 0.000    

รายไดต่้อเดือน 0.001    

สถานภาพการสมรส 0.018    

อาชีพ 0.000    

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 0.561    

ปัจจยัดา้นราคา 0.000    

ปัจจยัดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย 

0.998    

ปัจจยัดา้นส่งเสริม

การตลาด 

0.409    

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์

ของสินคา้ 

0.010    

ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อ

สินคา้ 

0.000    

ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 0.000    
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับประทานไอศครีมไขมันตํ่า 

1. เพศ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนมากเป็นเพศหญิง จาํนวน 242 

ราย คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 158 ราย คิดเป็นร้อยละ 

39.50 

2. อายุ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนมากมีอายอุยูใ่นช่วง 26-35 ปี 

จาํนวน 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาเป็นมีอายตุ ํ่ากวา่ 16 ปี จาํนวน 

146 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.50 และอยูใ่นช่วง 36-45 ปี จาํนวน 36 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 9.00 ตามลาํดบั 

3.  ระดับการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนมากมีการศึกษาอยู่

ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 176 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาอยูใ่นระดบั

มธัยมศึกษา จาํนวน 175 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.75 และอยู่ในระดบัปริญญาโท 

จาํนวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.75 ตามลาํดบั 

4. รายได้ต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนมากมีรายไดต่้อเดือน

อยูใ่นช่วง 5,000-10,000 บาท จาํนวน 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาอยู่

ในช่วง10,001-20,000 บาท จาํนวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.75 และอยูใ่นช่วง 

30,001-40,000 บาท จาํนวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.75 ตามลาํดบั 

5. สถานภาพการสมรส กลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษา ส่วนมากมี

สถานภาพการสมรสเป็นโสด จาํนวน 327 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.75 รองลงมามี

สถานภาพสมรส จาํนวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.25  

6.  อาชีพ กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา ส่วนมากเป็นนกัเรียน / นกัศึกษา 

จาํนวน176 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมามีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

จาํนวน159 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.75 และรับราชการพนักงานของรัฐ 

ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามลาํดบั 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นมากท่ีสุด

เก่ียวกบัรสชาติอร่อย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.8125 รองลงมาเป็นสินคา้มีคุณภาพได้

มาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.5700 และสินคา้มีให้เลือกหลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

เท่ากับ 7.6425 ตามลาํดบั โดยมีความเห็นน้อยท่ีสุดเก่ียวกบัรูปลักษณ์สินค้า

สวยงามทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.3550 

2.ด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นมากท่ีสุดเก่ียวกบั

ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.4200 รองลงมาเป็นราคาไม่

เกินกาํลงัจะซ้ือได ้มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.2300 และราคามีมาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 8.2125 ตามลาํดบั โดยมีความเห็นนอ้ยท่ีสุดเก่ียวกบัราคามีหลายระดบัให้

เลือก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.6625 

3.ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็น

มากท่ีสุด เก่ียวกบับรรยากาศภายในร้านอบอุ่นเป็นกนัเองจากการให้บริการดว้ย

ความเอาใจใส่ของพนกังานขาย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.0725 รองลงมาเป็นจาํนวน

ของสถานท่ีจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.5375 และการสั่งซ้ือสินคา้กลบับา้น

ไดโ้ดยมีภาชนะเก็บความเยน็บริการ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.4725 ตามลาํดบั โดยมี

ความเห็นนอ้ยท่ีสุดเก่ียวกบัจาํนวนของหน่วยบริการสําหรับชาํระเงิน มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 7.1925 

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นมาก

ท่ีสุดเก่ียวกบัรายการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.2475 รองลงมาเป็นการ

บริการให้ชิมก่อนสั่งซ้ือ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.9525 และโปรโมชัน่รสชาติใหม่ๆ 

ออกมานาํเสนอ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.9200 ตามลาํดบั โดยมีความเห็นนอ้ยท่ีสุด

เก่ียวกบัการโฆษณา แนะนาํผา่นส่ือต่างๆ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.0650 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ 

1.ด้านภาพลกัษณ์ของสินค้า พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นท่ีสุด

เก่ียวกบัความประทบัใจในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.2550 รองลงมาเป็น

ตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.8175 และความมีช่ือเสียงเป็นท่ี

ยอมรับ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.4425 ตามลาํดบั โดยมีความเห็นนอ้ยท่ีสุดเก่ียวกบัการ

มีส่วนช่วยเหลือและพฒันาสังคม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.9575 

2.ด้านความภักดีต่อสินค้า พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นมาก

ท่ีสุดเก่ียวกบัแนวโนม้ท่ีจะรับประทานไอศครีมยี่ห้อเดิมซํ้ าในคร้ังต่อไปค่าเฉล่ีย 
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

เท่ากบั 7.7000 รองลงมาเป็นการรับประทานไอศครีมยี่ห้อเดิมเป็นประจาํ มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.6200 และอยากแนะนาํบุคคลอ่ืนให้ซ้ือสินคา้ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 

6.8700 ตามลาํดบั โดยมีความเห็นนอ้ยท่ีสุดเก่ียวกบัการรับประทานไอศครีมยี่ห้อ

เดิมแมจ้ะมีบุคคลอ่ืนแนะนาํใหรั้บประทานยีห่อ้อ่ืน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.3325 

3.ด้านความไว้วางใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นมาเก่ียวกบั

การมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพสินคา้ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.1675 รองลงมาเป็น

ความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.7175 และความไวว้างใจใน

บริษทัผูผ้ลิต มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.6275 ตามลาํดบั โดยมีความเห็นน้อยท่ีสุด

เก่ียวกบัความไวว้างใจในตวัแทนจาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.2375 

ผลการวเิคราะห์การตัดสินใจซ้ือไอศครีมไขมันตํ่า 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นมากท่ีสุดเก่ียวกับความเช่ือว่า

ไอศครีมไขมนัตํ่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.0550 รองลงมาเป็น

การรับประทานไอศครีมไขมนัตํ่าไม่ทาํให้อว้น มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.2875 และ

ความสุขท่ีไดรั้บประทานไอศครีมไขมนัตํ่า มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.2625 ตามลาํดบั 

โดยมีความเห็นน้อยท่ีสุดเก่ียวกบัการมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการทุกประการ มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 5.9775 

5.อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการวจิยัได ้ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ในขณะท่ีปัจจยั

ส่วนบุคคลดา้นอายุ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน สถานภาพการสมรส และ

อาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง

กันกับผลงานของรัชธิดา พิมพ์จันทร์และนภนนท์ หอมสุด (2550) ท่ีได้

ท ําการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคไอศครีมจากร้าน Kane mochi ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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พบว่า ช่วงอายุจะมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจบริโภคไอศครีม    

พรีเม่ียม/โฮมเมด และผลงานของโชติกา โคตรภูชยั (2548) ท่ีไดท้าํการศึกษา

แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคไอศครีมไขมันตํ่ าของผู ้บ ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีแนวโน้มของพฤติกรรมการ

บริโภคไอศครีมไขมนัตํ่าในดา้นความถ่ีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 รวมทั้ง ผลงานของ พิสิฏฐ   หงส์ทองกิจเสรี (2550) ท่ีไดท้าํการศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคไอศครีมพรีเมียมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

อายุ และอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการบริโภคไอศครีมพรีเมียมของ

ผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี  0.05 ยกเวน้ ปัจจยัดา้นเพศท่ีผลการศึกษาไม่

สอดคลอ้งกนั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

            ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ี

ปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทาง

การตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทั้งมีความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกนักบัผลงาน

ของ   รัชธิดา พิมพจ์นัทร์และนภนนท์ หอมสุด (2550) ท่ีพบว่าปัจจยัด้านส่วน

ประสมทางการตลาดบริการทุกปัจจยั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค

ไอศครีมจากร้าน Kane mochi ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 และผลงานของโชติกา โคตรภูชัย (2548) พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นราคาโดยรวมมีความสัมพนัธ์และแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภค

ไอศครีมไขมนัตํ่าในดา้นค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวม ช่องทางการ

จดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาดในดา้นความสะดวกในการหาซ้ือผลิตภณัฑ ์

มีความสัมพนัธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคไอศครีมไขมันตํ่าอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05และไม่สอดคลอ้งกบัผลงานของ         
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พิสิฏฐ   หงส์ทองกิจเสรี (2550) ปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายมีผล

ต่อการตดัสินใจบริโภคไอศครีมพรีเมียมในระดบัปานกลางมีเพียงปัจจยัเดียว 

ปัจจัยอืน่ๆ 

ทุกปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบด้วยปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของสินคา้ ด้าน

ความภักดีต่อสินค้า และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือ

ไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ี ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ มากท่ีสุด  

6.ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

  จากผลการศึกษา ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะผูป้ระกอบการให้ความสําคญักบั

หลายๆปัจจยั โดยเฉพาะปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากเป็นพิเศษ

และมากท่ีสุด ทั้งปัจจยัทางการตลาด และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ ความ

ภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ เน่ืองจากทุกปัจจยัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ไอศครีมไขมนัตํ่ามากนอ้ยต่างกนั 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ผูท่ี้สนใจควรทาํการศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจไอศครีมประเภทอ่ืน รวมทั้ง

ธุรกิจท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั เช่น ธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืมหรือนํ้ าป่ันในอนาคต เพื่อให้

ไดผ้ลการศึกษาในมุมมองท่ีแปลกใหม่เพื่อการต่อยอดและการเปรียบเทียบ โดย

ผูว้ิจยัมัน่ใจวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาใชว้างแผนเชิงกล

ยุทธ์ สําหรับการสร้างความไดเ้ปรียบทางแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน

สอดรับกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ควรทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่า  เป็น

ระยะๆเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ  เน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริโภค

มีพฤติกรรมการบริโภค  และรูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 ควรทาํการศึกษาวิจยัในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความแตกต่างกนัออกไปในแต่

ละภูมิภาค  เพื่อใหท้ราบวา่ปัจจยัในดา้นความเจริญมีผลต่อการวางแผนทางธุรกิจ 
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ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผู้ขับข่ีรถยนต์น่ังส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร 

DECISION MAKING FACTOR OF PRIVATE PASSENGER VEHICLE 

DRIVER IN BUYING TIRE IN BANGKOK 

ธารา ธิยะภูมิ 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 ---------- ------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาค ร้ัง น้ี  มีว ัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาอิทธิพลของลักษณะ

ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมในการซ้ือและใช้ยางรถยนต์ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

และศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัตรา

สินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามกบัผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป มีรถยนตไ์ม่จาํกดัยี่ห้อเป็นของตวัเอง 

และมีบทบาทเป็นผูใ้ช ้ผูต้ดัสินใจ และผูซ้ื้อยางรถยนต์ จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

400 คน สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และใช ้t-Test  One-Way ANOVA -(F-Test) 

Multiple Regression Analysis (MRA) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสําคญัทาง

สถิติที  0.05  

 
_______________________________________________________________________ 

 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยั รังสิต 
2 อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ     

มหาวทิยาลยัรังสิต 

  



37 
 

[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

ผลการศึกษาพบว่า  ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศและระดับ

การศึกษามีความแตกต่างกนั กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่

ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนพฤติกรรมการซ้ือและใช้ยางรถยนต ์

ดา้นความถ่ีในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต์เท่านั้นมีความแตกต่างกนั กบัการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยัตราสินค้าด้านความภกัดีต่อสินค้าและความ

ไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนต์นั่ง

ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร  

คําสําคัญ :  ยางรถยนต,์ พฤติกรรมในการซ้ือ, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัตราสินคา้, การตดัสินใจซ้ือ 

Abstract 

 

This study aimed to examine the influence of demographic and 

behavioral characteristics in the purchase and use of tires to affect to make 

decision of private passenger vehicle driver in buying tire in Bangkok and 

studied the relationship between marketing mix factors and brand factors to 

affect to make decision of private passenger vehicle driver in buying tire in 

Bangkok by utilizing questionnaire to collect data with private passenger 

vehicle driver in Bangkok, aged 18 years and over with; have their own car not 

limited brand; and their role as decision makers and users who buy tires from 

400 respondents. Percentage, Mean, and Standard Deviation are utilized 

together with t-Test, One-Way ANOVA (F-Test), and Multiple Regression 

Analysis (MRA) for testing the hypothesis at significant level of 0.05. 

 Result of hypothesis test shows only two demographic factors - sex 

and educational level affect the buying decision. The behavior part, only buying 
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frequency affects the buying decision.  For marketing mix, price and promotion 

have relationship the buying decision.  For factors relating to brand, loyalty and 

trust have relationship with the buying decision but image do not.  

 

KEYWORDS : TIRE, BEHAVIOR IN THE PURCHASE, MARKETING 

MIX FACTORS,BRAND FACTORS,BUYING DECISION MAKING 

1.บทนํา 

 ในปัจจุบนัรถยนตมี์ความสําคญัและจาํเป็นมากต่อการดาํรงชีวิต ทั้งใน

เร่ืองการขนส่ง และการคมนาคมต่างๆ จึงส่งผลทาํใหเ้กิดความตอ้งการรถยนตใ์น

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ พิ่ ม สู ง ข้ึ นอ ย่ า ง ต่อ เ น่ื อ ง แล ะ ร ว ดเ ร็ ว โ ดย เ ฉ พ า ะ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ต่างๆ  

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก (2553) เปิดเผย

จาํนวนรถท่ีจดทะเบียนใหม่ในปี 2552 ทุกประเภททัว่ประเทศมีสูงถึง 2,292,041 

คนั จาํแนกออกเป็นในเขตกรุงเทพมหานครมี 606,901 คนั จากจาํนวนรถท่ีจด

ทะเบียนใหม่ในปี 2552 ทาํใหจ้าํนวนรถท่ีจดทะเบียนสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2552 ทัว่ประเทศ เท่ากบั 27,184,577 คนั จาํแนกออกเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 

เท่ากบั 6,103,719 คนั 

ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตในทุก

ด้าน รวมไปถึงผลกระทบจากราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลทาํให้ความ

ตอ้งการซ้ือรถยนต์ของผูบ้ริโภคมีจาํนวนน้อยลงบ้าง ทาํให้สภาวะทางการ

แข่งขนัในตลาดรถยนต์ และผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาง

รถยนต์ท่ีมีผูผ้ลิตและจาํหน่ายหลายรายมีทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนไปอีก ดงันั้น

บริษทัผลิตยางรถยนต์ต่างๆ  จึงตอ้งพยายามหากลยุทธ์ วิธีทางการตลาด และ

ส่งเสริมการขาย เพื่อคาดหวงัในการเพิ่มยอดขายให้กบับริษทัของตนเองและ

พยายามแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งขนัใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

การศึกษาคร้ังน้ี ทาํให้เขา้ใจและมีขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจยางรถยนต ์ ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตใ์น
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เขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีความคาดหวงัและมัน่ใจวา่ ผูป้ระกอบการท่ีสนใจ

สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบใชว้างแผนกลยุทธ์ทางการผลิต และการตลาด

ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างต่อเน่ือง

ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2.ต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขต                       

กรุงเทพมหานคร    

 3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด         

กับการ  ตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผู ้ข ับ ข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร   

4.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัตราสินคา้ กบัการตดัสินใจซ้ือ

ยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อเป็นขอ้มูลสาํหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต ์นาํ 

ขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุงและวางแผนในการผลิตสินคา้หรือพฒันาผลิตภณัฑ ์

เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2.เพื่อเป็นขอ้มูลสาํหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ ผูจ้ดั

จาํหน่าย ร้านคา้และศูนยบ์ริการยางรถยนต์ ไดน้าํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนกล

ยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมาก

ยิง่ข้ึน 

สมมติฐานของการวจัิย 

สมมติฐานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั  
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สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมการซ้ือและใชย้างรถยนตท่ี์แตกต่างกนั  มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที ่4 ปัจจยัตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือยาง

รถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 

 

 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

− อาย ุ  เพศ 

− อาชีพ  

− รายไดต้่อเดือน  

− ระดบัการศึกษา  

− สถานภาพสมรส 

พฤตกิรรมการซื้อและใช้ยางรถยนต์ 

− ยีห่อ้ยางรถยนตท่ี์นิยมเลือกซ้ือมากท่ีสุด   

− จาํนวนยางรถยนตท่ี์มกัเลือกซ้ือหรือเปล่ียนใน

แต่ละคร้ัง  

− ความถ่ีในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต ์  

− ค่าใชจ่้ายในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนตโ์ดย

เฉล่ียต่อคร้ัง 

 

การตัดสินใจซือ้ยาง

รถยนต์ 

ปัจจยัตราสินค้า 

− ภาพลกัษณ์สินคา้ 

− ความภกัดีต่อสินคา้  

− ความไวว้างใจ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

− ผลติภณัฑ์ 

− ราคา 

− สถานท่ีจดัจําหนา่ย 

− การสง่เสริมการตลาด 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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2.แนวคิด 

ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนต์

นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ผู ้วิจ ัยได้นําแนวคิด ทฤษฏี และ

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปในการศึกษาน้ี มีดงัน้ี 

สมาคมยางพารา (2554); คลบัคนรักฮอนดา้บริโอ (2552) ให้แนวคิดไว้

ว่า ยางเป็นวสัดุท่ีได้เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัมนุษย์เกือบทุกกรณี โดยยางมีพื้นฐาน

สําคญัอยู ่2 ชนิด ไดแ้ก่ ยางธรรมชาติท่ีไดม้าจากตน้ยางพารา ซ่ึงในตลาดโลก 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกยางชนิดน้ีเป็นอนัดบัหน่ึง และยางสังเคราะห์ท่ี

ไดม้าจากปิโตรเลียม ยางสังเคราะห์ท่ีผลิตข้ึนมาไดใ้นบางชนิดก็ยงัตอ้งเอายาง

ธรรมชาติมาสังเคราะห์รวมเขา้ไปดว้ย เพื่อให้ได้คุณสมบติัตามท่ีจะใช้งานอีก

ดว้ย ทั้งน้ี ยางเขา้มีบทบาทกบัยานพาหนะทุกชนิด ไดแ้ก่ ยานอวกาศ เคร่ืองบิน 

รถยนต์ เรือยนต์ เรือดาํนํ้ า อุปกรณ์ท่ีเป็นยางเป็นอุปกรณ์สําคญั โดยมีการใช้

สารประกอบต่างๆ ในยาง ทาํให้ยางมีคุณสมบติัแตกต่างออกไปเพื่อใชใ้นการท่ี

เหมาะสม รวมถึงลอ้ยางรถทุกชนิด ท่ีเป็นส่วนสําคญัในการวิ่ง ซ่ึงการเสียหรือ

หมดอายุการใช้ของยางรถยนต์ มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการสึกหรอและแข็งตวั

จากสภาพภายนอก 

Kotler, Philip (1997) ให้แนวคิดไวว้่า ส่วนประสมทางดา้นการตลาด 

(Marketing Mix) คือ ปัจจยัทางการตลาดหลกัท่ีสําคญั 4 ดา้น หรือ 4 Ps ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

Kotler, Philip (2000) ให้แนวคิดไวว้า่ ภาพลกัษณ์ (Image) เป็นองคร์วม

ของความเช่ือ ความคิด และความประทบัใจท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึง

ทศันคติและการกระทาํใดๆ ท่ีคนเรามีต่อส่ิงนั้น จะมีความเก่ียวพนัอยา่งสูงกบั

ภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้น ๆ 

วิรัช ลภิรัตนกุล (2540) ให้แนวคิดไวว้่า ภาพลักษณ์ของบริษัท 

(Corporate Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีต่อบริษทัหรือ

หน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหน่ึง หมายรวมไปถึงดา้นการบริหารหรือการจดัการ 

(Management) ของบริษทัแห่งนั้นดว้ย และหมายรวมไปถึงสินคา้ผลิตภณัฑ ์
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(Product) และบริการ (Service) ท่ีบริษทันั้นจาํหน่าย ฉะนั้น คาํวา่ภาพลกัษณ์ของ

บริษทั จึงมีความหมายค่อนขา้งกวา้ง โดยครอบคลุมทั้งตวัหน่วยงานธุรกิจ ฝ่าย

จดัการ และสินคา้หรือบริการของบริษทัแห่งนั้นดว้ย 

แจ๊กดิช เชช และ แอนดรูโซเบล (2547) ให้แนวคิดไวว้่า ความภกัดี 

หมายถึง การสวามิภกัด์ิต่อลูกคา้และยกให้ความตอ้งการหรือผลประโยชน์ของ

พวกเขามาก่อน เม่ือลูกคา้รู้สึกได้ถึงความภกัดีธุรกิจมีต่อพวกเขา ก็ตอกย ํ้าให้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัความดีงามและช่วยเสริมให้เกิดความรู้สึกไวว้างใจในส่ิงนั้น 

เม่ือไวว้างใจและเช่ือถือมากก็มกัใช้บริการถ่ีข้ึน ซ่ึงจะนาํไปสู่ความผูกพนัและ

ความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการต่อไป แต่ผูท่ี้รู้สึกวา่ตวัเองเป็นคนท่ีมีความสําคญั

ลาํดบัท่ีสามหรือส่ีของธุรกิจ เป็นคนท่ีรู้สึกว่าตวัเองเป็นแค่หน่ึงในลูกคา้หลาย

ร้อยคนของธุรกิจ ก็มกัไม่ใหค้วามไวว้างใจอยา่งลึกซ้ึง 

Lweicski, R.J., McAllister, D.J., and Bries, R.J. (1998) ให้แนวคิดไวว้า่ 

ความไวว้างใจ หมายถึง ความเช่ือมัน่ ความคาดหวงัในแง่บวกเก่ียวกบัการกระทาํ

ของอีกฝ่ายหน่ึง 

Berry, L.L. (1995); Dwyer, R., Schurr P., and Oh, S. (1987) ให้แนวคิด

ไวว้่า ความไวว้างใจเป็นองค์ประกอบท่ีจาํเป็นและสําคญัต่อความสัมพนัธ์ท่ี

ประสบความสาํเร็จ 

 เสรี วงษ์มณฑา (2542)  ให้แนวคิดไวว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการซ้ือ

และมีอาํนาจในการซ้ือ ทาํให้พฤติกรรมในการซ้ือและพฤติกรรมการใช้ โดย

ปัจจยัขา้งตน้มีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค และสามารถแปล

ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริโภคในส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้งการแสวงหาเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2542) ให้แนวคิดไวว้่า กระบวนการตดัสินใจท่ีมีมา

อยู่ก่อนแลว้เหล่าน้ี หมายถึงลกัษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีว่าในขณะใด

ขณะหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้นั้น จะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา
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ต่างๆ ท่ีมีส่วนสร้างสมและขดัเกลาทศันคติและค่านิยมมาก่อนแลว้เสมอตั้งแต่

เล็กจนโตถึง ณ จุดซ้ือส่ิงเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นดว้ย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2554) ให้แนวคิดไวว้่า 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือโดยทั่วไปกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภค

แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. พฤติกรรมก่อนการซ้ือ เป็นกระบวนการเร่ิมตน้โดยมีแรงจูงใจ หรือ

ถูกกระตุ้น ให้เกิดความต้องการซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากตัวกระตุ้นภายในหรือ

ภายนอก ตวักระตุน้ภายในเกิดจากผูบ้ริโภคเองมีความตอ้งการและมองเห็นความ

จาํเป็นของผลิตภณัฑ์ท่ีจะแกปั้ญหาหรือตอบสนองให้กบัตนเอง ส่วนตวักระตุน้

ภายนอก   ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง  ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือ

เกิดข้ึนถึงระดับหน่ึงแล้วจะกลายเป็นตัวกระตุ้นให้ผู ้บริโภคมีพฤติกรรม

ตอบสนองโดยอาศยัการเรียนรู้การแสวงหาขอ้มูล  และประสบการณ์ในอดีต 

ดงันั้นผูป้ระกอบการจะตอ้งใช้กลยุทธ์ทางการตลาดหลายวิธี เช่น การใช้

พนกังานขาย   การโฆษณา การส่งเสริมการขายการบรรจุภณัฑ์   เป็นตวักระตุน้

ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี 

2. การแสวงหาทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ ก็

จะแสวงหาทางเลือกข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ จึงเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัท่ีสุด

สําหรับผูบ้ริโภค     การหาขอ้มูลจะทาํให้รู้ขอ้มูลเก่ียวกบัชนิดของผลิตภณัฑ์

รูปลกัษณ์วิธีการใช ้  และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑ์นั้น นอกจากน้ี

ความเช่ือถือท่ีผูบ้ริโภคมีต่อผูข้ายยงัเป็นส่วนประกอบของการตดัสินใจซ้ือได้

เป็นอย่างดี ปริมาณขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคคน้หาข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัไดแ้ก่ ปัญหา

เก่ียวกบัความตอ้งการท่ีผูบ้ริโภคเผชิญอยูใ่นระดบัมากหรือนอ้ย เวลาในการเลือก

ซ้ือสินคา้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งจดัการเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ซ่ึง

แหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคแสวงหามีอิทธิพลเก่ียวขอ้ง  กบัพฤติกรรมการเลือกเช่น

บุคคลในครอบครัวบุคคลใกลชิ้ด เพื่อนบา้น ส่ือมวลชน พนกังานขายส่ือโฆษณา

บรรจุภณัฑ์   เป็นตน้ ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เหล่าน้ี มีประโยชน์ต่อการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภค 
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3. การประเมินผลทางเลอืก เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บและเขา้ใจขอ้มูลแลว้ ก็จะ

ประเมินผลข้อมูลเหล่านั้ นเพื่อพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจข้อมูลท่ีมี

ประโยชน์ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

4. การตัดสินใจซ้ือ หลงัจากแสวงหาทางเลือกและประเมินผลทางเลือก

แลว้ ผูบ้ริโภคจะตอ้งตดัสินใจวา่ถา้ซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นจะสนองความตอ้งการ  และ

เกิดความพึงพอใจไดห้รือไม่ก่อนการตดัสินใจ 

5. การประเมินผล หลงัการซ้ือหลงัจากการซ้ือและทดลองใช้ผลิตภณัฑ์

แล้ว ผู ้บริโภคจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์นั้ น 

ผูป้ระกอบการจะต้องพยายามศึกษาและติดตามผลภายหลงัการซ้ือผลิตภณัฑ ์

เพราะเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือในคร้ังต่อไป   และมีอิทธิพลต่อการแนะนาํ

บุคคลอ่ืนให้ซ้ือผลิตภณัฑ์ แต่ถา้ผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจหลงัการซ้ือ ผูป้ระกอบการ

จะตอ้งคน้หาสาเหตุเพื่อจะนาํมาปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงสาเหตุของความไม่พึงพอใจ

ของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปได้แก่ความรู้สึกไม่แน่ใจ หรือขาดความมัน่ใจเพราะใน

ขั้นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคพบวา่ผลิตภณัฑ์นั้นมีทั้งขอ้ดี และขอ้เสีย  เม่ือ

ซ้ือมาใช้แล้วยงัคงมีความรู้สึกไม่แน่ใจ  หรือขาดความมัน่ใจอยู่ตลอดเวลา

ผูบ้ริโภค บางคนเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดี เพราะได้ยินเก่ียวกบัความบกพร่องของ

ผลิตภณัฑ ์หรือรู้ขอ้มูลภายหลงัการซ้ือวา่ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัจากร้านคา้มี

ราคาถูกกว่า ตลอดจนพบวา่ผลิตภณัฑ์ไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะส่ือสารให้บุคคลท่ี

คุน้เคยได้รับรู้ซ่ึงขอ้มูลจะส่งผลต่อการขาย ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งคน้หา

สาเหตุแล้วรีบแก้ไขปรับปรุง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผูบ้ริโภค โดยการ

ปรับปรุงผลิตภณัฑท์ั้งดา้นคุณภาพ ราคา การบรรจุภณัฑ ์และดา้นการตลาด 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนต์

นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชเ้คร่ืองมือวิจยัเป็น

แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล และจะใชก้ารประมวลผลทางสถิติมาช่วย

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามชนิด
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คาํถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และคาํถามแบบสเกล (Rating 

Scale) ในส่วนของประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นกลุ่มผูข้บัข่ีรถยนต์นั่งส่วน

บุคคล ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป มีรถยนต์

ไม่จาํกัดยี่ห้อเป็นของตวัเอง และมีบทบาทเป็นผูใ้ช้ ผูต้ ัดสินใจและผูซ้ื้อยาง

รถยนตพ์ร้อมกนั ซ่ึงถือว่าเป็นประชากรท่ีไม่สามารถนบัจาํนวนได ้ดงันั้นจึงใช้

การแทนค่าสูตรในการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยกาํหนดใหช่้วงความเช่ือมัน่เป็น 

95% และค่าความคาดเคล่ือน 5% ดังนั้ นจึงเก็บข้อมูลอย่างน้อยจํานวน 384 

ตวัอยา่ง ซ่ึงการศึกษาน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ 

1.  การวิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการซ้ือและใช้ยาง

รถยนตข์องกลุ่มตวัอยา่งใชค่้าร้อยละ (Percentage)  

2.  การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัตราสินค้า และการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

3. การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ใช ้Independent Sample Test (t-Test) และ One-

Way ANOVA หรือ F-Test        

4.      การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ใช ้One-Way ANOVA หรือ F-Test        

5.     การทดสอบสมมติฐานท่ี 3 และ 4 ใช ้Multiple Regression Analysi(MRA) 
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4.ผลการวเิคราะห์/บทสรุปตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการทดสอบความสมมติฐาน 

 

ค่านยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.0112    

อาย ุ 0.4370    

อาชีพ 0.1720    

รายไดต้่อเดือน 0.5760    

ระดบัการศึกษา 0.0000    

สถานภาพสมรส 0.7910    

ยีห่อ้ยางรถยนตท่ี์เลือกซ้ือมากท่ีสุด 0.3660    

จาํนวนยางรถยนตท่ี์ท่านมกัเลือกซ้ือหรือ

เปล่ียนในแต่ละคร้ัง 
0.2190    

ความถ่ีในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต ์ 0.0000    

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือหรือเปล่ียนยาง

รถยนตโ์ดยเฉล่ียต่อคร้ัง 
0.6020    

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.8481    

ปัจจยัดา้นราคา 0.0125    

ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 0.1532    

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.0427    

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ 0.9247    

ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อสินคา้ 0.0083    

ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 0.0012    

 

ส่วนที ่1 สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน เป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนท่ี

เท่ากนั ส่วนมากมีอายุระหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 มี

อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อย

ละ 57.00 มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท จาํนวน 118 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 29.50 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00 

และมีสถานภาพสมรสโสด จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00  

ส่วนที ่2 สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการซ้ือและใช้ยางรถยนต์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนมากมีพฤติกรรมการซ้ือและ

ใชย้างรถยนต ์โดยนิยมเลือกซ้ือยางรถยนตย์ี่ห้อ Michelin มากท่ีสุด จาํนวน 139 

คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 มีความถ่ีในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต ์ 2 ปีต่อคร้ัง 

จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 มกัเลือกซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนตพ์ร้อม

กนัทั้งส่ีเส้นในแต่ละคร้ัง จาํนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 และมีค่าใชจ่้ายใน

การซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต์โดยเฉล่ียระหว่าง 10,001 - 20,000 บาทต่อคร้ัง 

จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 

ส่วนที ่3 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์กบัปัจจยัย่อยด้านสินคา้มีคุณสมบติัยึด

เกาะถนนมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.6700 ดา้นราคากบัปัจจยัยอ่ย

ดา้นราคาไม่เกินกาํลงัท่ีจะซ้ือไดมี้ความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.2675 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายกบัปัจจยัยอ่ยดา้นการตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั สถานศึกษา หรือท่ี

ทาํงานมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.2475 และด้านการส่งเสริม

การตลาดกบัปัจจยัย่อยด้านการรับประกนัสินคา้มีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ีย 8.5875 

ส่วนที ่4 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยตราสินค้า 

 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกับด้าน

ภาพลกัษณ์สินคา้กบัปัจจยัย่อยความมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับมีความสําคญัมาก

ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.3625 ดา้นความภกัดีต่อสินคา้กบัปัจจยัยอ่ยอยากกลบัมาใช้

สินคา้อีกในคร้ังต่อไปมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 7.8575 และดา้น

ความไวว้างใจกบัปัจจยัย่อยความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์มีความสําคญัมากท่ีสุด 

โดยมีค่าเฉล่ีย 8.1125 
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ส่วนที ่5 สรุปผลการวเิคราะห์การตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์ 

 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต ์กบัปัจจยัยอ่ยการเปล่ียนแทนยางท่ีหมดอายุในการใชง้าน 

มีความสาํคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.6950 

ส่วนที ่6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนั    มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั  

ดา้นเพศมีความแตกต่างกนั กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ี

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 

0.05 

ดา้นอายไุม่มีความแตกต่างกนั กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ี

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 

0.05 

ดา้นอาชีพไม่มีความแตกต่างกนักบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บั

ข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบั 0.05 

ดา้นรายไดต่้อเดือนไม่มีความแตกต่างกนั กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์

ของผูข้บัข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบั 0.05 

ดา้นระดบัการศึกษามีความแตกต่างกนักบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์

ของผูข้บัข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบั 0.05 

ด้านสถานภาพสมรสไม่มีความแตกต่างกันกับการตัดสินใจซ้ือยาง

รถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซ้ือและใชย้างรถยนตท่ี์มีความแตกต่างกนั มีผลต่อ

ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ ย า ง ร ถ ย น ต์ข อ ง ผู ้ข ับ ข่ี ร ถ ย น ต์นั่ ง ส่ ว น บุ ค ค ล ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

ดา้นยี่ห้อยางรถยนต์ท่ีนิยมเลือกซ้ือมากท่ีสุดไม่มีความแตกต่างกนักบั

ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ ย า ง ร ถ ย น ต์ข อ ง ผู ้ข ับ ข่ี ร ถ ย น ต์นั่ ง ส่ ว น บุ ค ค ล ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ดา้นจาํนวนยางรถยนตท่ี์มกัเลือกซ้ือ หรือเปล่ียนในแต่ละคร้ังไม่มีความ

แตกต่างกนั กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ดา้นความถ่ีในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนตมี์ความแตกต่างกนั กบัการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต์โดยเฉล่ียต่อคร้ังไม่มี

ความแตกต่างกนั กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผู ้

ขบัข่ีรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบั 0.05 

ด้านราคา มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้ ับข่ี

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 

0.05 

ด้านสถานท่ีจัดจาํหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือยาง

รถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือยาง

รถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์

ของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์

ของผูข้บัข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบั 0.05 

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์

ของผูข้บัข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบั 0.05 

ดา้นความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผู ้

ขบัข่ีรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบั 0.05 

5.อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนท่ี

เท่ากนั ส่วนมากมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน

พนักงานธนาคาร มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี และมีสถานภาพสมรสโสด ส่วนมากมีพฤติกรรมการซ้ือ

และใชย้างรถยนต ์โดยนิยมเลือกซ้ือยางรถยนตย์ี่ห้อ Michelin มากท่ีสุด มีความถ่ี

ในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต ์ 2 ปีต่อคร้ัง มกัเลือกซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต์

พร้อมกนัทั้งส่ีเส้นในแต่ละคร้ัง และมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต์

โดยเฉล่ียระหวา่ง 10,001 - 20,000 บาทต่อคร้ัง  

ผลการศึกษาในส่วนน้ีมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของรัชนี ตั้ ง

โชคชยัและคณะ (2550) ท่ีทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกยาง

รถยนต ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผลการศึกษาพบวา่ Michelin 

เป็นยีห่อ้ยางรถยนตท่ี์ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด 
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 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

ดา้นผลิตภณัฑ์ กบัปัจจยัย่อยด้านสินคา้มีคุณสมบติัยึดเกาะถนนมากท่ีสุด ด้าน

ราคากับปัจจยัย่อยด้านราคาไม่เกินกําลังท่ีจะซ้ือได้มากท่ีสุด ด้านสถานท่ีจัด

จาํหน่ายกบัปัจจยัยอ่ยดา้นการตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั สถานศึกษา หรือท่ีทาํงานและดา้น

การส่งเสริมการตลาดกบัปัจจยัย่อยด้านการรับประกนัสินคา้มากท่ีสุด สําหรับ

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัตราสินค้า มีความคิดเห็นเก่ียวกับด้านภาพลักษณ์

สินค้ากับปัจจยัย่อยความมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุด ด้านความภกัดีต่อ

สินค้ากับปัจจยัย่อยอยากกลับมาใช้สินค้าอีกในคร้ังต่อไปมากท่ีสุด และด้าน

ความไวว้างใจกบัปัจจยัยอ่ยความไวว้างใจในผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด นอกจากน้ี กลุ่ม

ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ กบัปัจจยัย่อย

การเปล่ียนแทนยางท่ีหมดอายใุนการใชง้านมากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศและ

ระดับการศึกษามีความแตกต่างกนั กับการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ี

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีดา้นอายุ อาชีพ รายไดต้่อ

เดือน และสถานภาพสมรสไม่มีความแตกต่างกนั  กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์

ของผูข้บัข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบั 0.05  พฤติกรรมการซ้ือและใชย้างรถยนตด์า้นความถ่ีในการซ้ือ

หรือเปล่ียนยางรถยนต์มีความแตกต่างกนั กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผู ้

ขบัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีดา้นยี่ห้อยางรถยนต์

ท่ีนิยมเลือกซ้ือมากท่ีสุด จาํนวนยางรถยนต์ท่ีมกัเลือกซ้ือ หรือเปล่ียนในแต่ละ

คร้ัง และค่าใช้จ่ายในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต์โดยเฉล่ียต่อคร้ังไม่มีความ

แตกต่างกนั  กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05  ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดด้านราคาและการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในขณะท่ีด้านผลิตภัณฑ์และสถานท่ีจัดจาํหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
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อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 โดยปัจจยัตราสินคา้ดา้นความภกัดีต่อ

สินคา้และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บั

ข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ท่ี 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ผลการศึกษาในส่วนน้ีมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของรัชนี ตั้ ง

โชคชยัและคณะ (2550) ท่ีทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกยาง

รถยนต ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะ

ทางด้านประชากรศาสตร์ในด้านอายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพท่ี

แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต ์

6.ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังนี ้

 จากผลการศึกษา ถึงปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้ ับข่ี

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี จะเห็นไดว้า่กลุ่มผูบ้ริโภคให้

ความสําคญักบัความคุ้มค่าและคุ้มราคาเป็นหลัก โดยพิจารณาถึงราคาไม่เกิน

กาํลังจะซ้ือ มีความต้องการในการรับประกันสินค้า มีพฤติกรรมในซ้ือหรือ

เปล่ียนยางรถยนตเ์ม่ือยางนั้นหมดอาย ุโดยเปล่ียนยางรถยนตค์ร้ังละส่ีเส้น  

ดงันั้นผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่ายหรือร้านคา้ยางรถยนต ์ควรจดัให้มีส่วนลดเม่ือ

มีการเปล่ียนยางครบทั้งส่ีเส้น ควรให้พิจารณาถึงเง่ือนไขในการรับประสินคา้

และการบริการหลงัการขาย เพื่อให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจจะทาํให้เกิดความไวว้างใจ

และเกิดความภกัดีต่อสินคา้ ทาํใหอ้ยากกลบัมาใชสิ้นคา้ในคร้ังต่อๆไป  

ด้านผูผ้ลิตควรให้ความสําคญักบัร้านคา้หรือศูนย์จาํหน่ายยางรถยนต ์

เพราะมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์เป็นอย่างมาก โดยอาจจะมีการทาํ

โปรโมชัน่ให้กบัร้านคา้หรือศูนยจ์าํหน่ายยางรถยนต์โดยตรง เพื่อกระตุน้ทาํให้

เกิดยอดขายเพิ่มมากยิง่ข้ึน  นอกจากน้ีร้านคา้ หรือศูนยจ์าํหน่ายยางรถยนตค์วรให้

ความสนใจถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

เพื่อเป็นการพฒันาการบริการท่ีดีแก่ผูบ้ริโภคทุกกลุ่ม 
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ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

ผูว้ิจยัมีขอ้แนะนาํให้ผูท่ี้สนใจท่ีจะทาํการศึกษาในเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ี 

ทาํการศึกษาตวัแปรต่างๆ เพิ่มข้ึน เช่น ราคารถยนต ์ยี่ห้อรถยนต ์อายุการใช้งาน

ของรถยนต์ หรือส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือยางรถยนต์

หรือไม่  เพื่อทาํใหเ้ขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ในมุมท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน

ได้กวา้งขวางมากข้ึน รวมทั้งการเลือกใช้เคร่ืองมือวิจยัอ่ืนควบคู่กนัในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล เพื่อได้ข้อมูล เชิงเปรียบเทียบ ทําให้ได้ผลการศึกษาท่ี มี

ประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากข้ึน นอกจากน้ี ควรทาํการทบทวนการศึกษา

เป็นระยะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและพฒันาอย่างต่อเน่ืองให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันมากท่ีสุด ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภคท่ีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็วไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

BUYING DECISION MAKING FACTORS  

IN BAR HERBAL SOAP IN BANGKOK AREA 

จงรัก ชินเกลา้กาํจร 1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึง

เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปและอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 400 ราย ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 

20-30 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน พนกังานธนาคาร มีรายได้ต่อเดือน

ระหว่าง 10,001-20,000 บาท สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  และมี

สถานภาพการสมรสเป็นโสด โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกับส่วนประสม

การตลาดด้านต่างๆ (4Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่

สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสินคา้ท่ีมีให้เลือก

หลากหลายในดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคาไม่เกินกาํลงัท่ีจะซ้ือไดใ้นดา้นราคา  

ปัจจยัดา้นการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ในด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย และปัจจยั

ดา้นพนกังานคอยแนะนาํลูกคา้ในดา้นการส่งเสริมการตลาด และให้ความสําคญั

มากท่ีสุดกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

สบู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความประทบัใจ

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ในประโยชน์ของสินค้าในด้านภาพลักษณ์สินค้า ปัจจัยด้านความสนใจใน

ผลิตภณัฑ์อ่ืนเพิ่มเติมจากยี่ห้อสบู่สมุนไพรท่ีเลือกใช้ในดา้นความภกัดีต่อสินคา้ 

และปัจจยัด้านความไวว้างใจในประโยชน์ด้านสุขภาพท่ีจะได้รับจากการใช้

สมุนไพรชนิดกอ้นในดา้นความไวว้างใจ  นอกจากน้ียงัให้ความสําคญัมากท่ีสุด

กับปัจจัยด้านความพึงพอใจในการใช้สบู่สมุนไพรในภาพรวม สําหรับการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้น 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ 

รายไดต่้อเดือน และสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ ยกเวน้ การส่งเสริมการตลาดไม่มี

ความสัมพนัธ์ กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขต

กรุงเทพมหานคร ตรงขา้มกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ ยกเวน้ ปัจจยัดา้น

ภาพลกัษณ์สินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพร

ชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 0.05 

ทั้งน้ีปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางตลาด

และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด ในขณะท่ีปัจจยัด้านราคามีความสัมพนัธ์

นอ้ยท่ีสุด   

 

คําสําคัญ: สบู่สมุนไพร,ส่วนประสมทางการตลาด,ภาพลกัษณ์สินคา้,ความภกัดี

ต่อสินคา้ความวางใจ 

ABSTRACT 

  

The objective of this study is to study factors that influence purchasing 

decision of four hundred consumers who are twenty years old or more and live 

in Bangkok in buying herbal soap through utilization of questionnaire for 

collecting data.  Outcome indicates most respondents are female; have age 

range between 20-30 years; are working as a private firm employee or banker; 
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earn between 10,001-20,000 baht per month; graduated in bachelor’s degree; 

and are single.  They comment that variety of products, being under purchasing 

power, classified display, and introducing staff are the most important factors 

of marketing mix (4Ps).  Impression on value of the product for brand image 

interest on other product lines for brand loyalty, and trust in health benefits are 

the important other relating factors. Moreover, overall satisfaction on the soap 

becomes the most important factor for the buying decision.   

Result of hypothesis testing indicates career and monthly income 

marital status influence decision in buying herbal soap while most of marketing 

mix excepting promotion has not had a relationship with decision in buying the 

product.  On the contrary, most of other relating factors excepting brand image 

has a relationship with the buying decision at significance level of 0.05. Brand 

image has the most relationship with marketing mix and other relating factors 

but price has the least.  

KEY WORDS:  HERBAL SOAP, MARKETING MIX, BRAND IMAGE, 

BRAND LOYALTY, TRUST 

1.บทนํา 

ในปัจจุบนักระแสการหนัมาเอาใจใส่และรักษาสุขภาพกนัมากข้ึน โดย

ผูบ้ริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากธรรมชาติมากข้ึน เน่ืองจากเล็งเห็น

ความสาํคญัของภยัจากสารเคมี ซ่ึงในปัจจุบนัมีการพฒันาทางดา้นรูปลกัษณ์และ

คุณภาพ จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้เป็นท่ียอมรับกนัมากข้ึน  อีกทั้ง

รัฐบาลยงัให้การสนับสนุนในด้านงานวิจยัและเงินทุน ทาํให้มีผูป้ระกอบการ

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ธรรมชาติรายใหม่มากข้ึนโดยเฉพาะการนาํสมุนไพรมาสกดั

เป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ซ่ึงประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งสมุนไพรท่ีสําคญัแห่งหน่ึง

ของโลก ท่ีสามารถนาํเอามาใช้บริโภคในชีวิตประจาํวนั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์สบู่

กอ้น และเอามาใชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภณัฑต์่างๆ โดยเฉพาะสินคา้

อุปโภคบริโภคไดโ้ดยง่ายดว้ยตน้ทุนตํ่า และเป็นท่ีคุน้เคยทาํให้มีการตอบรับได้
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ง่าย   ทั้งน้ี สบู่ถือว่าเป็นเคร่ืองสําอางชนิดหน่ึง ท่ีมีความจาํเป็นในการอาบนํ้ าทาํ

ความสะอาดร่างกายเป็นประจาํทุกวนั และให้ความชุ่มช่ืนท่ีไดจ้ากกลีเซอรีนเป็น

ผลพลอยได้ โดยสบู่มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงสบู่สมุนไพรท่ีผลิตจาก

ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีส่วนผสมของไขมนัสัตว์ สารเคมี และสาร

สังเคราะห์ แต่ใช้ส่วนผสมของผกั ผลไม ้และสมุนไพรไทย ท่ีคดัสรรคุณภาพ

มาแลว้อยา่งดีเท่านั้น ความเขม้ขน้ของสมุนไพรท่ีใช ้ทาํให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดี

กับสุขภาพผิวจนเป็นท่ีนิยมและต้องการของตลาด   ผลการศึกษาในคร้ังน้ี

สามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ และผูท่ี้สนใจดาํเนิน

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อน ในการวางกลยุทธ์

ทางการผลิต และการตลาดให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดไดดี้ข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ    

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

            เพื่อทาํให้เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

      เพื่อใชข้อ้มูลพื้นฐานในการวางกลยุทธ์ทางการผลิตและการตลาดให้ตรง

กบัความตอ้งการของตลาดไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการพฒันาผลิตภณัฑ์กาํหนดราคาปรับ

สถานท่ีจัดจําหน่ายและส่งเสริมการตลาดให้มีประสิทธิภาพและได้เปรียบ

ทางการแข่งขนัมากข้ึน  
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สมมติฐานของการวจัิย 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน

ระดบัการศึกษา และสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั อิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

      ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี

จดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

      ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อ  

สินคา้ และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่

สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.กรอบแนวความคิด 

 

ตัวแปรอสิระ                                                       ตัวแปรตาม 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. อาชีพ 

4. รายไดต่้อเดือน 

5. ระดบัการศึกษา 

6. สถานภาพการสมรส 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(4Ps) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ 

สบู่สมุนไพรชนิดกอ้น 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

1. ภาพลกัษณ์สินคา้ 

2. ความภกัดีต่อสินคา้     

3. ความไวว้างใจ 
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วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขต

กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

Kotler, Philip (2003) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็น

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้ดาํเนินงานในตลาดเป้าหมายให้บรรลุวตัถุประสงค ์

โดยจาํแนกเคร่ืองมือออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ (4Ps) ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ ์

(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริม

การตลาด (Promotion)  

จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร (2549) ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand image) 

แสดงถึงสินคา้หรือบริการท่ีทาํใหเ้กิดความแตกต่างภายในจิตใจของผูบ้ริโภค ซ่ึง

ถ่ายทอดถึง คุณลกัษณะ คุณประโยชน์ ความเช่ือและคุณค่าของสินคา้นั้นๆ  

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ  (2547) ความภกัดีของลูกคา้ (Customer loyalty) 

หมายถึง ความเก่ียวขอ้งหรือความผกูพนัต่อตราสินคา้ ร้านคา้ ผูผ้ลิต การบริการ

หรืออ่ืนๆ ท่ีอยู่บนพื้นฐานของทัศนคติท่ีชอบพอหรือการสนองตอบด้วย

พฤติกรรมอย่างการร่วมกิจกรรมทางการตลาดกบัตราสินคา้ และการซ้ือสินคา้

ซํ้ าๆ   

ศิริรัตน์ ศิริวรรณและธาดา บุญเกิด (2552) ความไวว้างใจ เป็นส่ิงท่ีทรง

พลงั และสร้างผลกระทบอยา่งมากมายในเชิงพฤติกรรมและผลการปฏิบติังาน 

โดยเป็นรากฐานของความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื 

Kotler, Philip (2000) ในแบบจําลองพฤติกรรมของผู ้บริโภค 

กระบวนการการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อมี 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การรับรู้ความ

ตอ้งการ (ปัญหา) ซ่ึงหมายถึงการท่ีผูซ้ื้อทราบความจาํเป็นและความตอ้งการใน

ตวัสินคา้ การคน้หาขอ้มูล ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการแล้วจึงคน้หา

ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  การประเมินผลทางเลือก ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภค

พิจารณาข้อมูลต่างๆ โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ การตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ี

ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์จากการประเมินทางเลือก โดยปฏิเสธสินคา้ท่ี
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ไม่มีความพอใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ซ่ึงเป็นขั้นตอนหลังซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ไปแลว้เกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ หากผลิตภณัฑ์มีคุณสมบติั

ตามท่ีคาดหวงัจะเกิดความพอใจและมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือซํ้ า 

3.วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

มุ่งเนน้การสาํรวจเชิงพรรณนา (Descriptive Research)   

ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง เ ป้ า ห ม า ย เ ป็ น ก ลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภ ค  ท่ี อ า ศัย อ ยู่ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป โดยไม่จาํกดัเพศ อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพการสมรส แต่มีประสบการณ์การ

ใชผ้ลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้นมาก่อน ซ่ึงมีจาํนวนท่ีไม่แน่นอน จึงใชสู้ตร n 

= [P(1-P) (Z)2]/e2 ณ ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05) ได ้384.16 เพิ่ม

ตวัอยา่งอีก 16 ราย เป็น 400 ราย เพื่อมัน่ใจไดว้่าขนาดของกลุ่มตวัอยา่งมีความ

เหมาะสมอยา่งแทจ้ริง โดยเลือกทาํการศึกษาตามความสะดวกกบักลุ่มตวัอยา่งใน

พื้นท่ีศูนยก์ลางธุรกิจของ 3 เขต ไดแ้ก่ เขตสาทร จาํนวน 170 ราย เขตปทุมวนั 

จาํนวน 126 ราย และเขตบางรัก จาํนวน 104 ราย  

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใชก้ารทดสอบ

กลุ่มตวัอยา่งอิสระ (Independent Sample Test) หรือ ค่า t  การวเิคราะห์ค่าความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis Of Variance: One-way ANOVA) หรือ 

ค่า F  และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: 

MRA) ในการทดสอบสมมติฐาน  

4.สรุปผลการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 281 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.25 

มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จาํนวน 227 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.75 มีอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน พนกังานธนาคาร จาํนวน 258 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.50 มีรายได้

ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท จาํนวน 164 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.00 



64 
 

[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 304 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.00 และมี

สถานภาพการสมรสเป็นโสด จาํนวน 301 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.25 

กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัส่วนประสมการตลาดในดา้น

ต่างๆ ดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์กบัปัจจยัดา้นสินคา้มีให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 7.29) 

ดา้นราคากบัปัจจยัดา้นราคาไม่เกินกาํลงัท่ีจะซ้ือได ้ (ค่าเฉล่ีย 7.57) ดา้นสถานท่ี

จดัจาํหน่ายกบัปัจจยัดา้นการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ (ค่าเฉล่ีย 7.15) และดา้น

การส่งเสริมการตลาดกบัปัจจยัดา้นพนกังานคอยแนะนาํลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 6.59) 

กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้น

ต่างๆ ดงัน้ี 

ด้านภาพลกัษณ์สินคา้กับปัจจยัด้านความประทบัใจในประโยชน์ของ

สินค้า (ค่าเฉล่ีย 7.26) ด้านความภกัดีต่อสินค้ากับปัจจยัด้านความสนใจใน

ผลิตภณัฑ์อ่ืนเพิ่มเติมจากยี่ห้อสบู่สมุนไพรท่ีเลือกใช้ (ค่าเฉล่ีย 6.80) และดา้น

ความไวว้างใจกบัปัจจยัดา้นความไวว้างใจในประโยชน์ด้านสุขภาพท่ีจะไดรั้บ

จากการใชส้มุนไพรชนิดกอ้น (ค่าเฉล่ีย 6.77) 

กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการ

ใช้สบู่สมุนไพรในภาพรวม (ค่าเฉล่ีย 6.94) สําหรับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้น 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ในด้านเพศ  

ด้านอายุ  และด้านระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ 0.05  

ปัจจัยประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพ ด้านรายได้ต่อเดือน และด้าน

สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

สบู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ ณ 0.05  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้าน

สถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่

สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ 0.05  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ 0.05  

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ณ 0.05  

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความภกัดีต่อสินคา้และดา้นความไวว้างใจ มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ 0.05  
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ี

ใช ้

ค่านยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีได ้

ผลการ

ทดสอบ 
ปั

จจ
ยัป

ระ
ชา

กร
ศา

ส
ตร์

 

เพศ ค่า t 0.0630 X 

อาย ุ

ค่า F 

0.0760 X 

อาชีพ 0.0140   

รายไดต่้อเดือน 0.0300   

ระดบัการศึกษา 0.3960 X 

สถานภาพการสมรส 0.0040   

ปั
จจ

ยัส่
วน

ป
ระ

ส
มท

าง

กา
รต

ลา
ด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 

MRA 

0.3523 X 

ดา้นราคา 0.1802 X 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 0.7099 X 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.0024   

ปั
จจ

ยัอื่
น

ๆ 
ที่

เกี่
ยว

ขอ้
ง 

ภาพลกัษณ์สินคา้ 0.3577 X 

ความภกัดีต่อสินคา้     0.0000   

ความไวว้างใจ 0.0000   

 

  แทน การยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 X   แทน การปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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5.อภิปรายผล 

ผลสรุปจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ในดา้น

อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ 0.05 โดยมีความสอดคลอ้งกบัผลงาน

ของฉัตรชัย ฉัตรเจริญมงคล (2546) ท่ีทาํการศึกษาการส่ือสารทางการตลาด 

(IMC) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสบู่เหลวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาชีพ ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสบู่

เหลวของผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการส่งเสริมการตลาดมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดกอ้นในเขต

กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 0.05 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ

ผลงานของฉัตรชัย ฉัตรเจริญมงคล (2546) ท่ีพบว่าการส่งเสริมการขาย มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือสบู่ เหลวด้านจํานวนขวดท่ีซ้ือต่อคร้ัง 

นอกจากน้ีการใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนคร้ังท่ีซ้ือ

ต่อเดือนและจาํนวนขวดท่ีซ้ือต่อคร้ังอีกดว้ย  

ข้อจํากดัในระหว่างงานวจัิย 

ขอ้จาํกดัท่ีพบในระหวา่งทาํการศึกษา ประกอบดว้ย การจดัสรรเวลาท่ีใช้

ทาํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคสนามใหเ้สร็จสมบูรณ์ภายในช่วงเวลา

ท่ีกาํหนดไว ้และความยุ่งยากในการสุ่มตวัอยา่งให้ไดคุ้ณลกัษณะตามท่ีตอ้งการ 

โดยมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปและมีประสบการณ์การใช้ผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพร

ชนิดก้อนมาก่อน รวมทั้ งการได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

เท่าท่ีควร 

6.ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ

สมรสท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ หากผูบ้ริโภคมีหนา้ท่ีการงานท่ีดี

หรือมีรายไดท่ี้สูงยอ่มตดัสินใจซ้ือสินคา้ต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพร
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ชนิดกอ้นไดง่้ายกวา่ เช่นเดียวกนักบัผูบ้ริโภคท่ีสมรสแลว้อาจตดัสินใจซ้ือและใช้

ผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนเพื่อครอบครัวได้ง่ายและมากกว่า ในขณะท่ี

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา และสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ี

แตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพร

ชนิดกอ้น อาจมีสาเหตุมาจากความรู้ความเขา้ใจในคุณสมบติัและประโยชน์ท่ีจะ

ไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรอยูแ่ลว้ จึงทาํให้ผูบ้ริโภคทัว่ไปตดัสินใจ

เลือกใช้ได้ทนัที โดยไม่คาํนึงถึงตราสินคา้ ราคา หรือสถานท่ีจาํหน่าย แต่การ

ส่งเสริมการตลาดกลบัมีความสําคญัในการส่ือสารและส่งมอบขอ้มูลข่าวสาร ท่ี

จะมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพร  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ผู ้ท่ีสนใจศึกษาควรกําหนดขอบเขตการศึกษาท่ีกว้างมากข้ึน โดย

ทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม รวมทั้งทาํการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู ้

จาํหน่ายผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรชนิดกอ้น  และกบักลุ่มตวัอยา่งทั้งผูบ้ริโภค และผู ้

จาํหน่ายในพื้นท่ีอ่ืนในปริมณฑลและเมืองใหญ่อ่ืนและ/หรือจงัหวดัต่างๆ เพื่อให้

ได้ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ท่ีกวา้งขวางและครอบคลุมทุกส่วนมากข้ึน ซ่ึงสามารถ

นาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวางกลยุทธ์ทางการผลิตและการตลาด ให้ไดต้รง

กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึนท่ีช่วยรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐาน

ลูกคา้ใหม่ในอนาคตได ้ 

7.บรรณานุกรม 

ก่องกานดา ชยามฤต. สมุนไพรไทย ตอนท่ี 4. กรุงเทพมหานคร: ชุติมาการพิมพ์

2528 

               โกมล ศิวะบวร. สมุนไพรไทย. กรุงเทพมหานคร: คณะสาธารณสุขศาสตร์   

  มหาวทิยาลยัมหิดล, 2523  

ขวญัดาว ศรีสุทธาภรณ์. การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการใชส้บู่เหลวอนามยั 

 เฉพาะท่ีของหญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร, รายงานการคน้ควา้อิสระ 

 สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรังสิต 

2544 

http://110.164.185.71/ipac20/ipac.jsp?session=I3M4059525K59.371&profile=rsu&uri=search=AL@!%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%20%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%95&ri=4&aspect=basic_search&menu=search&source=10.1.78.21@!hzndb
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คณิต ไข่มุกต.์ ขนาดของตวัอยา่ง, ขอ้มูลประกอบการเรียนการสอน มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยสุีรนารี, 2553 

โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง. สมุนไพรชาวบา้น. พิมพค์ร้ังท่ี 1 

กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2527 

จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร. การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image Building) 

บทความการศึกษาต่อเน่ือง,คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 4 ก.พ. 2549 

จุฑามาศ   ไชยปัญญาและคณะ. สบู่สมุนไพร, รายงานโครงงานวชิา นโยบาย

ผลิตภณัฑแ์ละราคา สาขาการตลาด,  โรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจ, 2551          

ฉตัรชยั ฉตัรเจริญมงคล. การส่ือสารทางการตลาด (IMC) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือสบู่เหลวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาวชิาการตลาด, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2546 

ช่อแกว้ สาขามุละ. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่ของผูบ้ริโภคในเขต 

 กรุงเทพมหานคร, รายงานการคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2549 

เชษฐา พยากรณ์. สมุนไพร. กรุงเทพมหานคร: เชษฐา, 2525 

ไซโตน ตาเละและคณะ. ศึกษาพฒันาและแสวงหาตลาดผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพร

ทอ้งถ่ิน โดยกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑส์มุนไพรปูยดุ บา้นราง ตาํบลปูยดุ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี, รายงานวจิยั, 2548-2549 

ทิพย์ธิดา พานิช. การศ◌ึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สบู่สมุนไพรใยบวบ 

กลุ่มโพธ์ิกลาง จังหวดันครราชสีมา,  รายงานศึกษา ค้นคว้า

อิสระสาขาการออกแบ บบรรจุภัณฑ์ ,  คณะเทค โนโลยีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ,  2552     

ธงชยั สันติวงศ.์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันา

พาณิช, 2517 

นงเยาว◌์  เทพยา. ความมหศัจรรย◌์ของสบ◌ู◌่สมุนไพร, วารสารมหาวทิยาลยั

ราชภฎัยะลา ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2549 

http://110.164.185.71/ipac20/ipac.jsp?session=I3M4059525K59.371&profile=rsu&uri=search=AL@!%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87&ri=4&aspect=basic_search&menu=search&source=10.1.78.21@!hzndb
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ปรมะ สตะเวทิน. การส่ือสารมวลชน: กระบวนการและทฤษฎี. 

กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ,์ 2539 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร, การวิจยัเพื่อการประชาสัมพนัธ์ (Public Relations 

Research). พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรังสิต, 2530 

พะยอม ตนัติวฒัน์. สมุนไพร. พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพมหานคร: สมาคมสมุนไพร

แห่งประเทศไทย, 2521 

พิมพท์อง สังสุทธิพงศแ์ละวรวติั กิติวงค.์  ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวจิยั รายงาน 

การวจิยัขั้นสูงเพื่อพฒันาการศึกษา, การศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. การบริหารการตลาดยคุใหม่. พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร:   

 พฒันาศึกษา, 2541 

สําอางค์ งามวิชา. การบริหารการตลาด. พิมพ์คร้ังท่ี 2, กรุงเทพมหานคร: โอ

เดียนสโตร์, 2543 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล. การโฆษณา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์        

2518 

Kotler, Philip. Marketing Management. 11th Edition, New Jersey: Prentice-Hall 

2003 

Kotler, Philip. Marketing Management. 10th edition, New Jersey: Prentice – 

Hall, 2000 

Kotler, Philip. Marketing Management: Analysis Planning Implementation and 

Control. 8th Edition, Englewood Cliffs: Prentice – Hall, 1994 

Schultz, Don E., Tannenbaum, Stanley, and Lauterborn, Robert F. The New  

Marketing Paradigm: Integrated Marketing Communications. USA: 

McGraw-Hill, 2008 
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 กองปกครองและทะเบียน. สถิติจาํนวนประชากรและบา้นในกรุงเทพมหานคร 

จาํแนกตามรายแขวงและเขต เดือนธนัวาคม 2549, สาํนกัปลดั

กรุงเทพมหานคร, 2550 เขา้ถึงไดจ้ากhttp://office.bangkok.go.th  

   กิตติศกัด์ิ หาญกลา้. เครือข่ายประชาสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ขององคก์ร, 

เอกสารอา้งอิง, สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย, 2552  เขา้ถึงได้

จาก  http://radiothailand.prd.go.th/chanthaburi 

ฉตัรชยั วงศม์านะโรจน์ศรี. สบู่สมุนไพรบา้นภูตะวนั, บทความออนไลน์, 2550 

เขา้ถึงไดจ้าก www.tarad.com/pootawan  

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ.  ความภกัดีในตราสินคา้ยีห่้อ TNI, คอลมัน์คล่ืนความคิด มติ

ชนรายวนั ปีท่ี 27 ฉบบัท่ี 9761, วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2547  เขา้ถึงไดจ้าก 

  http://www.eemmba.net/index.php?topic=175.0 

นิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร. สมุนไพร, ขอ้มูลออนไลน์, 2554 เขา้ถึงไดจ้าก  

 http://student.nu.ac.th/tewpharmacyherb/mean.htm 

บิสิเนสไทย. ภาพลกัษณ์สินคา้แสดงออกผา่นแบรนด,์ บทความออนไลน์, 2546 

เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.businessthai.co.th/content.php?data=404879 

ศิริรัตน์ ศิริวรรณและธาดา บุญเกิด. ผูน้าํกบัการสร้างความไวว้างใจในองคก์ร 

  บทความออนไลน์,เครือเนชัน่,  14กนัยายน2552  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.nationejobs.com    

สมุนไพรดีแน่. สบู่ เร่ืองใกลต้วัท่ีไม่ควรมองขา้ม, บทความออนไลน์, 2554 

เขา้ถึงไดจ้าก www.deneherb.in.th  

 

 

 

 

 

 

http://www.tarad.com/pootawan
http://www.eemmba.net/index.php?PHPSESSID=f0a7866db3564456ca57b1070d896855&topic=175.msg1039#msg1039
http://student.nu.ac.th/tewpharmacyherb/mean.htm
http://www.businessthai.co.th/content.php?data=404879
http://www.oknation.net/blog/account.php?id=44499
http://www.deneherb.in.th/
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพษิของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

FACTOR OF CUSTOMER IMPACTED TO MAKING DECISION IN 

PURCHASING  

PESTICIDE- FREE VEGETABLES  IN BAGKOK 

อรุณี เอกพาณิชยถ์าวร 1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2    

 ----------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

ท่ี มี อิท ธิ พ ล ต่อก า รตัด สิ นใ จ ซ้ื อผัก ป ล อดส า รพิ ษ ข อง ผู ้บ ริโภค ใ นเข ต

กรุงเทพมหานคร และศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีประกอบด้วย ปัจจยัดา้นคุณภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด รวมถึงปัจจัย อ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วยปัจจัยด้าน

ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้  และความไวว้างใจ กบัการตดัสินใจซ้ือผกั

ปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามเก็บ

ขอ้มูลจากประชาชนท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีการซ้ือและบริโภค

ผกัปลอดสารพิษ  ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป  จาํนวน 400  ราย  โดยเลือกใชว้ิธี

แบบสะดวก (Convenience Sampling)โดยทาํการเก็บขอ้มูลในช่วงระหวา่งเดือน

สิงหาคม 2553  ถึงเดือนมกราคม  2554   รวมเวลาประมาณ 6  เดือน  และนาํผล

การสํารวจท่ีได้มาดํา เ นินการวิ เคราะห์  ข้อมูลโดยใช้สถิ ติเ ชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic)   และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง 

       
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สถิติอา้งอิง (Inferential Statistic) และการแปลความหมาย เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน โดยใชส้ถิติการทดสอบกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent 

Sample Test: t-test)  การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

Anova : F-test) และการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression 

Analysis หรือ MRA) โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการวิจยั  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 

20-30 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนระหว่าง 10,001-25,000 บาท    มีการศึกษาในระดบัปริญญาโท   และมี

สถานภาพการสมรสเป็นโสด 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

ดา้นผลิตภณัฑก์บัปัจจยัดา้นความสดใหม่และความสะอาดของผกัมากท่ีสุด  ดา้น

ราคากบัปัจจยัย่อยด้านราคาคุม้ค่ากบัคุณภาพมากท่ีสุด  ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่ายกบัปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีจาํหน่ายสะอาด มีการจดัเก็บอุณหภูมิท่ีเหมาะ

ต่อการเก็บรักษาผกัมากท่ีสุด  และดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัปัจจยัยอ่ยดา้น

การจดักิจกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อแนะนาํผกัปลอดสารพิษมากท่ีสุด สําหรับความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้กบัปัจจยัย่อยการมีประสบการณ์ท่ีดี

จากการใชสิ้นคา้มากท่ีสุด ความภกัดีต่อสินคา้กบัปัจจยัยอ่ยความตอ้งการใชต้รา

สินค้าน้ีในคร้ังต่อไปมากท่ีสุด และด้านความไว้วางใจกับปัจจัยย่อยการมี

ความรู้สึกท่ีดีจากการบริโภคผกัปลอดสารพิษมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ 

ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ ท่ีมีความแตกต่างกัน  มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีลกัษณะประชากรศาสตร์ด้าน

อาย ุและสถานภาพการสมรส ท่ีมีความแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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ผลการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ และช่องทางการจดัจาํหน่าย   มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในขณะท่ีปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคา  และการส่งเสริมการตลาด  ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานด้านอ่ืนๆ 

พบวา่  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 

0.05  ในขณะท่ีปัจจัยด้านความภักดี ต่อสินค้าและความไว้วางใจ  ไม่ มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ  :     ผกัปลอดสารพิษ/ผกัปลอดภยั 

 

Abstract 

The purpose of this independent study were to study about the 

demographic factors which impacted to making decision in purchasing 

pesticide – free vegetables of customers in Bangkok and also to study  the 

relation of marketing mix factors that include product, price, place and 

promotion to make decision in purchasing pesticide – free vegetable.  And also 

to study the relation of other factors that include Brand Image, Brand Royalty 

and Trust to make decision in purchasing pesticide – free vegetable of 

customers in Bangkok by using questionnaires and convenience sampling 

method to compile data from 400 customers who aged from full 20 years 

upwards and stay in Bangkok and also purchase and consume purchasing 

pesticide – free vegetable. The data was collected during August 2010 until 

January 2011, total approximate time 6 months.  The use of statistics analysis 
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method are descriptive statistics Independent Sample Test: t-test, One-way 

Anova: F-test and Multiple Regression Analysis (MRA) for testing the 

hypothesis at significant level of 0.05 

The result of this independent study showed that  most of the 

respondents were female, aged  between 20 – 30 year, working as employees of 

private company/ bank’s office, earning average, monthly income between 

10,001 – 25,000 baht, graduated Master Degree and single.  

The respondents’s opinion on marketing mixed, the most important 

factors of product (P1), price (P2), place (P3) and promotion (P4) on making 

decision in purchasing pesticide – free vegetable are following : product’s new 

fresh and cleaned for P1, suitable price for product quality for P2, cleaned place 

and keep vegetables in suitable temperature for P3, and having the activity that 

relate to take care customer’s health by introducing and promoting consume 

pesticide – free vegetable for P4.  For respondents’s opinion on the other factor 

that consist of Brand Image, Brand Royalty and Trust. The result showed that 

the most important factor, for Brand Image is to get the good experience from 

purchasing and consuming vegetable, to repeat consuming and purchasing for 

Brand Royalty, and to get the good feel and impress form consuming pesticide 

– free vegetable for customer’s Trust.      

 Result of hypothesis test revealed that the demographic factor that 

related to sex, education level, income and career had different impacts to the 

making decision in purchasing pesticide – free vegetables in Bangkok, while 

the demographic factor that related to age and marriage status had not different 

impacts to the making decision in purchasing pesticide – free vegetables in 

Bangkok at statistic significant level  0.05.   

 Result of hypothesis test revealed that the marketing mixed factor that 

related to product, and place are relation to make decision in purchasing 
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pesticide – free vegetables in Bangkok, while the marketing mixed factor 

related to price and promotion are not relation to make decision in purchasing 

pesticide – free vegetables in Bangkok at statistic significant level  0.05.  And 

also the result of hypothesis test revealed that the other factors that related to 

Brand Image are relation to make decision in purchasing pesticide – free 

vegetables in Bangkok, while Brand Royalty and Trust are not relation to make 

decision in purchasing pesticide – free vegetables in Bangkok at statistic 

significant level 0.05.   

Key word  :  PESTICIDE- FREE VEGETABLE 

1.บทนํา 

อาหารเป็นหน่ึงในปัจจยั 5 ท่ีมีความสําคญัและเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับการ

ดาํรงชีวิตของมนุษย ์ และผกัจดัเป็นหน่ึงในอาหารท่ีผูบ้ริโภคไม่สามารถปฏิเสธ

ไดว้า่มีการบริโภคเป็นประจาํไม่มากก็นอ้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากในองคป์ระกอบของผกั

ประกอบด้วยสารอาหารหลายชนิดท่ีมีคุณประโยชน์และจาํเป็นท่ีส่งผลให้

ร่างกายมีสุขภาพท่ีแขง็แรง และยงัช่วยสร้างความตา้นทานต่อโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ 

ใหแ้ก่ร่างกาย   รวมถึงผกัส่วนใหญ่ยงัเป็นแหล่งเซลลูโลสและไฟเบอร์ท่ีสําคญัท่ี

เป็นประโยชน์ต่อระบบการขบัถ่ายในร่างกาย 

แต่อย่างไรก็ตามการบริโภคผกันอกเหนือจากคุณประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก

ผกัตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว  โทษจากการบริโภคผกัก็มีโอกาสเกิดข้ึนได้มาก

เช่นกนั โดยเฉพาะผกัท่ีมีการปนเป้ือนจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชหรือกาํจดัวชัพืชท่ี

มีการใชใ้นช่วงระหวา่งการเพาะปลูกหรือการเก็บเก่ียวท่ีไม่ถูกตอ้งและเหมาะสม

เพียงพอ ซ่ึงลักษณะการใช้สารเคมีดังกล่าวอาจมีทั้ งการใช้เพื่อทาํลายแมลง

ศตัรูพืชท่ีมาทาํลายพืชผกัในช่วงระหวา่งการเพาะปลูกและหลงัเก็บเก่ียว หรือใช้

ในลักษณะเชิงป้องกันแมลงศตัรูพืชและวชัพืชตั้งแต่ยงัไม่พบปัญหาจากการ

ทาํลายของแมลงศตัรูพืชและวชัพืชดงักล่าว ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผกัท่ีไดมี้

คุณภาพดี มีความสวยงามและไม่พบร่องรอยการทาํลายของแมลงศตัรูพืชต่างๆ 

ซ่ึงตรงกบัพฤติกรรมหรือความนิยมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผกัท่ีมีกนัมา
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ตั้งแต่ในอดีตท่ีเน้นเร่ืองความสวยงามเป็นหลัก โดยขาดความใส่ใจในเร่ือง

อนัตรายจากการได้รับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีปนเป้ือนมากับพืชผกัดังกล่าว 

สําหรับขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาการปนเป้ือนของสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชท่ีตกคา้งใน

พืชผกัผลไมน้ั้น จากขอ้มูลของสํานกัระบาดวิทยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2552  

รายงานวา่มีผูไ้ดรั้บสารพิษจากสารป้องกนักาํจดัศตัรูพืชเฉล่ียปีละ 1,998 ราย โดย

ในปี 2552   พบว่ามีผูป่้วยจาํนวน 4,691 ราย โดยพบจาํนวนผูป่้วยสูงข้ึนในช่วง

เดือนมิถุนายน – สิงหาคม  เน่ืองจากเป็นฤดูกาลเพาะปลูกและมีการใช้สารเคมี

กาํจดัศตัรูพืชมาก  

จากข้อมูลการตกค้างของสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในผกัและผลไม้ และ

อันตรายท่ีได้รับจากการบริโภคผกัและผลไม้ท่ีมีการปนเป้ือนของสารเคมี

ดงักล่าว ประกอบกบัการรณรงค์ของหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้และ

ตระหนกัต่อการเลือกซ้ือผกัและผลไมท่ี้มีคุณภาพและมีความปลอดภยั ส่งผลให้

ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการเลือกซ้ือและบริโภคผกัและผลไมป้ลอดสารพิษ

มากข้ึน ในขณะท่ีจาํนวนผูผ้ลิตและจาํหน่ายผกัปลอดสารพิษยงัมีจาํนวนนอ้ยมาก

เม่ือเทียบกบัปริมาณแนวโน้มของประชากรท่ีมีความตอ้งการผกัปลอดสารพิษ

มากข้ึน  แต่อยา่งไรผูบ้ริโภคบางกลุ่มในปัจจุบนัยงัไม่มัน่ใจวา่ผกัท่ีซ้ือมาบริโภค

นั้นมีความปลอดภยัจริงหรือไม่ ดังนั้นจึงส่งผลให้ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายผกั

ปลอดสารพิษในปัจจุบนัมีการขอการรับรองเคร่ืองหมาย “Q” จากสํานกังาน

มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ

เป็นหลกัประกนัวา่ผกัมีความปลอดภยัจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  

สําหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยเลือกทาํการศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีมี

อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ ผัก ป ล อ ด ส า ร พิ ษ ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต

ก รุง เท พ ม หา นค ร โดย ส า เหตุ ท่ี เ ลื อก ศึ ก ษ า ผู ้บ ริโภค ท่ี พัก อา ศัย อยู่ ใ น

กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นวา่  ประชากรท่ีพกัอาศยัหรือทาํงานใน

กรุงเทพมหานครนั้นมีจาํนวนและหนาแน่นมากเม่ือเทียบกบัประชากรในจงัหวดั

อ่ืน ๆ รวมถึงมีสถานการศึกษา สถานท่ีราชการ บริษทั และห้างร้านจาํนวนมาก 
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และกลุ่มคนเหล่า น้ีจะรับรู้ข้อมูลผ ักปลอดสารพิษเป็นอย่างดีรวมถึงให้

ความสาํคญัในการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษดงักล่าว นัน่หมายถึงตลาดความ

ตอ้งการผกัปลอดสารพิษในกรุงเทพมหานครมีมากเช่นกนั รวมถึงช่องทางการจดั

จาํหน่ายผกัปลอดสารพิษในกรุงเทพมหานคร เช่น หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม และ

ตลาดนัด นั้นก็เอ้ืออาํนวยในการทาํการตลาดสําหรับผกัปลอดสารพิษเช่นกัน  

ดังนั้ นวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือผูว้ิจยัต้องการศึกษาว่าผูบ้ริโภคท่ีอยู่ใน

กรุงเทพมหานครนั้น มีปัจจยัอะไรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ 

โดยจะทาํการศึกษาทั้งปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง

การตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และ

ความไว้วางใจ   ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน

การตลาดในการจดัจาํหน่ายผกัปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 

 วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ี

ประกอบด้วยปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์  ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาด กับการตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วยปัจจยั

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ  กบัการตดัสินใจ

ซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

         1.  นาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ไปเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจการจดั

จาํหน่ายผกัปลอดสารพิษ 

   2.  สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการวางแผนดา้น

การตลาดเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม

ชดัเจน 
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   3.  เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

สมมติฐานการวจัิย  

สมมุติฐานที่ 1   ลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพการสมรส รายได ้และอาชีพ ท่ีมีความแตกต่างกนั   มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมุติฐานที่ 2   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยปัจจยัดา้น

ผลิตภัณฑ์  ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

สมมุติฐานที่ 3   ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ยปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้  

ความภกัดีต่อสินคา้  และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผกั

ปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.กรอบแนวความคิด 

                               ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1    กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 

 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research)   

โดยใช้เคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรงตาม

วตัถุประสงคข์องงานวิจยัคร้ังน้ี  โดยศึกษาในช่วงระหวา่งเดือนสิงหาคม 2553 – 

เดือนมกราคม  2554  ลกัษณะของการวิจยัจะเป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการ

สํารวจขอ้มูลของประชาชนท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร มาดาํเนินการ

อย่างเป็นระบบ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแน่นอน มีกรอบแนวคิดการวิจัย การ

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพ 

- รายได ้

- อาชีพ 

การตดัสินใจซื้อผกัปลอดสารพษิของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

• ใหค้วามสาํคญัต่อสุขภาพ 

• . ผกัท่ีซ้ือนาํมาใชป้รุงหรือประกอบอาหาร

ได ้ ตามท่ีตอ้งการ 

•  มีความเช่ือมัน่วา่ผกัท่ีซ้ือมีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย และมีความปลอดภยั 

• มีความมัน่ใจวา่เลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ

จากแหล่งท่ีถูกตอ้งแลว้ 

• มีความพึงพอใจกบัการใหบ้ริการของผู ้

จาํหน่ายสินคา้ และความใส่ใจในคุณภาพ

สินคา้และลูกคา้ 

• บุคคลในครอบครัวมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- ภาพลกัษณ์สินคา้ 

- ความภกัดีต่อสินคา้ 

- ความไวว้างใจ 
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กาํหนดกลุ่มตวัอย่าง การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือวิจยั  และการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล  และจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทาํ

ใหส้ามารถสร้างกรอบแนวความคิดในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

2.1การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลจาก

หนงัสือ วารสาร วทิยานิพนธ์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มประชากรท่ีมีการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึน

ไปท่ีพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือผกัปลอดสารพิษ ซ่ึงประชากร

ดงักล่าวมีคุณสมบติัเป็น Infinite Population จาํนวนประชากรท่ีมีจาํนวนมากมาย

นบัไม่ถว้น ไม่สามารถระบุจาํนวนท่ีแทจ้ริงได ้ ดงันั้นจึงใช้การแทนค่าสูตรใน

การคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยกาํหนดใหช่้วงความเช่ือมัน่เป็น 95%  และค่าความ

เคล่ือน 5%  ซ่ึงค่าของ n ท่ีไดจ้ะเท่ากบั 384 

 

สูตรการคาํนวณหาขนาดตวัอยา่งของประชากรท่ีไม่สามารถนบัจาํนวนได ้

  n     =     P(1-P)(Z)2 

                                               e2 

n     =      ขนาดของตวัอยา่ง 

p     =      ค่า %  ท่ีตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 

e     =      ค่า % ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 

z    =    ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยักาํหนดไว ้ ซ่ึงท่ีนิยมใชก้นัมี  2  ระดบั 

ไดแ้ก่ 

• ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95%   z มีค่าเท่ากบั  1.96 

• ณ  ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99%  z  มีค่าเท่ากบั  2.58 

ดงันั้น  
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n     =      (0.5)(1-0.5)(1.96)2        

                        (0.5)2 

n     =      384.16  หรือ  384  ราย 

การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่าง เท่ากบั  400  ราย โดยจะทาํการเก็บตวัอย่างจากผูบ้ริโภคท่ีพกัอาศยัใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือผกัปลอดสารพิษทั้ งหมดเป็นจํานวน400รายโดย

เลือกใช้วิธีแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้การสุ่มตวัอย่างจาก

ผูบ้ริโภคทัว่ไป  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ใช้วิธีนาํแบบสอบถามไปให้กบัประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครตามสถานท่ีต่างๆ ประกอบด้วย สถานศึกษา ธนาคาร 

สถานท่ีราชการ ห้างสรรพสินคา้ และอาคารสํานกังาน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบง่าย เป็นการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างเป็นผูต้อบคาํถามดว้ยตนเอง

และรอรับกลบัคืน 

การประมวลผล และการวเิคราะห์ข้อมูล  

1) ดํา เนินการโดยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ มาดํา เนินการ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม แยกแบบสอบถามท่ีไม่

สมบูรณ์ออก จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาลงรหสั (Coding) และบนัทึก

ขอ้มูลดงักล่าวในคอมพิวเตอร์ และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป   แลว้

นําค่าสถิติมาแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนๆ ดังน้ีการวิเคราะห์ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งใชค้่าร้อยละ (Percentage)  

2) การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วยปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  รวมถึง

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ยปัจจยัภาพลกัษณ์สินคา้  ความภกัดีต่อสินคา้ และความ

ไวว้างใจ  ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3) การทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 ใช ้Independent Sample Test: t-test และ 

One-way Anova หรือ F-test  
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4) การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 และ 3 ใช ้ Multiple Regression Analysis 

หรือ MRA 

3. ผลการวเิคราะห์และบทสรุป 

1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง (400 

คน)  

1.เพศ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 

70.7  และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 29.3   

2.อายุ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีอายุอยู่ระหวา่ง 

20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3  รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีอายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 

32.8  และกลุ่มท่ีมีจาํนวนน้อยท่ีสุดคือกลุ่มท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 

14.0   

3.ระดับการศึกษา  กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  46.8   รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีการศึกษา

ระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ  39.8   และกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มท่ีมี

การศึกษาระดบัปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 2.3   

4.สถานภาพการสมรส กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมี

สถานะภาพการสมรสเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาคือกลุ่มท่ีมี

สถานภาพสมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 46.3 และกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มท่ี

มีสถานภาพการสมรสประเภทหยา่/หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 0.9   

5.สําหรับรายได้  กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีกลุ่มท่ี

มีรายได ้10,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.5   รองลงมาคือ  กลุ่มท่ีมีรายได ้

45,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 26.0  และกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มท่ีมี

รายไดต้ํ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.8   

6.อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังาน   

รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 3.0 พนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร คิดเป็น

ร้อยละ 50.0  รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีอาชีพรับราชการ/พนกังานของรัฐลูกจา้งประจาํ 
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คิดเป็นร้อยละ 22.5   และกลุ่มท่ีมีจาํนวนน้อยท่ีสุดคือกลุ่มท่ีมีอาชีพอิสระ เช่น 

วทิยากร แพทย ์และทนาย คิดเป็นร้อยละ 1.0 

3.2 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

   กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์กบัปัจจยัดา้นความสดใหม่และความสะอาดของ

ผกัมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 9.20 ดา้นราคากบัปัจจยัย่อยดา้นราคา

คุม้ค่ากบัคุณภาพมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.47  ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่ายกบัปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีจาํหน่ายสะอาด มีการจดัเก็บอุณหภูมิท่ีเหมาะ

ต่อการเก็บรักษาผกัมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย  8.79  และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดกบัปัจจยัย่อยด้านการจดักิจกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อแนะนาํผกั

ปลอดสารพิษมีความสาํคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 7.09 

3.3 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ ได้แก่ ภาพลกัษณ์สินค้า ความภักดีต่อสินค้า 

และความไว้วางใจ 

กลุ่มตัวอย่าง จ ํานวน 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์สินค้ากับปัจจัยย่อยการมีประสบการณ์ท่ีดีจากการใช้สินค้ามี

ความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.25 ความภกัดีต่อสินคา้กบัปัจจยัยอ่ยความ

ตอ้งการใช้ตราสินคา้น้ีในคร้ังต่อไปมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 7.67 

และดา้นความไวว้างใจกบัปัจจยัยอ่ยการมีความรู้สึกท่ีดีจากการบริโภคผกัปลอด

สารพิษมีความสาํคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.54 

3.4 สรุปผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษกับปัจจัยย่อยการให้ความสําคัญต่อ

สุขภาพมีความสาํคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 9.37 

3.5 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพการสมรส รายได้ และอาชีพ ท่ีมีความแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 



85 
 

[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

ด้านเพศท่ีมีความแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นอายุท่ีมีความแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นระดบัการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผกัปลอดสารพิษของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านสถานภาพการสมรสท่ีมีความแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นรายไดท่ี้มีความแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นอาชีพท่ีมีความแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมุติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ปัจจยั

ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด  ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

สมมุติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ยปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ 

ความภกัดีต่อสินคา้   และความไวว้างใจ   มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผกั

ปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัด้านภาพลักษณ์สินค้า  มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือผกั

ปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ี

ระดบั 0.05 

ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อสินคา้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผกั

ปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ี

ระดบั 0.05 

ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 

0.05 

4. อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความแตกต่างของ

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
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จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วยปัจจยัด้าน

ภาพลกัษณ์สินคา้ความภกัดีต่อสินคา้   และความไวว้างใจ   ท่ีมีการตดัสินใจซ้ือ

ผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง  ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษท่ีอาศยัอยู่ใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป  

ผลการศึกษา พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 

20-30 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนระหว่าง 10,001-25,000 บาท มีการศึกษาในระดับปริญญาโท และมี

สถานภาพการสมรสเป็นโสด  

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

ดา้นผลิตภณัฑก์บัปัจจยัดา้นความสดใหม่และความสะอาดของผกัมากท่ีสุด ดา้น

ราคากับปัจจัยย่อยด้านราคาคุ้มค่ากับคุณภาพมากท่ีสุด ด้านช่องทางการจัด

จาํหน่ายกบัปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีจาํหน่ายสะอาด มีการจดัเก็บอุณหภูมิท่ีเหมาะ

ต่อการเก็บรักษาผกัมากท่ีสุด และด้านการส่งเสริมการตลาดกบัปัจจยัย่อยด้าน

การจดักิจกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อแนะนาํผกัปลอดสารพิษมากท่ีสุด สําหรับความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้กบัปัจจยัย่อยการมีประสบการณ์ท่ีดี

จากการใชสิ้นคา้มากท่ีสุด ความภกัดีต่อสินคา้กบัปัจจยัยอ่ยความตอ้งการใชต้รา

สินค้าน้ีในคร้ังต่อไปมากท่ีสุด และด้านความไว้วางใจกับปัจจัยย่อยการมี

ความรู้สึกท่ีดีจากการบริโภคผกัปลอดสารพิษมากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ 

ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ ท่ีมีความแตกต่างกัน  มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในขณะท่ีลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้น

อาย ุและสถานภาพการสมรส ท่ีมีความแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

และช่องทางการจดัจาํหน่าย   มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด
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สารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  ในขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  และการส่งเสริม

การตลาด  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  สําหรับปัจจยั

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ในขณะ

ท่ีปัจจยัด้านความภกัดีต่อสินค้าและความไวว้างใจ ไม่มีความสัมพนัธ์กับการ

ตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

5. ข้อเสนอแนะ 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ โดยจาํแนกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

5.1 ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังนี ้  

จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ีคือ 

5.1.1 ในการจําหน่ายผ ักปลอดสารพิษในพื้ นท่ีต่างๆ ในเขต

กรุงเทพมหานครนั้น  ก่อนวางจาํหน่าย ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายควรคาํนึงถึงลกัษณะ

ประชากรท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีจะวางจาํหน่ายผกัปลอดสารพิษก่อนว่า ประชากรใน

พื้นท่ีดงักล่าวเป็นประชากรกลุ่มใดบา้ง มีจาํนวนเท่าใด  เพื่อดูความเป็นไปไดใ้น

การวางจาํหน่ายผกัปลอดสารพิษในพื้นท่ีนั้นๆ วา่ตลาดมีเพียงพอหรือไม่  รวมถึง

การหากลยุทธ์ในการทาํการตลาดในพื้นท่ีนั้นให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความอยู่

รอดของบริษทัฯ ในการทาํธุรกิจดงักล่าว ทั้งน้ีเน่ืองจากผลการศึกษาคุณลกัษณะ

ของประชากรศาสตร์กับการตัดสินซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  พบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ือง

เพศ ระดบัการศึกษา รายได้ และอาชีพ มีการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษท่ี

แตกต่างกนั ดงันั้นถา้การวางแผนการตลาดไม่เหมาะสมกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

การทาํธุรกิจก็ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดได ้ อาทิเช่น แนวคิดหรือ

เกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของคนท่ีมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 25,000 
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บาท หรือแม่บา้น /พ่อบา้น จะมองถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ความคุม้ค่าของราคากบั

คุณภาพ และการใหค้วามสาํคญักบัคนในครอบครัว เป็นหลกัในการตดัสินใจซ้ือ

ผกัปลอดสารพิษ  เป็นตน้ 

5.1.2 ในการจดัจาํหน่ายผกัปลอดสารพิษ ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายควรให้

ความสําคัญเก่ียวกับเร่ือง ความสดใหม่และความสะอาดของผกั พื้นท่ีท่ีวาง

จาํหน่ายต้องสะอาด  มีการจดัเก็บผกัในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  การทาํให้ลูกค้า

ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี และมีความประทบัใจจากการซ้ือและบริโภคผกัปลอด

สารพิษจากร้านจะเป็นส่ิงสาํคญัในการสร้างความภกัดีต่อสินคา้    และส่ิงท่ีสําคญั

ท่ีสุดสําหรับการตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ คือ ผูซ้ื้อจะให้ความสําคญัต่อ

สุ ข ภา พ   ดัง นั้ น ใ นก า ร ทํา ก า ร ตล า ดจํา หน่ า ย ผ ัก ป ล อ ดส า รพิ ษ ใ นเข ต

กรุงเทพมหานคร  ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายจะตอ้งให้ความสําคญัปัจจยัขา้งต้น

เหล่าน้ีเป็นสาํคญั  รวมถึงการสร้างความมัน่ใจวา่ทุกคร้ังท่ีผูบ้ริโภคมาซ้ือสินคา้ท่ี

ร้านจะไดรั้บสินคา้ท่ีคุณภาพสด ใหม่ และปลอดภยัเสมอ แนวทางโดยอาจมีการ

กาํหนดอายุการวางจาํหน่ายผกัและมีการตรวจสอบคุณภาพผกัท่ีวางจาํหน่ายทุก

วนั  นอกจากน้ีราคาก็เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคนาํมาใช้ประกอบการตดัสินใจซ้ือผกั

ปลอดสารพิษ  กล่าวคือผูบ้ริโภคจะคาํนึงราคาท่ีวางจาํหน่ายตอ้งเหมาะสมกบั

และไม่แพงกวา่คุณภาพสินคา้  นอกจากน้ีการมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพความ

ปลอดภยัจากสารเคมีอนัตรายจากหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเป็นท่ียอมรับ  เพื่อสร้าง

ความมัน่ใจใหผู้ซ้ื้อในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ก็เป็นส่ิงท่ีสร้างความมัน่ใจในการ

ซ้ือผกัมากข้ึน  แต่อยา่งไรก็ตามในการจดัจาํหน่ายผกั ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายผกั

ควรมีการจดักิจกรรมเพื่อสุขภาพและแนะนาํผกัปลอดสารพิษเป็นระยะๆ  หรือ

การจดักิจกรรมให้ลูกค้าเข้าชมพื้นท่ีปลูกผกั และการให้ความรู้เร่ืองผกัปลอด

สารพิษ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารพิษมากข้ึน 

5.2  ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป  

 5.2.1  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น

ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทาํให้ไดข้อ้มูลเฉพาะกลุ่ม
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ผูบ้ริโภคท่ีมีการบริโภคผกัสารพิษอยู่แลว้  ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมี

การศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคท่ียงัไม่เคยมีการซ้ือผกัปลอดสารพิษมาก่อนควบคู่กนัไป 

เพื่อให้ได้รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีรู้จกัผกัปลอดสารพิษหรือไม่ 

และเหตุผลใดท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าวท่ีไม่เคยซ้ือผกัปลอดสารพิษ รวมถึงเหตุผล

ใดบา้งท่ีจะซ้ือและไม่ซ้ือผกัปลอดสารพิษ เพื่อนาํขอ้มูลดงักล่าวมาศึกษาถึงความ

เป็นไปไดใ้นการขยายตลาดไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 

 5.2.2 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการสํารวจขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือผกั

ปลอดสารพิษและเกณฑ์การตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคท่ีเป็น

ร้านคา้จาํหน่ายอาหารทั้งหมด ทั้งท่ีเป็นร้านคา้ทัว่ไป และร้านคา้ท่ีจาํหน่ายใน

ห้างสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงแรม และภตัตาคาร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษา

ความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจการจดัจาํหน่ายผกัปลอดสารพิษให้แก่กลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีเป็นร้านจาํหน่ายอาหารดงักล่าว  

6.เอกสารอ้างองิ  

ธีรนุช  ทาํเลทอง. “ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็นท่ีมีต่อผกัปลอดสารพิษกบั

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2549 

ธญัพิชชา ชยัชนะ. “การศึกษาทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือผกั

ปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี.”  งาน

นิพนธ์นิสิตปริญญาโท  สาขาการจดัการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม,  มหาวทิยาลยับูรพา , 2551 

ปัณรสี   พลนัสังเกตุ.  “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคผกัปลอดสารพิษ

ของประชาชนใน อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา” วทิยานิพนธ์ ปริญญา

โทการจดัการธุรกิจเกษตร  สาขาวชิาธุรกิจเกษตร 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2545 

วราภรณ์ ศิริปิตุภูมิ.  “ทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผกัปลอดภยัจาก

สารพิษ”  

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ธีรนุช%20ทำเลทอง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ธีรนุช%20ทำเลทอง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สาขาการตลาด&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ, 2543 

ศิวพร สิงห์สุข.  “การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ผกัปลอดสารพิษของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร .” งานวิจัย  

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต, 2542 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และปริญ ลกัษิตานนท.์ กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด

และกรณีตวัอยา่ง. พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร: พฒันาศึกษา, 2538. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ.  พฤติกรรมผูบ้ริโภค.  กรุงเทพมหานคร :  วิสิทธ์ิ

พฒันา, 2535.  

ส ม ศิ ริ  ว ัฒ น สิ น .   “พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร บ ริ โ ภ ค ผัก ป ล อ ด ส า ร พิ ษ ข อ ง ช า ว

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลงานวิจยั.  ศูนยส์นเทศและหอสมุด 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2549 

สํานกัระบาดวิทยา. กองควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข. ขอ้มูลสํานกัระบาด

วิทยาปี 2543 -2552 : ผูป่้วยไดรั้บสารพิษจากสารป้องกนักาํจดัศตัรูพืช., 

2553 

สมหมาย  วนัสอน. “ประชากรศาสตร์กบัการอนามยัชุมชน.” การศึกษาแนวคิด

เก่ียวกบัประชากรศาสตร์, 2532. เขา้ถึงไดจ้าก  

http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-uploads/libs/htlm/  

 

 

 

 

 

 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สมศิริ%20วัฒนสิน&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-uploads/libs/htlm/
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของผู้บริโภค 

ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

THAI FAST FOOD CONSUMPTION BEHAVIOR OF CONSUMER ON 

KHLONGSARN DISTRICT IN BANGKOK METROPOLITAN AREA 

สุนีย ์ ลิลิตวรางกรู 1   ผศ. (พิเศษ) ดร.อิทธิกร  ขาํเดช  2  

___________________________________________ 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในการบริโภคอาหารจานเดียว  ทั้งดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด  และปัจจัยอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องต่อแรงจูงใจต่อการ

บริโภคอาหารจานเดียว   เพื่อทราบถึงอิทธิพลในการเลือกอาหาร แนวทางในการ

พฒันาและปรับปรุงให้บริการ  ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในอนาคต และเป็น

ขอ้มูลแก่ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพธุรกิจร้านอาหารจานเดียวในเขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภค

อาหารจานเดียวท่ีอาศัยและทํางาน หรือผูท่ี้มีกิจกรรมอยู่ในเขตคลองสาน  

จาํนวน 383 คน  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ  (Proportinal Stratified Random Sampling)       

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใช ้สถิติพรรณนา  (Descriptive Statistic)ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี 

(Frequency)  และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)    ส่วนสถิติอนุมาน (Inferential atistic)   ไดแ้ก่  

การทดสอบทีแบบอิสระ (Independent Sample t-Test)  การ         

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-WayANOVA) การทดสอบ

เปรียบเทียบหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยวิธี Multiple  Regression 

Analysis (MRA)คาํสําคญั  :  พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียว ,  ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์   ด้านส่วนประสมทางการตลาด  ,  ด้านปัจจยัอ่ืนๆ  ,  ด้าน

แรงจูงใจ 

ผลการวจิยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารจานเดียว   พบวา่  ความถ่ีในการใช้

บริการร้านอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่  คือ   มีการใชบ้ริการมากกว่า 

2-3 คร้ัง/สัปดาห์    สถานท่ีท่ีเลือกใช้บริการของผูบ้ริโภค คือ ศูนยอ์าหารใกลท่ี้

ทาํงาน/บา้น  เวลาท่ีใชบ้ริการของผูบ้ริโภค    คือ ช่วงเวลาระหวา่ง  10.01- 13.00 

น. โดยมีความคิดเห็นว่าราคาอาหารท่ีเหมาะสมของอาหารจานเดียว  (ร้านติด

แอร์)   คือ  ท่ีระดบั 31 - 40  บาท    และราคาเคร่ืองด่ืมของผูบ้ริโภค คือ  ท่ีระดบั 

11-15  บาท     ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่รับประทานอาหารประเภทเน้ือ อาหารท่ี

ทานต่อม้ือของผูบ้ริโภค  คือ 1 จาน โดยรูปแบบเมนูของผูบ้ริโภค คือ  มีรูปภาพ

ชดัเจนพร้อมราคา  รูปแบบการสั่งอาหารของผูบ้ริโภค  คือ  แยกสั่งอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่สั่งอาหารจานเดียวมาทานท่ีบา้น และเหตุผลท่ี

เลิกใช้บริการร้านอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภค  คือ รสชาดไม่คงท่ี  โดยส่วน

ใหญ่คิดว่าจะลองใช้บริการร้าน อาหารเปิดใหม่  และคิดว่าจะลองใช้บริการ

ร้านอาหาร  หากไดรั้บ SMS แนะนาํร้านอร่อย   โดยภาพรวมดา้นปัจจยัส่วนผสม

ทางการตลาดในการเลือกร้านอาหารจานเดียว ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญั

กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เ ก่ียวกับคุณภาพของอาหาร  ปัจจัยด้านราคาให้

ความสําคัญด้านการแสดงราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมชัดเจน  ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย (ร้าน) ให้ความสําคญักบัการเดินทางสะดวก (เส้นทางไปรถ

ไม่ติด)    ปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาด  ให้ความสําคญักบัพนกังาน

แนะนาํอาหารอร่อย  ปัจจยัด้านบุคลากร ให้ความสําคญักับพนักงานแต่งกาย

สุภาพและสะอาดเช่นและพนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้  ปัจจยัดา้นบริการ ให้

ความสําคญักบัการให้บริการรวดเร็วและถูกตอ้ง  และอนัดบัสุดทา้ยปัจจยัดา้น

ภาพลกัษณ์ให้ความสําคญัดา้นความสะอาดภายใน/รอบร้านและห้องนํ้ า  ส่วน
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ปัจจยัด้านแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวให้ความสําคญัร้านใกล้ท่ี

ทาํงานหรือใกลท่ี้อยูอ่าศยั 

Abstract 

 The purpose of  this  Independent Study  is  to study about 

demographic factors,  consumer behavior , marketing mix and other relating 

factors which the motivation of consumer in thai fast food eating.   This study 

will be useful for anyone who wants to own the food shop in Klongsarn 

District, Bangkok.  The sample of this research is a group  of  383 people who 

live, work or have activities  in  Klongsan District  and used to eat thai fast 

food. Questionnaire was created to gather required data.     The samples were 

chosen with the Proportional  Stratified  Random  Sampling ,  analyzed by  

Descriptive  Statistic  such  as  frequency  ,   percentage   ,   mean  standard  

deviation  and   Inferential   Statistic  such  as   Independent   Sample  t-Test     

One-Way ANOVA ,  Multiple Re -gression Analysis (MRA) 

 From this research I found that consumers prefer to have meals  over  2 

- 3  times / week at food shop near their home or office during  10.01-13.00 hrs.   

In their opinion, the suitable price should be 31-40 baht for meal and 11-15 

baht for drink.   Most consumers ate only one dish per meal and they did not 

prefer meat. They prefer illustrated menu with price.   Moreover, they like  to 

order food and drink separately and did not take home.  The reason they 

stopped eating  is unstable taste of food. They will try on either new food shop 

or the shop which is recommended by SMS.  Overall, about marketing mix 

factors that affect on choosing  food shop,  most consumers give precedence to 

food quality in terms of product factor  , clear price list in terms of  price factor 

shop  location  which  is  easy  to  reach-in terms of place factor and got the 

recommended dish in terms of promotion factor.  They also consider about the 

waiter with neat and proper dressed,  fast and proper service and shop 
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cleanliness, being closed to home or office in terms of the motivation of 

consumer factor.   

KEYWORDS : BEHAVIOR OF CONSUMER  , DEMOGRAPHIC FACTORS  

MARKETING MIX ,OTHER RELATING FACTORS , MOTIVATION  

FACTORS. 

1.บทนํา 

 แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2554 มีแนวโนม้ตกตํ่าหรือขยายตวัข้ึนดูยงัไม่

แน่ชัดเจน  ต่อจากเศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรปท่ียงัไม่มีสัญญาณการฟ้ืนตวัท่ี

ชดัเจน   ขณะท่ีสถานการณ์ในประเทศภาพรวมอาจดูคล่ีคลายไปในทิศทางท่ีดี

ข้ึน   แต่อะไรก็ไม่แน่ไม่นอน  ทั้งน้ีฝ่ายวิจยัเศรษฐกิจของหลาย ๆ  สํานกัมี

มุมมองไปในทิศทางเดียวกนั   โดยคาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทย 2554 จะชะลอมา

อยูท่ี่ 3.5 - 4.5%   เป็นผลมาจากมูลค่าส่งออกในรูปเงินบาทเร่ิมติดลบ รวมทั้ง

ราคานํ้ ามนัและค่าจา้งในภาคเอกชนสูงข้ึน ขณะท่ีการเมืองเป็นปัจจยัลบท่ีส่งผล

ต่อความเช่ือมัน่ในภาคเศรษฐกิจ  ท่ีผา่นมาเศรษฐกิจไทยยงัขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง     

แต่ปัญหานํ้ าท่วมในหลายพื้นท่ีเกิดข้ึน ในวงกวา้งมากกวา่คร่ึงหน่ึงของประเทศ         

ทาํให้ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดนอ้ยลง ราคาสินคา้ปรับตวัสูงข้ึน และ

กระทบต่อเงินเฟ้อท่ีขย ับสูงข้ึน ทําให้กําลังซ้ือผู ้บริโภคชะลอตัวลงและ

ระมดัระวงัการจบัจ่ายมากข้ึน   ศูนยว์ิจยักสิกรไทย สํารวจ   " พฤติกรรมการ

บริโภคสินคา้อาหารของคนกรุงเทพฯ "  กระจายกลุ่มตวัอยา่งตามอาชีพ ดูตวัแปร

สาํคญัในการกาํหนดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค โดยแต่ละอาชีพจะมี

ความมัน่คงในการประกอบอาชีพต่อไป  และความแน่นอนของรายไดท่ี้แตกต่าง

กนั  ซ่ึงมีผลต่อความวติกกงัวลถึงความมัน่คงของอาชีพและความไม่แน่นอนของ

รายไดใ้นอนาคต  ผลสาํรวจพบวา่ คนกรุงเทพฯ กลุ่มตวัอยา่ง 44%  คาดวา่รายได้

มีแนวโน้มลดลง  เม่ือกลุ่มตวัอย่างตามอาชีพ ปรากฏว่า ราชการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาน้อยกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ   

ส่วนอาชีพท่ีเผชิญผลกระทบอยา่งมาก คือ พนกังานบริษทัหรือลูกจา้ง โดยเฉพาะ
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ลูกจา้งรายวนั  ลูกจา้งงานเหมา และลูกจา้งตามผลงาน รองลงมาคือ อาชีพรับจา้ง 

และคา้ขาย/กิจการส่วนตวั                                                                                                                             

            โดย  66.4 % ของคนกรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจบัจ่ายสินคา้อาหาร    

กล่าวคือ    สินคา้ประเภทอาหารสดยงัเป็นสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการบริโภค เลือก

ปรับพฤติกรรมเปล่ียนสถานท่ีซ้ือเป็นส่วนใหญ่ เลือกซ้ือสินค้าคร้ังละไม่มาก   

คือ  ซ้ือเท่าท่ีจาํเป็น ซ้ือจากตลาดนดั หรือร้านชาํใกลบ้า้นใกลท่ี้ทาํงาน และตลาด

สด  ส่วนการซ้ืออาหารก่ึงสําเร็จรูป/อาหารสําเร็จรูป ปรับพฤติกรรมลดปริมาณ

การบริโภค   เปล่ียนสถานท่ีซ้ือ  เปล่ียนยี่ห้อ  เลิกงดการบริโภค  หรือหนัไป

บริโภคสินค้าอ่ืนทดแทน และแยกได้ 3 กลุ่มคือกลุ่มอาหารท่ีผู ้บริโภค

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างรุนแรง คือ  เลิก งดการบริโภค มีเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั

แอลกอฮอล์   กลุ่มท่ีสองเป็นอาหารท่ีปรับพฤติกรรมนอ้ยท่ีสุด ดว้ยจาํเป็นตอ้ง

บริโภค หรือเป็นสินคา้เพื่อสุขภาพ โดยผูบ้ริโภคเลือกจะเปล่ียนสถานท่ีซ้ือ  

เปล่ียนยี่ห้อ  ในราคาท่ีถูกท่ีสุด  กลุ่มบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป  นมพร้อมด่ืม  และ

ผลิตภณัฑน์มอ่ืน ๆ  ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตว ์ และนํ้าผกัผลไม ้ 

 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา  คนวิตกกงัวลเร่ืองความมัน่คงใน

หนา้ท่ีการงานและราย ไดใ้นอนาคต    ผูบ้ริโภคเนน้ประหยดั   เพราะเผชิญกบั

กาํลงัซ้ือท่ีถดถอยจากภาวะเศรษฐกิจท่ีรุมเร้า  ในขณะท่ีภาวะการแข่งขนัในตลาด

ของสินคา้อาหารโดยเฉพาะอาหารก่ึงสําเร็จรูป  และอาหารสําเร็จรูปจะเพิ่มความ

เขม้ขน้มากข้ึน โดยผูบ้ริโภคพิจารณาตรายี่ห้อนอ้ยลง  และมีความอ่อนไหวเร่ือง

ราคามากข้ึน เม่ือผูป้ระกอบการข้ึนราคาสินคา้จะส่งผลกระทบให้ผูบ้ริโภคหนัไป

บริโภคสินคา้อ่ืนทดแทนหรือลดปริมาณการบริโภคทนัที  เร่ืองเหล่าน้ีนบัวา่เป็น

โจทย์ใหญ่ของผูป้ระกอบการในปัจจุบัน ท่ีต้องเร่งปรับตวัให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อประคองตวัให้อยู่รอดได้ภายใต้

ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา   
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

แรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภคในเขตคลอง

สาน  กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

แรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภคในเขตคลอง

สาน  กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ  มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจต่อการบริโภค

อาหารจานเดียวของผูบ้ริโภคในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคอาหารจานเดียวท่ี

แตกต่างกนัต่อแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภค

ในเขตคลองสาน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ได้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกอาหารจานเดียวของ

ผูบ้ริโภคในเขตคลองสาน 

2. ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   นาํไปใชใ้นการพฒันาและ 

ปรับปรุงใหบ้ริการร้านอาหาร จานเดียวในเขตคลองสาน ใหมี้ความ

สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั 

3. ไดท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุนร้านอาหารจานเดียว  ในเขต

คลองสาน กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อนําผลการวิจยัท่ีได้เป็นแนวทางให้กบัการวิจยัอ่ืนๆ ในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งในอนาคตและผูท่ี้สนใจสามารถนาํข้อมูลไปใช้เพื่อเป็น

ประโยชน์ 

สมมติฐานการวจัิย  

สมมติฐานที ่1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย  เพศ  อาย ุ อาชีพ   

สถานภาพ ระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวท่ีแตกต่างกนั 
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

สมมติฐานที่ 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย ผลิตภณัฑ ์  

ราคา  ช่องทางการจัดจําหน่าย  การส่งเสริมการตลาดมี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียว                          

สมมติฐานที ่3  ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ยบุคลากรกระบวนการใหบ้ริการ      

และภาพลกัษณ์   มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจต่อการบริโภค

อาหารจานเดียว 

สมมติฐานที ่4  พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

แรงจูงใจท่ีแตกต่างกนั    
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แรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียว

กรอบแนวคิด

ลักษณะประชากรศาสตร์
--------------------------------------------------
•เพศ , อาย ุ , อาชีพ , สถานภาพ

•ระดับการศึกษา

•รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ส่วนผสมทางการตลาด
--------------------------------------------------------------------------

•ผลิตภัณฑ ์      

•ราคา

•ช่องทางการจัดจําหน่าย

•การส่งเสริมการตลาด

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของ

ผู้บริโภคในเขตคลองสาน

______________________________________

-เหตุผลในการบริโภค

-อาหารจานเดียวที่นิยมไปบริโภค

-ความถึ่ในการบริโภค

-ช่วงเวลาในการไปบริโภค

-บุคคลที่มีอิทธิพลในการไปรับประทานอาหารจานเดียว

-ค่าใช้จ่ายในการไปรับประทานอาหารต่อครั้ง

ตัวแปรตาม

ปัจจัยอื่นๆ

-------------------------------------------------------

• บุคลากร  

• กระบวนการให้บริการ

• ภาพลักษณ์

ตัวแปรอิสระ
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

2. แนวคิด 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง   “ พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของ

ผูบ้ริโภคในเขตคลองสาน ”  ผูว้ิจยัไดน้าํแนวความคิดทฤษฏี และวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภค โดยสรุปแนวคิด

ในการศึกษา  ดงัน้ี 

       ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะฯ , 2546 : 127 ไดอ้ธิบายถึงการวิเคราะห์

พฤติกรรมผูบ้ริโภค   (CustomeBehavior Analysis) เป็นการคน้หาหรือวิจยั

เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค  เพื่อทราบถึงลกัษณะความ

ตอ้งการ  และพฤติกรรมการซ้ือ  และการใชข้องผูบ้ริโภค   คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้

นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาด  ( Marketing Strategies )  ท่ีสามารถ

สนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสม   คาํถามท่ีใช้เพื่อค้นหา

ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  คือ  6Ws  และ 1H   ซ่ึงประกอบดว้ย   Who?  

What?  Why?  Who?  When?  Where?  และ  How?   เพื่อคน้หาคาํตอบ  7  

ประการหรือ  7Os    ซ่ึงประกอบ       ดว้ย  Occupantgs  (ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย)   

Objects  (ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ)  Objectives  (วตัถุประสงค์ ใน การซ้ือ)  

Organizations  (บทบาทของกลุ่มต่างๆ) Occasions (โอกาสในการซ้ือ)    Outlets   

(ช่องทางหรือแหล่ง   ท่ีผูบ้ริโภคไปทาํการซ้ือ)  และ  Operations  (ขั้นตอนใน

การตดัสินใจซ้ือ)  

              ศิ ริว รรณ   เ ส รี รั ตน์  (2546) โ ม เด ล พ ฤ ติก ร รม ผู ้บ ริ โภค  (ท่ี ม า  : 

Kotler,2003 :183-200) ให้แนวคิดไวว้่า  ตวัแบบ พฤติกรรมผูบ้ริโภค  S-R  

Model  เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยเร่ิม

จาก ส่ิงกระตุน้ ( Stimulus )   ท่ีทาํใหเ้กิดความตอ้งการ  จากนั้นส่ิงกระตุน้จะผา่น

เขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ    ( Buyer’s black box )  ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้าย

ไม่สามารถคาดคะเนได ้ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะได ้รับอิทธิพล จากลกัษณะ

ท่ีแตกต่างกนัของผูซ้ื้อ   ( Buyer’s characteristics )  แลว้จึงจะมีการตอบสนอง

ของผูซ้ื้อ ( Buyer’s response )และการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ( Buyer’s purchase 

decision )  
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               ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  2546 :199   ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค   

ใหแ้นวคิดไวว้า่  การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อให้ทราบ

ถึงลักษณะความต้องการของผูบ้ริโภคด้านต่างๆ  และเพื่อท่ีจะจดั ส่ิงกระตุ้น

ทางการตลาดให้เหมาะสม   เม่ือผู ้ซ้ือได้รับส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ ผ่านเข้ามาใน

ความรู้สึกนึก คิดของผูซ้ื้อ  ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํท่ีผูข้ายไม่สามารถคาดคะเน

ได ้งานของผูข้ายคือ คน้หาลกัษณะของผูซ้ื้อและความรู้สึกนึกคิดไดรั้บอิทธิพล

จากส่ิงไดบ้าง    การศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์

สําหรับผูข้าย   คือ  ทาํให้ทราบความตอ้งการและลกัษณะของลูกคา้เพื่อท่ีจะจดั

ส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ  กระตุน้และสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็น

เป้าหมายไดถู้กตอ้ง 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

   จากการทาํรายงานวิจยัเร่ือง  “ พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียว

ของผูบ้ริโภคในเขตคลองสาน” จดัทาํโดยใช้ลักษณะงานวิจยัเชิงปริมาณ   

(Quantitative Research )  คือ  การวิจยัท่ีใชแ้บบสอบถามมาเป็นเคร่ืองมือในการ

วดัเป็นหลักโดยจะใช้สถิติทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล      

เคร่ืองมือท่ีใช้ใน  การทาํการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามชนิดคาํถามปลายปิด  

(Close – ended Questionnaire)  และคาํถามแบบสเกล (Likert Scale)  ในส่วน

ของประชากรนั้น คือ ผูบ้ริโภคในเขตคลองสานท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

จานเดียว จาํนวน 108,489 คน ดงันั้นเม่ืออา้งอิงตารางของ Taro Yamane โดย

เลือกท่ีความเช่ือมัน่ 95%  จึงเก็บขอ้มูลอยา่งนอ้ย 400 คน  แต่ท่ีเก็บไดจ้ริงจาํนวน 

383 คน ท่ีเหลือเป็นแบบสอบถามท่ีกรอกไม่ครบ 

   การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 

    1. การวิเคราะห์เพื่ออธิบายลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง      

และอธิบายคุณลักษณะของปัจจยั ส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจยัด้านอ่ืนๆ   

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียว  และแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจาน
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

เดียว    โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency)    ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่ามชัณิมเลข

คณิต (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   2. การวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรดา้นปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัต่อแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวท่ีแตกต่างกนั  

โดยใชค้่าสถิติ  ANOVA (ความแปรปรวนทางเดียว) 

   3. การวิเคราะห์เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์  ของปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด  และปัจจยัอ่ืน ๆ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหาร

จานเดียว  โดยใชค้่า  Multiple Regressions Analysis  ( MRA ) 

              4. การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวท่ีแตกต่างกนัต่อ

แรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวท่ีแตกต่างกนั  โดยใช้ค่าสถิติ ANOVA 

(ความแปรปรวนทางเดียว) 
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

4. ผลการวเิคราะห์ /บทสรุป 

 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ค่า

นยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.011 /  

อาย ุ 0.125  / 

สถานภาพ 0.126  / 

ระดบัการศึกษา 0.000 /  

อาชีพ 0.000 /  

ระดบัรายได ้ 0.000 /  

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.000 /  

ดา้นราคา 0.097  / 

ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

0.000 /  

ดา้นส่งเสริมการตลาด 0.000 /  

ดา้นบุคลากร 0.002 /  

ดา้นบริการ 0.000 /  

ดา้นภาพลกัษณ์ 0.001 /  

พฤติกรรมการบริโภค

อาหารจานเดียว 

0.005 /  
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ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

1. เพศ   กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็น

ร้อยละ 55.4  ส่วนเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 44.6 

  2. อายุ    กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีกลุ่มอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.9 

รองลงมาคือ กลุ่มอาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.9 กลุ่มอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 24.3  นอ้ยกวา่ 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 13.8   และนอ้ยสุดอายุมากกวา่ 51 ปี คิด

เป็นร้อยละ 7.0 

                3. สถานภาพ  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  มากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 58.5 รองลงมามีสถาน ภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั  คิดเป็นร้อยละ 33.7   

และนอ้ยท่ีสุดมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ คิดเป็นร้อยละ 7.8 

  4. ระดับการศึกษา   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี

มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 43.1  รองลงมามีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า   คิดเป็นร้อยละ  27.7    และนอ้ยสุดมีระดบัการศึกษาอนุปริญญา

หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 5.0 

 5.  อาชีพ   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพ  ลูกจา้ง/พนกังานบริษทั   คิด

เป็นร้อยละ  42.0   รองลงมามีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 21.1  นอ้ย

สุดมีอาชีพ เกษียณ คิดเป็นร้อยละ 3.9 

  6.  ระดับรายได้  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียตํ่ากว่า 10,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 33.2  รองลง  มามีรายไดเ้ฉล่ีย  10,001 – 20,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 29.0   นอ้ยสุดมีรายไดเ้ฉล่ีย  50,001 บาทข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 5.7 

ระดับของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 โดยภาพรวมพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภค มีระดบั

ความคิดเห็นของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัสูง  มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั  7.49    เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น  สามารถเรียง ลาํดบัจากมากไปหา

นอ้ย  ไดด้งัน้ี 

1.   จาํแนกตามปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  พบวา่ให้ความสําคญั

กบัการเดินทางสะดวก (เส้น  ทางไปรถไม่ติด)  มากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.85      
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2.  จาํแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  พบวา่ให้ความสําคญักบัคุณภาพ

ของอาหารเป็นลาํดบัแรก ท่ีค่า เฉล่ีย 7.72   

3.  จาํแนกตามปัจจยัดา้นราคา   พบวา่ให้ความสําคญัดา้นการแสดงราคา

อาหารและเคร่ืองด่ืมชดัเจน มากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.57   

4.  จาํแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด   พบวา่ใหค้วามสําคญักบั

พนกังานแนะนาํอาหาร  จานอร่อย มากท่ีสุด  ท่ีค่าเฉล่ีย 6.81   

ระดับของปัจจัยอืน่ๆ  

โดยภาพรวมพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภค  มี

ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัด้านปัจจยัอ่ืนๆ อยู่ในระดบัสูง  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  

7.69    เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น  สามารถเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย  ได้

ดงัน้ี 

 1. จาํแนกตามปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์  พบวา่ ให้ความสําคญัดา้นความ

สะอาดภายใน/รอบร้านและหอ้งนํ้าเป็นลาํดบัแรก ท่ีค่าเฉล่ีย 7.89   

            2. จาํแนกตามปัจจยัดา้นบริการ  พบวา่ ให้ความสําคญักบัการให้บริการ

รวดเร็วและถูกตอ้งมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.60   

3. จาํแนกตามปัจจยัดา้นบุคลากร  พบวา่ให้ความสําคญักบัพนกังานแต่ง

กายสุภาพและสะอาด   เช่น เดียวกบัพนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้  เป็นลาํดบั

แรก  ท่ีค่าเฉล่ีย 7.58      

ลกัษณะพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียว 

 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการร้านอาหารจานเดียวมากกว่า  2-3  

คร้ัง/สัปดาห์    คิดเป็นร้อยละ 58  รองลงมาใช้บริการทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 24 

นอ้ยสุดคือ อ่ืนๆ (ระบุ) คิดเป็นร้อยละ 1 

 2.กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการร้านอาหารจานเดียวท่ีศูนยอ์าหาร

ใกลท่ี้ทาํงาน/บา้น คิดเป็นร้อยละ 43.3  รองลงมาเลือกใชบ้ริการท่ีร้านในตึกแถว

ริมถนน คิดเป็นร้อยละ 36.3 นอ้ยสุดใชบ้ริการท่ีอ่ืนๆ (ระบุ) คิดเป็นร้อยละ 3.1 

 3.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการร้านอาหารจานเดียวในเวลา   

10.01 – 13.00 น.  คิดเป็นร้อยละ 41.5  รองลงมาเลือกใชบ้ริการในเวลา 7.01 – 
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10.00 น. คิดเป็นร้อยละ 20.1   นอ้ยสุดเลือกใชบ้ริการในเวลาหลงั 22.00 น. คิด

เป็นร้อยละ 0 

 4.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัราคาอาหารจานเดียว (ร้านติดแอร์)  

ท่ีราคา  31 - 40 บาท  คิดเป็นร้อยละ 39.9  รองลงมาท่ีราคา 26 - 30 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 38.1  นอ้ยสุดท่ีราคาสูงกวา่ 50 บาท คิดเป็นร้อยละ 1 

 5.กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัราคาเคร่ืองด่ืม  (แกว้)   ท่ีราคา 11 - 

15 บาท  คิดเป็นร้อยละ  46.5  รองลงมาท่ีราคาตํ่ากว่า 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 

27.7 นอ้ยสุด ท่ีราคา16-20 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.4 

 6.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่รับประทานอาหารประเภทเน้ือ คิดเป็นร้อย

ละ 35 รองลงมาทานเน้ือสัตว ์ ทุกชนิด คิดเป็นร้อยละ 33.4  น้อยสุดไม่ทาน

อาหารประเภทไก่ คิดเป็นร้อยละ 1.8 

 7.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับประทานอาหารต่อม้ือท่ี 1 จาน คิดเป็นร้อย

ละ 63.2  รองลงมารับประทานอาหารต่อม้ือท่ี 2 จาน คิดเป็นร้อยละ 29.2 นอ้ยสุด

รับประทานอาหารต่อม้ือท่ี อ่ืนๆ (ระบุ)     คิดเป็นร้อยละ 2.3 

 8.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบเมนูอาหารแบบมีรูปภาพ

ชดัเจนพร้อมราคา คิดเป็นร้อยละ 50.4  รองลงมามีเฉพาะรายการอาหารพร้อม

ราคา คิดเป็นร้อยละ 49.6 

 9.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัรูปแบบการสั่งอาหารแบบแยกสั่ง

อาหารและเคร่ืองด่ืม คิดเป็น ร้อยละ 49.3 รองลงมาคือ อาหารชุดราคาประหยดั 

คิดเป็นร้อยละ 43.1 นอ้ยสุดคือ อ่ืนๆ (ระบุ) คิดเป็นร้อยละ 0 

 10.กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่นิยมสั่งอาหารจานเดียวมาทานท่ีบา้นหรือท่ี

ทาํงาน ( delivery)     คิดเป็นร้อยละ 35.5    รองลงมาคือสั่งนอ้ยกว่า  2 - 3 คร้ัง

สัปดาห์   คิดเป็นร้อยละ 32.4   นอ้ยสุดคือ   สั่งทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 4.7 

 11.กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลิกใชบ้ริการร้านอาหารท่ีเคยใชด้ว้ยเหตุผลคือ   

รสชาดไม่คงท่ี   คิดเป็นร้อยละ  44.1  รองลงมาคือ บริการไม่ดี  คิดเป็นร้อยละ 

26.9  นอ้ยสุดคือ ท่ีจอดรถไม่สะดวก  , ร้านเก่าทรุดโทรม  อ่ืนๆ (ระบุ) คิดเป็น

ร้อยละ 0 
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 12.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นเก่ียวกบัร้านอาหารเปิดใหม่  คือ   

จะลองใช้บริการร้านอาหารเปิดใหม่  คิดเป็นร้อยละ 80.2 รองลงมาคือ ไม่ลอง 

คิดเป็นร้อยละ 19.8 

 13.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เม่ือได้รับ SMS แนะนําร้านอาหารอร่อยจะ

ลองใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 68.4  รองลงมาคือ ไม่ลอง คิดเป็นร้อยละ 31.6 

ระดับของปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

โดยภาพรวมแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภค  มี

ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียว  อยูใ่น

ระดบัสูง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  8.13 

5. อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการวจิยัได ้ดงัต่อไปน้ี   

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจต่อการ

บริโภคอาหารจานเดียวท่ีแตกต่างกันของกลุ่มประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ   

ระดบัการศึกษา  อาชีพ และรายได ้ท่ีต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05   

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

 ลกัษณะส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบั

แรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นบริการ และดา้นภาพลกัษณ์  

ท่ีต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียว 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจท่ี

แตกต่างกนั คือ กลุ่มตวัอยา่ง มีพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารจานเดียว  การ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารจานเดียว , การเลือกเวลาใชบ้ริการร้านอาหารจานเดียว    

การเลือกราคาอาหาร (ร้านติดแอร์) , การเลือกราคาเคร่ืองด่ืม  (แกว้), การเลือก

ประเภทอาหารท่ีไม่ทาน ( เน้ือสัตว ์) , การรับประทานอาหารต่อม้ือ , การเลือก

รูปแบบเมนูอาหาร  การเลือกรูปแบบการสั่งอาหาร การสั่งอาหารจานเดียวมา
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ทาน (delivery)  ท่ีบา้นหรือท่ีทาํงาน , การเลิกใชบ้ริการร้านอาหารท่ีเคยใช ้  การ

ใชบ้ริการร้านอาหารเปิดใหม่ของผูบ้ริโภค   การไดรั้บ  SMS  แนะนาํร้าน อาหาร

อร่อยของผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนั   ส่งผลต่อแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหาร

จานเดียวท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05  ผลการศึกษา

พบว่า  ปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกร้านอาหาร  

ไดแ้ก่    ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ คือ  คุณภาพอาหาร  ปัจจยัดา้นราคา  คือ  การแสดง

ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมชัดเจน ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ การ

เดินทางสะดวก  (เส้นทางไปรถไม่ติด)  ปัจจยัด้านส่งเสริมทางการตลาด   คือ   

พนักงานแนะนําอาหารจานอร่อย  ปัจจยัด้านบุคลากร  คือ พนักงานแต่งกาย

สุภาพและสะอาด และพนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้  ปัจจยัดา้นบริการ  คือ 

การใหบ้ริการรวดเร็วและถูกตอ้ง  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์  คือ ความสะอาดภายใน

รอบร้านและ ห้องนํ้ า  และส่ิงท่ีคาํนึงถึงในการเลือกใช้บริการร้านอาหารจาน

เดียว  คือ รสชาดอาหาร  มาเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีส่วนผสมทาง

การตลาด ของ   Philip Kotler   (อา้งใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546)  ท่ีได้

กล่าวถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีประกอบดว้ย  ผลิตภณัฑ์   ราคา    การจดั

จาํหน่าย   การส่งเสริมการตลาด  และยงัตอ้งอาศยัเคร่ืองมืออ่ืนเพิ่มเติม 

ประกอบดว้ย  บุคคล   ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อให้

สาม ารถส ร้า งค วาม พึง พอใจให้กับ ลู กค้าไ ด้แตก ต่าง เหนือคู่แข่ ง ขัน มี

ความสามารถ    มีทศันคติท่ีดี   สามารถตอบสนองต่อลูกคา้   มีความคิดริเร่ิม   มี

ความสามารถในการแกปั้ญหาและสามารถสร้างค่านิยม   การสร้างและนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ   และ  กระบวนการบริการ  ในการดาํเนินกิจการร้านอาหาร  

ซ่ึงเป็นธุรกิจบริการ จึงจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงการอบรมบุคลากรมาก เพราะถือได้

วา่เป็นหวัใจของธุรกิจบริการ  เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บการบริการอยา่งพึงพอใจ ซ่ึง

สอดคล้องกับทฤษฏีการบริการ  และคุณภาพของการบริการ ของโกรนรูส   

Gronroos, 1990, 27 ;  อา้งอิงจาก มานพ ชุ่มอุ่น. 2546. หนา้2 )    การบริการเป็น

กิจกรรมท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได้  ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือมีการติดต่อ ส่ือสารระหว่าง

ลูกคา้และผูใ้หบ้ริการ  หรือระหวา่งลูกคา้กบัทรัพยากรท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ และ
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กิจกรรมนั้นสามารถแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ได้อย่างพึงพอใจ ก็ไดน้าํเอาคาํท่ีมี

ความหมายดีๆ จาํนวนหน่ึงมารวมกนั โดยมีอกัษรหนา้เรียงต่อกนัแลว้อ่านออก

เสียงไดว้า่  SERVICE ซ่ึงใชอ้บรมแก่พนกังานบริการ  และทฤษฏีของสแตนตอน 

สุนนัท ์  บุญวโรดม.  2543 :  23     อา้งอิงจาก   Stanton.  1981.   Fundamentals   

of Marketing. p. 441 ไดข้ยายความวา่  การบริการเป็นกิจกรรมหรือผลประโยชน์

ใด ๆ  ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการให้เกิดความพึงพอใจ  ดา้นลกัษณะ

เฉพาะตวัของมนัเองท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ และไม่จาํเป็นตอ้งรวมอยูก่บัการขายสินคา้

หรือบริการใด    การให้บริการอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการใช้หรือไม่ใช้สินคา้ท่ีมี

ตัวตนแต่ไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของสินค้านั้ นในการศึกษาส่วนผสมทาง

การตลาด    และความตอ้งการดา้นการบริการทั้ง   7  ดา้นลว้นแลว้ตอ้งการ  จะ

เขา้ถึงผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด   แลว้นาํมาใช้พฒันา   และปรับปรุงแกไ้ข   เพื่อ

สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูบ้ริโภค   ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์การตลาดสําหรับ

การจดัการธุรกิจบริการ ของธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา , 2547   การสร้างคุณภาพ

การบริการท่ีเป็นเลิศ   ตอ้งอาศยัความละเอียดอ่อนทั้งด้านคุณภาพการบริการ     

ระดบัคุณภาพการบริการ  คุณค่าการบริการท่ีจะส่งมอบแก่ลูกคา้ ในงานบริการ

ให้เกิดความประทบัใจ     การส่งมอบบริการท่ีดีให้กับลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ  

คุณภาพการบริการเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้รับรู้  คุณภาพบริการเป็นส่ิงท่ีทาํ

ไดย้าก  เน่ืองจากงานบริการมีความไม่แน่นอน  เม่ือลูกคา้มาซ้ือบริการและมีการ

ส่งมอบบริการนั้นจะทาํให้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาํให้ลูกคา้เกิดความไม่พอใจ จึงตอ้ง

หาทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียลูกคา้ได้  ระดับคุณภาพการ

บริการ  วีระพงษ ์ เฉลิมจิระวฒัน์ , 2542 ในการซ้ือสินคา้บริการแต่ละคร้ัง ลูกคา้

ไม่สามารถจบัตอ้งตวัสินคา้บริการไดม้กั จะใชเ้กณฑ์ในการวดัระดบัคุณภาพการ

บริการก่อนการตดัสินใจซ้ือ  จึงตอ้งสร้างความน่าเช่ือถือและไวว้างใจในการ

ให้บริการท่ีถูกตอ้งตามท่ีได้ตกลงกันไว  ้   และตรงต่อเวลาให้ความมัน่ใจกับ

ลูกคา้     ทาํใหรู้้สึกไวว้างใจเม่ือมาติดต่อตอ้งสุภาพอ่อนนอ้ม    มีความรู้ในงานท่ี

ให้บริการดว้ยความตั้งใจและเต็มใจ และการดูแลเอาใจใส่ยึดถือผลประโยชน์

สูงสุดของลูกคา้เป็นสาํคญัดว้ยบริการท่ีทนัสมยัแบบมืออาชีพ 
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6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยในคร้ังนี้ 

 จากผลการวจิยัเร่ือง  พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภค

ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร นั้น  ผูว้ิจยัใคร่ขอเสนอความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 

            ดา้นประชากรศาสตร์ในเร่ืองของรายได ้ ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้มูลท่ี

ไม่ตรงความเป็นจริงเน่ืองจากไม่ต้องการเปิดเผยรายได้ท่ีแท้จริง ส่วนด้าน

พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภค  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพสูง  การ

ใส่ใจในสุขภาพมากข้ึน  ทาํให้มีการกาํหนดปริมาณอาหารในแต่ละม้ือส่วนใหญ่

ท่ี 1 จาน  มีเพียงร้อยละ 29.20  ทั้งชายและหญิงท่ีทานอาหาร  2 จาน   และจาก

การท่ีภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองเกิดภาวะเงินเฟ้อ ถึงเงินฝืด  คนทัว่ไปจึงคาดหวงัว่า

ราคาอาหารจานเดียว ถึงแมว้า่เป็นร้านท่ีติดแอร์ ควรมีราคา 31-40 บาท   ซ่ึงตาม

ความเป็นจริงในปัจจุบนั     ร้านรถเข็นริมถนนบางร้านขายในราคาเร่ิมตน้ท่ี 35–

40 บาท   และล่าสุดในศูนยอ์าหารในห้างสรรพสินคา้ ( เดอะมอลล์ ท่าพระ/ณ 

วนัท่ี 29 พค.54) ก็ข้ึนราคาอาหารจานเดียวจากขั้นตํ่า 35 บาท เป็นขั้นตํ่า  45 บาท 

แลว้   

 การบริการท่ีดี  ราคาเหมาะสม  รสชาดท่ีคงท่ี และ ความสะอาดของร้าน

ก็เป็นส่ิงท่ีทาํให้รักษาลูกคา้ไวไ้ด ้ นอกเหนือจากรสชาดท่ีอร่อยของอาหาร  และ

เม่ือรักษาคุณภาพในหลายๆ ดา้นไวไ้ด ้ ไม่ว่าจะอยูท่ี่ไหน  ผูบ้ริโภคก็จะตามไป

ทาน  และท่ีน่าสนใจอีกอย่างคือ  การนาํเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้  เช่น  การส่ง 

SMS ไปยงัผูบ้ริโภค มีถึงร้อยละ 68.40 ท่ีสนใจจะไปลองใชบ้ริการ 

            ขอ้เสนอแนะขา้งตน้  สามารถใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจ

ร้านอาหารจานเดียว  หรือผูท่ี้สนใจ  เพื่อพฒันาธุรกิจร้านอาหารให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้สําหรับ ผูท่ี้สนใจท่ีจะลงทุน

ประกอบธุรกิจร้านอาหารจานเดียว  ในยา่นเขตคลองสาน  จากการคน้ควา้ขอ้มูล

ผู ้วิจ ัย เ ห็นว่าย ัง มี ปัญหาและอุปสรรคอยู่ อีกหลายด้าน ตั้ งแ ต่การสร้าง

แบบสอบถามในตอนแรก   จาํเป็นตอ้งตามวตัถุประสงค ์ท่ีกาํหนดไว ้ และเวลา
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ออกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างตอบ ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ  เช่น ไม่

ต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว  การเสียเวลากรอกแบบสอบถาม และเร่ือง

ผลตอบแทน เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

 จากการวิจยัและวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด  และความตอ้งการ

ด้านการบริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตคลองสาน ผูว้ิจยัพบว่ายงัมีหัว

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี  

             ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือและบริโภคอาหารจาน

เดียวในเขตคลองสาน  ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของ

ผูบ้ริโภค 

             1.  ควรทาํวิจยั  ปัจจยัและอิทธิพลท่ีมีผลเป็นระยะๆ เพื่อนาํผลท่ีไดม้า

เปรียบเทียบในการพฒันาและปรับปรุงกิจการให้รองรับต่อความตอ้งการและ

ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าได้  และควรศึกษาทัศนคติด้านส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า  และส่งผลต่อ

แรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวท่ีมาใชบ้ริการ เพื่อนาํผลการศึกษาท่ีไดม้า

เปรียบเทียบกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี  เพื่อวางแผนการพฒันาธุรกิจให้ประสบ

ผลสาํเร็จในคร้ังต่อไป 

 2.  ควรศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภคท่ี

ส่งผลต่อแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวเก่ียวกบัการใชบ้ริการของลูกคา้   

เพื่อนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและพฒันาธุรกิจให้ประสบ

ผลสาํเร็จต่อไป 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการซัก อบ รีดของคนทาํงานทีพ่กัใน

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING DECISION OF WORKING PEOPLE 

LIVING IN CONDOMINIUM IN BANGKOK IN USING 

LAUNDERINGSERVICES 

กลัยา ตรีสุชน 1  ผศ. (พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขาํเดช 2    

 

บทคดัยอ่ 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการซัก อบ รีด ของคนทํางานท่ีพักในคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล กับตัวแทนของประชากร

คนทาํงานท่ีพกัอยูใ่นคอนโดมิเนียม และมีอายตุั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป รวม 400 

ตวัอย่าง ซ่ึงพื้นท่ีท่ีทาํการศึกษาครอบคลุม 8 โครงการ ได้แก่ ลุมพินี คอนโด

ทาวน์ บดินทรเดชา-รามคาํแหง เขตวงัทองหลาง  ลุมพินี คอนโด เขตสาทร      เอ 

สเปซ คอนโด เขตดินแดง The Next ลาดพร้าว 44 เขตลาดพร้าว  เมโทรพาร์ค 

สาทร เขตภาษีเจริญ  The Room รัชดา-ลาดพร้าว เขตจตุจกัร  One X Condo เขต

คลองเตย  และThe Rhythm รัชดา คอนโดมีเนียม เขตห้วยขวาง ทาํการ

ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูล

ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความคลาดเคล่ือน

มาตราฐาน และใช้สถิติอ้างอิง โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ 

(Mulitple Regression Analysis) MRA  
 

_______________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  อาจารย์ประจําหลัก สูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

http://www.aspace.co.th/
http://www.aspace.co.th/
http://www.siaminfohouse.com/PID5187.html
http://www.be2hand.com/scripts/view.php?prod_id=357412
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ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา ประกอบดว้ย 

3 ปัจจยั คือ (1) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย (2) 

ปัจจัยด้านความภักดีของลูกค้าและ(3)ปัจจัยด้านความไวว้างใจของลูกค้ามี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัใน

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั โดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

คาํสาํคญั   :    บริการซกั อบ รีด   

Abstract 

The objective of this study is to study relating factors that influence 

decision of working people who live in condominium in Bangkok in using 

laundering services.  Research tool is questionnaire used to collect data from 

400 representatives of working people living in condominium and being 20 

years old at least.  Eight research areas involve Lumpini Condotown 

Badindecha-Ramkhamheang in Wangthonglang district, Lumpini Condo in 

Sathorn district, A-Space Condo in Din-daeng district, The Next – Lad Praow 

44 in Lad Praow district, Metropark Sathorn in Pasi Charoen district, The 

Room Ratchda-Ladpraow in Jatujak district, One X Condo in Klongtoey 

district, and The Rhythm Ratchda Condominium in Huay Kwang district. For 

marketing factors, promotion (P4) have relationship with the decision.   For 

other relating factors, customer loyalty and trust have relationship with the 

decision.   

KEY WORDS  : LAUNDERING SERVICES 

 1. บทนํา 

วิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองท่ีมีความเร่งรีบ ส่งผลทาํให้พฤติกรรม

สุขภาพเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะคนวยัทาํงาน นกัศึกษาหรือนกัเรียนท่ีตอ้งเร่งรีบ

ออกจากบา้นแต่เชา้เพื่อไปให้ถึงท่ีทาํงานหรือสถานศึกษาทนัเวลา กล่าวคือ การ
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ดาํเนินชีวิตประจาํวนัผกูพนักบัเวลา (Implications of the clock) การทาํงาน การ

เดินทาง และกิจกรรมต่างๆ ของคนในเมืองกาํหนดโดยเวลา คนส่วนใหญ่ตอ้ง

ทาํงานตามตารางเวลาท่ีกาํหนดไว ้วิถีการดาํเนินชีวิตของคนในยุคป�จจุบนัจึง   

เป�นไปอย่างเร�งรีบ เพราะผู�คนส�วนใหญ�ต�องออกไปทาํงาน

นอกบ�านกนัมากข้ึน         ทาํให�เวลาว�างสําหรับการทาํงานบ�านต่างๆ  

ลดนอ้ยลง ธุรกิจซกัอบรีด จึงเป�นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองความ

สะดวกสบายของคนในยคุน้ีได�เป�น   อย�างดี 

ภาพรวมท่ีตลาดซักอบรีดยงัมีการขยายตัว แต่ในขณะเดียวกันผู�

ประกอบรายใหม่ได�เกิดข้ึนตลอดเวลา เพราะธุรกิจน้ีใช�เงินลงทุนไม�สูง

นกั ซ่ึงถือวา่เป็นขอ้ดีหลกัในการดาํเนินธุรกิจซกั อบ รีด นอกจากน้ีธุรกิจซกั อบ 

รีดยงัเป็นธุรกิจท่ีไม่มีความสลบัซับซ้อน ผูป้ระกอบการไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้

มาก นอกจากความรู�ในเร่ืองเน้ือผ�า โดยทาํเลท่ีตั้ง บริการท่ีดีมีคุณภาพ และ

มนุษย�สัมพนัธ�ท่ีดีถือเป็นปัจจัยสําคญัในธุรกิจ ดังนั้น ข้อด้อยของการ

ดําเนินธุรกิจมาจากการสรรหาพนักงานท่ีทาํได้โดยยาก เน่ืองจากต้องการ

พนักงานท่ีเอาใจใส่ต่อคุณภาพงาน เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของผู ้ใช้บริการ 

นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคยงัมีบริการการซักผ�าแบบหยอดเหรียญท่ีมีความสะดวก

และค่อนขา้งถูกมาเป็นทางอีกทางเลือก ท่ีคุกคามธุรกิจน้ีมากข้ึน 

นอกจากคู่แข่งขนัรายใหม่ท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาแล้ว ภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ่า ทาํให้ประชาชนประหยดัค่าใช้จ่ายมากข้ึนและหันมาซักรีดผา้ดว้ยตวัเอง 

ส่งผลทาํให้การดาํเนินธุรกิจซัก อบ รีดมีอุปสรรคมากข้ึนภายใต้สภาวะการ

แข่งขนัท่ีสูง การศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกั

อบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี สามารถ

ช่วยทาํให้ทราบพฤติกรรมการใช้บริการซัก อบ รีดของผูใ้ช้บริการ รวมทั้ ง

แนวทางการดาํเนินธุรกิจ    และสถานการณ์ในปัจจุบนัของธุรกิจการให้บริการ

ซกั อบ รีดในกรุงเทพมหานคร รวมถึงเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ปัจจยัดงักล่าว และ

ใช้ผลการศึกษาเป็นขอ้มูลประกอบการการตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจซัก อบ 

รีดใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกัอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพ 

2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดกบั

การตดัสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ซกัอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ทาํใหท้ราบพฤติกรรมการใชบ้ริการซกั อบ รีดของผูใ้ชบ้ริการ รวมทั้ง

แนวทางการดาํเนินธุรกิจ และสถานการณ์ในปัจจุบนัของธุรกิจการให้บริการซกั 

อบ รีดในกรุงเทพมหานคร 

 2.ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่วน

ประสมทางการตลาด ภาพลกัษณ์ ความภกัดีของลูกคา้ และความไวว้างใจท่ีมีต่อ

อิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีดของคนทํางานท่ีพักใน

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

 3.ทําให้ได้ข้อมูลท่ี เป็นประโยชน์ต่อผู ้ประกอบการในธุรกิจการ

ใหบ้ริการซกั อบ รีด โดยสามารถนาํมาปรับใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินธุรกิจ เพื่อ

ทาํให้ผูใ้ห้บริการสามารถให้บริการไดอ้ยา่งเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการท่ีพกัอยูใ่นคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

สมมติฐานในงานวจัิย 

1.ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการซกัอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร  
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2.ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกใช้

บริการซกัอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

3.ปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีด

ของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวความคิด 

     ตวัแปรอิสระ                         ตวัแปรตาม 

ประชากรศาสตร์ 

เพศ  

อาย ุ 

อาชีพ  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ระดบัการศึกษา  

สถานภาพสมรส  

      

ส่วนประสมทางการตลาด 

บริการ  

อตัราค่าบริการ  

ทาํเลท่ีตั้ง  

การส่งเสริมการขาย  

พนกังานใหบ้ริการ  

กระบวนการใหบ้ริการ  

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

 

 

 

 

 

ปัจจัยอืน่ๆ 

ภาพลกัษณ์  

ความภกัดีของลูกคา้  

ความไวว้างใจ   

การตดัสินใจ

เลือกใช้บริการ

ซกัอบรีด 
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2. แนวคิด 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการซัก อบ รีด 

ของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี  เพื่อศึกษา

ลกัษณะของธุรกิจซัก อบ รีด, วิถีการดาํเนินชีวิตของคนเมือง, การบริการและ

ธุรกิจบริการ, ส่วนประสมทางการตลาด, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ลกัษณะประชากรศาสตร์, ภาพลกัษณ์และความไวว้างใจ, ความภกัดีของลูกคา้ 

และพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อนาํขอ้มูลมากาํหนดแนวทางการวิจยัในการศึกษา

โอกาสและแนวทางในการทาํการตลาดของธุรกิจซัก อบ รีด นอกจากน้ีศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการซัก อบ รีดของผูบ้ริโภคเพื่อสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกั อบ รีดของ

คนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครไดก้าํหนดระเบียบวิธีวิจยั

ไวด้งัน้ี ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นประชากรคนทาํงานท่ี

มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและพกัอยูใ่นคอนโดมิเนียม 8 โครงการแตกต่าง

กนั ดงัน้ี 

1. ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคําแหง เขตวัง

ทองหลาง  

2. ลุมพินี คอนโด เขตสาทร 

3. เอ สเปซ คอนโด เขตดินแดง 

4. The Next ลาดพร้าว 44 เขตลาดพร้าว 

5. เมโทรพาร์ค สาทร เขตภาษีเจริญ 

6. The Room รัชดา-ลาดพร้าว เขตจตุจกัร 

7. One X Condo เขตคลองเตย 

8. The Rhythm รัชดา คอนโดมีเนียม เขตหว้ยขวาง 

นอกจากน้ี ประชาชนยงัมีคุณสมบติัท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัแทน จาํนวน 400 คน แห่งละ 50 คนเท่ากนั ซ่ึงแนวทาง

http://www.aspace.co.th/
http://www.siaminfohouse.com/PID5187.html
http://www.be2hand.com/scripts/view.php?prod_id=357412
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การกาํหนดจาํนวนตวัอยา่งไดม้าจาก  แนวทางการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งใน

กรณีท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา  

            เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการบรรยายคุณลักษณะของขอ้มูลปฐมภูมิ      

ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

2. สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐานการวจัิย  

เป็นการทดสอบความสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้โดยใช้ t-Test และ F-Test 

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งประชากรศาสตร์ กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ซัก อบ รีด และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis/ MRA) ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 

ภาพลกัษณ์ ความภกัดีของลูกคา้ และความไวว้างใจ กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการซกั อบ รีด ณ ระดบัค่าความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 

4. ผลการวเิคราะห์ / บทสรุป 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม 

1 .เพศ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 274 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 68.50 และเป็นเพศชาย จาํนวน 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.50 

2 .อายุ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง31-40 ปี จาํนวน 149 

ราย คิดเป็นร้อยละ37.25 ตามมาดว้ยช่วง 20-30 ปี จาํนวน 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 

37.00 และช่วง  41-50 ปี จาํนวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตามลาํดบั 

        3.อาชีพ  กลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษา ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน จาํนวน 281 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.25 ตามมาดว้ยอาชีพอ่ืนๆ  จาํนวน 

49 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.25 จาํแนกออกเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา จาํนวน 27 ราย 

พ่อบา้นแม่บา้น จาํนวน 15 ราย วา่งงาน จาํนวน 2 ราย และไม่ระบุ จาํนวน 5 ราย 

และเป็นเจา้ของธุรกิจ จาํนวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.75 ตามลาํดบั 
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       4 .รายได้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 

10,001-20,000 บาท  จาํนวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.75 ตามมาดว้ยระหวา่ง  

20,001-30,000 บาท จาํนวน 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.50 และระหวา่ง 30,001-

40,000 บาท จาํนวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามลาํดบั 

       5. ระดับการศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี  จาํนวน 275 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.75 ตามมาดว้ยระดบัปริญญาโท  

จาํนวน 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.75 และระดบัประถมศึกษาหรือน้อยกว่าและ 

ปวช./ปวส./อนุปริญญา ระดบัละ 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.75 เท่ากนัตามลาํดบั 

       6. สถานภาพ กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสโสด 

จาํนวน 241 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.25 ตามมาดว้ยสถานภาพสมรส จาํนวน 147 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 36.75 และหยา่/หมา้ย จาํนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามลาํดบั 

       7. บุคคล ท่ีมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งศึกษา มีตวัเองมีส่วนในการ

ตดัสินใจใช้บริการซักอบรีดมากท่ีสุด จาํนวน 232 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.00 

ตามมาดว้ยครอบครัว/ญาติพี่นอ้ง จาํนวน 145 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.25 และเพื่อน

คนรู้จกั 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.75 ตามลาํดบั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด      

1. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

จาํแนกตามบริการกบัปัจจยัความถูกตอ้งในการส่งเส้ือผา้คืนมากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 

8.045   

2. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

จาํแนกตามอตัราค่าบริการกบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นอตัราค่าบริการ

กบัปัจจยัการแสดงอตัราค่าบริการไวอ้ยา่งชดัเจนมากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 7.970 

3. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

จาํแนกตามทาํเลท่ีตั้งกบัปัจจยัท่ีตั้งอยู่ใกลท่ี้ทาํงาน/ท่ีพกัในคอนโดมิเนียมมาก

ท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 7.880 
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4. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

จาํแนกตามการส่งเสริมการขายกบัปัจจยัการจดัให้มีราคาเหมาจ่ายมากท่ีสุดดว้ย

ค่าเฉล่ีย 7.180 

5. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

จาํแนกตามพนกังานให้บริการกบัปัจจยัความสามารถในการให้บริการมากท่ีสุด

ดว้ยค่าเฉล่ีย 8.765  

 6. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

จาํแนกตามกระบวนการให้บริการกับปัจจัยขั้นตอนการให้บริการโปร่งใส 

สามารถติดตามไดม้ากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 8.725 

       7. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

จาํแนกตามส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพกบัปัจจยัการตกแต่งภายในร้านเป็นสัดส่วน

และสะอาดมากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 8.810 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอืน่ๆ 

1. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นอ่ืนๆจาํแนกตามภาพลกัษณ์

กบัดา้นปัจจยัความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 8.480 

2. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นอ่ืนๆจาํแนกตามความภกัดี

ของลูกคา้กบัปัจจยัความรู้สึกถึงความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายสําหรับใช้บริการมาก

ท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 7.457 

3. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัด้านอ่ืนๆจาํแนกตามความ

ไวว้างใจกบัปัจจยัความไวว้างใจในร้านซกัอบรีดมากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 7.555 

4. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกัอบรีด

กบัปัจจยัประเภทของเส้ือผา้ท่ีนาํมาใชบ้ริการมากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 7.880 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานที ่1  ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร ซั ก อ บ รี ด ข อ ง ค น ทํา ง า น ท่ี พัก ใ น ค อ น โ ด มิ เ นี ย ม ใ น

กรุงเทพมหานคร 
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1. เพศ ไม่มีความแตกต่างในการตดัสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีดของ          

คนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

2. อายุ มีความแตกต่างกันในการตดัสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีดของ

คนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. อาชีพมีความแตกต่างในการตัดสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีดของ

คนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีความแตกต่างในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกั

อบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

5.   ระดบัการศึกษามีความแตกต่างในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซักอบรีด

ของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

6.  สถานภาพสมรสไม่มีความแตกต่างกนัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกั

อบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

  สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกัอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานคร 

  สมมติฐานที ่3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร ซั ก อ บ รี ด ข อ ง ค น ทํา ง า น ท่ี พัก ใ น ค อ น โ ด มิ เ นี ย ม ใ น

กรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับปัจจัยอื่นๆ และ

การตัดสินใจเลอืกใช้บริการซักอบรีด  

มีปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกัอบรีดดงัน้ี 

1. ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกัน  มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัใน
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คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

       2.   ความภักดีของลูกค้าท่ีแตกต่างกัน  มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจ

เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร ซั ก อ บ รี ด ข อ ง ค น ทํา ง า น ท่ี พัก ใ น ค อ น โ ด มิ เ นี ย ม ใ น

กรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั

0.05 

       3.   ความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนั  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการซักอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการซัก อบ รีด 

ของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร การอภิปรายผลมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การศึกษาใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูล กบัตวัแทนของประชากรคนทาํงาน

ท่ีพกัอยูใ่นคอนโดมิเนียม และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป รวม 400 ตวัอยา่ง 

โดยพื้นท่ีท่ีทาํการศึกษาครอบคลุม 8 โครงการ ท่ีกระจายอยู่ใน 8 เขตของ

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคาํแหง เขตวงั

ทองหลาง  ลุมพินี คอนโด เขตสาทร  เอ สเปซ คอนโด เขตดินแดง  The Next 

ลาดพร้าว 44 เขตลาดพร้าว  เมโทรพาร์ค สาทร เขตภาษีเจริญ  The Room รัชดา-

ลาดพร้าว เขตจตุจกัร  One X Condo เขตคลองเตย  และThe Rhythm รัชดา 

คอนโดมีเนียม เขตห้วยขวาง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ในช่วง 31-40 ปี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 

10,001-20,000 บาท  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  มีสถานภาพสมรสโสด 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้

            ผลการศึกษาวจิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกัอบรีดของ

คนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

http://www.aspace.co.th/
http://www.siaminfohouse.com/PID5187.html
http://www.siaminfohouse.com/PID5187.html
http://www.be2hand.com/scripts/view.php?prod_id=357412
http://www.be2hand.com/scripts/view.php?prod_id=357412
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1. ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีความสนใจจึงควรคาํนึงถึงประโยชน์จากการสร้าง

ความแตกต่างและความประทบัใจในบริการ ควบคู่ไปกบัการรักษาคุณภาพให้

เกิดความไวว้างใจและเป็นท่ียอมรับไปกบัการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดต่างๆ ให้

มีประสิทธิภาพ  

2. ผูใ้ช้บริการยงัให้ความสนใจในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและได้ร่วม

กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ผูใ้ห้บริการจึงควรเลือกส่ือโฆษณาท่ีสามารถเขา้ถึง

กลุ่มผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสมกบังบประมาณท่ียอมรับได ้

3. นาํผลการวจิยัในคร้ังน้ีไปพิจารณาประกอบการกาํหนดแผนการตลาด 

เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและความน่าสนใจให้กบัธุรกิจของตนเองให้สามารถ

ดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

1. เลือกทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความหลายหลาก

มากข้ึน 

2. ทาํการศึกษากลุ่มตวัอย่างนอกเหนือจากกลุ่มประชากรเป้าหมายใน

งานวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงอาศยัอยูใ่นเมืองใหญ่อ่ืนๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีมุมมองแตกต่าง

กนัมากข้ึนและสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการซกั อบ รีดท่ีครอบคลุมหลากหลายกลุ่ม

มากข้ึน 

7. เอกสารอ้างองิ 

จุฬารัตน์ อาทรพิทยพร. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการธุรกิจซัก อบ 

รีด ในเขตกรุงเทพมหานคร, รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2547. 

ขวญัตา เกษประดิษฐ์. การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค สําหรับธุรกิจซัก อบ รีด

บริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วทิยานิพนธ์, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต, 2540. 
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อิสระสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยั

รังสิต, 2550. 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปลีย่นแปลงภายในบริษัทของ

พนักงาน 

กรณีศึกษา บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จํากดั 

THE FACTORS OF AFFECTING FOR THE COOPERATION OF THE 

STAFF CHANGES WITHIN THE COMPANY 

CASE STUDY OF SYMPHONY COMMUNICATION CO.,LTD. 

มรกต  จงไพศาล 1 กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความ

ร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟน่ี 

คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั  จาํนวน 77 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน Independent t-test, One Way ANOVA, สถิติสัมพนัธ์สหสัมพนัธ์แบบ

เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation coefficient) และ สถิติการ

วิเคราะห์เชิงถดถอยพหุฐาน (Multiple Regression Analysis)ผลการศึกษาพบวา่ 

1. ปัจจยัด้านประสบการณ์ในการทาํงานในหัวขอ้ ด้านความเช่ือมัน่และการ

ยอมรับเป้าหมายขององค์กร (Trust) และความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์รเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใหค้วามร่วมมือในการ 

 

______________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารย ์ประจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.001 และ 0.040 ตามลาํดบั  2. ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารในดา้นพฤติกรรมการ

รับรู้ข่าวสาร เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลง

ภายในบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.001 

คําสําคัญ  :  การเปลี่ยนแปลงในองค์กร  

Abstract 

The purpose of this research was to study the Factors of affecting for 

the cooperation of the staff changes within the company case study of 

Symphony Communication Co.,Ltd. The dependent variable is Dependent 

variables are Factors influencing cooperation in change.  Samples were 77 

employees of Symphony Communication Co., Ltd. Questionnaires were used 

for data collection. The analytical methods include percentage, mean, standard 

deviation. Hypotheses were tested by the method of Independent t-test, One 

Way ANOVA, Pearson Product Moment Correlation coefficient and Multiple 

Regression Analysis.  The result of the study found that 1.Factors experienced 

in working on the topic of trust and acceptance targets. Definition of 

organization (Trust) and proud to be part of the organization. Factors that 

influence the cooperation of the staff changes within the company with 

significant presence at 0.001 and 0.040, respectively. 2. Factor perception. In 

behavior perception. Factors that influence the cooperation of the changes 

within the company. Significant at 0.001. 

KEY WORD : The cooperation in change.  

1 . บทนํา 

ความกา้วหน้าของเทคโนโลยี การเขา้สู่โลกดิจิตอลทาํให้สามารถเขา้สู่

แหล่งขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกรวดเร็วเป็นอยา่งมาก  ประกอบกบัการตระหนกัถึง

ความสาํคญัของพนกังานในฐานะท่ีเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าของบริษทั จึงเป็นผลให้มี

การขวนขวายศึกษาหาความรู้และฝึกฝนตนเองให้เป็นผูพ้ร้อมสําหรับการทาํงาน
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ในองค์กรท่ีให้ประสบความสําเร็จอย่างสูง  ส่ิงท่ีสําคญัท่ีเป็นปัจจยัท่ีไดรั้บการ

กล่าวถึงในปัจจุบัน คือ วิสัยทัศน์ท่ีสามารถมองเห็นภาพในอนาคตและ

ความสามารถในการเตรียมความพร้อมสําหรับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่ง

แม่นยาํ  โดยมีส่ิงท่ีตอ้งเสริมสร้างและหล่อหลอมให้กลายเป็นวฒันธรรมของ

องคก์รใหไ้ดก้็คือ “การบริหารจดัการ การเปล่ียนแปลง”  

ซ่ึงช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผลและทรง

ประสิทธิภาพ โดยมีปัจจยัท่ีสําคญัคือการไดรั้บความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร

ภายในองคก์รอยา่งดีเยีย่ม แต่เพราะการเปล่ียนแปลงมกันาํไปสู่การเปล่ียนสถานะ 

หรือวิธีการในการทาํงานท่ีเคยทาํมาในอดีต  ซ่ึงอาจทาํให้บุคลากรเกิดความวิตก

กงัวล และกลวัว่าตวัเองจะสูญเสียประโยชน์ หรือความสําคญัของตนเองลดลง  

จึงอาจก่อให้เกิดการต่อตา้น  ซ่ึงการต่อตา้นเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า และเป็น

อุปสรรคต่อการพฒันากลยทุธ์ท่ีจะนาํพาบริษทัไปสู่ความสาํเร็จได ้ 

ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยไดเ้ปิดเสรีทางดา้นส่ือสารโทรคมนาคม 

โดยกระทรวงคมนาคมได้ตั้งหน่วย งาน กทช. เพื่อออกใบอนุญาตให้ผูส้นใจ

ดาํเนินธุรกิจดา้นส่ือสารโทรคมนาคม  ทาํให้มีผูส้นใจทั้งจากภายในประเทศและ

จากต่างประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางส่ือสารโทรคมนาคมคร้ังน้ี ส่งผล

ให้บริษทัท่ีทาํธุรกิจด้านส่ือสารโทรคมนาคมต่างต้องเร่งปรับกลยุทธ์เพื่อ ให้

บริษทัสามารถแข่งขนัไดเ้ช่นเดียวกนักบับริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั ผู ้

ให้บริการวงจรส่ือสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ ประเภท 2ก/49/001 ท่ีได้

ตระหนกัและรับรู้บรรยากาศการแข่งขนัท่ีรุนแรง  และไดจ้ดัเตรียมความพร้อม

ในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน   

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงสนใจตอ้งการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อ

การให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงของพนกังานบริษทั เพื่อเป็นแนวทางท่ี

จะทําให้องค์กรทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้พนักงานร่วมมือร่วมใจในการ

เปล่ียนแปลง เพื่อสร้างวฒันธรรมท่ีเหมาะสมตลอดจนบรรยากาศในการทาํงานท่ี

เสริมแรงให้การทาํงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสามารถลดความกดดนัเพื่อให้

องคก์รประสบความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื 
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1.2วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือใน

การเปล่ียนแปลงภาย ในบริษทัของพนกังาน 

1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน 

1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัด้านการับรู้ข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความ

ร่วมมือในการเปล่ียน แปลงภายในบริษทัของพนกังาน 

1.3สมมติฐานการวจัิย 

1.3.1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ, อายุงาน, ตาํแหน่งงาน ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนแปลงของพนกังาน 

1.3.2  ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานท่ีประกอบดว้ย ความรู้สึกวา่

ตนมีความสําคญัต่อองคก์ร,  ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร 

ทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร,  ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายของ

องค์กร, ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร, ความ

ภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ี

อิทธิพลต่อการใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนแปลงของพนกังาน 

1.3.3  ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัมีอิทธิพลต่อ

การใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนแปลงของพนกังาน 
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1.4ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองคก์รในการเตรียมปัจจยัความพร้อมในการ

รับมือกบัการเปล่ียนแปลง และสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีเอ้ือต่อความรวดเร็วใน

การเปล่ียนแปลง 

1.4.2 จดัอบรมและใหค้วามรู้ท่ีจาํเป็นต่อการสร้างวฒันธรรมองคก์ร และ

นวตักรรมใหม่ ๆ 
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1.4.3 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุง แกไ้ข ส่งเสริม สนบัสนุนปัจจยัต่าง ๆ 

เพื่อลดการต่อตา้นและเพิ่มความร่วมมือร่วมใจ 

1.5   ข้อจํากดัในการศึกษา 

 มีระยะเวลาค่อนขา้งจาํกดัจึงทาํให้การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งไดไ้ม่

ครอบคลุมประกอบกบัพนักงานส่วนงานวิศวกรรม เป็นหน่วยงานภาคสนาม 

และบางทีมเขา้ทาํงานตามกะทาํให้ไม่สามารถส่งแบบสอบถามให้ไดค้รอบคลุม

ทัว่ถึง 

2 . แนวคิด  

จิตติ รัศมีธรรมโชติ และคนอ่ืน ๆ, 2553 : 11 ไดก้ล่าวไวว้า่  “ ผูน้าํตอ้ง

กลา้เปล่ียนจะเห็นไดว้า่ในทุก ๆ การเปล่ียนแปลงนั้น  ผูบ้ริหารหรือผูน้าํจะตอ้งมี

บทบาทท่ีสาํคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง   

จิตติ รัศมีธรรมโชติ และคณะ, (2553 ; 8) ไดก้ล่าวถึงการเตรียมความ

พร้อมในการเปล่ียน แปลงขององค์กรไว้ว่า ก่อนท่ีองค์กรจะดํา เนินการ

เปล่ียนแปลง ต้องประเมินความพร้อมในด้านทรัพยากร,  ผลกระทบท่ีมีต่อ

พนกังาน และปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อเตรียมแผนป้องกนั 

สมพงษ์  สุวรรณจิตกุล, (2551, 94) อาจสรุปได้ว่า  การทาํ Change 

Management ใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ ควรคาํนึงถึง “ความพร้อม” ใน 5 เร่ือง  

ไดแ้ก่ 1. วิสัยทศัน์ หรือเป้าหมายท่ีชดัเจน  2. ทกัษะ  :  ความสามารถในการ

เปล่ียนแปลงของทั้งผูน้าํและผูต้าม  3. แรงจูงใจ  : ทาํให้รู้ถึงประโยชน์ของการ

เปล่ียนแปลง หรือเปล่ียนแลว้ไดอ้ะไร  4. ทรัพยากร : มีทรัพยากรท่ีแสดงถึง

ความเอาจริงเอาจงัและการสนบัสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลง   5. แผนปฏิบติัการ   

เพื่อให้รู้ว่าตอ้งทาํอย่างไร  ตอ้งเปล่ียนเร่ืองใดบา้ง  เม่ือไร  โดยคาํนึงถึงทั้งการ

เปล่ียนกระบวนการ และเปล่ียนวฒันธรรมของคนดว้ย 

 อาํนาจ วดัจินดา. (2552 : 18-19)  ไดก้ล่าวถึง ผูน้าํการเปล่ียนแปลงไวว้า่ 

โดยปกติเม่ือกล่าวถึงคาํว่า “การเปล่ียนแปลง” มกัไม่เป็นท่ีช่ืนชอบของคนบาง

คน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการเปล่ียน แปลงมกันําไปสู่การเปล่ียนสถานะ หรือ

วธีิการในการทาํงานท่ีเคยทาํมาในอดีตและกลวัวา่ตวัเองจะสูญเสียประโยชน์  แต่ 
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แทจ้ริงแลว้การเปล่ียนแปลงถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ผลการดาํเนินงานของ

องค์การดีข้ึนก่อให้เกิดวามสามารถในการแข่งขนั และการดาํเนินงานมีความ

รวดเร็วในการเปล่ียน (Speed of Change)  ทั้งดา้นการเปล่ียนแปลงก่อนผูอ่ื้น  คือ 

ผูบ้ริหารจะตอ้งมองเห็นสัญญาณ  สามารถดาํเนินการเปล่ียนแปลงองค์การก่อน

ผูอ่ื้น และในขณะเดียวกนัจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วกว่าผูอ่ื้นดว้ยจึงจะ

ประสบผลสาํเร็จก่อนท่ีผูอ่ื้นจะตามไดท้นั  

 ก่ิงกาญจน์ วรนิทศัน์ และคณะ (2552 : 153) ไดก้ล่าวไวว้า่  การจดัการ

นวตักรรมและการเปล่ียนแปลงจะตอ้งทาํดว้ยความใส่ใจจริง ๆ เป็นคาํพูดของ

คอลมัน์นิสต์ Carol Hymowitz  เน่ืองจากคนส่วนใหญ่มกัจะยึดมัน่กบัอดีต  

ดงันั้น  การเปล่ียนแปลงอาจจะทาํให้เกิด  “การทะเลาะวิวาทโดยไม่มีกฎกติกา”  

จึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายสําหรับผูจ้ดัการทุกคน “เราอาศยัอยู่ในฤดูกาลของพายุ เฮอริ

เคนไปชัว่กาลปาวสาน ซ่ึงมีโอกาสน้อยมากท่ีผูจ้ดัการจะฟันผ่าพายุท่ีเกิดข้ึนใน

ปัจจุบนั”  จากคาํกล่าวของ Martin McGuinn รองประธานกรรมการ Mellon 

Bank Corp.  ดังนั้น ผูบ้ริหารจึงควรมีวิธีการเตรียมพร้อมสําหรับความ

เปล่ียนแปลงและนวตักรรม 

 นลิน ศรพรหม,  รับมือกบัการเปล่ียนแปลงในองค์การ (อา้งอิงจาก 

http://202.183.190.2/FTPiWebAdmin/knw_pworld/image_content/55/. 

Leadership2.doc) ไดก้ล่าวไวว้่า การเปล่ียนแปลงในองค์การนั้น มิใช่เร่ืองใหม่ 

แต่เกิดข้ึนตลอดเวลาตั้งแต่อดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

 3.  ระเบียบวธีิวจัิย 

 จากการทาํรายงานวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการ

เปล่ียนแปลงภายในบริษทัของ พนักงาน  กรณีศึกษา บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมู

นิเคชัน่ จาํกดั เป็นการวิจยัแบบสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงมุ่งท่ีจะศึกษาปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงของพนกังาน บริษทั ซิม

โฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั ในดา้นต่าง ๆ ทั้งหมด 3 ดา้น  ไดแ้ก่  ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน และ ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร  โดยใช ้
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ลกัษณะงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือการวิจยัท่ีใช้

แบบสอบถามมาเป็นเค ร่ืองมือในการวัดเป็นหลัก   โดยจะใช้สถิ ติทาง

คอมพิวเตอร์ในการช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทาํการวิจยัคร้ังน้ี

เป็นแบบสอบถามชนิดคาํถามปลายปิด (Close – end Questionnaire) และคาํถาม

แบบสเกล (Scale)  ในส่วนของประชากรนั้น  ไดเ้ก็บตวัอยา่งทั้งส้ิน 77  ตวัอยา่ง  

 

 4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานข้อที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย

เพศ, อายุงาน, ตําแหน่งงาน ทีแ่ตกต่างกนัมีอทิธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการ

เปลีย่นแปลงของพนักงาน 

 

แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังานท่ี

แตกต่างกนั 

เพศ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใหค้วามร่วมมือใน

การเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน 
T – test 

(Sig) 
  Mean Std. Deviation 

ชาย 7.379  1.263  0.40 

หญิง 7.263  1.277  (0.64) 

 

จากการศึกษาพบว่าเพศ ไม่มีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการ

เปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน จากระดบัค่า Sig 0.64แสดงการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการให้

ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 
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อายงุาน 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใหค้วามร่วมมือใน

การเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน 
F-Test 

(Sig) 
  Mean Std. Deviation 

<1 y 7.33 1.29 0.927 

1 - 2 y 7.70 1.22 (0.453) 

3 - 4 y 6.80 1.72   

5 - 6 y 7.22 1.03   

>6 y 7.23 1.06   

 

ตาราง 4.13  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ท่ีระดบันยัสําคญั 

0.05พบว่าอายุงานท่ีแตกต่างกันไม่ มี อิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือการ

เปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน จากระดบัค่า Sig 0.453 

แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของ

พนกังานท่ีแตกต่างกนั 

ตาํแหน่งงาน 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใหค้วามร่วมมือใน

การเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน 
F-Test 

(Sig) 
  Mean Std. Deviation 

S1 - S3 7.43 1.35 0.445 

C1 - C2 7.00 0.88 (0.722) 

M1 - M3 7.09 0.97   

>=D1 7.33 1.73   

 

ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่

ตาํแหน่งงานไม่มีอิทธิพลต่อการใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายใน

บริษทัของพนกังาน จากระดบัค่า Sig 0.722 



138 
 

[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

สมมติฐานที ่ 2  ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่แตกต่างกนัมีผลต่อการให้ความ

ร่วมมือในการเปลีย่นแปลงภายในบริษัทของพนักงาน 

 

Model  

Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients  
t  Sig.  

Collinearity Statistics  

B  
Std. 

Error  
Beta  Tolerance  VIF  

1 

(Constant)  0.955 0.999   0.956 0.342     

important  -0.02 0.127 -0.024 -0.159 0.874 0.351 2.848 

expect  -0.015 0.145 -0.017 -0.102 0.919 0.28 3.57 

attitude  0.041 0.164 0.041 0.251 0.802 0.304 3.293 

trust  0.582 0.165 0.516 3.523 0.001 0.373 2.678 

willing  -0.074 0.138 -0.071 -0.535 0.594 0.451 2.215 

proud  0.342 0.163 0.255 2.098 0.04 0.542 1.845 

  

ปัจจยัด้านประสบการณ์ในการทาํงาน  ด้านความเช่ือมัน่และยอมรับ

เป้าหมายขององคก์ร (Trust)  และ ความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 

เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทั

ของพนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และ 0.040  
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สมมติฐานข้อที่ 3  ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจัยมีอทิธิพล

ต่อการให้ความร่วมมือในการเปลีย่นแปลงของพนักงาน 

 

Model Unstandardizd 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Consta) 
2.636 0.797 

 
3.309 0.001 

  

commu

nication 
0.636 0.107 0.567 5.958 0 1 1 

 

 

ปั จ จัย ด้ า น ก า ร รั บ รู้ ข่ า ว ส า ร  ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร รั บ รู้ ข่ า ว ส า ร 

(Communication)  เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการ

เปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  

 5.  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ, อายุงาน, ตาํแหน่ง

งาน ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงของ

พนกังาน จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปไดด้งัน้ี 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ, อายุงาน และตาํแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนัไม่มี

อิทธิพลต่อการใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน 

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานท่ีประกอบดว้ย  

ความรู้สึกวา่ตนมีความสําคญัต่อองคก์ร, ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนอง

จากองคก์ร, ทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร, ความเช่ือมัน่และยอมรับ 



140 
 

[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

เป้าหมายขององค์กร, ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ของ

องคก์ร และความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  จากการวิเคราะห์ขอ้มูล  

สรุปได ้ดงัน้ี 

 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน  ด้านความ รู้ สึกว่าตนมี

ความสําคญัต่อองค์กร,  ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองค์กร  

ทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร,  ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม

เพื่อประโยชน์ขององคก์รและความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  ไม่มี

ผลต่อการใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน 

 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ งไวว้่า  ปัจจยัด้านความเช่ือมั่นและยอมรับ

เป้าหมายขององค์กรท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการ

เปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังานท่ีต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัด้านการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยั

อิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงของพนักงาน  จากการ

วเิคราะห์ขอ้มูล  สรุปได ้ดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร ด้านท่านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดา้นนโยบาย 

ข่าวสาร เป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนความเคล่ือนไหวใน

กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัได้โดยง่าย,  บริษทัมีการให้ขอ้มูลข่าวสารสําคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผลประกอบการ  กลยุทธ์ แผนงาน ความกา้วหน้า ตลอดจนปัญหา

และอุปสรรคโดยไม่ปิดบัง, บริษัทเปิดกวา้งในการรับฟังความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอ แนะจากพนกังาน, ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจท่ีอาจส่งผลกระทบต่อพนกังาน, ผูบ้ริหารไม่อธิบายให้พนกังานทราบ

เหตุผลในการตดัสินใจท่ีสําคญั,  ผูบ้ริหารได้ช้ีแจงกระบวนการ วตัถุประสงค ์

ขอบเขต และเป้าหมายของการเปล่ียนแปลงองคก์รใหก้บัพนกังานให้ไดรั้บทราบ

อย่างชัดเจนและมีแบบแผนในการดาํเนินการท่ีแน่นอนชัดเจนและปฏิบติัได้

ให้กบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบในเวลาท่ีเหมาะสม,บริษทัมีการพฒันาเพื่อเตรียม

ความพร้อมให้กบัพนกังานให้สามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทางธุรกิจ,การทราบเป้าหมายและตวัวดัท่ีชัดเจนทาํให้ท่านรู้สึกทา้ทายในการ



141 
 

[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

ทํางานและเม่ือแนวคิดของท่านไม่สอดคล้องกับแนวทางการทํางานของ

หน่วยงานท่านมกัจะได้รับคาํอธิบายจากหัวหน้างานของท่านจนกระทัง่ท่าน

เขา้ใจและสามารถนอ้มรับมาปฏิบติัโดยสะดวกใจ 

จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าปัจจยัพฤติกรรมด้านการรับรู้ข่าวสารท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทั

ของพนกังานท่ีต่างกนั 

5.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยในคร้ังนี้ 

 จากการศึกษาปั จจัย ท่ี มี อิทธิพล ต่อการให้ควา มร่วมมื อในกา ร

เปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั  ผู ้

ศึกษาขอ้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อไปน้ี 

5.1.1 จากผลการวจิยัปัจจยัส่วนบุคคล  อนัประกอบดว้ย เพศ, อายุงาน 

และตาํแหน่งงาน ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

พนกังานส่วนใหญ่เป็นพนกังานใหม่ท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 54.55  และ ตาํแหน่งงานระดบั S1 – S3 (ระดบัปฏิบติังาน)  คิดเป็นร้อย

ละ 70.10  แสดงถึงอตัราการเติบโตของบริษทัท่ีมีการรับพนกังานจาํนวนมากเพื่อ

รองรับการขยายตวัของบริษทั   ซ่ึงถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีบริษทัจะสามารถสร้าง

วฒันธรรมท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับกระแสการแข่งขันท่ี

รุนแรงในปัจจุบนัและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต    

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรจดัให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุน้และต่ืนตวัในดา้น

การเปล่ียนแปลง รวมทั้งการเสริมสร้างภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง (Change 

Agent) ตลอดจนทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงเพื่อ

เป็นจุดแขง็ของบริษทัในการแข่งขนั 

5.1.2   จากผลการวิจัยปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน  ผู ้ศึกษามี

ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงาน  ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมาย

ขององค์กร  และความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร  เป็นส่ิงท่ีสะทอ้น

ใหเ้ห็นวา่ แมพ้นกังานส่วนใหญ่ของบริษทัจะเป็นพนกังานท่ีมีอายุงานนอ้ยกวา่ 2 



142 
 

[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

ปี  (คิดเป็นร้อยละ 54.55)  และอยู่ในตาํแหน่งงานระดบั S1 – S3 (ระดับ

ปฏิบติังาน)  คิดเป็นร้อยละ 70.10   แต่ประสบการณ์ในดา้นความเช่ือมัน่และ

ยอมรับเป้าหมายขององค์กร และความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 

แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ประสบความสําเร็จในดา้นการบริหารเป็นอย่าง

สูงท่ีสามารถสร้างความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององค์กร  ตลอดจนการ

สร้างความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ให้กบัพนกังานส่วนใหญ่ของ

องคก์รได ้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะทาํให้องคก์รสามารถขบัเคล่ือนและ

ฝ่าฟันอุปสรรคท่ามกลางภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง    

ดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความสําคญัต่อองคก์ร, ดา้นความคาดหวงัท่ีไดรั้บ

การตอบสนองจากองค์กร, ดา้นทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างแสดงความคิดเห็นโดยให้ความสําคญัในระดับน้อยกว่าในทุกปัจจัย  

ดงันั้น บริษทัควรให้ความสําคญัในดา้นการพฒันาเป็นรายบุคคล  การให้รางวลั

สาํหรับการพฒันาในดา้นต่าง ๆ เป็นรายบุคคล  เพื่อให้พนกังานมีการตระหนกัรู้

ถึงความสาํคญัของตนในฐานะเป็นผูร่้วมขบัเคล่ือนองคก์รจะทาํให้องคก์ารมีการ

พฒันา การทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

 5.1.3 จากผลการวิจยัปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร  ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ 

ดงัน้ีปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร  ดา้นพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร เป็นปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนักงาน 

เน่ืองจากบริษทัอยู่ในธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนั

สูง และใช้เงินลงทุนมหาศาล  ซ่ึงบริษทัสามารถยืนอยู่แถวหน้าของธุรกิจน้ีได้

ดว้ยความร่วมแรงร่วมใจและความทุ่มเทพยายามของพนกังาน และผูบ้ริหาร  ซ่ึง

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความ

ร่วมมือในการเปล่ียนแปลงมากเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นวา่ ผูบ้ริหารให้ความสําคญั

ต่อการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดเร่ือง ราวและทิศทางตลอดจนนโยบายของบริษทัเป็น

อยา่งมาก และจากแผนธุรกิจปี 2554 ท่ีบริษทัมีแผนการขยายกิจการทาํให้มีการ

รับพนกังานใหม่เพิ่มมากข้ึน ดงันั้นทางบริษทัจึงควรให้ความสําคญั ต่อการเพิ่ม



143 
 

[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

ประสิทธิภาพในการส่ือสารและพิจารณาช่องทางการส่ือสารให้ครอบคลุม และ

สามารถตอบสนองต่อวถีิการทาํงานขององคก์รใหม้ากข้ึน     

5.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยในคร้ังต่อไป 

5.1.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยในด้านอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันา

ภาวะผูน้าํการเปล่ียน แปลง (Change Agent)  ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ของ

องคก์รในปัจจุบนั 

5.1.2 ควรมีการศึกษาโดยแยกกลุ่มงานให้ชดัเจน เช่น ฝ่ายวิศวกรรม 

ฝ่ายขายและการตลาด เพื่อนาํผลการวิจยัมาพฒันาปรับปรุงในส่วนท่ีคาดว่าจะ

เป็นจุดเร่ิมตน้ปัญหาท่ีควรจะไดรั้บการแกไ้ขก่อนท่ีจะปัญหาจะลุกลาม  เช่น 

 

ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อ

องคก์ร 

ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

3.ท่านคิดวา่ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัต่อ   

ท่านอยา่งตรงไปตรงมาและให้

ความสาํคญัต่อท่านเหมือนเพื่อน

ร่วมงานคนอ่ืนๆ 

1 10 7.61 2.272 

 

6.  กติติกรรมประกาศ 

การจัดทําการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความ

อนุเคราะห์จาก ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติและ ดร.มทัธนา  พิพิธเนาวรัตน์ท่ีได้

ให้คาํแนะนํา  ข้อเสนอแนะ  ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่การศึกษาคร้ังน้ี  ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา อาจารยท่ี์คอยช่วยเหลือ  ให้กาํลงัใจ 

และสนบัสนุนการทาํรายงานคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 
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ขอขอบพระคุณหวัหนา้งาน เพื่อนนกัศึกษา และผูต้อบแบบสอบถามทุก

ท่านท่ีใหค้วามร่วมมือและสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญั

ยิง่ในการทาํวจิยัในคร้ังน้ี 

สุดทา้ยน้ี  คุณค่าและประโยชน์ใดท่ีไดรั้บจากรายงานคน้ควา้อิสระใน

คร้ังน้ี  ผูว้ิจยัขอมอบใหแ้ด่ทุกท่านท่ีเป็นส่วนสาํคญัต่อความสาํเร็จในคร้ังน้ี 
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ความไว้วางใจทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไวน์ทีผ่ลติในประเทศไทยของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

TRUST AFFECTING THE CONSUMER’S DECISION TO PURCHASE 

THAI WINE IN BANGKOK AND VICINITIES 

วทิฐพร อุทยัฉาย 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2   

                  ---------------------------------------------------------------- 

     บทคัดย่อ 

  การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาความแตกต่าง

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตใน

ประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (3) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิต

ในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

ในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง

เป็นแบบประชากรท่ีนับไม่ได้ (Infinite Population) จาํนวน 400 คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่าง

แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใช้

สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน และทดสอบ

สมมติฐานดว้ยค่าสถิติอนุมาน ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 

 

------------------------------------------------------ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

² ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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1. ปัจจยัดา้นประชากรณ์ศาสตร์ พบวา่ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้

เฉล่ียต่อเดือนเท่านั้น ท่ีมีความแตกต่างกันต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตใน

ประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ มีเพียงราคา และช่องทางการ

จดัจาํหน่าย เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศ

ไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆทีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ทั้งภาพลกัษณ์ต่อตราสินคา้ ความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตใน

ประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

 

คาํสาํคญั : ไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย 

 

Abstract 

The objectives of this independent study were (1) to study the 

difference of the demographic which will affect the consumer’s decision to 

purchase Thai Wine in Bangkok and vicinities, (2) to study the relationship 

between marketing mix which will affect the consumer’s decision to purchase 

Thai Wine in Bangkok and vicinities, and (3) to study the relationship between 

the other related factors which will affect the consumer’s decision to purchase 

Thai Wine in Bangkok and vicinities. 

In this study, the samples were Thai Wine consumers in Bangkok and 

vicinities. The sample was the infinite population, included 400 samples by 

using convenience sampling. The statistical analysis used descriptive statistics 

(percentage, frequency, means, and standard deviation) and inferential statistics 

(Anova, T-Test, F-Test, and Multiple Regression Analysis or MRA) to test 

hypothesis. The results founded as following: 
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1. Concerning the demographic factors, founded that only age 

education, and income of consumer that have the difference on the decision to 

purchase Thai Wine in Bangkok and vicinities. 

2. Concerning the marketing mix, founded that only price and place 

which have the relative to the consumer’s decision to purchase Thai Wine in 

Bangkok and vicinities. 

3. Concerning the other factors, founded that brand image, brand 

loyalty, and trust which have the relative to the consumer’s decision to 

purchase Thai Wine in Bangkok and vicinities. 

 KEY WORD : THAI WINE 

1. บทนํา 

 ไวน์(Wine) เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีไดม้าจากการหมกัของผลองุ่น มี

การยืนยนัว่าไวน์เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีเกิดข้ึนเม่ือประมาณอย่างน้อย 9,000 ปีก่อน

คริสตกาล วฒันธรรมในการด่ืมไวน์ไดรั้บความนิยมมาอย่างต่อเน่ืองในหลายๆ

ประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป โดยแต่ละประเทศก็มีความเช่ือและ

สาเหตุในความนิยมท่ีแตกต่างกันออกไป จนกระทั่งปลายทศวรรษท่ี 1980 

กระแสความนิยมในการด่ืมไวน์ไดเ้พิ่มข้ึนทัว่โลก การผลิตไวน์ท่ีมีเพิ่มมากข้ึน

ตามไปนั้ นก็ยิ่งส่งผลให้คนสนใจในเคร่ืองด่ืมประเภทน้ีมากยิ่งข้ึน รวมทั้ ง

ประเทศไทย กระแสนิยม  

คนไทยไดรู้้จกัไวน์องุ่นคร้ังแรก (Wine) ในปี พ.ศ. 2199 สมยัท่ีสมเด็จ

พระนารายณ์ทรงข้ึนครองราชย ์มีการเปิดประเทศตอ้นรับชาวต่างชาติ ทาํให้ขุน

นางไทยมีโอกาสไดล้องด่ืมไวน์องุ่นจากประเทศฝร่ังเศส หลงัส้ินรัชกาลสมเด็จ

พระนารายณ์ในปีพ.ศ. 2225 ก็มีนโยบายไม่เอาต่างชาติ ทาํให้ไวน์องุ่นท่ีคนไทย

เพิ่งรู้จกัในยุคนั้นพลอยสูญหายไปดว้ย หลงัจากนั้นไวน์องุ่นจากต่างประเทศก็มี

โอกาสเขา้มาสู่ประเทศไทยคร้ังใหม่ในยุคสมยัรัชกาลท่ี 5 แต่ก็แพร่หลายเฉพาะ

ในหมู่ชาวต่างชาติและในหมู่คนไทยท่ีติดต่อกบัชาวต่างชาติเท่านั้น การคา้ไวน์

ในประเทศไทยนั้นเร่ิมมีข้ึนเม่ือประเทศไทยเร่ิมมีโรงแรมระดับ 5 ดาว เช่น 
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โรงแรมโอเรียลเต็ล และมีบริษทัต่างชาติเขา้มาประกอบกิจการมากข้ึน ในช่วง

ทศวรรษ 2490 เป็นตน้มา  

กระแสนิยมการด่ืมไวน์ของคนไทยก็เ ร่ิมมีมากข้ึน ไวน์องุ่นจาก

ต่างประเทศรุ่งเรืองสุดขีดในประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 2530 เน่ืองจากฐานะ

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วประชาชนมีรายไดดี้ข้ึน 

คนไทยเร่ิมหันมาด่ืมไวน์กนัมากข้ึน จากท่ีเคยด่ืมแต่วิสก้ี หรือเบียร์ จากความ

นิยมท่ีมีมากข้ึน และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีขยายเพิ่มมากข้ึนน้ี ทาํให้มีหลายๆประเทศท่ี

สนใจจะผลิตและจาํหน่ายไวน์ข้ึนเองในประเทศกนัมากข้ึน รวมทั้งประเทศไทย  

การดําเนินธุรกิจไวน์ในไทยเกิดข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2534โดย

นายแพทยช์ยัยุทธ กรรณสูต ผูผ้ลิตไวน์รายแรกของประเทศไทยในนาม " ชาโต ้

เดอ เลย "   จงัหวดัเลย มีการผลิตไวน์ขาวจากองุ่นเชอแน็ง บล็อง (Chenin 

Blance) ออกมาเป็นรุ่นแรก  ต่อจากนั้นธุรกิจไวน์ไทยก็เร่ิมเติบโตข้ึน  โดยมี  พีบี 

แวลเลย ์เขาใหญ่ ไวน์เนอร่ีเป็นรายท่ีสองท่ีผลิตไวน์อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 

2541อยูท่ี่ จงัหวดันครราชสีมา ปัจจุบนัประเทศไทยมีผูผ้ลิตไวน์เกิดข้ึนหลายราย  

พร้อมกบัมีการก่อตั้งสมาคมผูผ้ลิตไวน์ไทย  (Thai Wine Association หรือ TWA) 

เม่ือปี พ.ศ. 2547  โดยมีสมาชิกในการก่อตั้ง จาํนวน  7  ราย  ดงัน้ี (1)  ชาโต ้เดอ 

เลย (2)  พีบี แวลเลย ์เขาใหญ่  (3) ชาละวนั ไวน์เนอร่ี (4) กราน-มอนเต ้(5)ชาโต 

เดส์ บรูมส์ (6) สยามไวน์เนอร่ี และ(7) แม่จนัไวน์เนอร่ี  

            ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมไวน์นั้นมีการแข่งขนัสูง ทั้งไวน์ที่ผลิตใน

ประเทศและไวน์นาํเขา้ ซ่ึงไวน์นาํเขา้จะมีความน่าสนใจและไดเ้ปรียบในเร่ือง

ชื่อเสียงที่มาก่อน และเมื่อเปรียบเทียบราคาไวน์นาํเขา้กบัไวน์ไทยแลว้ จะ

พบว่าถา้ไวน์ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนั ไวน์ไทยจะมีราคาสูงกว่า ทาํให้ผูบ้ริโภค

เลือกท่ีจะซ้ือไวน์นาํเขา้มากกว่า เพราะมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพมากกว่า  จาก

ท่ีกล่าวมา  พอสรุปถึงสาเหตุท่ีคนไทยไม่นิยมด่ืมไวน์ไทย  คือมีทศันคติในทาง

ลบต่อการด่ืมไวน์ไทย  ไม่มัน่ใจในคุณภาพและมาตรฐานในกระบวนการ

ผลิตไวน์ไทย  ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า  ผูบ้ริโภคขาดความไวว้างใจในไวน์ไทย  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการวจิยัในเร่ืองความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการ
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ตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล  เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลดา้นความคิดเห็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อ

การบริโภคไวน์ไทย อนัเป็นประโยชน์สําหรับบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจดาํเนินธุรกิจ

ดา้นการจาํหน่ายไวน์ หรือ ผูผ้ลิตในการวางแผนและพฒันาคุณภาพ ตลอดจน

กระบวนการผลิตไวน์ไทยใหมี้มาตรฐาน ถูกสุขอนามยั ตลอดจนสร้างช่ือเสียงให้

ประเทศไทยให้เป็นท่ียอมรับ ทางดา้นความสามารถผลิตไวน์ไทย  รวมถึงการ

แก้ปัญหาการกาํหนด กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนาํไปใช้ในการแกปั้ญหาการ

ดําเนินธุรกิจไวน์ไทย ให้เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทั้ งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

  1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจซ้ือไวน์ ท่ีผลิตในประเทศไทยของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล 

สมมติฐานในการวจัิย 

1.  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ

การสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่ อ ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ ไ ว น์ ท่ี ผ ลิ ต ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย Product, Price, 

Place, and Promotion มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศ

ไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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 3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย Brand Image, Brand Loyalty, and Trust 

มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อศึกษาผลวิจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตใน

ประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3. เพื่อใช้เป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเป็นพื้นฐานสําหรับผูผ้ลิตและผู ้

จาํหน่ายไวน์ไทย โดย สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางใน

การปรับปรุง ส่งเสริมพฒันาธุรกิจไวน์ไทยให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค

มากท่ีสุด 

4.  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล และเป็นประโยชน์ให้ผูท่ี้สนใจสามารถนาํขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากผลการวจิยั ไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ต่อไปในอนาคต 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ไวน์ หรือ ไวน์องุ่น หมายถึง สุราท่ีทาํมาจากองุ่นท่ีไดม้าจากการหมกั 

(Fermentation) ขององุ่น (Variety Grape) หรือนํ้าองุ่น (Grape Juice) หรือทั้งสอง

อย่างมาหมกัรวมกนั แอลกอฮอล์ของไวน์ท่ีไดจ้ากการหมกัองุ่นน้ีจะอยู่ระหว่าง 

9-14ดีกรี 

2. ไวน์ไทย หรือไวน์องุ่นไทย หมายถึง เหล้าองุ่น ซ่ึงเป็นเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ท่ีไดจ้ากการหมกัของผลองุ่นท่ีผลิตในประเทศไทย หรือองุ่นท่ีปลูก

ในประเทศไทยอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์  โดยจะใช้องุ่นซ่ึงเป็นวตัถุดิบ ท่ีมีการ

เพาะปลูกในเขตพื้นท่ีต่างๆ ของประเทศไทย 

3.  ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูซ้ื้อ หรือผูบ้ริโภค หรือผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือ

การชกัชวน เพื่อให้ซ้ือสินคา้หรือรับบริการ สําหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูบ้ริโภคคือ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย โดยจะมีทั้งเพศชาย และ เพศ

หญิง ท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 
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4.  การตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย หมายถึง การตดัสินใจซ้ือ 

หรือไม่ซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย เม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึงความตอ้งการไวน์ท่ี

ผลิตในประเทศไทย จะเสาะแสวงหาข้อมูล และปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือมา

ประเมิน เพื่อตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ                                                                                   ตัวแปรตาม  

    

    

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวความคิดในการวจิยั (Conceptual Framework) 

 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

     -เพศ               -อายุ 

    -สถานภาพ      -ระดบัการศึกษา  

    -อาชีพ       -รายไดเ้ฉล่ีย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด4 P’s 

      -Product        -Price 

      -Place        -Promotion 

 

ปัจจัยอืน่ๆ 

       -Brand Image 

      -Brand Loyalty 

     -Trust 

 

การตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ี

ผลิตในประเทศไทย 
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2. แนวคิด 

 ในการศึกษาความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตใน

ประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผูว้ิจยัได้นาํ

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยสรุปแนวคิดไดด้งัน้ี 

พฤติกรรมการซ้ือ 

การตดัสินใจซ้ือ (Decision Making) โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะ

ตอ้งการขอ้มูล และระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือสําหรับผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด

แตกต่างกนั คือ ผลิตภณัฑ์บางอย่างตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

เปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งการขอ้มูล หรือระยะเวลาใน

การตดัสินใจนานนกั (ฉตัราพร เสมอใจ, 2550: 53) 

การตัดสินใจของผู ้บริโภคจะแตกต่างกันไป ตามประเภทของการ

ตดัสินใจซ้ือโดยแยกประเภทการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็น 4ประเภท โดย

ข้ึนกับระดับของพฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วม และความต่างกันของตรา

เคร่ืองหมายการคา้ 

1. พฤติกรรมการซ้ือท่ีซับซ้อน ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีซับซ้อน

เม่ือเขาต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการซ้ือท่ีสูงมาก และตระหนักถึงความ

แตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ และจะเข้าไปมีส่วนร่วมสูงมากในกรณีท่ี

ผลิตภณัฑ์นั้นมีราคาแพง ไม่ใช่ของท่ีซ้ือเป็นประจาํ มีความเส่ียง จะมีลกัษณะท่ี

แสดงออกซ่ึงตวัมนัเอง 

พฤติกรรมการซ้ือท่ีซบัซ้อนจะเก่ียวกบัพฤติกรรม 3 ขั้นตอน อนัดบัแรก

ผูซ้ื้อจะพฒันาความเช่ือเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ อนัดบัท่ีสองผูซ้ื้อจะพฒันาทศันคติ

เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์นัดบัท่ีสามจะทาํการเลือกซ้ืออยา่งไตร่ตรอง 

 2. พฤติกรรมการซ้ือเพื่อลดความไม่สมดุลภายในใจบางคร้ังการ

ตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภคอาจมีความซับซ้อนสูง แต่ไม่เห็นความแตกต่างของ

ตราสินคา้มากนกั การตดัสินใจซ้ือท่ีซบัซ้อนยงัคงมีฐานอยูบ่นความจริงท่ีวา่ การ

ซ้ือคร้ังน้ีมีราคาแพงไม่ใช่ของท่ีซ้ือเป็นประจาํ มีความเส่ียงและจะมีลกัษณะท่ี
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แสดงออกซ่ึงตวัของมนัเองสูง ในกรณีน้ีผูซ้ื้อจะเดินชมสินคา้ให้ทัว่เสียก่อนเพื่อ

เรียนรู้วา่ มีอะไรอยูใ่นตลาดบา้ง แต่จะทาํการตดัสินใจซ้ือค่อนขา้งเร็ว 

 3. พฤติกรรมการซ้ือเป็นนิสัย การซ้ือผลิตภณัฑ์จาํนวนมากของผูบ้ริโภค

อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขการตดัสินใจท่ีไม่สลบัซับซ้อนและไม่เห็นความแตกต่างของ

ตราเคร่ืองหมายการคา้แต่อย่างใด เพียงแต่ไปท่ีร้านและมองหาตราเคร่ืองหมาย

การคา้สินคา้ท่ีตอ้งการ หากพวกเขายงัคงหยิบแต่ตรา หรือเคร่ืองหมายการคา้เดิม 

ก็ถือวา่เป็นพฤติกรรมการซ้ือท่ีเป็นนิสัย ไม่ใช่ความภกัดีต่อตราสินคา้แต่อยา่งใด 

และส่วนใหญ่ในการซ้ือท่ีมีตน้ทุนตํ่า และเป็นสินคา้ท่ีซ้ือบ่อยคร้ังนั้นมกัเป็นการ

ตดัสินใจซ้ือท่ีไม่ซบัซอ้นของผูบ้ริโภค 

 4. พฤติกรรมการซ้ือท่ีแสวงหาความหลากหลาย บางคร้ังสถานการณ์การ

ซ้ือเป็นตวัแสดงลกัษณะพิเศษจากความสลบัซบัซอ้นของผูบ้ริโภคท่ีตํ่า แต่มีความ

แตกต่างในตราเคร่ืองหมายการคา้ของสินคา้อย่างมีความหมาย ซ่ึงผูบ้ริโภคใน

ท่ีน้ีมกัเปล่ียนตราเคร่ืองหมายการคา้สินคา้บ่อยคร้ัง หรือตอ้งการชิมรสชาติท่ี

แตกต่างออกไป การเปล่ียนตราเคร่ืองหมายการคา้สินคา้ จะเกิดข้ึนเพื่อแสวงหา

ความหลากหลายมากกวา่ความไม่พึงพอใจ (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543: 78) 

 

ข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

   

        

  

 

 

 

 

                              รูปท่ี 2.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน 

ท่ีมา: Kotler (2000: 145) 

 

การรับรู้

ปัญหา 

(Problem 

Recognition) 

การคน้หา

ขอ้มูล 

(Information 

Search) 

การ

ประเมินผล

ทางเลือก

(Evaluation of 

Alternatives) 

  การ

ตดัสินใจซ้ือ 

(Purchase 

Decision) 

พฤติกรรม

ภายหลงัการ

ซ้ือ (Post-

Purchase 

Behavior) 
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3. ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิต

ในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” เป็นการ

วิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยเป็นการใชแ้บบสอบถามในการรวบรวม

ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย

โดยผูว้ิจยักาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของการคาํนวณกาํหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน (Infinite 

Population) โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% 

ดงัน้ี 

สูตร n = P (1-P) (Z)2 
         e2 

ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 5% เม่ือแทนค่าตวัแปรในสมการจะได ้

  n = (0.5) (1-0.5) (1.96)2 
    0.052 
        = 384.16  ตวัอยา่ง 

 จากการคาํนวณไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัท่ากบั 384.16 คน ดงันั้น

เพื่อป้องกนัการความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึง

ไดมี้การสํารองกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มจาํนวน15คน รวมขนาดของกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน

เท่ากบั 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

การทาํวิจยัคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามเก่ียวกบัความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล ซ่ึงแบบสอบถามดงักล่าวแบ่งออกเป็น4 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนที1่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความไวว้างใจ

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภค จาํนวน 6 ขอ้ 
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ส่วนที่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

จาํนวน 29 ขอ้ 

ส่วนที่3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาํนวน 23 ขอ้ 

  ส่วนที่4 ศึกษาการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาํนวน 8 ขอ้ 

ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม Pre-test 30 ชุด   

 

ตารางที่ 1   ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบสอบถามในด้านส่วนประสมทาง 

การตลาดและปัจจัยอืน่ๆ 

ตัวแปร จํานวนข้อคําถาม Alpha 

ผลิตภณัฑ์ 8 0.895 

ราคา 6 0.822 

สถานท่ีจดัจาํหน่าย 7 0.918 

ส่งเสริมทางการตลาด 8 0.944 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 7 0.904 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ 8 0.977 

ความไวว้างใจ 8 0.948 

การตดัสินใจซ้ือ 8 0.916 

Alpha Total = 0.915 

 

จากตารางท่ี1 พบว่าการทดสอบตวัแปรแบบ Scale มีค่า Cronbach’s 

Alpha มากกวา่ 0.7 ซ่ึงถือว่า ขอ้มูลอยู่ในเกณฑ์ท่ีเช่ือถือได ้เม่ือดูโดยภาพรวม

ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามอยู่ท่ี ร้อยละ 91.5 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑ์เช่ือถือ

ไดเ้ช่นกนั 



158 
 

[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลในการวจัิยในคร้ังนี ้คือ 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) : 

 Frequency :การหาค่าร้อยละ และความถ่ีสําหรับอธิบายตวัแปร

เชิงคุณภาพ ไดแ้ก่เพศ, อาย,ุ สถานภาพการสมรส, ระดบัการศึกษา, อาชีพ รายได ้

 Descriptive : การใช้ค่าเบ่ียงเบน กบัค่าเฉล่ียในการอธิบายตวั

แปรเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่องทางการจดัจาํหน่าย, การส่งเสริม

การตลาด, ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, ความภกัดีต่อตราสินคา้, ความไวว้างใจ,  การ

ตดัสินใจซ้ือ 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics): เพือ่ทดสอบสมมติฐานทางการศึกษา 

 Anova หรือ Analysis of Variance: ใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน โดยตวัแปรเป็นแบบเชิงคุณภาพ กบัตวัแปรเชิงปริมาณ  

• Independent Sample T-Test: ใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน โดยตวัแปรเป็นแบบเชิงคุณภาพท่ีมีแค่  2 กลุ่ม  ไดแ้ก่ เพศ กบัตวัแปร

เชิงปริมาณ 

• F-Test: ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยตวัแปรเป็น

แบบเชิงคุณภาพกบัตวัแปรเชิงปริมาณ วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

 Multiple Regression Analysis หรือ MRA: จะใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐาน ท่ีตวัแปรเป็นตวัแปรเชิงปริมาณทั้งคู่ 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 1.  เพศ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดย

มีเพศชายจาํนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 และเพศหญิงจาํนวน 136 คน คิด

เป็นร้อยละ 34.0 

 2.  อายุ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีอายุระหวา่ง 26-35 

ปี จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 0 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 36-45 ปี จาํนวน 
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106 คน และกลุ่มท่ีน้อยท่ีสุดมีอายุระหว่าง 55 ปีข้ึนไป มีจาํนวน 40คน คิดเป็น

ร้อยละ10.0 

3.  สถานภาพการสมรส กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม มีสภานภาพ

โสดมากท่ีสุด โดยมีจาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ สถานภาพ

สมรส มีจาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และนอ้ยท่ีสุดคือ สถานภาพหมา้ย

หยา่ มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ1.8  

 4.  ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวนมากท่ีสุด มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีจาํนวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 รองลงมามี

การศึกษาในระดบัสูงกว่าปริญญาตรีมีจาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และ

ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีมีจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3  

5.  อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวนมากท่ีสุด มีอาชีพ 

รับจา้ง/พนกังานเอกชน มีจาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมาคือ อาชีพ

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และนอ้ย

ท่ีสุดคือ อาชีพอ่ืนๆ มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ0.5 

6.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 40,001- 50,000 บาท จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 

29.7 รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกวา่ 50,000 บาท จาํนวน 91 คน คิด

เป็นร้อยละ 22.8 และกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุด มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 

10,000 บาท มีจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0  

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไวน์ที่

ผลติในประเทศไทย 

 1.  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (Product) กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักับ

ผลิตภณัฑ์ ท่ีรสชาดของไวน์ไทยในระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 8.87 รองลงมาคือ 

ตราสินคา้หรือยีห่อ้ (Brand Name) และบริษทัผูผ้ลิต ค่าเฉล่ีย 8.62  

2.   ปัจจยัดา้นราคา (Price) ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพ 

เป็นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 9.01 รองลงมาคือ 

ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัไวน์นาํเขา้ ค่าเฉล่ีย 8.92  
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3.  ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ความน่าเช่ือถือของ

สถานท่ีจดัจาํหน่าย เป็นปัจจัยด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีกลุ่มตวัอย่างให้

ความสําคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 8.53 รองลงมาคือ การมีสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีตั้ง

อยูใ่นทาํเลท่ีสะดวกในการซ้ือและหาซ้ือไดง่้าย ท่ีค่าเฉล่ีย 8.36  

4.   ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การแนะนาํผลิตภณัฑ์

ตวัอยา่งให้ทดลองชิม ณ จุดจาํหน่ายหรือ จุดแนะนาํ เป็นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้

ความสําคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 8.81 รองลงมาคือ การส่งเสริมการตลาดโดยมี

การจดัชิมไวน์พร้อมผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํ ค่าเฉล่ีย 8.71  

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไวน์ที่

ผลติในประเทศไทย 

1.  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) การมีช่ือเสียงเป็นท่ี

ยอมรับเป็นส่วนท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 8.78 รองลงมา

คือ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือท่ีค่าเฉล่ีย 8.77  

 2.  ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) หลงัจากซ้ือไวน์

ไทยแลว้ยงัสนใจขอ้มูลของสินคา้เพิ่มเติมเป็นส่วนท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญั

มากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 6.00 รองลงมาคือ จะเลือกซ้ือไวน์ไทยมากกวา่ 1ยีห่อ้ ค่าเฉล่ีย 

5.53 

 3.  ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ (Trust) การมีความไวว้างใจในไวน์ท่ีไดรั้บ

รางวลัจากการประกวดไวน์ เป็นส่วนท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุด ท่ี

ค่าเฉล่ีย 7.67 รองลงมาคือ การมีความไวว้างใจในช่ือเสียงของบริษัทผูผ้ลิต 

ค่าเฉล่ีย 6.7 

 4. ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ตอ้งการทดลองชิมก่อนการตดัสินใจ

ซ้ือเป็นส่วนท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 8.97 รองลงมาคือ 

ครอบครัว หรือเพื่อนมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือไวน์ไทย ค่าเฉล่ีย 7.72  
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ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ปัจจัย 
ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.083   

อาย ุ 0.014   

สถานภาพ 0.148   

ระดบัการศึกษา 0.011   

อาชีพ 0.861   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.000   

ผลิตภณัฑ์ 0.339   

ราคา 0.024   

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.019   

การส่งเสริมการตลาด 0.273   

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 0.000   

ความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.000   

ความไวว้างใจ 0.000   

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

5.  อภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้นําแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมา

ประกอบการอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี  

1.  ดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ของผูบ้ริโภค

ไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีเพียงปัจจยั
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ดา้น อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนั

ต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย เม่ือพิจารณาถึงดา้น อายุ พบว่า มี

ความแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของกิตติสุข ดํารงศรี (2550) ท่ีได้วิจัยเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ผลไมข้องผูบ้ริโภคโดยพบว่า อายุ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และ งานวิจยัของศศกร ภูวพานิช 

(2546) ท่ีไดว้ิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ไวน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะทาง

ประชากรณ์ศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือไวน์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ 

รายไดแ้ละระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการซ้ือไวน์ท่ีแตกต่างกนั 

ท่ีระดบันยัสําคณัทางสถิติ 0.05 และงานวิจยัวีระเลิศ ศิริวฒัน์ปิติวงษ์ (2553) ท่ี

วิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมทางเลือกใน

เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นประชากรณ์ศาสตร์ มีเพียงปัจจยัดา้นอาย ุ

และด้านระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจในการ

เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมทางเลือก ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 เม่ือพิจารณาด้าน ระดับการศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันต่อการ

ตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของศศกร ภูว

พานิช (2546) ท่ีไดว้ิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือไวน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะ

ทางประชากรณ์ศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือไวน์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

อาชีพ รายได้และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการซ้ือไวน์ท่ี

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคณัทางสถิติ 0.05 และ งานวิจยัวีระเลิศ ศิริวฒัน์ปิติวงษ ์

(2553) ท่ีวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืม

ทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นประชากรณ์ศาสตร์ มีเพียง

ปัจจยัด้านอายุ และด้านระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมทางเลือก ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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เม่ือพิจารณาดา้น รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ มีความแตกต่างกนัต่อการ

ตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของศศกร ภูว

พานิช (2546) ท่ีไดว้ิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือไวน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะ

ทางประชากรณ์ศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือไวน์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

อาชีพ รายได้และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการซ้ือไวน์ท่ี

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคณัทางสถิติ 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติ

สุข ดาํรงศรี (2550) ท่ีไดว้ิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือไวน์ผลไมข้องผูบ้ริโภค โดยพบว่า อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูด่ื้มไวน์ 

ผูท่ี้มีรายไดสู้งจะบริโภคไวน์มากกว่าผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่ากว่า และก็จะอยู่ในช่วงอาย ุ

26-35 ปีคิดเป็นร้อยละ 36 

 2.  ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย Product 

Price, Place, and Promotion 

ผลจากการศึกษาวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ มีเพียง

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด Price และ Place เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย 

เม่ือพิจารณาถึงดา้น ราคา(Price) พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัความ

เหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพในระดบัท่ีมากท่ีสุดค่าเฉล่ีย 8.92  และ

รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัไวน์นาํเขา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของกิตติสุข ดํารงศรี (2550) ท่ีได้วิจัยเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ผลไมข้องผูบ้ริโภค ท่ีพบวา่พฤติกรรม

ก่อนท่ีผูต้อบแบบสอบถามจะตดัสินใจซ้ือไวน์ผลไมจ้ะมีการเปรียบเทียบราคา

ของไวน์ผลไมแ้ต่ละยีห่อ้ก่อน โดยจะเนน้ไปท่ีความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบ

กบัคุณภาพเป็นเร่ืองสําคญัท่ีสุด และยงัสอดคลอ้งกบั วีระเลิศ ศิริวฒัน์ปิติวงษ ์

(2553) ท่ีวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืม
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ทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าปัจจยัในการพิจารณาซ้ือเคร่ืองด่ืม

ทางเลือกในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมทางเลือกท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในด้านราคาอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคล้องกับ

งานวิจัย ของศศกร ภูวพานิช (2546) ท่ีได้วิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือไวน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือไวน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การซ้ือไวน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ Brand Image, Brand Loyalty และ Trust 

ผลจากการศึกษาวิจัยด้านปัจจัยอ่ืนๆ พบว่า ปัจจัยด้านอ่ืนๆ ทุกด้าน 

ไดแ้ก่ Brand Image, Brand Loyalty, และ Trust มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย 

เม่ือพิจารณาถึงด้าน ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) 

พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั การท่ีผลิตภณัฑ์มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับเป็นส่วนท่ี

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 8.78 รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์ของ

ตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือท่ีค่าเฉล่ีย 8.77  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพีระ อิสระพิทกัษก์ุล

(2550) ท่ีท ําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมของผู ้หญิงวยัทาํงานท่ีมีผลต่อการเลือก

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างในการทาํวิจยัคร้ังน้ีให้ความสําคญั

เก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้(Brand Image) นั้นมีอิทธิพลใน

การเลือกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮล์ และมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลข์องผูห้ญิงทาํงานท่ีแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัวีระเลิศ ศิริวฒัน์

ปิติวงษ์ (2553) ท่ีวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีต่อ

เคร่ืองด่ืมทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าในการพิจารณาซ้ือเคร่ืองด่ืม
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ทางเลือกผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

(Brand Image)และปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้(Brand Loyalty) มากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาถึงดา้น ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้(Brand Loyalty) 

พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย  ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญักบัการท่ีหลงัจากซ้ือไวน์ไทยแลว้ยงัคงสนใจขอ้มูลของ

สินคา้เพิ่มเติมในระดบัท่ีมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 6.00  ซ่ึงสอดคล้องกบัวีระเลิศ ศิ

ริวฒัน์ปิติวงษ ์(2553) ท่ีวจิยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีต่อ

เคร่ืองด่ืมทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าในการพิจารณาซ้ือเคร่ืองด่ืม

ทางเลือกผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

(Brand Image)และปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้(Brand Loyalty) มากท่ีสุด 

และยงัสอดคล้องกบั พีระ อิสระพิทกัษ์กุล(2550) ท่ีทาํการวิจยัเร่ืองพฤติกรรม

ของผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีผลต่อการเลือกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ีพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งในการวิจยัไดใ้ห้ความสําคญักบัปัจจยัอ่ืนๆ ในดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

(Brand Image) ความไวว้างใจตราสินคา้ (Trust) และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้

(Brand Loyalty) มากท่ีสุด ได้แก่ เคร่ืองด่ืมยี่ห้อท่ีเป็นท่ีรู้จัก และมีให้เห็น

โดยทัว่ไป  

เม่ือพิจารณาถึงดา้น ความไวว้างใจ (Trust) พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั การ

มีความไวว้างใจในไวน์ท่ีได้รับรางวลัจากการประกวดไวน์ เป็นส่วนท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.67 รองลงมาคือ การมีความไวว้างใจ

ในช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิต ค่าเฉล่ีย 6.75 ซ่ึงสอดคล้องกบัวีระเลิศ ศิริวฒัน์ปิติ

วงษ ์(2553) ท่ีวจิยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืม

ทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ความไวว้างใจ 

(Trust) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมทางเลือกท่ีระดบั

นยัสําคญัทางสถิติ 0.05 และยงัสอดคลอ้งกบั พีระ อิสระพิทกัษ์กุล(2550) ท่ีทาํ

การวิจัยเ ร่ืองพฤติกรรมของผู ้หญิงว ัยทํางานท่ีมีผลต่อการเลือกเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ในดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) 
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ความไวว้างใจตราสินคา้ (Trust) และ ด้านความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand 

Loyalty) มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือแอลกอฮอล์ของผูห้ญิงวยั

ทาํงาน  

6. ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัเร่ือง ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิต

ในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผูว้ิจยัมี

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.  ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการธุรกิจไวน์ไทยควรให้ความสําคัญในการ

วางแผน และมีการพฒันาระดบัคุณภาพของไวน์ไทย ดา้นรสชาติ กล่ินของไวน์ 

ตลอดจนกระบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน เพื่อให้ไวน์ไทยนั้นเป็นท่ียอมรับ และ

มีความหลากหลาย เพื่อสามารถท่ีจะตอบสนองและตรงกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด รวมถึง ตอ้งสร้างการรับรู้เก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ ใส่ใจกบั

รายละเอียดขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัมาตรฐาน

ของผลิตภณัฑ์ ให้ความสําคญักบัการระบุวนั เดือน ปีท่ีผลิต วนัหมดอายุ รวมถึง

เคร่ืองหมายรับประกนัคุณภาพสินคา้ นอกจากนั้นผูป้ระกอบการควรพิจารณา

การผลิตไวน์ท่ีมีขนาดเล็กลง ก็จะทาํใหร้าคาถูกลงกวา่ขวดใหญ่ ซ่ึงจะเป็นการทาํ

ให้การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคง่ายมากข้ึนเพราะสามารถด่ืมแบบเปิดคร้ังเดียว

แลว้สามารถท่ีจะบริโภคไดห้มด ไม่ตอ้งเก็บไวน้านจนอาจทาํให้เสียรสชาด และ

ทาํใหก้ล่ินของไวน์เปล่ียนไป นอกจากจะเป็นการสะดวกสําหรับผูบ้ริโภคในการ

ท่ีจะทดลองชิม/ด่ืม ไวน์ไทย ยงัเป็นการกระตุน้การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

เพราะสามารถท่ีจะซ้ือมาทดลองด่ืมไดใ้นราคาท่ีไม่สูงจนเกินไป และยงัสามารถ

สร้าง และเพิ่มการรับรู้ ดึงดูดใหเ้กิดการอยากทดลองซ้ือไดม้ากยิง่ข้ึน 

2.  ปัจจัยด้านราคา  

 ราคาเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีสําคัญในการตลาด การตั้ งราคานั้ นควรจะ

เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะไวน์ไทย เพราะแนวโน้มของ

อุตสาหกรรมไวน์ในปัจจุบนันั้นมีการแข่งขนัสูง ทั้งไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย 
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และไวน์นาํเขา้ ซ่ึงไวน์นาํเขา้นั้นจะมีความไดเ้ปรียบ และน่าสนใจกว่า สืบเน่ือง

จากเร่ืองของช่ือเสียงท่ีมีมาก่อน และเม่ือเปรียบเทียบราคาไวน์นาํเขา้กบัไวน์ท่ี

ผลิตในประเทศไทยแลว้ เม่ือเปรียบเทียบไวน์ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนั จะพบว่า

ไวน์ไทยนั้นมีราคาท่ีสูงกว่า ทาํให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกท่ีจะซ้ือไวน์นาํเข้า

มากกวา่ ดงันั้นถา้การตั้งราคาของไวน์ไทยมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ 

และมีราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัไวน์นาํเขา้ ก็อาจสามารถท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคมี

ความรู้สึกยอมรับ และใหค้วามสนใจในการซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยมากข้ึน 

เพราะโดยปกติในการท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ผูบ้ริโภคมกัจะ ให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นราคาและความเหมาะสมกบัคุณภาพ ในการตดัสินใจซ้ือ

เสมอ นอกจากนั้ นควรให้ความสําคัญกับการติดป้ายราคาท่ีชัดเจน เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมเพื่อสร้างและอาํนวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภคในการ

เปรียบเทียบราคาระหว่างยี่ห้อ ซ่ึงปัจจยัเร่ืองการมีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจนจะเป็น

ตวักระตุน้ท่ีสําคญัท่ีจะไปกระตุน้ และก่อให้เกิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคท่ีรวดเร็วยิง่ข้ึน 

3.  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

 เน่ืองจากผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการ

ตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย พบว่าค่า t และค่า Beta ของปัจจยัช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายเป็นลบ ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

กบัการตดัสินใจซ้ือไวน์ไทยนั้น มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงผกผนั ทาํไดข้อ้คน้พบ

จากการวิจยัในคร้ังน้ีวา่ ถึงแมว้า่ผูป้ระกอบการจะสนบัสนุนหรือจดัช่องทางการ

จดัจาํหน่ายดีเพียงใด ก็ไม่ไดมี้ผลกบัการตดัสินใจซ้ือไวน์ไทยของผูบ้ริโภคเลย 

ดงันั้นจากผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี จึงทาํให้รู้ และสามารถเอามาปรับ หรือแกไ้ข

เวลาท่ีจะวางแผนหรือกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยผูป้ระกอบการนั้นก็อาจ/สามารถ ท่ีจะเลือกจะ

ลงทุน และเน้นให้ลาํดบัความสําคญั ของแต่ละปัจจยัในปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด โดยให้ความสําคญักับปัจจยัน้ีเป็นปัจจยัท่ีน้อยท่ีสุด หรือเป็นปัจจยั

หลงัสุดก็ได ้และไปเนน้เพิ่มให้ความสําคญํกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เน่ืองจากในดา้น
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ช่องทางการจดัจาํหน่ายน้ีไม่ไดมี้ผล และยงัมีความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มกบั

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอีกต่างหาก โดยผูป้ระกอบการอาจใชช่้องทางการ

จดัจาํหน่ายเดิมท่ีมีอยู่แลว้โดยไม่ตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่ แต่ไปเนน้ให้ความสําคญั

กบัปัจจยัดา้นอ่ืนให้สูงข้ึนแทน แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นก็เป็นปัจจยัสําคญัท่ีผูป้ระกอบการ

นั้นไม่ควรจะมองขา้ม เน่ืองจากวา่ไวน์องุ่นไทยยงัไม่เป็นท่ีนิยม และยงัไม่เป็นท่ี

รู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย  อยา่งนอ้ยผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัเก่ียวกบัเร่ือง

การจดัร้านจดัจาํหน่ายให้ดูสวยงาม สะอาด มีการจดัวางสินคา้อย่างเป็นระเบียบ

หาได้ง่าย เพื่อสร้างความประทบัใจ น่าเช่ือถือ และความมัน่ใจในขั้นพื้นฐาน

ใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือหรือมาชมได ้

4.  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

 ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัในเร่ืองของ การขายโดยใช้พนกังาน 

(Personal Selling) ฝึกให้พนกังานเป็นพนกังานขายประเภทท่ีช่วยให้เกิดการขาย

ท่ีเพิ่มข้ึน (Creative Salesmanship) โดยใชว้ิธีการนาํเสนอ ให้คาํแนะนาํ และให้

ข้อมูลเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ์ ซ่ึงพนักงานต้องมีความชํานาญ มีความรู้ในตัว

ผลิตภณัฑ์ (Product Knowledge) เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการกระตุน้ และชกัจูงให้

ผู ้บ ริโภคเกิดความต้องการซ้ือสินค้า  หรือ ใช้การตลาดทางตรง (Direct 

Marketing) เช่น การขายตรงให้กบับริษทัเอกชนต่างๆ เพื่อนาํไปเป็นเคร่ืองด่ืม

รับรองลูกคา้ ซ่ึงจะทาํให้เป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายให้ถึงมือลูกคา้โดย

ไม่ต้องมีสินค้าชนิดเดียวกันยี่ห้ออ่ืนให้ลูกค้าเปรียบเทียบ นอกจากน้ีอาจทาํ

รายการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)ต่างๆ เช่น อาจมีการจดัชิมไวน์ตาม

โอกาสต่างๆ เช่น การร่วมมือกบักลุ่มโรงแรม หรือร้านอาหารเพื่อท่ีจะแนะนาํ

ลูกคา้ให้รู้จกัผลิตภณัฑ์มากข้ึน หรือมีการจดัเทศกาลชิมไวน์พร้อมผูเ้ช่ียวชาญ

แนะนาํ เพื่อใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และถูกตอ้งเพื่อท่ีลูกคา้จะไดเ้ขา้ใจเป็นอยา่ง

ดีถึงคุณภาพ และคุณสมบติัของไวน์ไทย ซ่ึงเป็นการสร้างความมัน่ใจ และความ

ไว้วางใจให้กับผลิตภัณฑ์ไวน์องุ่นไทย ดังนั้ นผู ้ประกอบการจึงควรมีการ

ฝึกอบรมพนักงานขายเร่ืองของผลิตภณัฑ์ รวมไปถึงกลยุทธ์ในการจูงใจลูกคา้ 

อาจมีการเตรียมผลิตภณัฑ์ตวัอยา่งไวใ้ห้ลองชิม เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และ
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สร้างประสบการณ์ให้กบัผูบ้ริโภค ดึงดูดให้เกิดการทดลอง แลว้อาจนาํไปสู่การ

ตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 

5.  การสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า และ การสร้างความไว้วางใจให้กับ

ผู้บริโภค  

 ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัวตัถุดิบในการผลิต ตอ้งสร้างกรอบ

การดูแลในเร่ืองของคุณภาพ และมาตรฐาน กระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ควรให้

ความสําคญักบัแหล่งเพาะปลูกให้มีความสมบูรณ์อยูเ่สมอ ในขณะเดียวกนัก็อาจ

ท่ีจะพฒันาแหล่งเพาะปลูกนั้น ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวควบคู่ไปดว้ยกนัได ้อาจจะ

มีทั้งร้านจาํหน่ายไวน์ ร้านอาหาร และยงัสามารถส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวมี

ความรู้ในดา้นต่างๆ ของการปลูกและดูแลรักษาตน้องุ่น จนกระทัง่กระบวนการ

ในการผลิตไวน์ ซ่ึงจะช่วยเป็นการให้ความรู้ สร้างการรับรู้ และสร้างความ

เช่ือมัน่ไปในขณะเดียวกนั ให้แก่ผูบ้ริโภคว่า ปัจจุบนัน้ีไวน์ไทยมีความสามารถ

ในการผลิตท่ี มีมาตรฐานท่ี เป็นสากล และสามารถท่ีจะแข่งขันกับไวน์

ต่างประเทศได ้

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1.  ในการศึกษาคร้ังน้ีไดพ้ิจารณาปัจจยัเพียงบางตวัท่ีคาดวา่มีความน่าจะ

เป็นต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูซ้ื้อกลุ่มตวัอย่าง ดงันั้น

การศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะเพิ่มปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มี

ความชัดเจน และได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตใน

ประเทศไทยของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  

 2. ควรศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไวน์นําเข้าจาก

ต่างประเทศ เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบทียบ และพฒันาผลิตภณัฑ์ไวน์ไทยให้ดี

และมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน  

 3.  ในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจทาํการศึกษาถึงพฤติกรรมการด่ืมไวน์ 

และทศันคติของผูท่ี้ด่ืมไวน์ไทยเพิ่มเติมดว้ย เพื่อจะไดศึ้กษาและนาํขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์มาใช้ในการวางแผนทางการตลาดและส่งเสริมการขายไวน์ไทยใน

อนาคตได ้
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