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วารสาร  “ การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ”  ฉบบัท่ี 

2  จดัทาํเพื่อเผยแพร่เป็นความรู้  เน้ือหาเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับฉบับ

ปฐมฤกษ์  คือการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภค 

และบริโภคตลอดจนการเลือกใช้บริการของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบั

ผูอ่้าน 

วารสารฉบับน้ี นําเสนอบทความมีเน้ือหา คือ “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านคา้ปลีก
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อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  
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ครัวเรือนของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร”  “พฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร”  “การตดัสินใจ

ซ้ื อ โ ท ร ศัพ ท์ มื อ ถื อ  iPhone ข อ ง ผู ้ใ ช้บ ริ ก า ร ร ถ ไ ฟ ฟ้ า บี ที เ อ ส  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร”  “พฤติกรรมดา้นการส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจของพนักงานซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาองค์กร กรณีศึกษา บริษทับิซิเนส 

ออนไลน์ จาํกดั (มหาชน)” 



จากท่ีนาํประเด็นเหล่าน้ีมาทาํเป็นบทความเผยแพร่ทาํให้คาดหวงัใน

เร่ืองของผลการเรียนรู้ท่ีผูอ่้านจะได้รับคือการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ

วางแผนเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ซ่ึงการซ้ือสินคา้และบริการจะไม่ส้ินเปลือง

และไดป้ระโยชน์คุม้ค่า หากมีการวางแผนท่ีดี โดยพื้นฐานในการตดัสินใจเลือก

ซ้ือท่ีดี ควรเร่ิมต้นจากการพิจารณาแหล่งผลิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพดี ราคา

ถูกตอ้ง การใหบ้ริการท่ีดี และส่ิงสาํคญัประโยชน์ท่ีไดรั้บตอ้งคุม้ค่าสูงสุด 

อย่างไรก็ ดี  วารสาร  “  การเ งิน การลงทุน การตลาด และการ

บริหารธุรกิจ ”  จะนาํเสนอบทความแด่ผูอ่้านต่อไป ดว้ยหวงัให้เกิดประโยชน์

กบัผูอ่้าน 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ในการเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 

จากร้านค้าปลกีแบบสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE INFLUENT FACTORS OF THE CONSUMER’S DECISION TO 

BUY FROZEN READY TO EAT FOODS FROM CONVENIENCE 

STORES IN BANGKOK 

ชยัสิทธ์ิ เอกพงศไ์พศาล 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ

เลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง

ลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผู ้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ และปัจจยัภายใน กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ โดย

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research 

Methodology) เชิงสาํรวจ (Exploratory Research)          เป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบ

สะดวกซ้ือ (Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

จากการใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวกโดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 

ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการใชต้ารางแจกแจงความถ่ี เป็นค่า 

 

_________________________________________ 
 

1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

            จากการใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวกโดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บ

ขอ้มูล ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการใช้ตารางแจกแจง

ความถ่ี เป็นค่าร้อยละ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล และพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภค ส่วนวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัภาพลกัษณ์ 

และปัจจยัภายในนั้น  ใชส้ถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช ้

วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) จากสถิติ

แบบ T-Test และ F-Test กาํหนดระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยใช้การ

วิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์ โดยจะเป็นการทดสอบการหาค่า

สัดส่วนหลายกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั และใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis หรือ MRA) ในการวิเคราะห์ตวัแปรตน้

หรือตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อความพึงพอใจอย่างมีนัยสําคัญต่อตัวแปรตาม 

สามารถสรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

จากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 26-

35 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน/ธนาคาร รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 

10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีสถานภาพเป็น

โสด โดยมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือสําหรับรับประทานเป็นอาหารวา่ง โดยทัว่ไป

จะซ้ือในทุกวนัหยุด (เสาร์-อาทิตย)์ ความถ่ีในการซ้ืออยู่ท่ีสัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง 

และซ้ือต่อคร้ังจาํนวน 2 กล่อง หรือถุง โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อคร้ัง

มากกว่า 200 บาท และร้านท่ีใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 

สําหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัภาพลกัษณ์,  ปัจจยัภายใน และ

การตดัสินใจซ้ือนั้นผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในระดบัมากทั้งส้ิน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) นั้น คือ จาํนวน

กล่องหรือถุงท่ีซ้ือต่อคร้ัง, ยอดซ้ือต่อคร้ัง และร้านท่ีใช้บริการ ด้านปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเป็นอยา่งมาก ส่วน 
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ทางปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ พบว่าความภกัดีต่อสินคา้นั้นก็มีผลต่อการ

ตดัสินใจ นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัการใหบ้ริการ คือ กระบวนการให้บริการ และ

บุคลากรก็มีผลต่อการตดัสินใจดว้ยเช่นกนั  

คาํสําคญั : อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat), ร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) 

Abstract 

The study of the influent factors of  the consumers' decision to buy 

frozen ready to eat foods from convenience stores in Bangkok aims to study 

about the demographic characteristics, consumers' behaviors,  marketing mix 

factors, image factors and the service factors towards the decision. This study is 

the descriptive research methodology and explanatory research, collecting data 

from the questionnaire. The case studies are 400 consumers by Convenience 

Sampling between January to February 2011, who buy frozen ready to eat 

foods from convenience stores in Bangkok and the data used for analysis is the 

descriptive statistic by using the percentage frequency to analyze the basic 

personal details and the consumers' behavior while we use the inferential 

statistics to analyze the marketing  mix factors, image factors and the service 

factors. This study use One Way ANOVA from T-Test and F-Test with the 

significant level of 0.05 in statistic analysis to find the relation by testing to find 

the proportion from the independent sample groups and use Multiple 

Regression Analysis or MRA to analyze the variables othat significantly affect 

to the satisfaction to the dependent variables. The summary of this study 

are:From the general information of the case study, we found that most are 

female age between 26-35 years old. Occupations are working in private  

companies/banks, average monthly income is between 10,001-20,000 

Baht. Most are Bachelor degree graduated and single. The purpose to buy is for 

snacks. Normally they buy on every weekend (Saturday-Sunday). The 
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frequency of buying is 2-3 times a week, 2 boxes/bags per time. They spend 

more than 200 baht per time of buying and most buy from 7-Eleven. The 

marketing mix factors, image factors and the service factors as well as the 

consumers' decision are considered as the high priority. 

The hypothesis testing found that the influent factors of the consumers' 

decision to buy frozen ready to eat foods are numbers of box or bag per time 

purchasing per time and the convenience store. The  marketing mix factor on 

the aspect of price is highly influenced while in the image factor, we found that 

the loyalty of the products is also influent to the decision. Moreover, it can be 

found that the service factors; service and staff, are also the influent factors. 

KEY WORD:  FROZEN READY TO EAT FOODS, CONVENIENCE 

STORES 

1. บทนํา 

อาหารนบัเป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานในการดาํเนินชีวิตของมนุษยทุ์กๆคน ท่ี

ตอ้งบริโภคทุกวนั  เพื่อให้มีความสามารถในการใชชี้วิตอยูต่่อไปได ้ อาหารเป็น

เร่ืองของปากทอ้งท่ีมนุษยต์อ้งหามาประทงัชีวิต แน่นอนว่ามนุษย ์ทุกคนตอ้ง

รับประทาน เพราะความสาํคญั ของปัจจยัในตวัมนัเอง  

อาหารเร่ิมกลายเป็นปัจจยัท่ีมีมูลค่ามากข้ึน หลงัจากโลกได้พฒันาข้ึน 

อาหารไม่ใช่การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนอยา่งเดียว อาหารไดแ้ปรสภาพเป็น

อุตสาหกรรมอาหาร และเม่ือมูลค่าท่ีสูงข้ึน อาหารก็กลายเป็นเร่ืองของการคา้

มากกวา่ เร่ืองของประทงัชีวิต   ซ่ึงในปัจจุบนัอาหารก็มีหลากหลายรูปแบบ  ทั้ง

อาหารแปรรูป  อาหารกระป๋อง  อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  เป็นตน้ 

ผูค้นเร่ิมพึ่งพาร้านอาหารมากข้ึน เพราะกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีผูค้นตอ้ง

ทาํงานเพื่อแข่งขนักนัหาเงินมาจบัจ่ายใชส้อย ทาํให้ผูค้นในสังคมเมือง เร่ิมท่ีจะ

ไม่เป็นผูท้าํอาหารเอง ผูค้นอาศยัร้านอาหาร เป็นท่ีประทงัทอ้งไส้ให้มีแรงต่อไป

ในการใช้ชีวิต ผูห้ญิงท่ีเป็นแม่บ้านท่ีมีหน้าท่ีทาํอาหารให้กบัครอบครัวก็ลด

น้อยลง เพราะการออกทาํงานนอกบา้นของผูห้ญิงมากข้ึน และเม่ือเวลาท่ีลด
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น้อยลง เพราะการทาํงานนอกบ้าน งานในบ้านจึงไม่สามารถเป็นภาระของ

แม่บา้น 

เม่ือแม่บา้นไม่ทาํอาหารเอง ร้านอาหารก็เขา้สู่ระบบการใช้ชีวิตของคน

เมืองไปในทนัที การฝากทอ้งไวก้บัร้านอาหารตามสั่งต่างๆ ร้านขา้วแกง ร้าน

ก๋วยเต๋ียวเป็นเร่ืองปกติ สําหรับคนเมืองในยุคสมยัน้ี  ร้านอาหาร จานด่วน หรือ

ฟาสตฟ์ูดเอง ก็เกิดจากกระแสน้ีเช่นกนั การตอ้งใชชี้วิตเร่งด่วนของคนเมืองนั้น 

ทาํให้ผูค้นมองหาอะไรท่ีกินง่าย สะดวก รวดเร็ว เช่น อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 

เป็นตน้ 

การเปล่ียนแปลงการดาํรงชีวิตในลกัษณะสังคมเมืองท่ีมีมากข้ึน  นั้นทาํ

ให้อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในแต่ละครัวเรือนเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะตูเ้ยน็ และ

เตาไมโครเวฟ  ก็นบัวา่เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อตลาดของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ดว้ย

เหตุน้ีผูผ้ลิตทั้งรายเก่า รายใหม่ ต่างก็พากนัรุกขยายตลาด  โดยการเพิ่มเมนูให้

หลากหลายมากยิ่งข้ึน  คาดว่าอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งโดยเฉพาะอาหารแนว

ตะวนัตกจะไดรั้บความนิยมใน กลุ่มคนไทยมากข้ึน เน่ืองจากคนไทยบางกลุ่ม

นิยมรับประทานอาหารตะวนัตก  ไม่วา่จะเป็น สปาเก็ตต้ีคาโบนาร่า นกัเก็ต เป็น

ตน้ ซ่ึงลกัษณะของอาหารเหมาะสําหรับการทาํเป็นอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง  และ

จากเดิมท่ีมีจาํหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ต และร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือเป็นหลกั ก็

ไดมี้การเพิ่มตูแ้ช่ เพื่อขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคมากข้ึน  อีก

ทั้งยงัมีการประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในผลิตภณัฑ์กบัผู ้ บริโภค

ดว้ย 

นอกจากน้ีผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีแนวโนม้พิจารณา ปัจจยัในการเลือกซ้ือ

อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  โดยเฉพาะคุณภาพ และสุขอนามยั บรรดาผูป้ระกอบการ

จึงตอ้งหันมาพิถีพิถนั และเขม้งวดในขั้นตอนการผลิตมากข้ึนกว่าเดิม  เพื่อเป็น

การสร้างจุดขาย และดึงดูดผูบ้ริโภคอีกทางหน่ึง  โดยหนัมาใส่ใจกบัแหล่งท่ีมา

ของวตัถุดิบ  คดัเลือกวตัถุดิบท่ีสดใหม่  ปลอดภยัจากสารตกคา้งเป็นตน้  กระแส

ความใส่ใจของผูบ้ริโภคทาํใหเ้กิดตลาดใหม่ทั้งในไทย และต่างประเทศ  
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ดา้นการส่งออกอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งก็มีลู่ทางท่ีจะเติบโตเช่นกนั  โดย

อาศยัการยอมรับทั้งในรสชาด และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยในหมู่

ชาว ต่างชาติ  ซ่ึงการส่งออกนั้นเป็นการปิดช่องว่างทางการตลาดสําหรับกลุ่ม

ชาวต่างชาติท่ี ตอ้งการรับประทานอาหารไทย แต่ไม่ไดเ้ขา้ไปรับประทานใน

ภตัตาคาร และร้านอาหาร  เท่ากบัวา่การส่งออกอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งน้ีไดเ้ขา้

ไปตอบสนองความตอ้งการบริโภคในระดบัครัวเรือน  หรือเขา้ไปเป็นหน่ึงใน

เมนูทางเลือกสําหรับชาวต่างชาติ  ซ่ึงเป็นการเปิดตลาดอาหารไทยให้กวา้งมาก

ยิง่ข้ึน 

ปัจจุบนัมีนกัลงทุนรายใหม่ทยอยเขา้มาในตลาด การแข่งขนัในธุรกิจน้ี

จึงทวีความเขม้ข้น ทั้งในด้านการ ส่งเสริมการจาํหน่าย การพฒันาสินค้าให้มี

ความหลากหลายมากข้ึน ตลอดจนการเจาะขยายตลาดโดยอาศยัช่องทางการ

จาํหน่ายและการตั้งราคาใหใ้กลเ้คียง กบัคู่แข่งขนัโดยตรงคือ อาหารจานเดียว ซ่ึง

ปัจจัยเหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยหนุนให้อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งมีโอกาสทาง 

การตลาดท่ีสดใสทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ดงันั้นปัจจุบนัตลาดอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง จึงมีแนวโน้มขยายตวัอย่าง

ต่อเน่ืองและเป็น ตลาดอาหารท่ีน่าจบัตามองเป็นอย่างมาก  เพราะอาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็ สามารถตอบสนองความสะดวกสบายในการรับประทานอาหาร 

โดยยงัคงรสชาติเดิมของอาหารไว ้และไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการ โดยกรรมวธีิ 

การผลิตอาหารสําเ ร็จรูปแช่แข็ง ใช้วิ ธีการแช่แข็งในระยะเวลา

อันรวดเร็ว เม่ือจะรับประทานก็นํา เข้า อุ่นในเตาไมโครเวฟประมาณ 3-5 

นาที หรืออุ่นไดโ้ดยการตม้ในนํ้ าเดือด ซ่ึงทาํให้สามารถรักษาความสดใหม่ และ

รสชาติอาหารไว้ได้อย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว ของหวาน และเบเกอ

ร่ี ผูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งเสียเวลาในการตระเตรียม อีกทั้งราคาก็ไม่แพงเม่ือเทียบกบั

อาหารทัว่ไป   

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงเห็นถึงความสําคญัของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง  และ

เป็นเหตุจูงใจในการท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ

เลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 
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(Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร

สําเร็จรูปแช่แข็งจะไดน้าํไปปรับปรุง วางแผนพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและแข่งขนักบั คู่แข่งไดต่้อไป   

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล  ต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores)  

2.เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยพฤติกรรมของผู ้บริโภค            

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีก

แบบสะดวกซ้ือ (Convenience Stores)  

3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด         

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีก

แบบสะดวกซ้ือ (Convenience Stores)  

4.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาพลักษณ์    ต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat)  จากร้านคา้ปลีกแบบ

สะดวกซ้ือ (Convenience Stores) 

5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการให้บริการ ต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1.เพื่อนาํผลท่ีได้จากการศึกษา เป็นประโยชน์สําหรับผูป้ระกอบธุรกิจ

ผลิตอาหารสําเร็จรูป (Ready to Eat) นาํไปใชใ้นการวางแผนธุรกิจผลิตอาหาร

สํ า เ ร็ จ รูป แช่ แ ข็ ง  เพื่ อ ตอบ ส นอ ง ค วา ม ต้อ ง ก า รข อ ง ผู ้บ ริโภ ค  ใ นเข ต

กรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษา เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ของ

ร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ (Convenience Stores) เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค และสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

สมมติฐานการวจัิย  

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 

และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ

อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคประกอบดว้ยวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ วนัท่ี

ไปซ้ือท่ีบ่อยท่ีสุด, ความถ่ีในการใช้บริการต่อสัปดาห์, จาํนวนกล่องหรือถุงต่อ

คร้ัง, ค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อคร้ัง และร้านท่ีใช้บริการ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็จากร้านคา้ปลีกแบบ

สะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบด้วย ราคา, สถานท่ีจดั

จาํหน่าย, การส่งเสริมการตลาด และ ผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวก

ซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.  ปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์ ท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้, ความภกัดี

ต่อสินคา้ และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ

เลือกซ้ืออาหารสําเ ร็จรูปแช่แข็ง จากร้านค้าปลีกแบบสะดวกซ้ือ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

5.  ปัจจัยการให้บริการ ท่ีประกอบด้วย กระบวนการให้บริการ และ

บุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็ จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

- วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

- วนัท่ีไปซ้ือบ่อยท่ีสุด 

- ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อสปัดาห์ 

- จาํนวนกล่องหรือถุงต่อคร้ัง 

- ยอดซ้ือต่อคร้ัง    -  ร้านท่ีใชบ้ริการ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ราคา         - สถานท่ีจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด - ผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยทางด้านภาพลกัษณ์ 

- ภาพลกัษณ์สินคา้  - ความภกัดีต่อ

สินคา้ 

- ความไวว้างใจ 

ปัจจัยการให้บริการ 

- กระบวนการใหบ้ริการ   บุคลากร 

 

 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็ (Ready to Eat) 

จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ     - อาย ุ - อาชีพ - รายได ้

- ระดบัการศึกษา - สถานภาพ 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ

อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านค้าปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจะนาํเสนอหลกัการ และ

ทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวความคิดเก่ียวกบัอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

2.1.1 ธุรกิจอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

2.1.2 ประเภทของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

2.1.3 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาดของอาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็   

2.1.4 โอกาสในการขยายตวัของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

2.2 แนวความคิดเก่ียวกบัธุรกิจคา้ปลีก 

2.2.1 ธุรกิจคา้ปลีก 

2.2.2 ความสาํคญัของธุรกิจคา้ปลีก 

2.2.3 ประเภทของธุรกิจคา้ปลีก 

2.3 แนวความคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3.1 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.3.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาด 

2.3.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ 

2.3.4 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค 

2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ

เลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research Methodology) เชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดย
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหาร

สําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ (Convenience 

Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร เร่ืองของลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ปัจจยัดา้น

ภาพลกัษณ์ และปัจจยัการให้บริการโดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีดาํเนินการวิจยั

ดงัน้ี 

3.1.     ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2.     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

3.3.     การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.4.     การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.5.     การประมวลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สาํหรับงานวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ในการเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to 

Eat) จากร้านคา้ปลีก (Convenience Stores) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถาม จาํนวน 400 

ตวัอย่าง จากการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) มา

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือแลว้ และนาํมาทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลไดว้ิธีการทางสถิติ

ตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย โดยจะนําเสนอผลการวิเคราะห์ไว้ 4 ส่วน

ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Pretest) 

และแสดงค่า Cronbach’s Alpha ของกลุ่มตวัแปรแต่ละตวั 

4.2  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผลการวเิคราะห์การศึกษาวิจยั

เชิงพรรณนา แบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนคือ Frequency และ Descriptive 

4.2.1     Frequency ผลการวิเคราะห์ความถ่ีร้อยละ (Valid Percent) ของ

ข้อมูลส่วนบุคคล และปัจจยัพฤติกรรมของ ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็   
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

4.2.2     Descriptive ผลการวิเคราะห์ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด 

(Maximum) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์, ปัจจยั

ภายใน และปัจจยัด้านการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็   

4.3  สถิติเชิงอา้งอิง Inferential Statistics แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

4.3.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA (Analysis Of Variance)

แสดงผลการวิเคราะห์การศึกษาวิจยัเชิงอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานทาง

สถิติ คือ T-Test (ตวัแปรอิสระท่ีมีคาํตอบ 2 กลุ่ม) และ F-Test (ตวัแปรอิสระท่ีมี

คาํตอบมากกวา่ 2 กลุ่ม) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

4.3.2  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ MRA (Multiple Regression 

Analysis) แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างชุดของตวัแปร

อิสระ และตวัแปรตามท่ีอยู่ในมาตรอนัตรภาคหรืออตัราส่วน เพื่อสร้างสมการ

ทาํนายท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 4.4   กรอบแนวคิดหลงัการวิจยั (Modified Model) แสดงผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลตวัแปรอิสระท่ีมีความสาํคญัต่อตวัแปรตาม 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ตาราง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่

อยู่ในมาตร INTERVAL หรือ RATIO ของการศึกษาวิจัยด้านการตัดสินใจเลือก

ซ้ื อ อ า ห า ร สํ า เ ร็ จ รู ป แ ช่ แ ข็ ง  จ า ก ร้ า น ค้ า ป ลี ก แ บ บ ส ะ ด ว ก ซ้ื อ  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร 

Model 

B 

Beta T Sig 

Collinearity 

Statistics 

ความชัน

ของเส้น 

Tolerance  
VIF 

(Constant)  1.254  4.402 .000   

AVG Price .118 .127 2.374 .018 .334 2.994 

AVG Place -.073 -.073 -1.604 .110 .453 2.208 

AVG 

Promotion 
-.009 -.012 -.268 .789 .511 1.956 

AVG Product .012 .012 .212 .832 .280 3.570 

AVG Brand 

Image 
-.077 -.077 -1.306 .192 .276 3.626 

AVG Brand 

Loyalty 
.394 .404 7.535 .000 .330 3.032 

AVG Trust .020 .021 .394 .694 .343 2.916 

AVG Service .218 .215 3.619 .000 .270 3.705 

AVG Staff .247 .259 4.078 .000 .235 4.254 

 

แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อสินคา้, กระบวนการให้บริการ 

บุคลากร และราคา มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่

แข็ง จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญั 

เน่ืองจากค่า Sig ตํ่ากวา่ .05 ตามลาํดบัคือ .000, .000, .000 และ .018 ยกเวน้ ปัจจยั
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย, ภาพลกัษณ์สินคา้, ความไวว้างใจ, การส่งเสริมการตลาด 

และผลิตภณัฑ์ ท่ีค่า Sig .110, .192, .694, .789 และ .832 จึงไม่มีสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ ในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญั  

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรอิสระ ที่มีอิทธิพล หรือ

สามารถอธิบาย ตัวแปรตามได้ 

 

Model 
R R2 F Sig SEE 

Dubin 

Watson 

.797 .635 74.310 .000 .97581 1.998 

 

AVG Decision  = a + b1AVGPrice + b2AVGPlace + b3AVGPromotion + 

b4AVGProduct + b5AVGBrand Image + b6AVGBrand 

Loyalty + b7AVGTrust + b8AVGService + b9AVGStaff 

AVG Decision  = 1.254 + .118AVGPrice + -.073AVGPlace + -

.009AVGPromotion + .012AVGProduct + -.077AVGBrand 

Image + .0394AVGBrand Loyalty + .020AVGTrust + 

.218AVGService + .247AVGStaff 

อธิบาย R Square ไดว้า่ ตวัแปรอิสระ 9 ตวัสามารถอธิบายตวัแปรตามได ้63.50%

หรือ มีตวัแปรอ่ืนท่ีมีอิทธิพล 36.50% 
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กรอบแนวคิดหลงัการวจัิย (Modified Model) แสดงผลการวเิคราะห์ข้อมูลตัว

แปรอสิระทีม่ี ความสําคัญต่อตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงกรอบแนวความคิดหลังการวจัิย 

ปัจจยัพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

- จาํนวนกล่องหรือถุงต่อคร้ัง 

- ยอดซ้ือต่อคร้ัง 

- ร้านท่ีใชบ้ริการ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ราคา 

ปัจจยัทางด้านภาพลกัษณ์ 

- ความภกัดีต่อสินคา้ 

ปัจจยัการให้บริการ 

- กระบวนการใหบ้ริการ 

- บุคลากร 

 

 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็ จากร้านคา้

ปลีกแบบสะดวกซ้ือ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ 
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5. สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ

อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านค้าปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน

ธนาคาร รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี โดยมีสถานภาพโสด  

            ผูต้อบแบบสอบถามมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือ สําหรับรับประทานเป็น

อาหารวา่ง โดยทัว่ไปจะซ้ือในทุกวนัหยุด (เสาร์-อาทิตย)์ ความถ่ีในการซ้ืออยู่ท่ี

สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง และซ้ือในจาํนวน 2 กล่อง หรือถุง โดยจะมีค่าใชจ่้ายในการ

ซ้ือต่อคร้ังมากกวา่ 200 บาท และร้านท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่จะเป็นร้านเซเวน่อีเลฟ

เวน่  

จากผลการวิจยัดงักล่าวพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตดัสินใจ

เลือกอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) นั้นเน่ืองมาจากปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคได้แก่ จาํนวน

กล่องหรือถุงท่ีซ้ือต่อคร้ัง  ยอดซ้ือต่อคร้ังและร้านท่ีใช้บริการ   ปัจจัยส่วน

ประสมทางดา้นการตลาด ในดา้นราคา  ปัจจยัภาพลกัษณ์ ในดา้นความภกัดีต่อ

สินค้า และปัจจัยการให้บริการ ในด้านกระบวนการให้บริการ และในด้าน

บุคลากร โดยจากผลการวิจยั ผูต้อบแบบสอบถามได้ให้ความสําคญักับปัจจยั

ดงักล่าวเป็นอย่างมาก โดยพูดถึงดา้นราคา คือ มีป้ายแจง้ราคาท่ีชดัเจน สําหรับ

สินคา้แต่ละประเภท แต่ละยี่ห้อ และยงัทาํให้ทราบว่าในแต่ละวนัสินคา้มีราคา

ปรับเพิ่ม หรือลดลงอย่างไร ส่วนปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ ในด้านความภกัดีต่อ

สินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีการกลบัมาซ้ือสินคา้ซํ้ าอีกในคร้ังต่อไป 

จึงเห็นได้ว่าร้านค้าปลีกแบบสะดวกซ้ือ(Convenience Stores) มีการประสบ

ความสําเร็จเป็นอย่างมาก  ในส่วนปัจจยัการให้บริการทั้ งด้านกระบวนการ

ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางสินคา้ท่ีเป็นระเบียบ สะดวกในการหยิบซ้ือ หรือ

การบริการอ่ืนๆ แมก้ระทั้งดา้นบุคลากรท่ีจดัสรรพนกังานมีความรู้ อยา่งดีในการ
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ตอบขอ้ซักถามเก่ียวกบัสินคา้ หรือพนกังานมีมารยาท กล่าวตอ้นรับก็ทาํให้เกิด

ความประทับใจกับตัวลูกค้า และเป็นผลให้มีการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร

สําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ(Convenience 

Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามนั้น มีความสุขท่ีไดต้ดัสินใจ

ซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะเพือ่การปฏิบัติการจริง 

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

สําหรับการทาํการตลาดนั้นผูป้ระกอบการควรจะเนน้หนกัในเร่ืองราคา 

ท่ีมีป้ายแจง้ราคาท่ีชดัเจน และรองลงมาตอ้งคาํนึงถึงราคาท่ีผูบ้ริโภคสามารถซ้ือ

ไดเ้ป็นหลกั ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ี จะทาํให้สามารถดึงดูดผูซ้ื้อให้เกิดตดัสินใจ

เลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) เพิ่มข้ึนได ้

 สาํหรับส่ิงท่ีช่วยให้เกิดตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready 

to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ (Convenience Stores) นั้นคือ ความภกัดี

ต่อสินคา้ กระบวนการใหบ้ริการ และบุคคลากรท่ีมีความรู้อยา่งดี ถือวา่เป็นปัจจยั

หลักท่ีสําคัญเช่นกัน ซ่ึงองค์ประกอบน้ี ก็จะสามารถดึงดูดผู ้ซ้ือเพิ่มข้ึนได ้

เน่ืองจากสามารถทาํใหผู้บ้ริโภคมีความสุขท่ีไดต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ 

    ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

  ในการศึกษาคร้ัง น้ี  ผู ้วิจ ัยได้ทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางเร่ิมตน้สําหรับการพฒันาธุรกิจ สําหรับการ

วิจยัคร้ังต่อไปควรจะขยายไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีทัว่ถึง 

และครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น

ผูบ้ริโภคอาหารสาํเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควร

จะศึกษาในส่วนของอาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook) เพิ่มข้ึนดว้ย 
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การศึกษาคร้ังต่อไปน้ี ควรจะศึกษาร้านคา้ปลีกประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเติมดว้ย 

นอกเหนือจาก ร้านค้าปลีกแบบสะดวกซ้ือ (Convenience Stores) เพื่อให้

ครอบคลุมในธุรกิจคา้ปลีกมากยิง่ข้ึน 

การศึกษาคร้ังต่อไป ควรทาํวิจยั ประเภท หรือชนิดของอาหารสําเร็จรูป

แช่แขง็ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือมาบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางอนิเตอร์เนตของผู้หญงิในเขต

กรุงเทพมหานคร 

FACTORS  INFLUENCING  DECISION  OF  FEMALE 

CONSUMERSIN BUYING PRODUCTS ON INTERNET 

     IN BANGKOK AREA 

ธญัญพสัส์ เกตุประดิษฐ์ 1  ผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขาํเดช 2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของ

ตวัแปร 4 กลุ่มท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามสําหรับเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น

กลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีมีอายุตั้ งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป โดยอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร และมีประสบการณ์การใช้อินเตอร์เนตและซ้ือสินค้าทาง

อินเตอร์เนตมาก่อน 400 ราย ซ่ึงผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน พนกังานธนาคาร มีรายได้

ต่อเดือนระหวา่ง 20,001-30,000 บาท มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มี

สถานภาพการสมรสโสด มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนตในด้านสถานท่ีใช้

อินเตอร์เนตบ่อยท่ีสุดอยู่ในท่ีทาํงาน ดา้นความถ่ีในการใช้งานอินเตอร์เนตเป็น

ทุกวนั ดา้นระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เนต 

 

_______________________________________________ 
 

1
 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
 
 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพการสมรสโสด มี

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนตในด้านสถานท่ีใช้อินเตอร์เนตบ่อยท่ีสุดอยู่ในท่ี

ทาํงาน ดา้นความถ่ีในการใชง้านอินเตอร์เนตเป็นทุกวนั ดา้นระยะเวลาในการใช้

อินเตอร์เนตระหวา่ง 2-6 ชม.ต่อคร้ัง ดา้นวตัถุประสงคห์ลกัในการใชอิ้นเตอร์เนต

เพื่อการทาํงาน   

กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด

ด้านสินค้ากับสินค้าตรงกับความต้องการด้านราคากับราคาสินค้ามีความ

เหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายกบัความสะดวกในการสั่งซ้ือสินคา้ 

ด้านส่งเสริมการตลาดกับการรับข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ให้ความสําคัญมากท่ีสุดเก่ียวกับปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องด้าน

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้กบัตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือด้านความภกัดีต่อตรา

สินคา้ กบัเม่ือซ้ือแลว้อยากกลบัมาซ้ือสินคา้อีก ดา้นความไวว้างใจกบัการจดัให้มี

ศูนยติ์ดต่อสอบถามขอ้มูล และใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด เก่ียวกบัการตดัสินใจการ

ซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตกบัสินคา้และบริการตรงกบัความตอ้งการ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั

มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางอินเตอร์ เนตของผู ้หญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร แต่ดา้นอาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพ

การสมรสท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต

ของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนต

ด้านวตัถุประสงค์หลักในการใช้อินเตอร์เนตท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

แต่ดา้นสถานท่ีท่ีใชอิ้นเตอร์เนตบ่อยท่ีสุด ความถ่ีในการใชง้านอินเตอร์เนต และ

ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เนตต่อคร้ังท่ีแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ทุกส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยดา้นสินคา้ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย 

ส่งเสริมการตลาด และทุกปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบด้วยภาพลกัษณ์ของ

ตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ ความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์
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กบัการตดัสินใจซ้ือสินค้าทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั  ทั้งน้ี ส่วนประสมทางการตลาดดา้นสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั

ต่างๆ ในระดบัมากท่ีสุด  

คําสําคัญ   : เครือข่ายอนิเตอร์เนต  การตัดสินใจซ้ือ 

 

Abstract 

The objective of this independent study is to study relationships of four 

groups with purchasing decision of female consumers for products on internet 

in Bangkok. It uses questionnaire with group of 400 female consumers who are 

twenty years old at least; live in Bangkok; and have experience in using interest 

and purchasing product on internet.  Findings involve personal data and internet 

using behavior of the most respondents: age range between 31-40 years 

working as an employee of private firm or a banker, monthly income between 

20,001-30,000 baht, bachelor’s degree, single status, using internet in the 

office, using it everyday, between 2-6 hours per using times, and usage 

objective for working. 

They comment that factors being the most important involve product 

matching with desire or wants of consumers for both product and purchasing 

decision issues, price matching with quality, convenience in ordering, getting 

information via email, reliable brand, repurchasing, and call center.  

It discloses age and main objective in using the internet can influence 

the purchasing decision but career, monthly income, education, marital status 

place in using internet, grequency in using internet, and duration in using 

internet per times  do not influence it.  

 All factors of marketing factors (4Ps) and relating others have 

relationship with the purchasing decision.  Finally, product factors have 

relationship with other marketing and other factors the most.  
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KEY WORD : INTERNET  NETWORK, PURCHASING DECISION 

MAKING 

1.บทนํา 

การใชอิ้นเตอร์เนตมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและแพร่หลาย จากปี 2000 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 380 ในปี 2009 ถึง 1,734 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 25.6 ของ

ประชากรโลกทั้งหมด  มาปี 2009 สําหรับประเทศไทย การใชอิ้นเตอร์เนตมีการ

เติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั โดยในปี 2551 มีผูใ้ชอิ้นเตอร์เนต 16.1 ลา้นคน 

และในปี 2552 โดยเฉล่ียมีจาํนวนผูเ้ขา้ชมเวป็ไซตต์่างๆ ประมาณ 1.3 ลา้นคน 

หรือประมาณ 118.04 ลา้นเพจววิ (Page View) ต่อวนั  

ปริมาณการใช้อินเตอร์เนตท่ีเพิ่มข้ึน ทาํให้จาํนวนผูใ้ช้อินเตอร์เนตมี

นยัสําคญัมากพอสําหรับภาคธุรกิจท่ีจะผลิตสารสนเทศ (Content) รวมถึงการทาํ

การตลาดเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเป็นจาํนวนมาก ส่งผลทาํให้เกิดการ

ขยายตวัของธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองมากมายบนอินเตอร์เนต ซ่ึงรวมถึงการขยายตวัของ

ขอ้มูลหรือเน้ือหาดิจิตอลต่างๆ บทอินเตอร์เนตท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมากดว้ยเช่นกนั 

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป็นการดาํเนินธุรกิจหรือการผลิต 

การกระจาย การตลาด การขายหรือการขนส่งผลิตภณัฑ์และบริการโดยใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต ซ่ึงมีประโยชน์กบัผูข้ายและผูผ้ลิตใน

ดา้นประหยดัค่าใชจ่้าย ลดค่าใชจ่้ายบุคลากรบางส่วน ลดขั้นตอนการประกอบ

ธุรกิจ ประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดต่อแบบเดิม ไม่มีขอ้จาํกดัดา้นสถานท่ี สามารถ

เขา้ถึงลูกคา้ไดท้ัว่โลก และไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลา สามารถทาํการคา้ได ้24 ชัว่โมง 

7 วนั ผา่นระบบอตัโนมติั โดยมีประโยชน์กบัผูซ้ื้อ/ผูบ้ริโภคในดา้นความสามารถ

หาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเร่ืองราคา คุณภาพสินค้า และข้อมูลอ่ืนๆ เพื่อ

ประกอบการตดัสินใจซ้ือ มีร้านคา้ให้เลือกมากข้ึน ไดรั้บสินคา้อยา่งรวดเร็วใน

กรณีท่ีซ้ือสินคา้ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ เพราะสามารถไดรั้บสินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ต

ไดเ้ลย สินคา้บางอยา่งสามารถลดพ่อคา้คนกลางไดจึ้งทาํให้ไดร้าคาท่ีถูกลง ลด

ความผดิพลาดในการส่ือสาร ลดเวลาในการผลิต นาํเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการ

คาํนวณเร่ืองความตอ้งการวตัถุดิบ การทาํคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพใน
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ระบบสํานกังานส่วนหลงั เปิดตลาดใหม่ หาคู่คา้และซพัพลายเออร์รายใหม่ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั เพิ่มความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ให้ดีข้ึน สร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กบัเวบ็ไซต์ของบริษทัโดยการสร้างขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ 

และการใหบ้ริการหลงัการขายใหค้าํปรึกษาเร่ืองผลิตภณัฑห์รือการแกไ้ขเบ้ืองตน้

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 ผูบ้ริโภคเพศหญิงมีแนวโน้มของพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ และบริการ 

รวมถึงการสั่งซ้ือสินค้าท่ีวางจาํหน่ายบนอินเตอร์เนต ผูว้ิจ ัยมีความสนใจจะ

พิจารณาดําเนินธุรกิจจาํหน่ายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เนต จึงตัดสินใจเลือก

ทาํการศึกษาปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล  พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เนต 

ภาพลักษณ์ของตราสินค้า   ความภักดีต่อตราสินค้า และความไวว้างใจท่ีมี

อิทธิ พล ต่อการตัด สินใจซ้ื อสิ นค้าท างอินเตอร์ เนตข อง ผู ้หญิง  ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร โดยคาดหวงัวา่จะไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ

เลือกลงทุนและกาํหนดแนวทางดาํเนินธุรกิจบนเครือข่ายอินเตอร์เนตได้อย่าง

เหมาะสม 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เนตของผูห้ญิง

ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ความภกัดี

ต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต

ของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ประกอบการตดัสินใจท่ีจะทาํธุรกิจทางดา้นการ

ขายสินคา้ทางอินเตอร์เนต ใหก้บัผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ใหต้รงกบั

ความตอ้งการของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือสินคา้ผา่นทาง

อินเตอร์เนต  

3. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นประโยชน์ในการทาํธุรกิจขายสินคา้

ทางอินเตอร์เนตใหก้บัผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานของการวจัิย 

สมมุติฐานที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย อายุ อาชีพ รายได ้

สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของ

ผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

สมมุติฐานที ่2  พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เนตท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซ้ือสินค้าทางอินเตอร์เนตของผู ้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

สมมุติฐานที่ 3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย Product 

Price Place Promotion (4P) ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

สมมุติฐานที่ 4  ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบด้วย ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
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กรอบแนวคิด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

อาย ุอาชีพ รายได้ตอ่เดือน ระดบั

การศกึษา สถานภาพการสมรส    

พฤตกิรรมการใช้อินเตอร์เนต 

สถานท่ีท่ีใช้อินเตอร์เนตบอ่ยท่ีสดุ  

ความถ่ีในการใช้งานอินเตอร์เนต 

ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เนตตอ่ครัง้ 

วตัถปุระสงค์หลกัในการใช้อินเตอร์เนต   

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การตดัสินใจ

ซือ้สินค้าทาง

อินเตอร์เนต 

ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ภาพลกัษณ์ของตราสินค้า  

ความภกัดีตอ่ตราสินค้า   

ความไว้วางใจ  

ส่วนประสมทางการตลาด 

สินค้า ราคา สถานท่ีจดัจําหนา่ย  

การสง่เสริมการตลาด 
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2.แนวคิด 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต

ของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยทบทวนวรรณกรรมและ

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัอินเตอร์เนต 

2. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

3. แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

4. แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้  ความภกัดีต่อตราสินคแ้ละ

ความไวว้างใจ   

5. แนวคิดดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

แนวความคิดในการศึกษา ดังนี ้

 บงกช  รัตนปรีดากุลและณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี(2553) ให้แนวคิดไวว้่า 

อิทธิพลของทศันคติและบรรทดัฐานกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานตอนตน้ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานตอนต้น  

ศึกษาอิทธิพลของทัศนคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการ

ออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานตอนตน้  ศึกษาอิทธิพลบรรทดัฐานของกลุ่ม

อา้งอิงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภควยั

ทาํงานตอนตน้ และศึกษาอิทธิพลร่วมของทศันคติและ บรรทดัฐานของกลุ่ม

อา้งอิงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภควยั

ทาํงานตอนตน้ โดยใช้การวิจยัเชิงสํารวจกบับุคคลวยัทาํงานตอนตน้ท่ีมีอายุ

ระหวา่ง 20-29 ปีในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

ใชก้ารแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์

ถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

เลือกใชเ้วบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ www.pantipmarket.com มากท่ีสุด สินคา้

ท่ีซ้ือผา่นเวบ็ไซด์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด คือ เคร่ืองสําอาง มูลค่าในการ

ซ้ือสินคา้ผ่านเว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เฉล่ียต่อคร้ัง 500 – 1,000 บาท 

http://webportal.ku.ac.th/enlecturer/selectp_detail.php?pid=32550041&mode=1&PHPSESSID=p2pt1744csc5jsbrknlvgb7jh0
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ความถ่ีในการซ้ือ คือ สัปดาห์ละคร้ัง สาเหตุท่ีเลือกซ้ือสินค้าและบริการผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเน่ืองจากไม่ตอ้งการเดินทางออกไปซ้ือสินคา้ออนไลน์ ผล

การวิเคราะห์ถดถอยพบว่า ทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานตอนตน้ อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 อยัรดา พรเจริญและสรายุทธ พรเจริญ (2550) ให้แนวคิดเร่ือง

องค์ประกอบท่ีมีผลกระทบต่อความตั้ งใจซ้ือสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็น

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความตั้ งใจซ้ือสินค้าผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมามีงานวิจยันอ้ยเร่ืองมากท่ีสนใจศึกษาเร่ืองน้ีอยา่ง

จริงจงั บทความส่วนใหญ่มกัจะเขียนในเชิงคาดคะเนวา่ทาํไมคนถึงซ้ือหรือไม่ซ้ือ

สินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต งานวิจยัเร่ืองน้ีเป็นงานวิจยัท่ีมีการทดสอบอยา่งเป็น

ระบบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความตั้งใจซ้ือ การกาํหนดปัจจยัต่างๆ นั้น 

ไดอิ้งทฤษฎีวา่ดว้ยการกระทาํท่ีมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action) และส่วน

ประสมการตลาด (Marketing Mix) ซ่ึงไดจ้าํแนกตวัแปรอิสระออกเป็น 3 กลุ่ม 

คือ ลกัษณะของผูใ้ช ้(Use Characteristics) ปัจจยัทางดา้นสังคม (Social Factor) 

และปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Factors) ตวัแปรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของผูใ้ชป้ระกอบดว้ยความเช่ือถือท่ีมีต่อการขายสินคา้ผา่น

ทางอินเตอร์เนต (Trust) ความมัน่ใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ตัรเครดิตในการ

ซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต (Confidence in the Use of Credit Card toward 

Internet Purchase) ความชอบในการชอ้ปป้ิง (Preference for Shopping) เวลาท่ีมี

ใหก้บัการชอ้ปป้ิง (Time Availability for Shopping) และพฤติกรรมในอดีต (Past 

Behavior) ปัจจยัทางดา้นสังคมไดจ้าํกดัไวเ้พียงหน่ึงปัจจยัเท่านั้น คือ อิทธิพลของ

คนรอบขา้ง (Subjective Morm) ส่วนปัจจยัทางดา้น 4PS ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์

(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) สําหรับตวัแปรตามจะเป็นความตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

(Intention to Purchase Over the Internet) ผลจากการทดสอบสมมติฐานปรากฏ

วา่ สมมติฐานของตวัแปรความชอบในการชอ้ปป้ิง เป็นสมมติฐานเดียวท่ีไม่ได้

http://202.28.199.1/tdc/basic.php?query=สรายุทธ%20%20พรเจริญ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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รับการสนับสนุน ส่วนสมมติฐานของตวัแปรอ่ืนๆ ล้วนได้รับการสนับสนุน

ทั้งส้ิน ส่วนตวัแปรแทรกของความสะดวกสบายของช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งมีนยัสําคญัเพียง 3 สมมติฐาน สามารถเรียงลาํดบัไดคื้อ 

ความเช่ือถือท่ีมีต่อการขายสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต อิทธิพลของคนรอบขา้ง 

และผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

 สุนิดา สุโขบล (2544) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่เลือกซ้ือสินคา้

ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เนต โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ไม่เลือกซ้ือสินคา้ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เนต เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหวา่ง

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่เลือกซ้ือสินคา้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตกบัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต และศึกษาความคิดเห็น

ของผูใ้ช้บริการอินเตอร์เนตบนเวป็ไซต์ ท่ีมีการดาํเนินธุรกิจซ้ือขายสินคา้ผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เนต 

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและนิยมเขา้ชม  

www.sanook.com และ www.mweb.co.th  โดยมีพฤติกรรมในการไม่เลือกซ้ือ

สินคา้ในหมวดของขวญั โดยคาํนึงถึงปัจจยัทางดา้นราคาเป็นสําคญัท่ีสุดหรือไม่

มีความปลอดภยัในการชาํระเงิน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ

สินคา้ในหมวดของขวญั จะคาํนึงถึงปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็น

สาํคญัท่ีสุดหรือความสะดวกในการคน้หาสินคา้ และการสั่งซ้ือสินคา้  

ผูใ้ช้บริการอินเตอร์เนตต่อเว็ปไซต์ ท่ีมีการดาํเนินธุรกิจซ้ือขายสินค้า

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตมีความคิดเห็นด้านราคาเป็นสําคญัท่ีสุด เช่นเดียวกบั

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมในการไม่เลือกซ้ือสินคา้ในหมวดของขวญั 

ประเภทของสินค้าท่ีอยู่ในหมวดของขวญั คือ เคร่ืองประดับ กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ถา้ไม่ไดเ้ห็นและจบัตอ้งสินคา้ไดจ้ะไม่ตดัสินใจเลือกซ้ือ 

 นวรัตน์ หอมวิเศษ (2541) ศึกษาเร่ืองการศึกษาอุปสงคข์องผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อธุรกิจร้านคา้ออนไลน์: กรณีศึกษาร้านหนังสือออนไลน์จากกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 120 คน ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชอิ้นเตอร์เนตส่วนใหญ่มี

ระดับอายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี อาชีพของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น

http://www.sanook.com/
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พนักงานบริษทัเอกชน การศึกษาของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ใน

ระดบัปริญญาตรี สถานท่ีใช้อินเตอร์เนตส่วนใหญ่เป็นท่ีทาํงานหรือสถานศึกษา 

ซ่ึงมีผลมาจากการท่ีสถานท่ีทาํงาน และสถานศึกษาจดัหาอินเตอร์เนตไวใ้ห้ใช้

งานไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย โดยส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมหรือ

คน้หาข้อมูล รองลงมาคือการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่เคยซ้ือสินคา้และ

บริการผ่านอินเตอร์เนต  แต่ส่วนใหญ่ทราบว่ามีร้านหนังสือออนไลน์บน

อินเตอร์เนต มีผูใ้ช้อินเตอร์เนตเพียงร้อยละ 14.17 ท่ีเคยซ้ือหนังสือจากร้าน

หนงัสือออนไลน์ ปัจจยัท่ีทาํให้ไม่เลือกซ้ือหนงัสือจากร้านคา้ออนไลน์ คือ การ

ไม่เห็นตวัสินคา้จริง รองลงมา คือ ความไม่มัน่ใจในระบบความปลอดภยัในการ

ชาํระเงินและรายละเอียดของสินคา้ยงัไม่มากเพียงพอ  

 Market Corporation of America, 1990 (อา้งถึงในอารีย ์มยงัพงษ,์ 2542) 

ไดท้าํการสาํรวจสถิติการจบัจ่ายใชส้อยของหญิงและชายบนอินเตอร์เนตของเวป็

ไซต ์American Online ระหวา่งวนัท่ี 4-10 ธนัวาคม 2541 (ค.ศ.1998) ผลสํารวจ

ปรากฏวา่สถิติของผูห้ญิงมีมากกว่าผูช้ายเกือบคร่ึงท่ีซ้ือสินคา้บนออนไลน์ และ

ถา้เป็นช่วงเทศกาลวนัหยุดจะมียอดการจบัจ่ายซ้ือสินคา้ผา่นอินเตอร์เนตเพิ่มเป็น

ทวีคูณ นอกจากน้ี ผูห้ญิงในยุคใหม่ท่ีนิยมจบัจ่ายซ้ือสินคา้ผ่านอินเตอร์เนตส่วน

ใหญ่ให้เหตุผลว่าการซ้ือสินค้าผ่านอินเตอร์เนตให้ความสะดวกสบาย และ

รวดเร็วมากกว่าการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ทัว่ไป สําหรับประเภทสินคา้ท่ีผูห้ญิง

ส่วนใหญ่ซ้ือเป็นสินคา้ประเภทเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายเป็นจาํนวนมาก 

3.ระเบียบวธีิวจัิย  

 จากกรณีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทาง

อินเตอร์เนตของผู ้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัย เลือกใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างเป้าหมาย 

ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคเพศในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ราย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยทาํการ

วจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อมุ่งศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีพิจารณา
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เลือกวจิยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา   สําหรับปัจจยัส่วนบุคคลและ

พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เนตในตอนท่ี 1 และ 2 ของแบบสอบถามใชส้ถิติการ

แจกแจงความถ่ี (Frequency) ในรูปร้อยละ (Percentage)  

2.  การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ

การตดัสินใจการซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตในตอนท่ี 3  4 และ 5 ของ

แบบสอบถามใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ในรูปค่าเฉล่ีย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบกนั ซ่ึงแบ่งระดบั

ความคิดเห็นออกเป็น 11 ช่วง โดยกาํหนดคะแนนหลกัไว ้3 จุด ประกอบดว้ย 10 

หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  5 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  และ 0 หมายถึง ไม่

เห็นดว้ยอยา่งยิง่  

3. การทดสอบสมมติฐานใชก้ารวิเคราะห์สถิติอนุมาน     (Inferential 

Statistic)  ประกอบด้วย One-way ANOVA หรือ F-test เพื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจการซ้ือสินค้าทาง

อินเตอร์เนต และความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนต กบัการ

ตดัสินใจการซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต  และ Multiple Regression Analysis 

(MRA) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจการซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจการซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต 
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ค่า

นยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมุติฐาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมุติฐาน 

อาย ุ 0.003 /   

อาชีพ 0.529   / 

รายไดต่้อเดือน 0.402   / 

ระดบัการศึกษา 0.085   / 

สถานภาพสมรส 0.14   / 

สถานท่ีท่ีใชอิ้นเตอร์เนต 0.275   / 

ความถ่ีในการใชง้านอินเตอร์เนต 0.055   / 

ระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เนต 0.123   / 

วตัถุประสงคห์ลกัในการใช้

อินเตอร์เนต 
0.01 

/   

สินคา้ท่ีแตกต่างกนั  0 /   

ราคาท่ีแตกต่างกนั  0.0069 /   

สถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั  0 /   

ส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั 0 /   

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั  0 /   

ความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั  0 /   

ความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนั  0 /   

4. ผลการวเิคราะห์ /บทสรุป 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
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ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

1. อายุ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 201 ราย คิด

เป็นร้อยละ 50.25  

2. อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 

พนกังานธนาคาร จาํนวน 333 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.25  

3. รายได ้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 

บาท จาํนวน 140 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.00  

4. ระดบัการศึกษา  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี จาํนวน 308 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.00  

5. สถานภาพสมรส  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพการสมรสโสด 

จาํนวน 306 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.50  

การวเิคราะห์พฤติกรรมการใช้อนิเตอร์เนต 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนตของกลุ่มตวัอย่าง และ

วตัถุประสงคห์ลกัในการใชอิ้นเตอร์เนต  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เนตในดา้นสถานท่ีใช้

อินเตอร์เนตบ่อยท่ีสุดเป็นท่ีทาํงาน จาํนวน 218 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.50  

2. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เนตในดา้นความถ่ีใน

การใชง้านอินเตอร์เนตทุกวนั จาํนวน 320 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.00  

3. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนตในดา้นระยะเวลา

ในการใช้อินเตอร์เนตระหวา่ง 2-6 ชม.ต่อคร้ัง จาํนวน 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 

44.75  

4. กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ อิน เตอร์ เนตในด้า น

วตัถุประสงคห์ลกัในการใชอิ้นเตอร์เนตเพื่อการทาํงาน  จาํนวน 272 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 68.00 

 

 

 



35 
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การวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด    

1. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกับสินค้าตรงกับความต้องการ

(ค่าเฉล่ีย 8.7175) 

2. กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบั

คุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 8.3300) 

3. กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัความสะดวกในการสั่งซ้ือสินคา้ 

(ค่าเฉล่ีย 8.5775) 

4. กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัการรับขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั

ทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (ค่าเฉล่ีย 8.1425) 

การวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจ   มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับตราสินค้ามีความน่าเช่ือถือ 

(ค่าเฉล่ีย 8.0250) 

2. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกับเม่ือซ้ือแล้วอยากกลับมาซ้ือ

สินคา้อีก (ค่าเฉล่ีย 7.6800) 

3. กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัการจดัให้มีศูนยติ์ดต่อสอบถาม

ขอ้มูล (ค่าเฉล่ีย 7.9800) 

การวเิคราะห์การตัดสินใจการซ้ือสินค้าทางอนิเตอร์เนต 

ผลการวเิคราะห์การตดัสินใจการซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต ไดแ้ก่ สินคา้

และบริการตรงกบัความตอ้งการ ความน่าเช่ือถือของเวปไซต์  ความสะดวก

รวดเร็วในการสั่งซ้ือและได้รับสินค้าตามเวลาท่ีแจ้งไว้  ระบบรักษาความ

ปลอดภยัของขอ้มูลผูซ้ื้อ และช่องทางการชาํระเงินท่ีสะดวกและเช่ือถือได ้  จาก

การศึกษากลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัสินคา้และบริการตรงกบัความ

ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 8.0775) 
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5.อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มี

อาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน พนักงานธนาคาร มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 

20,001-30,000 บาท มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพการ

สมรสโสด มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนตในด้านสถานท่ีใช้อินเตอร์เนตบ่อย

ท่ีสุดอยู่ในท่ีทํางาน ด้านความถ่ีในการใช้งานอินเตอร์เนตเป็นทุกวนั ด้าน

ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เนตระหวา่ง 2-6 ชม.ต่อคร้ัง ดา้นวตัถุประสงคห์ลกั

ในการใชอิ้นเตอร์เนตเพื่อการทาํงาน   

กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากท่ีสุด คือเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดด้านสินคา้กบัสินคา้ตรงกบัความตอ้งการ ดา้นราคากบัราคาสินคา้มี

ความเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายกบัความสะดวกในการสั่งซ้ือ

สินคา้ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอยัรดา พรเจริญและสรายุทธ พรเจริญ 

(2550) ท่ี ศึกษาองค์ประกอบท่ีมีผลกระทบต่อความตั้ งใจซ้ือสินค้าทาง

อินเตอร์เน็ต พบว่า ความสะดวกสบายของช่องทางการจดัจาํหน่ายไดรั้บการ

สนบัสนุนอยา่งมากจากการทดสอบสมมติฐาน ในดา้นส่งเสริมการตลาดกบัการ

รับขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์  นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่ง

ยงัใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นภาพลกัษณ์ของตรา

สินคา้กบัตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ กบัเม่ือซ้ือแลว้

อยากกลบัมาซ้ือสินคา้อีก ดา้นความไวว้างใจกบัการจดัให้มีศูนยติ์ดต่อสอบถาม

ขอ้มูล และให้ความสําคญัมากท่ีสุด เก่ียวกบัการตดัสินใจการซ้ือสินคา้ทาง

อินเตอร์เนตกบัสินคา้และบริการตรงกบัความตอ้งการ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั

มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางอินเตอร์ เนตของผู ้หญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร แต่ดา้นอาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพ

การสมรสท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต

ของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ซ่ึงมีความสอดคล้องกนักับ

ผลงานวจิยัของนภสัวรรณ์ วงษส์วสัด์ิ (2545) ท่ีไดท้าํการศึกษาความคิดเห็นของ

http://202.28.199.1/tdc/basic.php?query=อัยรดา%20%20พรเจริญ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.1/tdc/basic.php?query=สรายุทธ%20%20พรเจริญ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ผูบ้ริโภคต่อการซ้ือตัว๋ภาพยนตร์ทางอินเตอร์เน็ตจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้

อินเตอร์เน็ต พบว่า อายุ มีความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือตั๋วภาพยนตร์ทาง

อินเตอร์เน็ตแตกต่างกนั แต่สถานภาพสมรสของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีความ

คิดเห็นต่อการเลือกซ้ือตัว๋ภาพยนตร์ทางอินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกนั  

ทั้ งน้ีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนตด้านวตัถุประสงค์หลักในการใช้

อินเตอร์เนตท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของ

ผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัแต่ดา้นสถานท่ีท่ีใช้อินเตอร์เนตบ่อย

ท่ีสุด ความถ่ีในการใช้งานอินเตอร์เนต และระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เนตต่อ

คร้ังท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าทางอินเตอร์เนตของ

ผู ้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันนอกจากน้ีทุกส่วนประสมทาง

การตลาด ประกอบดว้ยดา้นสินคา้ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย ส่งเสริมการตลาด 

และทุกปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ความภกัดี

ต่อตราสินคา้ ความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  ทั้งน้ี ส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัต่างๆ ในระดบัมากท่ีสุด 

ตามมาดว้ยดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และภาพลกัษณ์ของตราสินคา้มีความสัมพนัธ์

กบัปัจจยัต่างๆ ในระดบัน้อยท่ีสุด ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากสินคา้เป็นส่ิงพื้นฐาน

และเป็นท่ีมาของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีผูบ้ริโภคท่ีใช้อินเตอร์เนตให้ความสําคญัมาเป็น

อันดับแรก และมักต้องเห็นและได้สัมผสัหรือทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซ้ือ 

กล่าวคือหากมีการปรับปรุงหรือพฒันาสินคา้ หรือเปล่ียนประเภทสินคา้ ย่อมมี

การกาํหนดหรือปรับราคาใหม่ สถานท่ีจดัจาํหน่ายและส่งเสริมการตลาดย่อม

ไดรั้บผลกระทบดว้ยเช่นกนั โดยเฉพาะสถานท่ีจดัจาํหน่ายซ่ึงอาจมีอิทธิพลต่อตวั

แปรอ่ืนมากด้วยเช่นกนั เน่ืองจากความสัมพนัธ์กนักบัช่องทางการจาํหน่ายบน

เครือข่ายอินเตอร์เนต ทั้งน้ี ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ย่อมมีการเปล่ียนแปลงไป 

รวมไปถึงความไว้วางใจท่ีจะนํามาซ่ึงความภักดีต่อตราสินค้าก็ย่อมมีการ

ปรับเปล่ียนไปเช่นกนั  
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6.ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต

ของผูห้ญิง ในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคล  

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนต ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางอินเตอร์เนต ผล

การศึกษามีส่วนช่วยยืนยนัว่าปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานในการแบ่ง

ตลาดและกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากความแตกต่างทางคุณลกัษณะดงักล่าว 

ทาํให้บุคคลต่างๆ มีความคิดเห็น ทัศนคติ หรือความช่ืนชอบท่ีแตกต่างกัน 

โดยเฉพาะปัจจยัดา้นอายุส่งผลทาํให้พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจซ้ือ

สินค้าทางอินเตอร์เนต ทั้ งน้ี รวมไปถึงประสิทธิภาพของส่วนประสมทาง

การตลาด และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ความภกัดี และความไวว้างใจในสินคา้และ

การสั่งซ้ือสินค้าบนเครือข่ายอินเตอร์เนต ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต โดยอา้งอิงจากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี

พบว่าทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางอินเตอร์เนต 

ผูป้ระกอบการต่างๆ จึงตอ้งให้ความสําคญักบัปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีเพื่อให้สามารถ

กาํหนดแนวทางการดาํเนินธุรกิจ ให้มีความน่าเช่ือถือและสอดคล้องกบัความ

ตอ้งการของตลาด  

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการวจัิยคร้ังต่อไป 

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานวิจยั จึงควรทาํการวิจยัเป็นระยะ

อย่างต่อเน่ือง เพื่อรักษาฐานขอ้มูลให้มีความทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา และสอดรับ

กับความต้องการในตลาดไซเบอร์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีสูงมาก และเพิ่ม

ความสามารถในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่งขนัต่อไป 
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ความพงึพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการส่ังซ้ือสินค้าจาก ASTV ผ่านทางโทรศัพท์ 

CONSUMER’S SATISFACTION IN PURCHASING ASTV PRODUCTS 

VIA TELEPHONE IN BANGKOK  METROPOLITAN AREA 

จินดารัตน์  ชโยธิน0

1 กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  2 

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

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์โดยรวมของการศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน

บุคคลและการให้บริการต่างๆ ของ ASTV ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผ่านทางโทรศพัท์โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือวิจยัสําหรับเก็บขอ้มูลกบักลุ่มลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทาง

โทรศพัทใ์นช่วงระหวา่งวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2553  

จาํนวน 394 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช ้t-test   F-test และ 

MRA ในการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการศึกษา สรุปว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ

ประกอบธุรกิจส่วนตวั  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป 

โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดกบัปัจจยัต่างๆ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความเต็มใจ

ในการให้บริการของพนกังาน Call Center และจดัส่งสินคา้ ปัจจยัดา้นเวลาทาํ

การ (จ.-อา. เวลา 08.00 น.-22.00 น.) ปัจจยัดา้นความสมบูรณ์ (ไม่มีความเสียหาย

เกิดข้ึนกบัหีบห่อหรือตวัสินคา้) ปัจจยัดา้นความถูกตอ้งของใบเสร็จรับเงิน และ

ปัจจยัดา้นการไดช่้วยเหลือ ASTV  

                                                           

 1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ ยกเวน้ดา้นเพศ สถานภาพสมรส และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน มีผลต่อความพึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์

โดยการให้บริการของพนกังานส่งสินคา้ของ ASTV การให้บริการทางโทรศพัท ์ 

การจดัส่งสินคา้ และการชาํระเงิน ยกเวน้การให้บริการของพนกังาน Call Center 

ของ ASTV มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่น

ทางโทรศพัท ์ทั้งน้ี การให้บริการทางโทรศพัท์มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระ

อ่ืนมากท่ีสุด  

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ  ASTV  ผา่นทางโทรศพัท ์

 

ABSTRACT 

The overall objective of this study is to study relationship between 

personal factors together with ASTV services provided and satisfaction of 

consumers in buying goods from ASTV via phone by using questionnaire as 

research tool to collection data from a group of 394 customers that bought 

ASTV products via phone during 9 July 2009 – 30 November 2010.   Statistic 

tools used consist of percentage, mean, and standard deviation.  The t-test, F-

test, MRA are used to test hypothesis. 

Summary consequence shows most respondents are female; have age 

between 31-40 years; get married; graduate in bachelor degree; have private 

business; and have monthly average income more than 50,000 baht.  

Willingness in providing the services, office hour services (08.00 a.m.- 10.00 

p.m.), completeness, correct receipt, and helping ASTV have relationship with 

their satisfaction the most.  

For testing hypothesis, age, education, and career factors have 

influence on satisfaction in buying ASTV products via phone as same as 

services provided by ASTV delivery staff and three main services of ASTV – 
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services of call center that have the most closed relationship with other 

independent variables, product delivery, and payment.   

KEY WORDS:  SATISFACTION, ASTV, VIA PHONE 

1.บทนํา 

การตลาดโดยใชโ้ทรศพัทห์รือเทเลมาร์เก็ตต้ิง (Telemarketing) เป็นการ

จาํหน่ายสินค้าท่ีทาํหน้าท่ีด้านการตลาด บริการ และการขายในเชิงรุกอย่าง

สร้างสรรค์ พร้อมกบัการการสร้างความสัมพนัธ์ทีดี  โดยลดบทบาทการขายลง 

แต่เพิ่มบทบาทในทางการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และการเป็นท่ีปรึกษาลูกคา้

หรือการให้บริการก่อนการขาย เป็นเคร่ืองมือท่ีประหยดัท่ีสุดในการรักษาและ

ติดต่อกบัลูกคา้   ท่ีมีลกัษณะเป็นส่วนบุคคลและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายสูง สามารถ

ตอบโตไ้ด้ทนัที และสร้างความสนใจได้  จนเป็นท่ีนิยมมากข้ึนในการทาํการ

ติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย และส่งผลกระทบในเชิงการตลาด ทั้งน้ี พนกังาน

รับโทรศพัท์ในฝ่าย Call Center เป็นองค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัในการดาํเนิน

กิจกรรมการตลาดโดยใชโ้ทรศพัท ์ 

ASTV เป็นสถานีข่าวผา่นดาวเทียมท่ีมีร้านคา้อยูจ่าํนวน 414 ร้านคา้ทัว่

ประเทศ  ซ่ึงจาํหน่ายสินคา้หลากหลายประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภค

บริโภค และมีตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ ASTV อยู่มากมาย  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

สั่งซ้ือเพราะตอ้งการช่วยเหลือสนบัสนุนให้ ASTV มีรายไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งรายได้

จากการโฆษณา และสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้  

ASTV ท่ีได้เปิดศูนย์จาํหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายชนิด

ให้กบัผูช้มรายการของทางสถานีดว้ยวิธีการเปิด Call Center โทรศพัทห์มายเลข 

02-633-5353 สําหรับรับคาํสั่งซ้ือและจดัส่งสินคา้ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยจะจดัส่งให้ฟรีภายใตเ้ง่ือนไขสั่งซ้ือสินคา้มูลค่า 500 บาทข้ึนไป

ต่อการสั่งซ้ือ 1 คร้ัง  พนกังานจดัส่งสินคา้จึงมีความสําคญัท่ีจะช่วยสร้างความพึง

พอใจให้กบัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ของ ASTV ไดด้ว้ย ซ่ึงการสํารวจความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการบริการของ Call Center  และบริการด้านการจดัส่ง

สินคา้ในคร้ังน้ี คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาถึงสถานการณ์ดาํเนินธุรกิจ
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ของ ASTV ในการจาํหน่ายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์และนําข้อมูลท่ีได้มา

พฒันาการให้บริการทั้งทางโทรศพัท์และการส่งสินคา้ รวมถึงกิจกรรมในส่วน

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์

2. เพื่อศึกษาถึงการให้บริการของพนกังาน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์

3. เพื่อศึกษาถึงการให้บริการโดยทัว่ไป ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เม่ือทราบถึงความสาํคญัของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์ จะสามารถนาํไปพฒันา

ปรับเปล่ียนกลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสมกบัแต่ละปัจจยั 

2. เม่ือทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการให้บริการของพนกังาน Call 

Center และพนกังานส่งสินคา้และการให้บริการโดยทัว่ไปกบัความพึงพอใจใน

การสั่งซ้ือสินค้าจาก ASTV ผ่านทางโทรศพัท์ จะสามารถนาํไปปรับปรุง 

พฒันาการใหบ้ริการของพนกังานฯเพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. เม่ือทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการให้บริการโดยทั่วไป ท่ีมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผ่านทางโทรศพัท์ จะ

สามารถนาํไปพฒันาการใหบ้ริการในดา้นต่างๆได ้

สมมติฐานในการศึกษา 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการสั่งซ้ือ

สินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์

2.  การใหบ้ริการของพนกังาน  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ

สั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์
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3. การให้บริการโดยทัว่ไป มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการ

สั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์

 

กรอบแนวความคิด 

                          ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  

การใหบ้ริการของพนกังาน ASTV 

การใหบ้ริการของพนกังาน Call Center  

การใหบ้ริการของพนกังานส่งสินคา้ 

      

การใหบ้ริการโดยทัว่ไปของ ASTV 

การใหบ้ริการทางโทรศพัท ์ 

การจดัส่งสินคา้  

การชาํระเงิน 

 

2. แนวคิด 

เอเอสทีว ี (2554) ASTV เร่ิมตน้เม่ือปลายปี 2546 เม่ือบริษทั บีทีวี อาร์

เอ็นที ของ พ.ต.อ.รวมนคร ทบัทิมธงไชย ซ่ึงไดรั้บสิทธ์ิจากกรมประชาสัมพนัธ์

ให้ขยายช่องสถานีของสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เป็นช่อง 

11/1 ทาํรายการข่าวโทรทศัน์ โดยมีรายไดจ้ากค่าโฆษณา ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม

และเคเบิลทีวยีบีูซี และไดป้รับเปล่ียนรูปแบบไปเป็นโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม ท่ีมุ่ง

กลุ่มเป้าหมายไปท่ีคนไทยในต่างประเทศ ทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

ความพงึพอใจท่ีมีตอ่การ

สัง่ซือ้สินค้าจาก ASTV  

ผา่นทางโทรศพัท์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_11
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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และเปล่ียนช่ือเป็น Asia Satellite TV หรือ ASTV โดยมีช่องหลกัท่ีเป็นจุดขาย คือ

ช่อง NEWS1 ซ่ึงมาจากช่อง 11 News1 เดิมนัน่เอง ทั้งน้ี การนาํเสนอข่าวของช่อง 

NEWS1 ทาง ASTV มกัจะเน้นนํ้ าหนักการเสนอข่าวไปท่ีข่าวการเมือง สังคม 

และเศรษฐกิจเป็นเสียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการเมือง   ASTV มี

ร้านคา้อยูจ่าํนวน 414 ร้านคา้ทัว่ประเทศ  ซ่ึงจาํหน่ายสินคา้หลากหลายประเภทท่ี

ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค และมีตวัแทนจาํหน่ายสินค้า ASTV อยู่

มากมาย รวมทั้งมีศูนยติ์ดต่อเพื่อสั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางโทรศพัทไ์ดท่ี้ ASTV Call 

Center โทร. 02-633-5353 

ก็อปป้ีเทค็ซ์ บริษทัจาํกดั (2553) การตลาดโดยใชโ้ทรศพัทห์รือเทเลมาร์

เก็ตต้ิง (Telemarketing) เป็นท่ีนิยมใช้กนัมากในการทาํการติดต่อส่ือสารกับ

กลุ่มเป้าหมาย ท่ีส่งผลกระทบในเชิงการตลาดสูงหากใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือการ

ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร  (Integrated Marketing Communication: IMC) 

ธงชยั  สันติวงษ ์ (2540) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มาและการใช้สินคา้

และบริการ รวมถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมีส่วนในการกาํหนดให้มีการกระทาํ

ดงักล่าว 

Kotler, Philip (1997) ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกของบุคคล

ท่ีเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติของ

ผลิตภณัฑ์ หรือการทาํงานของผลิตภณัฑ์ ตามท่ีเห็นหรือเขา้ใจกบัการคาดหวงั

ของบุคคล  

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

ระเบียบวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

มุ่งเนน้การสํารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV 

ผ่านทางโทรศพัท์โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ปฐมภูมิ และนาํเสนอในลกัษณะการวจิยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research)   

 

http://th.wikipedia.org/wiki/NEWS1
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีสั่งซ้ือ

สินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัทใ์นช่วงระหวา่งวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 ถึง

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงมีอยูจ่าํนวน 21,142 ราย ผูว้ิจยัเลือกกาํหนดกลุ่ม

ตวัอย่างแบบโควตา้ตามแนวทางของ Taro Yamane  ณ ระดบัความคลาด

เคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ร้อยละ 5 ได ้394 ตวัอย่าง และทาํการสุ่มตวัอย่างแบบมี

ระบบโดยเจาะจงผูต้อบแบบสอบถามตั้งแต่ลูกคา้รายแรกห่างช่วงละ 54 คน

โดยประมาณท่ีไดม้าจากการคาํนวณหาค่าเฉล่ียของรายช่ือลูกคา้ทั้งหมด 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใชก้ารทดสอบ

กลุ่มตวัอยา่งอิสระ (Independent Sample Test) หรือ ค่า t  การวิเคราะห์ค่าความ

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

ค่า F  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: 

MRA) ในการทดสอบสมมติฐาน  

สรุปผลการวจัิย 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.99 มีอายุ

ตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 48.73 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 55.58 

มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.48 มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั 

คิดเป็นร้อยละ 41.88 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป คิด

เป็นร้อยละ 30.96   

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกบัการให้บริการของพนกังาน Call 

Center ของ ASTV และการให้บริการของพนกังานส่งสินคา้ของ ASTV ในดา้น

ความเตม็ใจในการให้บริการมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจกบัการให้บริการทาง

โทรศพัทข์อง ASTV ในดา้นเวลาทาํการ (จ.-อา. เวลา 08.00 น.-22.00 น.) มาก

ท่ีสุด   การจดัส่งสินคา้ของ ASTV ในดา้นความสมบูรณ์ (ไม่มีความเสียหายเกิด

ข้ึนกบัหีบห่อหรือตวัสินคา้) มากท่ีสุด  การชาํระเงินของ ASTV ในดา้นความ
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ถูกตอ้งของใบเสร็จรับเงินมากท่ีสุด  และความพึงพอจากการสั่งซ้ือสินคา้จาก 

ASTV ผา่นทางโทรศพัทใ์นดา้นการไดช่้วยเหลือ ASTV มากท่ีสุด 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นสถานภาพสมรส และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่น

ทางโทรศพัทแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา  และดา้นอาชีพท่ีแตกต่าง

กนั มีผลต่อความพึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผ่านทางโทรศพัท์

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

การใหบ้ริการของพนกังานส่งสินคา้ (ยกเวน้ การใหบ้ริการของพนกังาน 

Call Center) และการใหบ้ริการโดยทัว่ไปของ ASTV ไดแ้ก่ การใหบ้ริการทาง

โทรศพัท ์ การจดัส่งสินคา้ และการชาํระเงินท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัทแ์ตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ในการพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระต่างๆ เก่ียวกบัการ

ใหบ้ริการของ ASTV พบวา่ การให้บริการของพนกังานส่งสินคา้มีความสัมพนัธ์

กบัตวัแปรอิสระอ่ืนมากท่ีสุด ซ่ึงมี VIF มากท่ีสุด เท่ากบั 4.2410 และมี Tolerance 

น้อยท่ีสุด เท่ากบั 0.2358 สําหรับความเป็นอิสระของค่าคลาดเคล่ือนจากการ

ทดสอบดงักล่าว พบวา่ มีอิสระเป็นท่ียอมรับได ้โดยมีค่า Durbin-Watson เท่ากบั 

1.699 (ใกลค้่ามาตรฐานท่ี 2.00) 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

     ตัวแปรอสิระ 

สถิติท่ีใช้

วเิคราะห์

ขอ้มูล Sig. 

ผลการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

ปัจจัยส่วน

บุคคล 

เพศ t-Test 0.46  

อาย ุ

F-Test 

0.00   

สถานภาพสมรส  0.66  

ระดบัการศึกษา  0.00   

อาชีพ 0.00   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.07  

การให้บริการ

ของพนักงาน 

ASTV 

การใหบ้ริการของพนกังาน 

Call Center   
MRA 

0.66  

การใหบ้ริการของพนกังานส่ง

สินคา้ 0.00   

การให้บริการ

โดยทัว่ไปของ 

ASTV 

การใหบ้ริการทางโทรศพัท ์ 

MRA 

0.00   

การจดัส่งสินคา้  0.00   

การชาํระเงิน 0.00   

 

หมายเหตุ       แทน การยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ี 0.05 

          แทน การปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05 

4. อภิปรายผล 

ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ ดา้นระดบั

การศึกษา และดา้นอาชีพมีผลต่อความพึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV 

ผ่านทางโทรศพัท์ ซ่ึงสอดคล้องและไม่สอดคล้องกบัผลงานของเจียน ป่ินสุข 
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(2546) ท่ีทาํการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้หรือบริการซํ้ า

คร้ังต่อไปของบริษทั บุญชยั ธุรกิจหาดใหญ่ จาํกดั (ร้านเทเลวิซ) ในเขตจงัหวดั

สงขลา โดยมีความสอดคลอ้งกนัในส่วนท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีความ

พึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้หรือบริการของบริษทั บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จาํกดั 

(ร้านเทเลวิซ) ในเขตจงัหวดัสงขลาด้านสถานท่ีประกอบการเก่ียวกับความ

สะดวกสบายในการใชบ้ริการแตกต่างกนั และผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความ

พึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้ หรือบริการของบริษทั บุญชยัธุรกิจ หาดใหญ่ จาํกดั 

(ร้านเทเลวิซ) ในเขตจังหวัดสงขลา ได้แก่ ด้านพนักงาน ด้านสถานท่ี

ประกอบการ ดา้นกระบวนการดาํเนินการ ดา้นสินคา้หรือบริการ และดา้นการ

รับรู้ขอ้มูลข่าวสารไม่แตกต่างกนั  ในขณะท่ีไม่มีความสอดคลอ้งในส่วนท่ีเพศ

ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้หรือบริการของบริษทั บุญชัยธุรกิจ 

หาดใหญ่ จาํกดั (ร้านเทเลวิซ) ในเขตจงัหวดัสงขลา ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัความทนัสมยัของขอ้มูลแตกต่างกนั  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึง

พอใจต่อการซ้ือสินคา้หรือบริการของบริษทั บุญชยัธุรกิจ หาดใหญ่ จาํกดั (ร้าน

เทเลวิซ) ในเขตจงัหวดัสงขลา  ด้านพนกังาน ด้านสถานท่ีประกอบการ ด้าน

กระบวนการดาํเนินการ ดา้นสินคา้หรือบริการ และดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ไม่แตกต่างกนั  ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้ 

หรือบริการของบริษทั บุญชยั ธุรกิจหาดใหญ่ จาํกดั (ร้านเทเลวิซ) ในเขตจงัหวดั

สงขลา ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการดาํเนินการ ดา้นสินคา้หรือบริการ และ

ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไม่แตกต่างกนั  และผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความ

พึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้  หรือบริการของบริษทั บุญชยัธุรกิจ หาดใหญ่ จาํกดั 

(ร้านเทเลวซิ) ในเขตจงัหวดัสงขลา ดา้นพนกังาน ดา้นสถานท่ีประกอบการ ดา้น

กระบวนการดาํเนินการ และดา้นสินคา้หรือบริการไม่แตกต่างกนั 

5. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาเก่ียวปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มลูกคา้ 

และการให้บริการของ ASTV ทั้งในดา้นบุคลากรและดา้นการให้บริการทัว่ไป 
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ASTV ควรให้ความสําคญัดา้นความสุภาพอ่อนน้อม และความรวดเร็วในการ

ให้บริการของพนกังาน Call Center โดยควรพิจารณาเพิ่มจาํนวนพนกังาน Call 

Center ใหส้ัมพนัธ์กบัจาํนวนคู่สายโทรศพัทเ์พื่อสนบัสนุนดา้นประสิทธิภาพและ

ความรวดเร็วในการให้บริการถึงแม้ผลการศึกษาพบว่าการให้บริการของ

พนกังาน Call Center ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก 

ASTV ผ่านทางโทรศพัทก์็ตาม เน่ืองจากการให้บริการทางโทรศพัท์ท่ีดีมาจาก

บุคลากรในฝ่าย Call Center ท่ีมีศักยภาพ และให้ความสําคัญในด้าน

ความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ของ

พนกังานจดัส่งสินคา้  โดยสนบัสนุนการเพิ่มความระมดัระวงัหรือลดอตัราความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัหีบห่อหรือตวัสินคา้มากข้ึน รวมถึงความสะดวกในการคืน

สินคา้ในกรณีท่ีมีปัญหาสินคา้เสียหายควบคู่กบัการลดจาํนวนวนัในการรอรับ

สินค้า   ในด้านการชําระ เ งิน ควรให้ความสําคัญกับความถูกต้องของ

ใบเสร็จรับเงินเป็นสาํคญั 

ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

ควรทาํการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบนัอยา่ง

สมํ่าเสมอ โดยควรพิจารณาเพิ่มและขยายกลุ่มตวัอย่างแยกตามภูมิภาค เพื่อให้

ทราบความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึงมากข้ึน 

ทั้งน้ี  ควรเพิ่มการศึกษาประสิทธิภาพในการสั่งและจดัส่งสินคา้ของกลุ่มผูค้า้ราย

ยอ่ยในแต่ละจงัหวดัดว้ย  
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผ้าอ้อมผู้ใหญ่ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

THE INFLUENCING FACTOR OF CONSUMER’S DECISION IN 

PURCHASING ADULT DIAPERS IN BANGKOK 

พชรพร เลิศสุขโข 1 ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดปัจจยั พฤติกรรม

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ กลุ่ม

ประชากรศาสตร์ท่ีเป็นผูดู้แลผูป่้วยและผูใ้หญ่ มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อ

เดือนข้ึนไป และอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน เก็บขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มเลือกตวัอย่างแบบตามสะดวก เป็นการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยวิธีเชิงพรรณา หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และทดสอบสมมุติฐานด้วย

ค่าสถิติอนุมาน 

ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 51-60 ปี มีอาชีพเป็น

รัฐวิสาหกิจ มีรายได ้สูงกวา่ 65,000 บาทต่อเดือน สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี และเป็นเพศชาย เป็นผูส้นใจในการเลือกซ้ือผา้อ้อมผูใ้หญ่มากท่ีสุด ทั้งน้ี

พบวา่ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงภาพลกัษณ์ในตราสินคา้ และความไวว้างใจในผลิตภณัฑ ์

ก่อนการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ 

 

_______________________________________________ 
1
 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
 
 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการวิจัยพบว่าผู ้บริโภคส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีอาชีพเป็น

รัฐวิสาหกิจ มีรายได ้สูงกวา่ 65,000 บาทต่อเดือน สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี และเป็นเพศชาย เป็นผูส้นใจในการเลือกซ้ือผา้อ้อมผูใ้หญ่มากท่ีสุด ทั้งน้ี

พบวา่ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงภาพลกัษณ์ในตราสินคา้ และความไวว้างใจในผลิตภณัฑ ์

ก่อนการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ 

คาํสาํคญั: ปัจจยัท่ีมีผลการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่, ปัจจยัส่วนประสมทางดา้น

การตลาด  

Abstract 

 The objective of the research were to study the influencing factor of 

consumer’s decision in purchasing adult diaper in Bangkok”.  The objective of 

this study is finding out their satisfaction, Marketing factor and population 

ofcustomer impacted to make decision in purchasing adult diaper in Bangkok. 

Survey research was adopted as research methodology  adult  and patient in 

Bangkok who have monthly income more than 15,000 baht up and stay in 

Bangkok. The sample size was 400 samples, collecting the data by using the 

questionnaire and convenience sampling method. The study used the method of 

descriptive research, statistical percentage, statistical means and test hypothesis 

with the Inferential Statistics. 

 The research results founded that consumer were 51-60 years old. Most 

of them were The State enterprises. Their monthly income was more than 

65,000 baht. They graduated in Bachelor degree. Most of them were male. This 

concern before the decision with adult diaper was product image and to trust in 

product. 

KEY WORDS : the influencing factor of consumer’s decision in purchasing 

adult diaper, Marketing Mixed 
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1.บทนํา 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีจาํนวนประชากรผูสู้งอายุ เพิ่มสูงข้ึน ทาํให้

อตัราส่วนท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลมีมากข้ึน ผูสู้งอายุโดยทัว่ไปมีสภาพร่างกายท่ีไม่

แข็งแรงและมักมีโรคประจาํตัว ดังนั้ นจึงทาํให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายข้ึน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูสู้งอายุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้เช่น การลุกข้ึนเดิน 

การเขา้ห้องนํ้ า  การรับประทานอาหาร เป็นตน้ ทาํให้ความตอ้งการส่ิงอาํนวย

ความสะดวก เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนผูสู้งอายุมีมากข้ึนตามไปดว้ย 

อาทิเช่น รถเข็น ไมเ้ทา้ เคร่ืองช่วยฟัง ทั้งยงัรวมไปถึงผา้ออ้มผูใ้หญ่ ท่ีถือว่าเป็น

ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูใ้หญ่ท่ีจะขาดไม่ไดใ้นชีวิตประจาํวนั ในกรณีท่ีมี

การเจ็บป่วยท่ีตอ้งนอนพกัรักษาในโรงพยาบาลหรือท่ีบา้นและช่วยเหลือตนเอง

ไม่ไดป้ระชากรท่ีมีความหนาแน่นมากท่ีสุดในประเทศไทยคือ กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงเป็นแหล่งศูนยร์วมดา้นเศรษฐกิจและสังคมความตอ้งการอุปโภคบริโภคใน

กรุงเทพจึงสูงกวา่ท่ีอ่ืนๆหลายเท่าโดยกรุงเทพมหานครมีประชากรประมาณ 10 

ลา้นคน ซ่ึงมีแนวโนม้วา่จาํนวนประชากรจะเพิ่มสูงข้ึน จากปัญหาความเจ็บป่วย

ของผูสู้งอาย ุผลิตภณัฑ์ชนิดหน่ึงท่ีมีความตอ้งการในชีวิตประจาํวนัของผูสู้งอายุ

บางรายท่ีเจบ็ป่วยอยู ่จึงมาเป็นท่ีมาของผา้ออ้มสาํเร็จรูปสาํหรับผูใ้หญ่ 

ผลิตภณัฑ์ผา้อ้อมสําเร็จรูปสําหรับผูใ้หญ่ได้จดัอยู่ในหมวดเคร่ืองมือ

แพทยท่ี์ตอ้งถูกควบคุมจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทาํให้ไม่สามารถ

โฆษณาผา่นส่ือต่างๆได ้ทาํให้ผลิตภณัฑ์ผา้ออ้มผูใ้หญ่สําเร็จรูปสําหรับผูใ้หญ่ยงั

อยูใ่นช่วงการเจริญเติบโต ส่วนผา้ออ้มผูใ้หญ่ในปัจจุบนัไดแ้บ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มตลาดพรีเมียมหรือตลาดระดับสูง เป็นตลาดท่ีมีผูผ้ลิตน้อย 

เพราะมีราคาสินคา้ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีคุณสมบติัในการซึมซบัดีกวา่ มีขอบขา

ดา้นในป้องกนัการร่ัวซึม มีสารแอนต้ี แบคทีเรีย เป็นตน้ กลุ่มท่ีสอง เป็นตลาด

ระดบั อีโค โนมี(ตลาดเศรษฐกิจ) ท่ีเนน้ตลาดระดบัล่างและระดบักลางเป็นตลาด

ใหญ่ท่ีมีการเติบโตข้ึนทุกวนัทาํให้มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงเม่ือเทียบกบัตลาดพรี

เมียม 
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การเติบโตของผา้ออ้มสําหรับผูใ้หญ่มีอตัราเพิ่มข้ึนปีละ 15-20% มาจาก

การท่ีประชากรในกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงข้ึนส่งผลให้มีจาํนวนผูสู้งอายุท่ีมี

ร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บป่วยง่ายเพิ่มข้ึนทาํให้ผา้ออ้มผูใ้หญ่สําเร็จรูปเป็นสินคา้ท่ี

สามารถตอบสนองการดูแลผูสู้งอายุในเมืองใหญ่ได้เป็นอย่างดีซ่ึงจากแผนภูมิ

กราฟวงกลมทาํให้เราทราบถึงตลาดท่ีเติบโตมากท่ีสุดอยูท่ี่ตลาดแบบอิโคโนมีท่ี

บริษทัดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จาํกดัเป็นผูค้รอบครองตลาด

สูงสุด 

 ดว้ยปัจจุบนัน้ีผูบ้ริโภคศึกษาหาความรู้ในการเลือกซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่มาก

ข้ึน ดงันั้นผูบ้ริโภคจะมองเร่ืองการซึมซบัไดดี้และประกอบกบัผา้ออ้มผูใ้หญ่เป็น

สินคา้ท่ีไม่มีความแตกต่างอย่างเด่นชดัในตวัผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 

และช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ดังนั้ น การส่งเสริมการขาย (Sale 

Promotion) โดยเฉพาะรายการของแถม (Premium) ซ่ึงทาํให้ราคาดูเหมือนถูกลง

หรือคุณค่าเพิ่มข้ึน (Value Added) ซ่ึงเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมการจาํหน่าย 

และอาจจะเป็นพฤติกรรมท่ีสําคญัในการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ของผูบ้ริโภค 

ซ่ึงนบัวา่เป็นท่ีน่าสนใจโดยผูว้ิจยัจะใชเ้ป็นสมมุติฐานขอ้หน่ึงของการศึกษาและ

จะไดท้าํการทดสอบต่อไป 

 จากขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอขา้งตน้จึงทาํใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี

ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ออ้มผูใ้หญ่สําเร็จรูป ทั้งน้ีเพื่อนํา

ผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ และการวางแผน

การตลาด ให้ตรงกับความต้องการของผู ้บริโภค โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ เพื่อนาํไปใช้ประกอบการตดัสินใจในการลงทุน

ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผา้ออ้มผูใ้หญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ยภาพลกัษณ์และช่ือเสียงขององคก์ร ท่ี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ผ ล วิ จัย ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ซ้ื อ ผ้า อ้อ ม ผู ้ใ ห ญ่ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไป ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ เพื่อเป็น

ประโยชน์สาํหรับผูป้ระกอบการ 

สมมติฐานของการวจัิย 

 สมมติฐานที ่1  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที ่2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ 

 สมมติฐานที ่3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ ความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการ

เลือกซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ 
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กรอบแนวความคิด 

 ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ปัจจัยส่วนผสมทาง

การตลาด 

-Product  - Price 

-Place - Promotion 

 

 

     

 

  

การตัดสินใจ 

ซือ้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 

 

 

     

 

   

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ - อาย ุ- อาชีพ 

- รายได้ - ระดบัการศกึษา  

 

  

ปัจจัยอ่ืนๆ 

-Brand Image 

-Brand Loyalty 

-Trust 
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2. แนวคิด 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผา้อ้อม

ผูใ้หญ่ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นควา้ ทฤษฎี 

แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ี

เ ก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้ ง น้ี  หมายถึงรวม

กระบวนการตดัสินใจซ่ึงเกิดข้ึนก่อน และมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํ 

ประเด็นสําคญัของคาํจาํกดัความขา้งตน้ ก็คือ กระบวนการตดัสินใจท่ีมี

อยู่ก่อน (Precede) หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในขณะใด

ขณะหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้นั้น จะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา

ท่ีมีส่วนสร้างสมและขดัเกลาทศันคติรวมทั้งค่านิยมดว้ย   

บ่อยคร้ังท่ีนกัวชิาการทางสังคมมกัใชค้วามหมายของคาํวา่ “พฤติกรรม” 

เพื่อรวมถึงเฉพาะกิจกรรมท่ีเห็นไดช้ดัเจน หรือท่ีสังเกตเห็นได ้แต่ในปัจจุบนัน้ี 

กิจกรรมท่ีเห็นได้ชัดน้ี ถือได้เพียงส่วนหน่ึงของกระบวนการตดัสินใจ ดงันั้น 

เพื่อให้มีระบบวิเคราะห์ท่ีถูกตอ้ง การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงจาํเป็นตอ้ง

รวมถึงกิจกรรมท่ียากแก่การสังเกต แต่ถือว่าเป็นส่วนควบคู่กันไปด้วย ซ่ึง

กิจกรรมดงักล่าวมีอยูภ่ายใตต้วัผูบ้ริโภคและมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือ ดว้ยวา่ ทาํท่ีไหน บ่อยคร้ังแค่ไหน และภายใตส้ถานการณ์อยา่งไร ผูบ้ริโภค

จึงจะซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั  

 พฤติกรรมผูซ้ื้อ (Buyer Behavior) หมายถึง การกระทาํของบุคคลใด

บุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียนสินค้า หรือบริการด้วยเงินรวมทั้ ง

กระบวนการตดัสินใจซ่ึงเป็นตวักาํหนดให้มรการกระทาํ หรือพฤติกรรมของผู ้

ซ้ือ 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค จึงอาจให้คาํกาํจดัความวา่เป็น “ปฏิกิริยาของบุคคล

ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้า หรือบริการทางเศรษฐกิจ 

รวมทั้ งกระบวนการต่างๆของการตัดสินใจ ซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตัวกําหนด

ปฏิกิริยาต่างๆ 
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คาํจาํกดัความท่ีกล่าวมาน้ี อาจแบ่งออกเป็นส่วนสาํคญัได ้3 ส่วน คือ 

1. ปฏิกิริยา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินทางกลับจาก

ร้านค้า การจ่ายของในร้านค้า การซ้ือ การขนส่ง การใช้ประโยชน์และการ

ประเมินค่าสินคา้ เป็นตน้ 

2. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการได้รับและการใช้สินคา้ หรือ

บริการทางเศรษฐกิจ ซ่ึงหมายถึงผูบ้ริโภครายสุดทา้ย (Ultimate Consumer) โดย

มุ่งท่ีตัวบุคคลซ้ือสินค้า หรือบริการเพื่อนําไปอุปโภคเอง และ/หรือเพื่อการ

บริโภคท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เช่น ครอบครัว หรือเพื่อน 

3. กระบวนการต่างๆในการตดัสินใจท่ีเกิดก่อนและเป็นตวักาํหนด

ปฏิกิริยาต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการตระหนักถึงความสําคญัของกิจกกรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภค ท่ีกระทบโดยตรงต่อปฏิกิริยาทางการตลาดท่ีสังเกตได ้เช่น การติดต่อ

กบัพนกังานขาย ส่ือโฆษณาและการเปิดรับข่าวสารโฆษณา การสอบถามอย่าง

ไม่เป็นทางการจากญาติมิตร การสร้างความโนม้เอียง หรือเกณฑ์ในการประเมิน

ค่าทางเลือกต่างๆและปฏิกิริยาต่างๆ เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือหลงัจากการระบุ

และพิจารณาทางเลือกต่างๆ 

ผูบ้ริโภคสามารถแบ่งตามเหตุผลทางดา้นจิตวทิยา เหตุผล อารมณ์มาเป็น

ตวัแบ่งตามเหตุจูงใจใหซ้ื้อสินคา้ ดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มท่ีใชเ้หตุผล ประกอบดว้ย พิจารณาจากความจาํเป็น , คุณประโยชน์

ของผลิตภณัฑ ์

2. กลุ่มผูซ้ื้อในทนัทีทนัใด สามารถแบ่งออกเป็น ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์

และ สีสัน สะดุดตา แปลกแหวกแนว 

3. กลุ่มพิจารณาจากราคาเป็นเกณฑ ์

4. กลุ่มท่ีจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

5. กลุ่มท่ีตดัสินใจซ้ือโดยใชอ้ารมณ์มาเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจ 

5.1 ผลิตภณัฑเ์พื่อสถานะทางสังคม 

5.2 ผลิตภณัฑเ์พื่อความจูงใจ 

5.3 ผลิตภณัฑส์าํหรับผูมี้อาย ุ
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5.4 ผลิตภณัฑเ์พื่อแกไ้ขความวติกกงัวล 

5.5 ผลิตภณัฑเ์พื่อใชง้าน 

5.6 ผลิตภณัฑเ์พื่อความเพลิดเพลินใจ 

ผู ้บริโภคสนใจในการหาข่าวสารโดยเสาะหาข้อมูลจากการค้นหา

หนงัสือ เอกสาร โทรศพัท์ติดต่อคุยกบัเพื่อน หรือหาขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซด์ ส่ิง

เหล่าน้ีทาํให้เห็นถึงกระบวนการซ้ือท่ีเปล่ียนแปลงจากการแกปั้ญหาจาํเจ มาเป็น

การแกปั้ญหายดืเยื้อ 

แหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคได้รับ หรือมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี 

1. แหล่งท่ีมาโดยส่วนตวั (ครอบครัว ญาติ เพื่อน ฯลฯ) 

2. แหล่งท่ีมาจากธุรกรรม (โฆษณา เจา้หนา้ท่ีการขาย ตวัแทนขาย 

หีบห่อสินคา้ การแสดงสินคา้ ฯลฯ) 

3. แหล่งท่ีมาจากสาธารณชน (ส่ือสารมวลชน องค์กรท่ีเสนอขาย

ขอ้มูลการประเมินอนัดบัความตอ้งการสินคา้ของผูบ้ริโภค ) 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

 จากการทาํรายงานวจิยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้ม

ผูใ้หญ่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จดัทาํโดยใช้ลกัษณะงานวิจยัเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) คือการวิจยัท่ีใช้แบบสอบถามมาเป็นเคร่ืองมือ

ในการวดัเป็นหลักโดยใช้สถิติทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามชนิดคาํถามปลายปิด (Close-

ended Questionnaire) และคาํถามแบบสเกล (Likert Scale) ในส่วนของประชากร

ทั้งหมด 400 คนโดยจะทาํการเก็บตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี

การซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ ท่ีมีรายไดเ้กิน 25,000 บาท  

ประชากรมีจาํนวน 400 คน ดงันั้นอา้งอิงจากสูตรใช้สูตรการคาํนวณ

ขนาดตวัอยา่งแบบประชากรนบัไม่ได ้ดงัน้ี 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

P = ค่าเปอร์เซนต ์ท่ีตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
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e = ค่า % ความคลาดเคล่ือนจากกลุ่มตวัอยา่ง 

Z = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยักาํหนดไว ้ซ่ึงท่ีนิยมใชก้นัมี 2 ระดบัไดแ้ก่ 

   ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% Z มีค่าเท่ากบั 1.96 

   ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% Z มีค่าเท่ากบั 2.58 

ดงันั้น  

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

            (0.05)2 

n = 384.16  หรือ 384 ราย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 

1.การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูป แลว้นาํค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2.เพื่อทดสอบสมมติฐานทางการศึกษา โดยใช้สถิติการทดสอบกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Sample Test : t-test) การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Anova:F-test) และการวิเคราะห์การถดถอย

แบบพหุ (Multiple Regression Analysis หรือ MRA 
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4.ผลการวเิคราะห์/บทสรุป 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลทดสอบ

สมมติฐาน 

ค่านยัสาํคญั เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.20  √ 

อาย ุ 0.27  √ 

อาชีพ 0.04 √  

รายได ้ 0.002 √  

การศึกษา 0.276  √ 

ผลิตภณัฑ ์ 0.554  √ 

ราคา 0.75  √ 

สถานท่ีจดัจาํหน่าย 0.170  √ 

ส่งเสริมการขาย 0.481  √ 

ด้ า น ภ า พ ลั ก ษ ณ์

สินคา้ 

0.023 √  

ดา้นความภกัดีสินคา้ 0.517  √ 

ดา้นความไวว้างใจ 0.000 √  

 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

1. เพศ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเพศชายมากท่ีสุด มีจาํนวน 224 คน คิดเป็น

ร้อยละ 56 รองลงมาคือ เพศหญิง มีจาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 

2. อาย ุกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุระหวา่ง 51-60 ปี มีจาํนวน 126 

คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมา เป็นอายุระหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.5 

อนัดบัท่ี 3 อยูใ่นช่วงอายุระหวา่ง31-40 ปี มีจาํนวน97 คน คิดเป็นร้อยละ24.3 

อนัดบัท่ี 4 อยูใ่นช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป มีจาํนวน44 คน คิดเป็นร้อยละ11.0 และ

อนัดบัสุดทา้ย อยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง20-30 ปี  มีจาํนวน15 คน คิดเป็นร้อยละ3.8 
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3. อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ มี

จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั มี

จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 อนัดบัท่ี 3 คือ พนกังานบริษทั มีจาํนวน 52 คน 

คิดเป็นร้อยละ 13 อนัดบัท่ี 4 คือ คา้ขาย มีจาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5  

อนัดบัท่ี 5 คือ รับราชการ มีจาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ6.3 และกลุ่มอาชีพท่ีมี

จาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ วชิาชีพอิสระ มีจาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 

4. การศึกษากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด มี

จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท มีจาํนวน 150 

คน คิดเป็นร้อยละ 37.5  อนัดบัท่ี 3 ระดบัอนุปริญญา/ปวช./ปวส.มีจาํนวน 41 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10.3 อนัดบัท่ี 4 ระดบัปริญญาเอกมีจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.3 และระดบัท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1.0 

5. รายได ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ีช่วงรายได ้สูง

กวา่ 65,000 บาท มีจาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8  รองลงมาคือ ช่วงรายได ้

55,001-65,000 บาท มีจาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 อนัดบัท่ี 3 ช่วงรายได ้

45,001-55,000  บาท มีจาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ16.8 อนัดบัท่ี 4ช่วงรายได ้ 

35,001-45,000  บาท มีจาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ16.0  อนัดบัท่ี 5 ช่วงรายได ้ 

25,001-35,000 บาท มีจาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ9.5 และช่วงรายไดท่ี้มีจาํนวน

นอ้ยท่ีสุดคือ ช่วงรายได ้15,000-25,000  บาท มีจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ9.0 

ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

โดยภาพรวมของผูบ้ริโภคท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัสินคา้ท่ีซึมซับดี แห้ง

สนิท ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.53 ส่วนรองลงมา คือสินคา้ท่ีมีคุณภาพได้

มาตรฐาน ค่าเฉล่ีย 8.52 รูปลกัษณ์บรรจุภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 8.38 ไม่มีกล่ินอบัช้ืน 

ค่าเฉล่ีย 8.30 เทปดา้นหนา้ติดไดห้ลายคร้ัง ค่าเฉล่ีย 8.11 ส่วนลาํดบัสุดทา้ยคือ มี

แถบแสดงความเปียกช้ืน มีค่าเฉล่ีย 8.04 
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2. ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ แสดงวา่ตวัอยา่ง

ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสําคญัระดบัมากกบั ราคาไม่เกินกาํลงัซ้ือ มีค่าเฉล่ีย 

8.93 และใหค้วามสาํคญักบัราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย 8.86 

3. ปัจจยัสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ แสดง

วา่ตวัอยา่งประชากรส่วนใหญ่ให้ความสําคญัระดบัมากท่ีสุดกบั ห้างสรรพสินคา้ 

มีค่าเฉล่ีย 9.41 และใหค้วามสาํคญัรองลงมาคือร้านขายยา มีค่าเฉล่ีย 8.93 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัการมีการ

ส่งเสริมการขายโดยการให้ส่วนลดและของแถมในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.84 

รองลงมาคือ มีการประชาสัมพนัธ์โดยมีการจดักิจกรรมตามโรงพยาบาล ค่าเฉล่ีย 

8.51 และ โฆษณาม่ีผลต่อความตอ้งการ ค่าเฉล่ีย 8.41 

ระดับของปัจจัยอืน่ๆทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 

 โดยภาพรวมของผูบ้ริโภคท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบั ตราสินคา้มี

ความน่าเช่ือถือในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.93 รองลงมาคือ มีช่ือเสียงเป็นท่ี

ยอมรับ ค่าเฉล่ีย 8.87 อนัดบัสุดทา้ยคือ การแนะนาํโดยคนรู้จกัมีผลต่อความ

ตอ้งการผา้ออ้มผูใ้หญ่ ค่าเฉล่ีย 8.64 

2. ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีต่อสินคา้ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัการ

อยากเลือกซ้ือยี่ห้อน้ีเท่านั้นและอยากให้แนะนาํให้ผูอ่ื้น ค่าเฉล่ีย 8.62  อนัดบั

สุดทา้ยคือ อยากกลบัมาซ้ืออีก ค่าเฉล่ีย 8.60 

3. ปัจจัยด้านความไว้วางใจ กลุ่มตัวอย่างให้ความไว้วางใจว่ามีความ

ไวว้างใจบริษทัในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 8.99  รองลงมาคือ มีความไวว้างใจในการ

จดัจาํหน่าย ค่าเฉล่ีย 8.92 อนัดบัสุดทา้ยคือ มีความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 

8.88 

4. ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งพอใจในราคา ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 

9.14  รองลงมาคือ มีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ ค่าเฉล่ีย 8.90 และอนัดบัสุดทา้ยคือ

มีความพึงพอใจในการใชม้ากกวา่หน่ึงยีห่อ้ ค่าเฉล่ีย 8.74 
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5.อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการวจิยัได ้ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีอาชีพเป็น

พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายได ้ตั้งแต่ 65,000 บาทข้ึนไป สําเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี เป็นผูส้นใจในการเลือกซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ทางเลือกมากท่ีสุด 

 สาํหรับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อส่วนประสมทางการตลาด ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ 

 สาํหรับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือผา้อ้อมผูใ้หญ่ในด้านภาพลักษณ์สินค้า ท่ีมีตราสินค้ามีความ

น่าเช่ือถือ  มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ และ การแนะนาํโดยเพื่อน หรือคนรู้จกั มีผล

ต่อความตอ้งการผา้ออ้มผูใ้หญ่ , ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ ท่ีมีความไวว้างใจใน

ผลิตภณัฑ ์มีความไวว้างใจร้านคา้จาํหน่าย และ ความไวว้างใจในบริษทั  

6.ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะจากการทาํวจัิยคร้ังนี ้

1. จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี ปัจจยั อาชีพ และ รายไดมี้ความแตกต่างต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ 

2. ผูป้ระกอบการควรวางกลยุทธ์ท่ีสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภคในด้าน

ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการสํารวจดว้ยการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง (Focus Group) 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด 

2. การเก็บตวัอย่างในคร้ังน้ีส่วนมากจะเก็บตวัอย่างจากโรงพยาบาล และ

ร้านขายยา ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ก็บตามปริมณฑลและภูมิภาค

ต่างๆ ซ่ึงจะทาํให้ทราบขอ้มูลเชิงลึกในการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ได้มาก

ยิง่ข้ึน 
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          ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการศูนย์ออกกาํลงักายของผู้บริโภค 

ในเขตหนองแขม จังหวดักรุงเทพมหานคร 

Factors  Affecting Consumer’s Decision to Select Fitness Center Service  

In Nongkhaem District , Bangkok Province 

ปกรณ์  วงศส์วสัด์ิ 1 ผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร  ขาํเดช 2 

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

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีเพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตหนอง

แขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร และศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยอ์อกกาํลงักาย

ของผูบ้ริโภคในเขตหนองแขม โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภค

ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไปและไดใ้ชบ้ริการศูนยท่ี์ตั้งอยูใ่นเขตหนองแขม จงัหวดั

กรุงเทพมหานครจาํนวน 400 รายผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักาย ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คือ 

 (1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยเพศ อาย ุและระดบั การศึกษาท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภค

ในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

(2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยดา้นราคาและสถานท่ี 

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตหนอง

แขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 และ 

  

_______________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 (3) ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ยดา้นภาพลกัษณ์และความภกัดี มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตหนองแขม จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : การตัดสินใจ  ศูนย์ออกกาํลงักาย   

 

Abstract 

The objectives of this research were to study about demographic 

factors affecting consumer’s decision to select fitness center service in 

Nongkhaem District of Bangkok Province and also to study the relationship 

between marketing mix factor , other factor and consumer’s decision to select 

fitness center service in Nongkhaem District of Bangkok Province by using 

questionnaires to compile data from 400 consumers who have aged from full 15 

years upwards , and using fitness center where located in Nongkhaem District 

of Bangkok Province. Results of the research showed that 3 factors affecting 

decision to select fitness center service at the 0.05 level of significance as 

follows (1) Demographic factors toward different gender, age, and level of 

education. (2) Marketing mix factors toward price and place and (3) Other 

factors toward brand Image and brand loyalty. 

KEY WORDS : DECISION, FITNESS CENTER  

1.บทนํา 

            ในยุคปัจจุบนัมนุษยมี์ปัญหาทางดา้นสุขภาพพลานามยั อนัเน่ืองมากจาก

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการติดต่อส่ือสารและเทคโนโลยี ประกอบกับ

รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ดังนั้นแล้วมนุษย์จึง

เล็งเห็นความสาํคญัต่อการออกกาํลงักายในชีวิตประจาํวนัเป็นอยา่งยิ่ง เพราะการ

ออกกาํลงักายเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคญัท่ีทาํให้ผูอ้อกกาํลงัมีสุขภาพพลานามยั

ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ และยงัช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตท่ีดีไดอี้กดว้ย ศูนยอ์อกกาํลงั

กายจึงไดเ้ป็นทางเลือกหน่ึงท่ีตอบสนองความตอ้งการในเร่ืองการออกกาํลงักาย
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ของผูบ้ริโภคได้ แต่ปัจจุบันน้ีธุรกิจศูนย์ออกกําลังกายได้เกิดข้ึนหลายแห่ง

มากมายและมีการขยายตลาดไปยงัเขตพื้นท่ีต่างๆอยา่งรวดเร็วอนัเน่ืองมาจากการ

ได้รับความนิยมท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งตามห้างสรรพสินคา้ โรงพยาบาล โรงแรม และ

อาคารท่ีพกั ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการตดัสินใจท่ีจะใช้บริการ ทาํให้

ธุรกิจศูนยอ์อกกาํลงักายมีการแข่งขนัทางดา้นการตลาดมากยิ่งข้ึน ดงันั้นผูด้าํเนิน

ธุรกิจจึงควรให้ความสําคัญท่ีจะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบต่างๆ 

เพื่อท่ีจะดึงดูดใจและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเป็นสมาชิก

และใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการศูนย์ออกกําลังกายของผู ้บริโภคในเขตหนองแขม จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บ ริ ก า ร ศู น ย์อ อ ก กํา ลั ง ก า ย ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต ห น อ ง แ ข ม  จัง ห วัด

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยอ่ืนๆประกอบด้วยภาพลักษณ์,ความภักดีและความ

ไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคใน

เขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

     1.     ผลของการศึกษาทาํให้เขา้ใจถึงปัจจยัสําคญัต่างๆท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการศูนยอ์อกกาํลงักายในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร     

2.  เพื่อนําผลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีไปเป็นประโยชน์สําหรับ

ผูป้ระกอบการและผูท่ี้สนใจจะลงทุนประกอบธุรกิจเก่ียวกบัศูนยอ์อกกาํลงักาย

ในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร อาจนาํไปใช้ในการกาํหนดกลยุทธ์

ทางการตลาด ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และสร้าง

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
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3.     ผลของการศึกษาจะเป็นแนวทางให้กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและเพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

สมมติฐานการวจัิย 

       สมมติฐานที ่1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีผลกับการตดัสินใจ

เลือกใชศู้นยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

     สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์และ

บริการ ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจเลือกใชศู้นยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภค 

       สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ ความภกัดี และความ

ไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชศู้นยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภค 
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กรอบแนวความคิด 

           ตัวแปรอสิระ                                               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

      - เพศ    

       - อายุ 

       - สถานภาพสมรส    

       - ระดบัการศึกษา 

       - อาชีพ 

       - รายได ้    

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

        - ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

        - ราคา    

        - สถานท่ี 

        - การส่งเสริมทางการตลาด   

ปัจจัยอืน่ๆ 

      - ภาพลกัษณ์    

       - ความภกัดี  

       -ความไวว้างใจ 

การตดัสินใจเลือกใช ้

บริการศูนยอ์อกกาํลงั 

กาย 
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2.แนวคิด 

            ในการศึกษาวจิยัเร่ือง”ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนย์

ออกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัได้

นาํแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนย์

ออกกาํลงักาย โดยสรุปแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

            จิราภา  พึ่งบางกรวย (2550:26) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การตลาด

ของฟิตเนสเซ็นเตอร์ในประเทศไทย พบวา่ ในปี 2549 สภาพการตลาดของการ

ออกกาํลงักายในประเทศไทย มีมูลค่าทางการตลาด 1,500 ล้านบาท  มี

ผูป้ระกอบการหลายราย โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ๆ ในตลาดจะให้บริการดา้น

ฟิตเนส เซ็นเตอร์เป็นส่วนใหญ่  บริการท่ีมีให้ ไดแ้ก่ เคร่ืองออกกาํลงักาย  และมี

เจา้หน้าท่ีให้คาํปรึกษาแนะนาํการออกกาํลงักาย และฟิตเนสเซ็นเตอร์เหล่าน้ีจะ

แข่งขนักนัดว้ยพื้นท่ีให้บริการท่ีอยู่ใจกลางเมือง จึงทาํให้ในปัจจุบนัธุรกิจศูนย์

สุขภาพจึงเกิดข้ึนจาํนวนมากและมีการแข่งขนักนัทางตลาดเพื่อรองรับความ

ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

           ธราดล และมณฑา เก่งการพาณิช (2546 : 4) ให้แนวคิดการออกกาํลงักาย

ว่า การออกกาํลงักาย หรือ กิจกรรมทางกาย หมายถึง การออกกาํลังกายตาม

แผนการของตนเองท่ีวางไว ้ เพื่อการนนัทนาการหรือในยามวา่ง หรือเพื่อความ

สมบูรณ์ของร่างกาย (fitness) การออกกาํลงักายตามความหมายน้ีจึงตอ้งเป็นไป

ตามวตัถุประสงค์เฉพาะ เช่น เพื่อการปรับปรุงความสมบูรณ์ของร่างกาย เพื่อ

สุขภาพ หรือเพื่อการปะทะสังสรรคท์างสังคม  

           อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและใชสิ้นคา้และ

บริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็น

ตวักาํหนดปฏิกิริยาเหล่านั้น คาํจาํกดัความเหล่าน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสาํคญั คือ  

           1.ปฏิกิริยาของบุคคลซ่ึงรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินทางไปและ

กลบัจากร้านคา้ การจ่ายของในร้านคา้ การซ้ือ การขนส่ง การใชป้ระโยชน์และ

การประเมินค่าสินคา้และบริการท่ีมีจาหน่ายอยูใ่นตลาด  
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           2. บุคคลเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใช้สินคา้และบริการทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงหมายถึงผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้และบริการเพื่อนาํไปใช้บริโภคเอง 

หรือเพื่อการบริโภคของหน่วยบริโภคต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เช่น 

ครอบครัว 

           3. เป็นการรวมกระบวนการต่าง ๆ ของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็น

ตวักาํหนดปฏิกิริยาทางการตลาด เช่น การติดต่อกบัพนกังานขาย ส่ือโฆษณา 

และการเปิดรับข่าวสารการโฆษณา การสอบถามอยา่งไม่เป็นทางการจากญาติ

มิตร การสร้างความโน้มเอียงหรือเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกต่าง ๆ และ

ปฏิกิริยาต่าง ๆ เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือหลงัจากการระบุและพิจารณาทางเลือก

ต่าง ๆ เป็นอยา่งดีแลว้  

           ดงันั้นผูซ้ื้อรายใดรายหน่ึงลงมือซ้ือผลิตภณัฑ์จึงเป็นเพราะมีส่ิงเร้า เขา้ไป

กระตุน้เป้าหมายของการกระตุน้อยูท่ี่ กล่องไขปริศนา (Black Box) ซ่ึงประกอบ

ไปดว้ย ลกัษณะเฉพาะและกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อนัน่เอง ผลของการ

กระตุน้ทาํให้ผูซ้ื้อ เลือกผลิตภณัฑ์ท่ีจะซ้ือ เลือกตราท่ีจะซ้ือ เลือกผูข้าย เลือก

จงัหวะเวลา และ ปริมาณในการซ้ือ ลกัษณะเฉพาะของผูซ้ื้อเป็นตวัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การรับรู้วา่มีส่ิงเร้าเขา้มากระตุน้ และมีอิทธิพลต่อการกาํหนดท่าทีการตอบสนอง

ต่อส่ิงเร้าท่ีรับรู้นั้น ส่วนกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เป็นตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

กาํหนดผลลพัธ์ของการตอบสนอง  

           Kotler Philip (2003) ไดใ้ห้แนวคิดว่า กระบวนการตดัสินใจในการซ้ือ 

(Buying Decision Process) คือ ขั้นตอนต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งผา่นหรือพิจารณา

หรือลงมือกระทําอย่างเป็นลําดับและดําเนินต่อเน่ืองไปจนกระทั่งเกิดการ 

ตัดสินใจซ้ือและลงมือซ้ือสินค้าหรือบริการ ในขั้นตอนของกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะตอ้งผา่นขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอนคือ การตระหนกัถึง

ปัญหาหรือความตอ้งการ , การแสวงหาขอ้มูลและทางเลือก, การประเมินและ

วิเคราะห์ขอ้มูลและทางเลือก, การตดัใจซ้ือ และการประเมินผลและพฤติกรรม

หลงัการซ้ือ  
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3.ข้ันตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจัิย 

             ประชากรท่ีจะทาํการศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ผูบ้ริโภคทั้งชายและ

หญิงอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ท่ีไดท้าํการสมคัรเป็นสมาชิกและใชบ้ริการศูนยอ์อก

กาํลงักายในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร แลว้และมีภูมิลาํเนาหรือพกั

อาศยัอยูใ่นเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร ทั้งหมดจาํนวน 400 คน โดย

ผูว้จิยักาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากการคาํนวณตามสูตร N = Z2/4(e)2  (ท่ีมา: 

สุชาดา กีระนนัทน์, 2540) โดย  N แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง , Z  แทน ค่า

มาตราฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 %  และ e  แทน ค่าสัดส่วนความคาดเคล่ือน 

5% ทั้งน้ีผูว้ิจยัมีแนวทางในการเลือกกลุ่มตวัอย่างเป้าหมายโดยใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และการสุ่มแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) ภายในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

           เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลสําหรับงานวิจัยในคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire)  ลักษณะคาํถามเป็นแบบปลายปิดท่ีมีหลาย

ตวัเลือกใหเ้ลือกตอบ (Multiple- Choice Questions)  และคาํถามแบบแสดงระดบั

ความคิดเห็น มีทั้งหมด 11 ระดบั (Rating Scale) ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ตอน คือ (1) 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  (2) ความคิดเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด (3) ความคิดเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ ความภกัดี และความ

ไวว้างใจ และ (4) ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักาย  

           ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ คือ (1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามหลงั

ทาํการศึกษา  และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (2) สร้างแบบสอบถามให้

ครอบคลุมเน้ือหาท่ีได้ศึกษาและสามารถดาํเนินงานวิจยัเพื่อให้ได้ผลวิจยัตาม

วตัถุประสงค์ท่ีสามารถพิสูจน์สมมติฐานท่ีตั้งไวไ้ด ้และถูกตอ้งตามระเบียบการ

วจิยั(3) นาํแบบสอบถามไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อทาํการทบทวน ตรวจสอบ 

และวิจารณ์เพื่อแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมถูกตอ้ง และมีความสอดคล้องกับ
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วตัถุประสงคข์องงานวจิยัในคร้ังน้ี และ (4 ) นาํแบบสอบ ถามท่ีไดจ้าํนวน 30 ชุด 

ไปทาํการทดสอบความเช่ือมัน่ก่อนนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคสนามจริง 

            ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยั ดว้ยการดาํเนินการทดสอบ

แบบสอบถามกับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง

จาํนวน 30 รายท่ีอยูใ่นเขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อนาํไปวิเคราะห์หา

ความเช่ือมัน่ของกลุ่มขอ้คาํถามท่ีเป็นแบบแสดงระดบัความคิดเห็นซ่ึงค่าท่ีได้

ความเช่ือมัน่เฉล่ีย 0.89   จึงถือวา่กลุ่มขอ้คาํถามดงักล่าวท่ีมีความน่าเช่ือถืออยูใ่น

ระดบัสูง 

           และในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัได้เลือกใช้สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล คือ (1) สถิติพรรณนาได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) , ค่าร้อยละ 

(Percentage) ,ค่าเฉล่ีย(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และ (2) สถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

    1.เพศ 0.006    

    2.อาย ุ 0.001    

    3.อาชีพ 0.119    

4.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.119    

    5.ระดบัการศึกษา 0.049    

    6.สถานภาพ 0.384    

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

    1.ผลิตภณัฑแ์ละ

บริการ 

0.583    

    2.ราคา 0.031    

    3.สถานท่ี 0.000    

    4.การส่งเสริมทาง

การตลาด 

0.063    

ปัจจัยอืน่ๆ 

    1.ภาพลกัษณ์ 0.000    

    2.ความภกัดี 0.000    

    3.ความไวว้างใจ 0.196    
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5.สรุป/ฮธิปรายผลการวจัิย 

             สรุปลกัษณะส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการตอบแบบสอบถาม คือ 

เพศชาย จาํนวน 207 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.80 มีอายุระหวา่ง 36-45 ปี จาํนวน 

117 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.3 มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 147 ราย คิด

เป็นร้อยละ 36.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 108 

ราย คิดเป็นร้อยละ 27 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 218 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 54.5 และมีสถานภาพการสมรสเป็นโสด จาํนวน 202 ราย คิดเป็นร้อยละ 

50.5 

             กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นของท่ีเ ก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ และดา้นสถานท่ี โดยภาพรวมมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งอยา่ง

ยิง่ ในดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการศูนย์ออกกําลังกายอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก ซ่ึงมีความ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนรเศรษฐกมลสุทธิและคณะ (2550) ท่ีไดท้าํการศึกษา

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนส-เซ็นเตอร์ 

พบวา่ ในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคาและการส่งเสริม

การตลาดตามลาํดบั 

            สําหรับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยอ่ืนๆ ด้านความภักดีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งมาก ในดา้น

ภาพลกัษณ์และดา้นความไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อก

กาํลงักายอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งอยา่งยิ่ง และสําหรับความคิดเห็นเก่ียวกบั

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งอยา่ง

ยิง่  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั 

ในด้านเพศ อายุ ระดบัการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยอ์อก
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กาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงยงัไม่มีความสอดคลอ้งกบังานวจิยั 

ชาภา วงษก์าญจนกุล (2547) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์บริหารร่างกายของผูนิ้ยมออกกาํลังกายในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการเลือกใช้ศูนย์บริหารร่างกายท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

            สําหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาและด้านสถานท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคใน

เขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และสาํหรับปัจจยัอ่ืนๆดา้นภาพลกัษณ์และดา้นความภกัดี มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตหนองแขม จงัหวดั

กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีปัจจยัอ่ืนๆในดา้น

ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนมากท่ีสุด 

6.ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังนี ้

         1.จากผลการวจิยัน้ี พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักาย ไดแ้ก่ เพศ , อาย ุและระดบัการศึกษา  

         2.ผลการวจิยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ควรให้ความสําคญัในการวาง

กลยุทธ์ดา้นราคา โดยมีการตั้งราคาค่าใช้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัตลาด และ ดา้น

สถานท่ี โดยใหค้วามสาํคญัถึงความสะดวกสบายในการเดินทางมาใชบ้ริการศูนย์

ออกกาํลงักายของผูบ้ริโภค  

         3.ผูป้ระกอบการควรวางกลยุทธ์ท่ีสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภคในด้าน

ภาพลกัษณ์ โดยรักษาช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือให้คงท่ีหรือเพิ่มข้ึน และดา้น

ความภกัดี โดยให้ความสําคญัและรักษากลุ่มลูกคา้เก่าท่ีมาใช้บริการศูนยอ์อก

กาํลงักายอยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

       1.ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผู ้บริโภคท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเ ลือกใช้บ ริการศูนย์ออกกําลังกายในเขตหนองแขม จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

       2.ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์

ออกกาํลงักายไปยงัเขตพื้นท่ีต่างๆในกรุงเทพมหานคร  

       3.ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของพนกังานท่ีให้บริการศูนยอ์อกกาํลงั

กาย 

7.กติติกรรมประกาศ 

               การศึกษาค้นคว้า อิสระฉบับน้ีสํา เ ร็จได้ด้วย ดี  โดยได้รับความ

อนุเคราะห์จากผูมี้พระคุณหลายท่าน โดยเฉพาะ ผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร  ขาํเดช 

อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีได้สละเวลาให้คาํปรึกษาและแนะนําเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ขอ้บกพร่องต่างๆ นอกจากน้ี ยงัรวมไปถึงบุคคลต่าง ๆ รอบขา้ง ไดแ้ก่ เพื่อน, รุ่น

พี่ และ ผูก้รอกแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นผูท้ ั้งให้ความร่วมมือและกาํลงัใจ โดยเฉพาะ

คุณพอ่และคุณแม่ท่ีช่วยสนบัสนุนรายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีให้สําเร็จ

ตามเป้าหมายท่ีวางไว้และมีความสมบูรณ์มากยิ่ง ข้ึน  ผู ้วิจ ัย จึงขอกราบ

ขอบพระคุณมาไว ้ณ โอกาสน้ี 

8.เอกสารอ้างองิ 

จิราพา พึ่ งบางกรวย. กลยุทธ์การตลาดของฟิตเนสเซ็นเตอร์ในประเทศไทย

รายงานวิจยัสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ , มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2550. 

ชาภา วงษ์กาญจนกุล. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บ ริ ก า ร ศู น ย์บ ริ ห า ร ร่ า ง ก า ย ข อ ง ผู ้ นิ ย ม อ อ ก กํา ลัง ก า ย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร,รายงานการค้นควา้อิสระภาควิชาการจดัการทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัรังสิต , 2547 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนของประชากร 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS THAT EFFECT MSW SEPARATING MOTIVATION OF 

HABITANT IN BANGKOK 

บรรจง วทิยถาวรวงศ ์1 ผศ. ( พิเศษ )  ดร.อิทธิกร ขาํเดช 2   

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

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาค ร้ัง น้ี  มีว ัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาอิทธิพลของลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านการรับรู้เก่ียวกับเร่ืองส่ิงแวดล้อม ภาวะโลกร้อน 

ปัญหาการเก็บขยะของกทม. และปัจจยัดา้นการส่งเสริมในการแยกขยะครัวเรือน        

กับแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร   

โดยใช้แบบสอบถามกบัประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยไม่

จาํกัดอายุและลักษณะท่ีพัก มีส่วนท่ีเป็นผู ้ก่อให้เกิดขยะ และมีการทิ้งขยะ

ครัวเรือนเป็นประจาํ จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ

ใช ้t-Test  One-Way ANOVA (F-Test) Multiple Regression Analysis (MRA) 

ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที  0.05  
 

_______________________________________________________________________ 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้น อายุ อาชีพ สถานภาพ

สมรส จาํนวนประชากรต่อครัวเรือน ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายได้

ครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือน มีความแตกต่างกนั กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน 

ปัจจยัดา้นการรับรู้ในเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการรับรู้ในเร่ืองการกาํจดั

ขยะในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบั แรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน ปัจจยัดา้น

การส่งเสริม ในเร่ืองการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดหรือกฎหมาย และปัจจยัดา้นการ

รณรงคส่์งเสริมให้เกิดการแยกขยะ มีความสัมพนัธ์กบั แรงจูงใจในการแยกขยะ

ครัวเรือนของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

คําสําคัญ :  MSW, การแยกขยะครัวเรือน, ปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 

ภาวะโลกร้อน, ปัญหาการเก็บขยะของกทม., ปัจจยัการส่งเสริมเร่ือง

การแยกขยะ, แรงจูงใจในการแยกขยะ 

 

Abstract 

This study aimed to examine the influence of demographic that effect 

MSW separating motivation of habitant in Bangkok and to study the 

relationship between perception factors; such as  environmental preservation 

global warming, Bangkok’s MSW collection problems; and promotion factors; 

such as MSW separation promotion and law obligation; to effect MSW 

separating motivation of habitant in Bangkok. The method utilize questionnaire 

to collect data of 400 habitant in Bangkok, with no limitation of age, type of 

houses they lived in, but contributed to MSW generating. Statistics used are 

Percentage, Mean, Standard Deviation together with t-Test, One-Way ANOVA 

(F-Test), and Multiple Regression Analysis (MRA) for testing of hypothesis at 

significant level of 0.05. 

 The result of hypothesis test shows that all demographic factors but sex 

have effect to MSW separating motivation. Perception factors such as 
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environmental preservation, MSW disposal problems, and promotion factors 

such as MSW separation promotion and law obligation have relationship with 

MSW separating motivation. 

KEYWORDS : MUNICIPAL SOLID WASTE,  MSW SEPARATION, 

ENVIRONMENTAL PERCEPTION FACTOR,  GLOBAL WARMING, 

MSW SEPARATING PROMOTION PERCEPTION FACTOR, 

BANGKOK’S MSW COLLECTING PROBLEMS, MSW SEPARATING 

MOTIVATION 

1.บทนํา 

จากการขยายตัวของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทาง

อุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการบริโภคท่ีมากข้ึน ทาํให้ปริมาณกากของเสีย ได้แก่ 

ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล สารอนัตรายต่างๆเกิดเพิ่มมากข้ึน ก่อให้เกิดปัญหาต่อการ

ดาํรงชีวิตของคนในชุมชน ตั้งแต่เร่ืองพื้นฐานเช่นปัญหาขยะอุดตนัระบบระบาย

นํ้าทาํใหเ้กิดปัญหานํ้าท่วม  นํ้าเน่า ไปจนถึงปัญหากากของเสีย สารอนัตราย และ

สารพิษปนเป้ือนในแหล่งนํ้ า ดิน และอากาศ ตลอดจนบางส่วนตกค้างอยู่ใน

อาหาร ซ่ึงมีผลต่อประชาชนผูอ้าศยัในชุมชนในเร่ืองสุขภาพทัว่ไป จากความ

เส่ียงต่ออนัตรายจากการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร 

โรคมะเร็ง ตลอดจนโรคผิดปกติทางพนัธุกรรม เป็นตน้ และบางคร้ังถึงแก่ชีวิตก็

มี   

การขยายตวัของชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่มีปริมาณขยะ

เพิ่มข้ึนทุกปี ทาํใหก้ทม.ไม่สามารถจดัเก็บไดท้ั้งหมด เกิดเป็นปัญหาท่ีตอ้งจดัการ

และแกไ้ข ทั้งน้ีปัญหาขยะไม่ไดอ้ยูท่ี่จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนเท่านั้น หากแต่วิธีการและ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะก็มีผลอย่างมาก ซ่ึงในปัจจุบันนับว่า

ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ยงัไม่ไดด้าํเนินการใชร้ะบบคดัแยกขยะ

ซ่ึงจะสามารถลดปัญหา จากการลดจาํนวนขยะท่ีตอ้งกาํจดัลงได้บางส่วน และ

บางส่วนสามารถไดป้ระโยชน์จากตวัขยะเองดว้ย ซ่ึงต่างประเทศท่ีเจริญแลว้ไดมี้

การพฒันาใชง้านมานานแลว้ 
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ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับแล้วว่าขยะก็มีคุณค่าในตัว เน่ืองจากบางส่วน

สามารถนาํไปใช้ใหม่ (Recycle) ได้ บางส่วนสามารถนาํไปเป็นเช้ือเพลิงได ้

แมก้ระทัง่ขยะอินทรียก์็ยงัสามารถนาํไปทาํปุ๋ยหรือแก๊สชีวภาพได ้ซ่ึงการบริหาร

จดัการขยะอย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ จะเกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อ

สังคม เช่น ลดปัญหาขยะ ลดปัญหาสุขภาพประชากร สามารถช่วยลดปัญหาโลก

ร้อนโดยลดการปล่อย CO2 จากการใชข้ยะเป็นพลงังานทดแทนไดอี้กดว้ย  

การบริหารจดัการขยะดงักล่าว ถือวา่เป็นงานท่ีตอ้งการการลงทุนสูง ทั้ง

ดา้นระบบการจดัเก็บ การคดัแยก และการกาํจดัขยะ ทาํให้โอกาสท่ีจะเกิดระบบ

การจดัการขยะอย่างย ัง่ยืนเป็นไปไดย้าก อย่างไรก็ตาม หากประชาชนให้ความ

ร่วมมือในการคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทาง จะทาํให้ระบบการจดัการเป็นไปไดอ้ยา่ง

สะดวก ทาํใหก้ารจดัการขยะมีประสิทธิภาพไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีไม่สูงมากเกินไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้ม ภาวะโลกร้อนและปัญหาการเก็บขยะของกทม. กบัแรงจูงใจในการ

แยกขยะครัวเรือนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการส่งเสริมในการแยก

ขยะครัวเรือน กับแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับกรุงเทพมหานคร ได้นาํขอ้มูลไปใช้ในการ

ปรับปรุงและวางแผนการรณรงคส่์งเสริมใหป้ระชาชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

เร่ืองความร่วมมือในการคดัแยกขยะครัวเรือนไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคล้องกบั

แรงจูงใจของประชาชนผูพ้กัอาศยั  

2. เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับกรุงเทพมหานคร หรือผู ้ประกอบการ

อุตสาหกรรมการแยกขยะครัวเรือน ได้นาํขอ้มูลไปใช้ในการพฒันาระบบการ
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จดัเก็บ และการคดัแยกขยะครัวเรือน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์

สูงสุดต่อสังคม  

3. สมมติฐานของการวจัิย 

สมมติฐานที ่1  ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่แรงจูงใจ

ในการแยกขยะครัวเรือนแตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่2 ปัจจยัเร่ืองการรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ภาวะโลก

ร้อนและปัญหาการเก็บขยะของกทม. มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการแยกขยะ

ครัวเรือน 

สมมติฐานที ่3  ปัจจัยด้านการส่งเสริมในการแยกขยะ ปัจจัยด้าน

ขอ้กาํหนดหรือกฎหมาย มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน 
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กรอบแนวคิด 

 

      

      

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.แนวคิด 

ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยสรุปในการศึกษาน้ี มีดงัน้ี 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายไดค้รัวเรือน

เฉล่ียต่อเดือน จาํนวนประชากรต่อครัวเรือน 

ปัจจัยด้านการรับรู้ เกีย่วกบัเร่ืองส่ิงแวดล้อม 

ภาวะโลกร้อนและปัญหาการเกบ็ขยะของกทม. 

• การรับรู้ในเร่ืองภาวะโลกร้อน 

• การรับรู้ในเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

• การรับรู้ในเร่ืองขยะครัวเรือนและการกาํจดั

ขยะของกทม. 

• การรับรู้ในเร่ืองการกาํจดัขยะในภาพรวม 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมในการแยกขยะ 

• ปัจจยัดา้นขอ้กาํหนดหรือกฎหมาย 

• ปัจจยัดา้นการส่งเสริมใหเ้กิดการแยกขยะ 

แรงจูงใจใน

การแยกขยะ

ครัวเรือน 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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กิตติพงศ ์ โตสติ-สบ. (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

แรงจูงใจในการคดัแยกขยะมูลฝอย ของประชาชน ในตาํบลด่านชุมพล อาํเภอบ่อ

ไร่ จงัหวดัตราด ซ่ึงพบวา่ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะมูลฝอย ทศันคติเก่ียวกบั

เร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้ม มีความสาํคญัและมีผลต่อแรงจูงใจในการแยกขยะ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2525) ไดใ้หค้วามหมาย ขยะมูลฝอย 

หรือขยะครัวเรือน หรือขยะชุมชนหมายถึง เศษส่ิงของท่ีทิ้งแลว้ จากบา้นเรือน ท่ี

พกัอาศยั สถานท่ีต่างๆ รวมถึงสถานท่ีสาธารณะ ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม 

ยกเวน้ อุจจาระ และปัสสาวะของมนุษย ์ อาจมาจากกระบวนการผลิตและการ

อุปโภคซ่ึงเส่ือมสภาพจนใชก้ารไม่ไดห้รือไม่ตอ้งการใชแ้ลว้  

ปริมาณขยะในกทม. (ข่าวสารกรุงเทพฯ, ปริมาณการเก็บขยะของกทม., 

2554) ปัจจุบนัพบวา่มีขยะท่ีเก็บไดเ้ฉล่ียถึง 8,730 ตนัต่อวนัในปี 2554 จาก

จาํนวนบา้นเรือนตามทะเบียนราษฎร์ 2,335,618 หลงัคาเรือน ซ่ึง กทม.สามารถ

เก็บขยะไดจ้ริงเพียง 1,929,011 ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 82.6) โดยมีจาํนวน 

ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ของกรุงเทพมหานครท่ีมีประมาณ 5.7 ลา้นคนในปี 

2551 (กองปกครองและทะเบียน สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร, 2551)  ปริมาณ

ขยะชุมชนท่ีเกิดข้ึนในอตัราเฉล่ีย 1.5 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั (หทยัรัตน์ เสียงดงั 

และช่ืนฤทยั กาญจนะจิตรา."ความเป็นเมืองและขยะ", วารสาร ประชากรและ

สังคม, 2550) จะมีขยะชุมชนเหลือจากการจดัเก็บโดยกรุงเทพมหานครไม่ตํ่ากวา่

วนัละ 3,270 ตนั  

การกาํจดัขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบนั ใช้วิธีการทาํลาย 4 

วธีิ คือ 1) วธีิหมกัเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย ์2) การเทกองกลางแจง้ให้ยอ่ยสลายเองตาม

ธรรมชาติ 3) การเผา 4) การฝังกลบอย่างถูกสุขลกัษณะ ปัจจุบนักทม.จะทาํการ

คดัแยกขยะครัวเรือนระหว่างขนส่งไดบ้างส่วนเป็นขยะอินทรีย ์นาํไปทาํปุ๋ยท่ี

ศูนยอ่์อนนุช ขยะส่วนใหญ่จะส่งไปท่ีสถานีขนถ่ายท่าแร้ง และสถานีหนองแขม 

เพื่อส่งไปฝังกลบท่ีนครปฐม ขยะอีกส่วนหน่ึงซ่ึงไปท่ีสถานีอ่อนนุช จะทาํการอดั

เป็นแท่งเพื่อส่งไปฝังกลบท่ีฉะเชิงเทรา (แผนแม่บทการกาํจดัขยะมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร, คาํสั่งกทม.ท่ี 2013/2550) 
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ปัจจุบัน กทม.มีค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างดําเนินการกําจัดขยะ เป็น

งบประมาณปีละกว่า 6,200 ล้านบาท โดยการทาํปุ๋ยจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 

1000 บาทต่อตนัขยะ การฝังกลบมีค่าใชจ่้ายประมาณ 1800 ถึง 2000 บาทต่อตนั

ขยะ ขยะมูลฝอยติดเช้ือจะใชเ้งินประมาณ 5,800 บาทต่อตนัขยะในการกาํจดั และ

ขยะอนัตรายจากบา้นเรือนจะมีค่าใช้จ่ายสูงท่ีสุดคือประมาณ 7,000 บาทต่อตนั

ขยะ ทั้งน้ีกทม.ตอ้งมีพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งรวมประมาณ 20,000 คน และมีรถเก็บ

ขยะจาํนวน 2,233 คนั (กองวิชาการและแผนงาน สํานักรักษาความสะอาด 

กรุงเทพมหานคร 2547)    

กฎหมายท่ีกําหนดภาพรวมการจัดการของเสียของประเทศ ได้แก่ 

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบญัญติัส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็นกฎหมายพื้นฐานท่ีใช้

ในการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มในภาพรวม โดยมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรท่ี

กาํกบัดูแลการจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบันโยบายของ

ประเทศ การกาํหนดหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ้่าย การจดัตั้งกองทุนส่ิงแวดลอ้ม 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ฯลฯ แต่เน่ืองจากโครงสร้างกฎหมาย

ส่ิงแวดล้อมของไทย มีแนวคิดในการจดัการปัญหาส่ิงแวดล้อมแบบแยกส่วน 

โดยมุ่ ง เน้นการออกกฎหมายเฉพาะ เ ร่ือง  มี เอกเทศแบบเบ็ดเสร็จ  เ ช่น 

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองพ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัโรงงาน 

พ.ศ. 2535 เป็นตน้  

พรเทพ เตชะไพบูลย,์ การจดัการทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน (2010) กล่าวถึง

การใชป้ระโยชน์จากพลงังานขยะโดยเปล่ียนแนวคิดจากการจดัการขยะเป็นการ

จดัการทรัพยากร ขยะท่ีผูค้นมองวา่เป็นของเหลือใชจ้ะถูกมองเป็นวตัถุดิบท่ีจะ

นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้โดยผา่นการคดัแยกประเภทเป็น 4 ประเภท (ผศ.ดร. กนก

ศกัด์ิ เอ่ียมโอภาส, เทคโนโลยีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 

Landfill)) คือ 1) ขยะอินทรีย ์ 2) ขยะ Recycle 3) ขยะท่ีเป็นเช้ือเพลิงได ้RDF 4) 

ขยะอนัตราย   
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สารานุกรมไทย เล่มท่ี 15 (2534) กล่าวว่าวิธีการกาํจดัขยะมูลฝอย 

(Method of Refuse Disposal) มี ทั้งวธีิท่ีถูกสุขลกัษณะ และไม่ถูกสุขลกัษณะ เช่น 

นาํไปกองไวบ้นพื้นดิน, นาํไปทิ้งทะเล, นาํไปฝังกลบ, ใช้ปรับปรุงพื้นท่ี, เผา 

หมกัทาํปุ๋ย, ใชเ้ล้ียงสัตว ์ฯลฯ การจดัการและการกาํจดัขยะ แต่ละวิธีต่างมีขอ้ดี

ขอ้เสียต่างกนั การพิจารณาวา่จะเลือกใชว้ิธีใดตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่างๆ เช่น ปริมาณขยะ รูปแบบการบริหารของทอ้งถ่ิน, งบประมาณ, ชนิด – 

ลกัษณะสมบติัของขยะมูลฝอย, ขนาด สภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีท่ีจะใชก้าํจดั

ขยะมูลฝอย, เคร่ืองมือเคร่ืองใช,้ อาคารสถานท่ี, ความร่วมมือของประชาชน 

ประโยชน์ท่ีควรจะไดรั้บ, และคุณสมบติัของขยะ เช่น ปริมาณของอินทรีย ์อนิ

นทรียส์าร การปนเป้ือนของสารเคมีท่ีมีพิษและเช้ือโรค ปริมาณของของแข็งชนิด

ต่างๆ ความหนาแน่น ความช้ืน  

การกําจัดขยะท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะก่อให้เกิดผลกระทบ 

เสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม เกิดผลร้ายต่อชีวิต เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั ส่ิง

สาํคญัท่ีควรไดรั้บการส่งเสริมให้มากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั คือ การลดปริมาณ

ขยะ ซ่ึงมีแผนหรือแนวคิด แบบ 5 R.คือ  Reduce  เป็นการลดปริมาณมูลฝอยท่ี

อาจเกิดข้ึน เช่น ใชต้ะกร้าใส่ของแทนถุงพลาสติก Reuse นาํขยะมูลฝอยเศษวสัดุ

มาใชใ้หม่อีกหรือเป็นการใชซ้ํ้ า Repair คือการนาํมาแกไ้ขเพื่อใชไ้ดใ้หม่แทนการ

ทิ้ง Recycle คือการหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่ในอีกรูปแบบหน่ึง เพื่อลดการทิ้ง 

Reject คือการหลีกเล่ียงการใช้วสัดุท่ีทาํลายยาก หรือใช้คร้ังเดียวทิ้ง เช่น โฟม 

เป็นตน้ 

ปัญหาและผลกระทบจากขยะ (หทยัรัตน์ เสียงดงั และช่ืนฤทยั กาญจนะ

จิตรา."ความเป็นเมืองและขยะ", วารสาร ประชากรและสังคม, 2550) มี

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยผลกระทบด้าน

ส่ิงแวดล้อมเกิดจากมลภาวะท่ีเป็นมลพิษ เช่นในนํ้ า อากาศ ตลอดจนสารเคมี 

ผลกระทบต่อสุภาพมาจากมลพิษ สารพิษ รวมทั้งเช้ือโรคต่างๆท่ีเกิดจากการ

หมกัหมมของขยะ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมมาจากความสูญเสียต่างๆ 

ทั้งทางตรงจากการกาํจดั และทางออ้มจากมาตรการแกไ้ขต่างๆ  
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การจดัการขยะในต่างประเทศท่ีพฒันาแล้ว (สํานักส่ิงแวดล้อม กทม 

หวัขอ้สัมมนา: จดัการมูลฝอย ของเสียอนัตรายและส่ิงปฏิกูล, 2010) ส่วนใหญ่จะ

มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยจากครัวเรือนเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดประสิทธิผล 

และเกิดประโยชน์สูงสุด ตามลกัษณะของแต่ละประเทศ ซ่ึงมีการใช้ประโยชน์

แตกต่างกัน  โดยองค์การสหประชาชาติ  ได้จัดการประชุมสุดยอดว่าด้วย

ส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์(human environment) ณ กรุงสต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน 

ในปีพ.ศ.2515 ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ท่ีเขา้มามีบทบาท

ในกระแสการพฒันาของสังคมโลก ทาํให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจเร่ือง

ส่ิงแวดล้อมอย่างมาก โดยส่วนใหญ่มีแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste 

management) เป็นแนวคิดท่ียึดหลกัการท่ีวา่ “ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  สามารถ

นาํกลบัมาใชใ้หม่ได”้  มีเป้าประสงค ์คือ “การทาํใหข้ยะเหลือนอ้ยท่ีสุดและกาํจดั

ท่ีเหลือด้วยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล” มีการนาํไปเป็นแนวคิดหลักในการ

ดาํเนินการในหลายประเทศ  เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อินเดีย เกาหลี 

ฟิลิปปินส์ ฮอลล์แลนด์ สวี เดน เยอรมันนี ออสเตรีย อังกฤษ ไอร์แลนด ์

สกอร์ตแลนด์ นาร์มิเบีย สวิทเซอร์แลนด์ บราซิล และบางรัฐในสหรัฐอเมริกา

ได้แก่ รัฐวอร์ชิงตนัดีซี  นอร์ทแคโรไรน่า  โอริกอน แคลิฟอร์เนีย  จอร์เจียฯ 

(http://www.grrn.org) แนวคิดขยะเหลือศูนย ์(zero waste management )  

หทยัรัตน์ เสียงดงั และช่ืนฤทยั กาญจนะจิตรา."ความเป็นเมืองและขยะ" 

2550 กล่าววา่ ขยะจากครัวเรือน มีองค์ประกอบท่ีหลากหลาย เน่ืองจากมาจาก

ของเหลือใช้ในชีวิตประจาํวนั ประกอบด้วยทั้งสารอินทรียเ์ปียกและแห้ง เศษ

โลหะ ไม ้แกว้ กระดาษ ตลอดจนของเสียอนัตรายจาํพวกสารเคมี โดยเฉล่ียมีสาร

ท่ีเผาไดป้ระมาณ 80% หากนาํไปแยกเป็น RDF (Refused Derived Fuel) จะ

สามารถให้ค่าความร้อนไดถึ้ง 5,000 kcal/kg (รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล, การ

จดัการมูลฝอยของมหานคร) หากนาํความร้อนน้ีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็จะ

สามารถลดการปล่อย CO2 ลงไดจ้ากการใชเ้ช้ือเพลิงปกติ  

ปัญหาโลกร้อน หรือภาวะโลกร้อน เกิดจากปรากฏการณ์เรือนกระจก 

(Greenhouse Effect) ท่ีเกิดจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ซ่ึงเป็นก๊าซท่ี

http://www.grrn.org/
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มีคุณสมบติัดูดซบัคล่ืนรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดไดดี้ ก๊าซเหล่าน้ีปกคลุม

ชั้นบรรยากาศของโลก ทาํให้เกิดการกกัเก็บความร้อนไวใ้นโลก ไม่ให้สะทอ้น

กลบัสู่บรรยากาศทั้งหมด การมีก๊าซเหล่าน้ีเพิ่มข้ึนทาํให้อุณภูมิภายในโลกสูงข้ึน 

ก่อให้เกิดภาวะท่ีภูมิอากาศเปล่ียนแปลง (Climate Change) และส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงต่างๆของโลก จนเป็นปัญหาท่ีอาจส่งผลต่อมนุษยใ์นปัจจุบนัและ

อนาคตได ้  

ก๊าซเรือนกระจกท่ีสําคญัคือ ไอนํ้ า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน 

มีเทนและไนตรัสออกไซด์ สารซีเอฟซี เป็นตน้โดยก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกควบคุม

โดยพิธีสารเกียวโต มีเพียง 6 ชนิด ซ่ึงเป็นก๊าซท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์

(anthropogenic greenhouse gas emission) ไดแ้ก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

(CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N20) ก๊าซไฮโดรฟลูออโร

คาร์บอน (HFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะ

ฟลูออไรด์ (SF6) ทั้งน้ี ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยท่ี์สําคญัอีก

ชนิดหน่ึง คือ สารซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon) ซ่ึงใช้เป็นสารทาํ

ความเยน็และใช้ในการผลิตโฟม แต่ไม่ถูกกาํหนดในพิธีสารเกียวโต เน่ืองจาก

เป็นสารท่ีถูกจาํกดัการใชใ้นพิธีสารมอนทรีออลแลว้ 

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ของสหประชาชาติไดส้รุป

ไวว้า่ การเพิ่มความเขม้ของแก๊สเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์

ซ่ึงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในบรรยากาศปัจจุบนัได้เพิ่มข้ึน

สูงสุดนับแต่อดีตกาลกว่า 8 แสนปี โดยเฉพาะ ในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมามีอตัรา

เพิ่มข้ึนสูงมาก การปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือกิจกรรมของมนุษยโ์ดยการลดการ

ปล่อย CO2 เป็นทางหน่ึงท่ีจะช่วยลดภาวะปัญหาน้ีได ้ 

การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผสั โดยเร่ิมตั้งแต่ การ

มีส่ิงเร้ามากระทบกบัอวยัวะรับสัมผสัทั้งห้า และส่งกระแสประสาท ไปยงัสมอง 

เพื่อการแปลความกระบวนการของการรับรู้ (Process) เป็นกระบวนการท่ีคาบ
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เก่ียวกนัระหวา่งเร่ืองความเขา้ใจ การคิด การรู้สึก (Sensing) ความจาํ (Memory) 

การเรียนรู้ (Learning) การตดัสินใจ (Decision making) 

ส่ิงเร้าอยา่งเดียวกนั อาจจะทาํให้คนสามารถรับรู้ต่างกนัได ้ข้ึนกบัปัจจยั

กาํหนดการรับรู้ เช่น ประสบการณ์ วฒันธรรม การศึกษา เป็นตน้ ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการรับรู้มี 2 ประเภท คือ อิทธิพลท่ีมาจากภายนอก ไดแ้ก่ ความเขม้

และขนาดของส่ิงเร้า (Intensively and Size) การกระทาํซํ้ าๆ (Repetition) ส่ิงท่ี

ตรงกนัขา้ม (Contrast) การเคล่ือนไหว (Movement) และอิทธิพลท่ีมาจากภายใน 

ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) การคาดหวงั (Expectancy) ความสนใจ อารมณ์ 

ความคิดและจิตนาการ ความรู้สึกต่างๆ ท่ีบุคคลไดรั้บ เป็นตน้ 

ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540 : 14 - 15) ใชค้าํวา่ จิตสํานึกต่อสาธารณ

สมบติั และให้ความหมายในเชิงพฤติกรรมไวว้า่ คือ การใชส้าธารณสมบติัอยา่ง

รับผิดชอบ หรือการรับผิดชอบต่อสาธรณสมบติั ซ่ึงมีนัยสองประการ ได้แก่      

1) การรับผดิชอบต่อสาธารณสมบติั ดว้ยการหลีกเล่ียงการใชแ้ละการกระทาํท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดความชาํรุดเสียหายต่อสาธารณสมบติันั้นๆ รวมไปถึงการถือเป็นหนา้ท่ี

ท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณสมบติัในวิสัยท่ีตนสามารถทาํได ้     2) การ

เคารพสิทธิและใชส้าธารณสมบติัของผูอ่ื้น โดยการคาํนึงวา่คนอ่ืนก็มีสิทธิในการ

ใชเ้ช่นเดียวกนัจะตอ้งไม่ยึดสาธารณสมบติันั้นไวเ้ป็นของส่วนตวั และไม่ปิดกั้น

โอกาสใชป้ระโยชน์สาธารณสมบติัของผูอ่ื้น 

กนิษฐา นิทศัน์พฒันา และคณะ (2541 : 8) ไดใ้ห้ความหมายของ 

จิตสํานึกสาธารณะว่า เป็นคาํเดียวกับคาํว่า จิตสํานึกทางสังคม หมายถึง การ

ตระหนกัรู้และคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั หรือคาํนึงถึงผูอ่ื้นท่ีร่วมความสัมพนัธ์

เป็นกลุ่มเดียวกบัตน 

ความสําคญัของจิตสาธารณะ เน่ืองจากเป็นความรับผิดชอบท่ีเกิดจาก

ภายใน จากความรู้สึกนึกคิด จิตใตส้ํานึกตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลมาสู่

การกระทาํภายนอก การท่ีคนมาอยูร่วมกนัเป็นสังคม ยอ่มตอ้งมีความสัมพนัธ์ใน

รูปแบบการพึ่งพากนั การท่ีคนในสังคมขาดจิตสาธารณะนัน่ จะมีผลกระทบต่อ
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บุคคล ครอบครัว องค์กร อีกทั้งยงัมีผลกระทบต่อชุมชน ระดับประเทศ และ

ระดบัโลก ดงัน้ี (ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม และสังคม สัญจร. 2543 : 22 – 29) 

โลเวลล์ (Lovell, 1980: 109) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็น

กระบวนการท่ีชักนําโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อท่ีจะ

สนองตอบความตอ้งการบางประการใหบ้รรลุผลสาํเร็จ” 

แอทคินสัน (Atkinsion. 1966 : 51) ไดอ้ธิบายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิวา่ เป็น

แรงผลักดันท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้ตัวว่าการกระทําของตนจะต้องได้รับการ

ประเมินผลจากตวัเอง หรือบุคคลอ่ืน โดยเทียบเคียงกบัมาตรฐานอนัดีเยีย่ม  

กิลฟอร์ด (Guilford. 1968 : 39) กล่าวถึงลกัษณะของผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธ์ิว่าประกอบดว้ย 1) ความทะเยอทะยานทัว่ๆ ไป คือ ปรารถนาท่ีจะทาํ

กิจการนั้นใหส้าํร็จ 2) มีความเพียรพยายาม ไดแ้ก่ ความอดทนมีมานะท่ีจะทาํงาน

ใหเ้ป็นผลสาํเร็จ 3) มีความเต็มใจท่ีจะลาํบากแมง้านจะยากเพียงใดก็ตาม ก็มุ่งมัน่

ท่ีจะทาํใหส้าํเร็จดว้ยดี 

เมอร์เรย,์ ทฤษฎีความตอ้งการ (โยธิน ศนัสนยุทธ, 2530 : 33) ได้

ตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัความตอ้งการซ่ึงมีอิทธิพลต่อทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎี

บุคลิกภาพ โดย จาํนวนของความตอ้งการของมนุษยคื์อ 1) ความตอ้งการท่ีจะ

สัมฤทธ์ิ 2) ความตอ้งการการกา้วหนา้ 3) ความตอ้งการการเป็นตวัตนของตวัเอง 

4) ความตอ้งการความสัมพนัธ์ 5) ความตอ้งการการแสดงออก 6) ความตอ้งการ

การเขา้ใจ 

สรุปไดว้า่การจูงใจเป็นกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าโดยจง

ใจใหก้ระทาํหรือด้ินรนเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคบ์างอยา่งซ่ึงจะเห็นไดพ้ฤติกรรม

ท่ีเกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมท่ีมิใช่เป็นเพียงการตอบสนองส่ิงเร้าปกติ

ธรรมดา  

แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึงภาวะอินทรียภ์ายในร่างกายของบุคคล

ถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าเรียกว่า ส่ิงจูงใจ (Motive) ก่อให้เกิดความตอ้งการอนัจะ

นาํไปสู่แรงขบัภายใน (Internal Drive) ท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีมีคุณค่าในทิศทางท่ี

ถูกตอ้ง 
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3.ระเบียบวธีิวจัิย 

ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจการแยกขยะครัวเรือนของ

ประชาชนผูอ้าศยัในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้เคร่ืองมือวิจยัเป็น

แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล และจะใชก้ารประมวลผลทางสถิติมาช่วย

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามชนิด

คาํถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และคาํถามแบบสเกล (Rating 

Scale) ในส่วนของประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นกลุ่มผู ้อยู่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยไม่จาํกดัอายุและลกัษณะท่ีพกั มีส่วนท่ีเป็นผูก่้อให้เกิดขยะ 

และมีการทิ้งขยะครัวเรือนเป็นประจาํ ซ่ึงถือว่าเป็นประชากรท่ีไม่สามารถนับ

จํานวนได้ ดังนั้ นจึงใช้การแทนค่าสูตรในการคํานวณขนาดตัวอย่าง โดย

กาํหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่เป็น 95% และค่าความคาดเคล่ือน 5% ดงันั้นจึงเก็บ

ขอ้มูลอย่างน้อยจาํนวน 384 ตวัอย่าง ซ่ึงการศึกษาน้ีได้เก็บขอ้มูลจาํนวน 400 

ตวัอยา่ง 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

1.  การวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตวัอยา่งใชค้่าร้อยละ 

(Percentage)  

2.  การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการรับรู้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการแยกขยะ 

และแรงจูงใจ ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

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

และ One-Way ANOVA หรือ F-Test        

4.  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และ 3 ใช ้Multiple Regression Analysis 

(MRA) 



99 
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4.ผลการวเิคราะห์/บทสรุป     ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบความ

สมมติฐาน 

ค่า

นยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.112   

อาย ุ 0.000   

สถานภาพสมรส 0.000   

อาชีพ 0.000   

ระดบัการศึกษา 0.032   

รายไดต่้อเดือน 0.000   

รายไดค้รัวเรือนต่อเดือน 0.000   

จาํนวนประชากรต่อ

ครัวเรือน 
0.000   

การรับรู้ในเร่ืองภาวะโลก

ร้อน 
0.785   

การรับรู้ในเร่ืองการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 
0.040   

การรับรู้ในเร่ืองขยะ

ครัวเรือนและการกาํจดัขยะ

ของกทม. 

0.927   

การรับรู้ในเร่ืองการจดัการ

ขยะในภาพรวม 
0.000   

การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

หรือกฎหมาย 
0.000   

ความเห็นเก่ียวกบัการรณรงค์

ส่งเสริมใหเ้กิดการแยกขยะ 
0.000   
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ส่วนที ่1 สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย

และหญิงในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั โดยมีเพศหญิงจาํนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.7 และเพศชาย 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 ส่วนมากมีอายุระหว่าง 36-40 ปี 

จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ส่วนมากมีสถานภาพสมรส จาํนวน 251 คน 

คิดเป็นร้อยละ 62.8 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 295 คน คิดเป็น

ร้อยละ 73.8 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 มี

รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 80,001-100,000 บาท จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 

มีรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหว่าง 55,001-70,000 บาท จาํนวน 97 คน คิดเป็น

ร้อยละ 24.3 มีจาํนวนประชากรต่อครัวเรือนจาํนวน 3 คนจาํนวน 131 ตวัอย่าง 

คิดเป็นร้อยละ 32. 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมด้านภาวะ

โลกร้อนและปัญหาการเกบ็ขยะของกทม. 

ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนมากมีความคิดเห็นวา่ในปัจจยั

เร่ืองความเขา้ใจเร่ืองโลกร้อนมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.31 มีความ

คิดเห็นว่าในปัจจัยการรับรู้ว่าเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะต้องช่วยกันรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม มีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 9.54 มีความคิดเห็นว่าการท่ี 

กทม.ไม่สามารถกาํจดัขยะไดห้มดก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชน มีความสําคญัมาก

ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.02 มีความคิดเห็นวา่ การแยกขยะครัวเรือน จะช่วยให้เกิด

การกาํจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลดภาระกทม.และภาษีของ

ประชาชนได ้มีความสาํคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.03 

ส่วนที ่3 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านการส่งเสริมในเร่ืองการแยกขยะ 

 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นว่าปัจจยั การยินดี

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายควบคุมบงัคบัเร่ืองการแยกขยะ มีความสําคญั

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.93 มีความคิดเห็นว่าการให้ Facility ในการแยกขยะ

อย่างเพียงพอมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.05 มีความคิดเห็นว่าใน
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ปัจจยัความภูมิใจท่ีไดมี้ส่วนช่วยเร่ืองการลดการเกิดภาวะโลกร้อน มีความสําคญั

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 9.16 

ส่วนที ่4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนั    มีผลต่อแรงจูงใจ

ในการแยกขยะครัวเรือนแตกต่างกนั 

ด้านเพศไม่มีความแตกต่างกัน กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน 

ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ดา้นอายุมีความแตกต่างกนั กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน ของ

บุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05  

ดา้นสถานภาพสมรสมีความแตกต่างกนั    กบัแรงจูงใจในการแยกขยะ

ครัวเรือน ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 

0.05 

ดา้นจาํนวนประชากรในครอบครัวมีความแตกต่างกนั  กบัแรงจูงใจใน

การแยกขยะครัวเรือน ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบั 0.05   

ดา้นอาชีพมีความแตกต่างกนั    กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน 

ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ดา้นระดบัการศึกษามีความแตกต่างกนั    กบัแรงจูงใจในการแยกขยะ

ครัวเรือน ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 

0.05 

ดา้นรายไดต่้อเดือนมีความแตกต่างกนั    กบัแรงจูงใจในการแยกขยะ

ครัวเรือน ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 

0.05 

ดา้นรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนมีความแตกต่างกนั กบัแรงจูงใจในการแยก

ขยะครัวเรือน ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบั 0.05    
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สมมติฐานที ่ 2 ปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม/ภาวะโลกร้อนและปัญหา

การเก็บขยะของกทม.มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน 

ดา้นการรับรู้ในเร่ืองภาวะโลกร้อนไม่มีความสัมพนัธ์กบั แรงจูงใจใน

การแยกขยะครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํให้ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ดา้นการรับรู้ในเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์แรงจูงใจใน

การแยกขยะครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํให้ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ดา้นการรับรู้ในเร่ืองขยะครัวเรือนและการกาํจดัขยะของกทม. ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํ

ใหป้ฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

 ด้านการรับรู้ในเร่ืองการจัดการขยะในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กับ

แรงจูงใจในการแยกขยะครัว เรือนในเขตกรุงเทพมหานคร ทําให้ยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

สมมติฐานที ่ 3 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมในการแยกขยะ ปัจจยัดา้นขอ้กาํหนดหรือ

กฎหมาย มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน 

ด้านการส่งเสริมการแยกขยะเ ร่ืองการปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือ

กฎหมายมีความสัมพันธ์กับ แรงจูงใจในการแยกขยะครัวเ รือนในเขต

กรุงเทพมหานคร ทาํให้ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบั 0.05 

ดา้นการส่งเสริมการแยกขยะ เร่ืองการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการแยก

ข ย ะ  มี ค ว า ม สั ม พัน ธ์ กับ แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร แ ย ก ข ย ะ ค รั ว เ รื อ น ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร ทาํให้ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบั 0.05 
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5.อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายเล็กน้อย 

ส่วนมากมีอายุระหว่าง 36-40 ปี ส่วนมากมีสถานภาพสมรส และมีอาชีพเป็น

พนักงานบริษทัเอกชน มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 

80,001-100,000 บาท โดยมีรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 55,001-70,000 บาท 

มีจาํนวนประชากรต่อครัวเรือนจาํนวน 3 คน 

กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีความเขา้ใจและเห็นความสําคญัเร่ืองปัญหาโลก

ร้อน และยอมรับว่าเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะตอ้งช่วยกนัรักษาส่ิงแวดล้อม มี

ความคิดเห็นว่าการท่ี กทม.ไม่สามารถกาํจดัขยะได้หมดก่อให้เกิดปัญหาต่อ

ชุมชน และการแยกขยะครัวเรือน จะช่วยให้เกิดการกําจัดขยะได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นการลดภาระกทม.และภาษีของประชาชนได ้ 

ผลการศึกษาในส่วนน้ีมีความสอดคล้องกบัผลการศึกษาของกิตติพงศ ์

โตสติ-สบ. (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการคดัแยก

ขยะมูลฝอย ของประชาชน ในตาํบลด่านชุมพล อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ซ่ึง

พบว่าความรู้เก่ียวกับการคดัแยกขยะมูลฝอย ทศันคติเก่ียวกับเร่ืองการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม มีความสาํคญัและมีผลต่อแรงจูงใจในการแยกขยะ  

 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการยินดีปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

ของกฎหมายควบคุมบงัคบัเร่ืองการแยกขยะ มีความสําคญั และมีความคิดเห็นวา่

การให้ Facility ในการแยกขยะ อย่างเพียงพอมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมี

ความเห็นว่าปัจจัยความภูมิใจท่ีได้ช่วยเร่ืองการลดการเกิดภาวะโลกร้อนมี

ความสาํคญัมากเช่นกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้าน อาย ุ

อาชีพ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน และรายไดค้รัวเรือน มี

ความแตกต่างกนั กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน ในขณะท่ีดา้นเพศไม่มี

ความแตกต่างกนั    กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน ของบุคคลท่ีอาศยัใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05   
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ปัจจัยการรับรู้ในเร่ืองภาวะโลกร้อนและปัจจัยการรับรู้ในเร่ืองขยะ

ครัวเรือนและการกาํจดัขยะของกทม. ไม่มีความสัมพนัธ์กบั แรงจูงใจในการแยก

ขยะครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ปัจจยัการรับรู้ในเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัการรับรู้ในเร่ือง

การจดัการขยะในภาพรวม มีความสัมพนัธ์แรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมในการแยกขยะ ในเร่ืองการรณรงคส่์งเสริมให้เกิด

การแยกขยะ และการ ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดหรือกฎหมาย มีความสัมพนัธ์กับ 

แรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบั 0.05 

6.ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังนี ้

 จากผลการศึกษา ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน

ของประชากรผูอ้าศยัในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี จะเห็นได้ว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนมากมีความเขา้ใจและเห็นความสําคญัเร่ืองปัญหาโลกร้อน และยงัมีความ

ภูมิใจท่ีไดมี้ส่วนช่วยเร่ืองการลดการเกิดภาวะโลกร้อน โดยยอมรับวา่เป็นหนา้ท่ี

ของทุกคนท่ีจะตอ้งช่วยกนัรักษาส่ิงแวดล้อม มีความคิดเห็นว่าการท่ี กทม.ไม่

สามารถกาํจดัขยะไดห้มดก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชน และการแยกขยะครัวเรือน 

จะช่วยให้เกิดการกาํจดัขยะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลดภาระของกทม.

และภาษีของประชาชนได ้โดยกลุ่มตวัอยา่งยงัมีความยินดีปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

ของกฎหมายควบคุมบงัคบัเร่ืองการแยกขยะ ขณะท่ีมีความคิดเห็นว่าการให ้

Facility ในการแยกขยะอยา่งเพียงพอมีความสาํคญัมาก  

ดงันั้น กทม. หรือผูป้ระกอบการท่ีรับเหมาจากกทม. จึงควรจดัให้มีการ

อาํนวยความสะดวกในเร่ือง Facility ในการแยกขยะ เช่นจดัถงัขยะแยกประเภท

ให้เพียงพอ การให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์ในเร่ืองความรู้เก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลดา้นตน้ทุนและค่าใช้จ่ายของกทม.ก็มีส่วนช่วยในเร่ืองความ

เต็มใจท่ีจะแยกขยะของประชาชนเช่นกัน ทั้ งน้ีควรมีการกําหนดกฎหมายท่ี
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เหมาะสม ตลอดจนการรณรงค์ส่งเสริมการแยกขยะด้วยเพื่อกระตุ้นให้เกิด

แรงจูงใจของประชาชนในการแยกขยะต่อไป  

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

เน่ืองจากประโยชน์ท่ีไดจ้ากการแยกขยะครัวเรือน มีผลต่อการจดัการ

แยกขยะของกทม.ให้เป็นขยะประเภทต่างๆ เพื่อการจดัการได้อย่างเหมาะสม 

และบางส่วนเพื่อส่งต่อภาคอุตสาหกรรมไดซ่ึ้งจะเกิดมูลค่าได ้ควรทาํการวิจยัลง

ลึกในเขตพื้นท่ี ท่ีจะมีการตั้งโรงแยกขยะ เพื่อจะไดท้ราบแรงจูงใจในการแยกขยะ

ของชุมชนกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนเพิ่มข้ึน 

ควรทาํการวิจยัปัจจยักบัผูพ้กัอาศยัท่ีมีท่ีอยู่ต่างประเภทกนั เช่นบา้นใน

โครงการจดัสรร อาคารพาณิชย ์หรือชุมชนแออดั หรือศึกษาถึงผูอ้ยูอ่าศยัในพื้นท่ี

รอบๆกรุงเทพมหานครดว้ย เป็นตน้ และควรมีการศึกษาโครงการรณรงคส่์งเสริม

การแยกขยะครัวเรือนของภาครัฐท่ีชดัเจนประกอบดว้ย เพื่อจะไดเ้ห็นถึงความพึง

พอใจและแรงจูงใจในการตอบสนองของประชาชน ทั้งน้ีเพื่อองคก์รภาครัฐ หรือ

ผูด้าํเนินการจะไดท้ราบแนวทางท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการให้เกิดการแยกขยะ

ครัวเรือนโดยไดรั้บความร่วมมือท่ีดีท่ีสุด 

ผูว้ิจยัมีขอ้แนะนาํให้ผูท่ี้สนใจท่ีจะทาํการศึกษาในเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ี 

ทาํการศึกษาตวัแปรต่างๆ เพิ่มข้ึน เพื่อทาํให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

ต่างๆ ในมุมท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนไดก้วา้งขวางมากข้ึน รวมทั้งการเลือกใชเ้คร่ืองมือวิจยั

อ่ืนควบคู่กนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อไดข้อ้มูลเชิงเปรียบเทียบ ทาํให้ไดผ้ล

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากข้ึน นอกจากน้ี ควรทาํการ

ทบทวนการศึกษาเป็นระยะ เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาอย่างต่อเน่ืองให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และพฤติกรรมการดาํรงชีวิตของประชาชนซ่ึง

มีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว 

7.เอกสารอ้างองิ 

กนิษฐา นิทศัน์พฒันา และคณะ. จิตสํานึกทางสังคมของนักศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล, กรุงเทพฯ,  เจริญดีการพิมพ,์  2541 
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กิตติพงศ ์โตสติ-สบ. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอย 

ของประชาชน ในตาํบลด่านชุมพล อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด, การ

ศึกษาวจิยั, 2552 

กนกศกัด์ิ เอ่ียมโอภาส. เทคโนโลยีการฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary 

Landfill) โครงการศูนยว์ิจยัและพฒันาพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม. คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั มหิดล, 2550 

กรมควบคุมมลพิษ.. สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มไทยปี 2546. กรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.2547 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานรักษาความสะอาด_#1_0057119 สํานกัส่ิงแวดลอ้ม 

กทม. 2549 

เขมะศิริ นิชชากร. ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการแยกขยะมูลฝอย ของประชาชน

ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ) 

กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ., 2546 

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาและจัดทําแผนแม่บทการจัดการขยะของ

กรุงเทพมหานคร,  

แผนแม่บทการกาํจดัขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร, 2550  

จรูญ  ทองถาวร.  จิตวิทยาพฒันาการ.  กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพส่์งเสริมวิชาการ 

2530จาํนวนพนักงานรักษาความสะอาด จาํนวนรถและการปฏิบติังาน

ของรถเก็บขนมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546, กองวิชาการ

และแผนงาน สาํนกัรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร 2547 

จาํนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538-2551 :  สํานกับริหารการ

ทะเบียน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย, กองปกครองและ

ทะเบียน สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร, 2551  

ชาย โพธิสิตา. การศึกษาจิตสํานึกของคนไทยต่อสาธารณสมบติั : กรณีศึกษา 

กรุง เทพมหานคร.  นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา, 2543 
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ธเรศ ศรีสถิตย.์ เทคโนโลยีการกาํจดัมูลฝอยด้วยเตาเผา. ภาควิชาวิศวกรรม

ส่ิงแวดลอ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2553 

ธงชยั สันติวงษ.์ หลกัการจดัการ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2531 

นเรศน์ ม่วงรุ่ง. การจดัการขยะมูลฝอยในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนวดันาวง 

ตาํบลหลกัหก อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี กองระบบสุขาภิบาล ฝ่าย

บาํรุงรักษา การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, วิทยานิพนธ์ สํานกัวิทย

บริการ สถาบนัราชภฎัพระนคร, 2545 

ปรเมษฐ ห่วงมิตร. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต

ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร   สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป วิทยาลยับริหาร

รัฐกิจ มหาวทิยาลยับูรพา, 2549 

ประกาศกทม. การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร. ติดประกาศ Tue 23 

March 2010@17:05:31 โดยสาํนกัส่ิงแวดลอ้ม ศาลาวา่การ กทม.2  

แผนแม่บทการกาํจดัขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร. คาํสั่งกรุงเทพมหานครท่ี 

2013/2550 

ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม. สังคม สัญจร, ปัญหาท่ีเกิดจากการขาดจิตสํานึก, สังคม 

สัญจร. พิมพ ลกัษณ์, กรุงเทพฯ : มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2543 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน. ความหมาย ขยะมูลฝอย, กรุงเทพฯ : อกัษร

เจริญทศัน์, 2525 

โยธิน ศนัสนยุทธ. ทฤษฎีความตอ้งการของเมอร์เรย,์ มนุษยสัมพนัธ์ : จิตวิทยา

การทาํงานในองคก์าร ,   พิมพค์ร้ังท่ี 2 กรุงเทพฯ : ศูนยส่์งเสริมวิชาการ 

2530 

รังสรรค ์ปินทอง. แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย ผูอ้าํนวยการ

สาํนกัจดัการกากของเสียและสารอนัตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2550 

วิรัตน์ คาํศรีจนัทร์. จิตสํานึกพลเมืองในบริบทประชาสังคมไทย วารสาร

สาธารณสุขมูลฐานภาคใต ้ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 4 กรกฎาคม-กนัยายน 2544 : 

กรุงเทพมหานคร 
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ศกัด์ิชยั นิรัญทว.ี จิตสาํนึกสาธารณะ, ปรัชญาการศึกษา, กรุงเทพฯ, 2541 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั เล่มท่ี 15, ขยะมูลฝอย, 2554  

สุวรรณา เกรียงไกรเพชร. วฒันธรรมการแยกขยะเมืองญ่ีปุ่น รายงานพิเศษ มติชน

รายสัปดาห์  ฉบบัท่ี 1295 ปีท่ี 25, 2548  

สุชาดา จกัรพิสุทธ์ิ. การมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล เขต

กรุงเทพมหานคร. (ว 178978) จิตสํานึกสาธารณะ, กรุงเทพฯ : 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2544   

สุรัส หิรัญมุทราภรณ์. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานีรถ บขส. 

จงัหวดักระบ่ี, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม กทม., หนงัสือรายงานและแผนปฏิบติัการวา่ดว้ยการลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของกทม. 2550-2555  

หฤทยั อาจปรุ. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ภาวะผูน้าํ รูปแบบการ

ดําเนินชีวิต และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง กับการมี

จิตสํานึกสาธารณะของนกัศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร, บณัฑิต

วทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544 

หทยัรัตน์ เสียงดงั และช่ืนฤทยั กาญจนะจิตรา. ความเป็นเมืองและขยะ. ใน

ประชากรและสังคม, วรชยั ทองไทย และสุรียพ์ร พนัพึ่ง. บรรณาธิการ 

นครปฐม : สาํนกัพิมพป์ระชากรและสังคม, 2550 

อุไรวรรณ คุม้วงษ์. จิตสาธารณะของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ เร่ืองปัญหา ส่ิงแวดลอ้ม ตามโครงการพระราชดาํริ, 2549  

Chongrak Polprasert, TOWARDS BANGKOK REGENERATION Bangkok 

Thailand,    

Sirindhorn International Institute of Technology Thammasat University, 2551 

Guilford, J.P. Fundamental statistics in Psychology and Education, New York : 

Mc Graw-Hill, Inc,. 1965 (Doctoral dissertation, University of 

Michigan, 1968) 
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John William Atkinsion, Norman T. Feather, Achievement Motive, A theory of 

achievement motivation, Volume 6, Publisher Wiley, 1966  

Original from the University of Michigan , Digitized Oct 2, 2008 

Lovell, R.Bernard. Adult learning. London: Croom Helm., 1980 

การจดัการขยะของประเทศ USA, 2554 เขา้ถึงไดจ้าก

www.lawreform.go.th/lawreform/index.php? 

กรมควบคุมมลพิษ.  ขอ้มูลขยะทัว่ประเทศปี พ.ศ. 2546. กรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. 2546. เขา้ถึงได้จาก 

http://infofile.pcd.go.th/waste/volume.xls.  

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ. ความหมายของจิตสาธารณะ, 2543  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.li.mahidol.ac.th/branch/cl_sep.php?lang=eng 

เกาะกระแสโลกร้อน น่ากลวัหรือเป็นแค่เร่ืองธรรมชาติ, 2551 นิตยสาร สวทช.  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.vcharkarn.com/varticle/38316 

ขยะในกรุงเทพมหานคร, 2554 เขา้ถึงไดจ้าก www.thairath.co.th 

ข่าวสารกรุงเทพฯ. สภากทม-แนะผูบ้ริหารต่อสัญญาขยะบริษทัเดิม-พร้อมศึกษา

การกาํจดัขยะดว้ยเตาเผา วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.prbangkok.com/2009-10-14-04-36-43/16734- 

ข่าวสารกรุงเทพฯ. ปริมาณการเก็บขยะของกทม., 2554 เข้าถึงได้จาก 

http://www.prbangkok.com/ 

ความลบัของแกนนํ้าแขง็ขั้วโลก, 2554 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://board.palungjit.com/f2 81-117720.html 

จิตสาธารณะคืออะไร, 2554เขา้ถึงไดจ้าก 

http://jarunee009.blogspot.com/2009/11/blog-post.html 

ชวลิต รัตนธรรมสกุล. การจดัการมูลฝอยของมหานคร ผูอ้าํนวยการหน่วย

ปฏิบติัการวจิยัดา้นการบาํบดัของเสีย คณะวศิวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร, 2554 เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php
http://www.vcharkarn.com/varticle/38316
http://www.prbangkok.com/2009-10-14-04-36-43/16734-สภากทม-แนะผู้บริหารต่อสัญญาขยะบริษัทเดิม-พร้อมศึกษาการกำจัดขยะด้วยเตาเผา
http://www.prbangkok.com/2009-10-14-04-36-43/16734-สภากทม-แนะผู้บริหารต่อสัญญาขยะบริษัทเดิม-พร้อมศึกษาการกำจัดขยะด้วยเตาเผา
http://www.prbangkok.com/2009-10-14-04-36-43/16734-
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http://portal.bangkok.go.th/subsite/index.php?strOrgID=001054& 

strSection=news_detail&intListID=37384 

ณฐวฒัน์ ล่องทอง. จิตสาธารณะ รายวชิาทกัษะชีวติ (001173), 2554  

เขา้ถึงไดจ้าก www.acad.nu.ac.th/.../share/1 

ดนยั สุนนัทารอด. การจดัการขยะในประเทศญ่ีปุ่น สาํนกัสนบัสนุนและพฒันา

ตามผงัเมือง, 2548  เขา้ถึงไดจ้าก  

http://opens.dpt.go.th/dpt_kmcenter/index.php?option=com_content&t

ask=view&id=39&Itemid=37 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ การรับรู้ (Perception), 2554 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=7e10f36766f7d8ba 

นวรินทร์ ตากอ้นทอง. จิตสาธารณะ, 2554 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.learners.in.th/user_session/new 

แนวคิดและการจดัการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ , Tue 23 March 

2010@16:39:14 หวัขอ้จดัการ 

มูลฝอย ของเสียอนัตรายและส่ิงปฏิกลู สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม กทม., 2010 เขา้ถึงได้

จาก

http://203.155.220.174/modules.php?name=News&file=print&sid=43 

แนวคิด, ความหมายและทฤษฎีแรงจูงใจ, information system operation., 2544  

เขา้ถึงไดจ้าก http://topcool.arowa.com/master.htm. 

พนัธพงศ ์ตั้งธีระสุนนัท.์ การจดัการขยะมูลฝอยในเยอรมนี : ขยะ...ของไร้ค่าหรือ

มหาสมบติั ผูจ้ดัการโครงการนวตักรรม สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ 

Oknation ตุลาคม 2550   เขา้ถึงไดจ้าก   

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=133489 

พรฤดี จนัทพิมล  พชัรสิน ศกัด์ิธนกุล ศรินดา พนูทรัพยท์วผีล. ปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซดข์องโลก(World CO2 History), เขา้ถึงไดจ้าก 

http://cpe.kmutt.ac.th/wiki/index.php (World_CO2_History)#, 2550 

http://portal.bangkok.go.th/subsite/index.php?strOrgID
http://opens.dpt.go.th/dpt_kmcenter/index.php?option=com_content&task
http://opens.dpt.go.th/dpt_kmcenter/index.php?option=com_content&task
http://203.155.220.174/modules.php?name=News&file=print&sid=43
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=133489
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พรเทพ เตชะไพบูลย.์  การจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื รองผูว้า่ราชการ 

กรุงเทพมหานคร, 2554     เขา้ถึงไดจ้าก  

http://203.155.220.239/public_files/news/cms_detail/0108153.pdf 

ภาวะโลกร้อน (Global Warming), 2554 เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.thaiall.com/globalwarming/ 

ลดปริมาณขยะ ช่วยประหยดัทรัพยากร เร่ิมเสียก่อนท่ีตวัท่าน, 2554  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bu.ac.th/hotnews/iso/isomain3.html 

วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ปรากฏการณ์โลกร้อน, 2554 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://th.wikipedia.org/ 

วชิา วงษป์ระดิษฐ์. สภาพปัญหาการจดัการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

ผูอ้าํนวยการกองโรงงานกาํจดัมูลฝอย สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม 

กรุงเทพมหานคร, 2554 เขา้ถึงไดจ้าก http://portal.bangkok.go.th 

/subsite/index.php?strOrgID=001054&strSection=news_detail&intList

ID=37384 

ส่ือพลงั, จิตสาํนึกสาธารณะ เส้นทางสู่ประชาสังคม. หอ้งสมุดรัฐสภา, 2542 

เขา้ถึงไดจ้าก 

http://library1.parliament.go.th/wcplm/search/search_standardj.php?Li

brary_id=&Library_system=01&Search_method=Inds&Mediatype_id

=&Numpage=15&Chcknumpage=&Sort_by=&Ascending=&Marc_sy
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จิตสาํนึก&Search2_by=&Search_string_Booleans=&Search_by_year=

&Search_by_list=&Chcknum=&Button_search=Search&Cending=&B

oolean=&Print=F&Export=F&Shwlimit=F 

สาํนกับริการขอ้มูลและสารสนเทศ. ทฤษฎีของการจูงใจ (theories of 

motivation), 2554  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=2047.0 

http://www.thaiall.com/globalwarming/
http://th.wikipedia.org/
http://portal.bangkok.go.th/
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ขอ้มูลปริมาณมูลฝอยเดือน ม.ค. 2551 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.oknation.net/blog/kriengsak/2008/03/26/entry-3   

สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม กทม., แนวคิดและการจดัการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ  

2010 วนั Tue 23 March 2010@16:39:14 หวัขอ้: จดัการมูลฝอย ของเสีย

อนัตรายและส่ิงปฏิกลู  

เขา้ถึงไดจ้าก  

http://203.155.220.174/modules.php?name=News&file=print&sid=43 

หนงัสือรายงาน และแผนปฏิบติัการวา่ดว้ยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกทม. 

2550-2555  

เขา้ถึงไดจ้าก  http://office.bangkok.go.th/environment/pdf/plan-th5.pdf 

อุดมลกัษณ์ ศรีทศันีย.์  อตัราการผลิตขยะมูลฝอย. อตัราการผลิตมูลฝอย กรม

ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ศูนยส์ารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม, 2554 เขา้ถึงได้

จาก http://local.environnet.in.th/explain_detail16.php 

Tois and Carroll. Motivation, Dictionary of Management 1982 เขา้ถึงไดจ้าก 

http//www.google.com, 2554 
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พฤติกรรมการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์เพือ่สุขภาพของคนวัยทาํงานใน

กรุงเทพมหานคร 

PURCHASING BEHAVIOR ON HEALTHCARE PRODUCTS 

OF WORKING PEOPLE IN BANGKOK 

สายพิณ วศิลัยางกรู 1    ผศ. (พิเศษ) ดร. อิทธิกร ขาํเดช 2     

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

บทคัดย่อ 

 

วตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์

เพื่อสุขภาพ และปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือคนวยัทาํงานท่ีมีอายุ 18 ปี

ข้ึนไป จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามท่ี

แจกโดยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก  และนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรม SPSS ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

โดยค่าสถิติ t-test (Independent Sample t-test), F-test (One-Way ANOVA) และ 

MRA (Multiple Regression Analysis)  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางดา้นสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญา

ตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต้่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

 

_____________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป        

มหาวทิยาลยัรังสิต 
  2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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            ผลการศึกษาระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งให้

ความสําคญัในระดบัมากต่อทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เรียงตามลาํดบั 

คือ ดา้นช่องทางการจาํหน่าย เนน้ความสะดวกในการหาซ้ือ  ดา้นราคา เนน้ราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพ ด้านส่งเสริมการตลาด เน้นให้มีพนักงานขายให้ข้อมูล

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และดา้นผลิตภณัฑ ์เนน้คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 

ในส่วนพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ พบว่าโดยทัว่ไป

กลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะอยากมีสุขภาพ

ดี ส่วนใหญ่ซ้ือเพื่อบริโภคเอง สถานท่ีซ้ือ คือห้างสรรพสินค้า และจะซ้ือเป็น

ประจาํ จะซ้ือใหม่เม่ือของเดิมหมด โดยเลือกผลิตภณัฑ์ยี่ห้อเดิมท่ีเคยซ้ือ เลือก

แหล่งผลิตในประเทศ และมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังมากกวา่ 500 บาท 

สาํหรับการวเิคราะห์สมมติฐานความแตกต่างดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพ กับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พบว่า ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพของคนวยั

ทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจาํหน่าย และด้านส่งเสริม

การตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของคนวยัทาํงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

            พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ประเภท

ผลิตภณัฑท่ี์เลือก วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ การเลือก

ซ้ือคร้ังใหม่ ช่วงเวลาในการซ้ือ และค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ัง มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีแตกต่างกนั 

คําสําคัญ : พฤติกรรม, ผลติภัณฑ์เพือ่สุขภาพ 
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Abstract 

The purpose of this independent study was to study purchasing 

behavior on healthcare products, the relationship of demographic factors 

marketing mix factors, purchasing behavior and the purchasing decision on 

healthcare products of working people in Bangkok.   

The sample group of this survey was 400 people, aged from 18 years 

live or work in Bangkok.  The survey tools were questionnaires which being 

done by the samples with convenience sampling random.  To use percentage 

average and standard  deviation as a means for statistical analysis while t-test 

(Independent Sample t-test), F-test (One-Way ANOVA) and MRA (Multiple 

Regression Analysis) were used for testing hypothesis at significant level of  

0.05 in order to study the relationship of independent and dependent variables. 

From this study, it was found that the majority of respondents was 

female with age range between 21-30 years, holding Bachelor degree, single 

working in private company and had average monthly income between 10,001 

to 20,000 baht. 

For consumer purchasing behavior on healthcare products, it was 

found that respondents mostly purchased health food for themselves because 

they wanted to be healthy.  They will repurchase regularly when they had no 

more product by selecting  brand they were used to at department store.  They 

purchased products of Thailand and the average expense was more than 500 

baht. 

About the important level of 4P’s factors, it was found that most 

consumers gave precedence to convenience of purchasing in terms of place 

factor, reasonable price in term of price factor, product suggestion in term of 

promotion factor and good quality in term of product factor.  
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For testing of demographic factors, marketing mix factors and 

purchasing behavior that influenced decision of purchasing healthcare products 

of working people in Bangkok, it was found : 

The differences of demographic factors – age, status, education 

occupation and monthly income – influenced different decision of purchasing 

healthcare products of working people in Bangkok. 

For relationship of marketing mix factors and the decision of 

purchasing, was found that product factors, place factors and promotion factors 

influenced the decision of purchasing healthcare products of working people in 

Bangkok. 

The study was also found that different purchasing behavior on 

healthcare products – product type, purchasing objectives, purchasing place 

purchasing frequency, repurchasing, purchasing time and average expense – 

influenced the different decision of purchasing healthcare products of working 

people in Bangkok. 

KEY WORD : BEHAVIOR, HEALTHCARE PRODUCTS 

1.บทนํา 

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ปัจจุบนักระแสสุขภาพกาํลงัเป็นท่ีนิยมทัว่โลก การท่ี

คนประสบปัญหาเก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จ็บเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จากการบริโภคอาหาร

ฟาสต์ฟู๊ ดท่ีอุดมไปด้วยไขมนัอ่ิมตวั มีโปรตีน และนํ้ าตาลในปริมาณมากเกิน

ความต้องการของร่างกาย ขาดการออกกาํลังกาย ความเครียดสะสมจากการ

ทาํงาน ปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ รวมถึงอนัตรายจากความไม่ปลอดภยัด้าน

อาหารท่ีมีต่อผูบ้ริโภค ทั้งอาหารปนเป้ือนทั้งท่ีผลิตภายในประเทศ และอาหารท่ี

นาํเขา้จากต่างประเทศ ความไม่ปลอดภยัของอาหารเกิดข้ึนไดใ้นทุกจุดในห่วงโซ่ 

หรือเส้นทางอาหารก่อนถึงผูบ้ริโภค มีกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเส่ียงต่อความ

ปลอดภยั เร่ิมตั้งแต่กระบวนการผลิตท่ีมีการใชส้ารเคมีและสารพิษมาก การเก็บ

รักษาและการขนส่ง การแปรรูปอาหารท่ีใช้สารเคมีเกินกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด 
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การปรุงอาหารท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ ตลอดจนกระบวนการบริการท่ียงัคงมีความ

เส่ียงเกิดข้ึนได้ ด้วยเหตุน้ีทาํให้ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัต้องเลือกในการบริโภค

อาหาร หรือใชผ้ลิตภณัฑต่์าง ๆ มากข้ึน นอกจากน้ีการเขา้สู่สังคมสูงอายุในหลาย 

ๆ ประเทศ ทาํให้รัฐบาลของแต่ละประเทศพยายามรณรงค์ให้ประชาชนลด

ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล และหันมาป้องกันโรคโดยการส่งเสริมให้

บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ปลอดสารเคมีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

และสุขภาพ ออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ เพื่อให้ผูสู้งอายุท่ีกาํลงัจะมีจาํนวนเพิ่มข้ึน

สามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมีความสุข และรัฐบาลไม่ตอ้งสูญเสียงบประมาณ

เพื่อดูแลสุขภาพของคนวยัน้ีมากเกินไป สําหรับประเทศไทย จากขอ้มูลของ

สํานกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า

ประเทศไทยใช้งบประมาณด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เฉล่ียปีละ 20,000 ล้าน

บาท ขณะท่ีรายจ่ายดา้นสุขภาพสูงมากกวา่ปีละ 400,000 ลา้นบาท (กรุงเทพธุรกิจ

25 เมษายน 2554) 

จากการสาํรวจประชากรสูงอายใุนประเทศไทย พ.ศ.2550 ของสํานกังาน

สถิติแห่งชาติพบวา่ปัจจุบนัโครงสร้างประชากรในประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแปลง

เขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (Aging Society) แลว้ โดยในปี 2550 ประเทศไทยมีสัดส่วน

ผูสู้งอายุสูงถึงประมาณร้อยละ 10.7 ของประชากรทั้งประเทศ ประชากรสูงอายุ

เป็นชายร้อยละ 44.6 และหญิงร้อยละ 55.4 แบ่งเป็นผูสู้งอายุวยัตน้ (60-69 ปี) 

กลุ่มผูสู้งอายุวยักลาง (70-79 ปี) และกลุ่มผูสู้งอายุวยัปลาย (80 ปีข้ึนไป) พบว่า

ร้อยละ 58.8 เป็นผูสู้งอายวุยัตน้ ร้อยละ 31.7 เป็นผูสู้งอายวุยักลาง และร้อยละ 9.5 

เป็นผูสู้งอายวุยัปลาย นอกจากน้ีสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ไดค้าดประมาณอายุมธัยฐาน (Median Age) ของประชากรใน

ประเทศไทยปี 2543-2573 พบว่าอีก 20 ปีขา้งหน้า อายุมธัยฐานของประชากร

ไทยจะเพิ่มสูงข้ึนเป็น 40 ปี หมายความวา่ประชากรคร่ึงหน่ึงในประเทศจะมีอายุ

สูงกว่า 40 ปี และประชากรอีกคร่ึงหน่ึงจะมีอายุน้อยกว่า 40 ปี จะเห็นได้ว่า

ผูสู้งอายุในประเทศไทยกาํลงัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการมี

อายยุนืยาวข้ึนกวา่ในอดีตทั้งจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีการรักษาโรค การ
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รู้จกัดูแลตนเองไม่ให้ตอ้งเป็นภาระของลูกหลานและสังคม การเลือกอุปโภค

บริโภคผลิตภณัฑท่ี์ดี มีประโยชน์ ไม่ก่อพิษหรือโทษต่อร่างกาย อยา่งไรก็ตามใน

ประเทศไทย พบว่าร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะยงัมีน้อย ไม่

แพร่หลาย แมแ้ต่ในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นเมืองหลวง เน่ืองจากโดยทัว่ไปคน

ไทยนิยมเลือกบริโภคหรือใชผ้ลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพในบางประเภทเท่านั้น รวมทั้ง

ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีมีราคาค่อนขา้งสูง ทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งเลือกท่ีจะใชห้รือบริโภค

เพี ยง บา งช นิด นอกจา ก น้ีผลิ ตภัณฑ์ เพื่ อ สุข ภา พ ยัง มีวาง จําหน่า ยตา ม

ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ฯ เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถหา

ซ้ือไดส้ะดวกข้ึนอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ    

เลือกซ้ือ ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือ  ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานของการวจัิย 

1.ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

เพื่อสุขภาพ ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

3.พฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อ 

สุขภาพของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้สําหรับผูท่ี้ตอ้งการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

เพื่อสุขภาพสามารถนาํไปใชว้างแผนผลิตหรือจดัหาผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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2.เพื่อใช้เป็นแนวทางแก่ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพสามารถ

นําผลมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจเพื่อความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

• เพศ  อาย ุ

• สถานภาพ   ระดบัการศึกษา 

• อาชีพ    รายไดต่้อเดือน 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

• ผลิตภณัฑ ์

• ราคา 

• ช่องทางจาํหน่าย 

• ส่งเสริมการตลาด 

พฤติกรรมการเลอืกซอืผลิตภณัฑ์เพอืสุขภาพ 

ของคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

• ประเภทผลิตภณัฑ ์

• เหตุผลท่ีซ้ือ 

• วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

• สถานท่ีซ้ือ 

• ความถ่ีในการซ้ือ 

• การเลือกซ้ือคร้ังใหม่ 

• แหล่งผลิต 

• ช่วงเวลาท่ีซ้ือ 

• ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

 

การตัดสินใจเลือกซื้อผลติภณัฑ์เพือ่

สุขภาพของคนวยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวความคดิในการวจิัย 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ 
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2.แนวคิด 

        ความหมายและแนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

ธงชยั สันติวงษ์ (อา้งถึงใน ลดาพร พงศ์ศิริวิลาศ. 2544, 21) กล่าวว่า 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาผูบ้ริโภค ซ่ึงต่างก็ตอ้งจดัหา

ส่ิงจาํเป็นสาํหรับความเป็นอยูใ่น  ชีวิตประจาํวนั คือ สินคา้และบริการจากระบบ

เศรษฐกิจมาตอบสนองความต้องการของคน ในเวลาเดียวกันกิจกรรมทาง

การตลาด (Marketing) ก็เป็นส่วนสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับการตอบสนองความ

ตอ้งการของมนุษยใ์นสังคม 

Solomon (อา้งถึงใน ลดาพร พงศศิ์ริวลิาศ. 2544, 21) กล่าววา่ พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้ง

เพื่อการเลือกสรร การซ้ือ การใช้ หรือ การบริโภคท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ ์

บริการความคิด หรือประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการและความ

ปรารถนาต่าง ๆ ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ 

ธงชัย สันติวงษ์ (อ้างถึงใน สุภาพร ทุมพร. 2551, 43) ได้กล่าวว่า 

พฤติกรรมการบริโภคนั้ นในความหมายท่ีถูกต้องมิใช่หมายถึง การบริโภค 

(Consumption) แต่หากศึกษาถึงการซ้ือ (Buying) ของผูบ้ริโภค เนน้ตวัผูซ้ื้อเป็น

สําคญั และท่ีถูกตอ้งแลว้การซ้ือเป็นเพียงจุดหน่ึงของกระบวนการตดัสินใจและ

ไม่สามารถแยกออกไดจ้ากการบริโภคสินคา้ ทั้งท่ีกระทาํโดยตวัผูซ้ื้อเอง หรือการ

บริโภคโดยสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว ซ่ึงผูซ้ื้อทาํตวัเป็นผูซ้ื้อแทนให้ การซ้ือ

แทนนั้น ผูซ้ื้อแทนจะเป็นผูท้าํงานแทนความพอใจของผูบ้ริโภคอีกต่อหน่ึง 

   Harold J.Leavitt (อา้งถึงใน นฤมล ศุภเอม. 2548, 13) ไดก้ล่าววา่ ก่อนท่ี

มนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใดออกมา มกัจะมีมูลเหตุท่ีจะทาํให้เกิด

พฤติกรรมก่อน ซ่ึงมูลเหตุดงักล่าวอาจเรียกว่า “กระบวนการของพฤติกรรม” 

(Process of behavior) และกระบวนการของพฤติกรรมของมนุษยมี์ลกัษณะ

คลา้ยกนั 3 ประการดงัน้ี 

1.พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีสาเหตุทาํให้เกิด (Behavior is caused)  

หมายความว่า การท่ีคนเราจะแสดงพฤติกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดออกมานั้น
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จะตอ้งมีสาเหตุทาํให้เกิด และส่ิงซ่ึงเป็นสาเหตุก็คือความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในตวั

คนนัน่เอง 

        2. พฤติกรรมจะเกิดข้ึนได้ต้องมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุ้น (Behavior is 

motivated) นัน่คือ เม่ือคนเรามีความตอ้งการเกิดข้ึนแลว้ คนเราก็ปรารถนาท่ีจะ

บรรลุถึงความตอ้งการนั้น จนกลายเป็นแรงกระตุน้ หรือแรงจูงใจ (Motivation) 

ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 

        3.พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย (Behavior is goal-directed) 

หมายความวา่ การท่ีตวัเราแสดงพฤติกรรมอะไรออกมานั้นก็มิไดก้ระทาํไปอยา่ง

เล่ือนลอยโดยปราศจากจุดมุ่งหมายหรือไร้ทิศทางตรงกันข้ามกลับมุ่งไปสู่

เป้าหมายท่ีแน่นอนเพื่อใหบ้รรลุผลสาํเร็จแห่งความตอ้งการของตน 

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (A Model of Consumer Behavior)  

จุดเร่ิมตน้ของการทาํความเขา้ใจกบัพฤติกรรมของผูซ้ื้อ คือ การศึกษาถึง 

"โมเดลส่ิงกระตุน้ และการตอบสนอง" (Stimulus-Response Model) 

งานของนกัการตลาด คือ การทาํความเขา้ใจกบัความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 

(Buyer's   Consciousness) หรือท่ีเรียกกนัวา่กล่องดาํ (Black box) โมเดลน้ีถูกแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 เร่ิมตน้จากการมีส่ิงกระตุน้เขา้มากระทบกล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิด

ของผูซ้ื้อโดยส่ิงกระตุน้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1.ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4  คือ

ผลิตภณัฑ ์ราคา  สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาด 

2.ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ ได้แก่ ส่ิงแวดล้อมระดับมหภาค ซ่ึงอยู่ภายนอก

องคก์ร เช่น ส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ เทคโนโลย ีการเมือง และวฒันธรรม 

ส่วนที่ 2 จากส่ิงกระตุน้ดงักล่าวขา้งตน้จะกระทบกล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิด

ของผูซ้ื้อ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ       

1.ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristics) 

2.กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer decision process) 
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ส่วนที่ 3 เป็นขั้นของการตอบสนองของผูซ้ื้อซ่ึงไดผ้า่นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

มาแลว้โดยผูซ้ื้อจะมีการตอบสนอง 5 ประการดงัน้ี  

1.การตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑท่ี์จะซ้ือ (Product choice) 

2.การตดัสินใจเลือกตราสินคา้ท่ีจะซ้ือ (Brand choice) 

3.การตดัสินใจเลือกร้านคา้ท่ีจะซ้ือ (Dealer choice) 

4.การตดัสินใจในเวลาท่ีจะซ้ือ (Purchase timing) 

5.การตดัสินใจในปริมาณท่ีจะซ้ือ (Purchase amount) 

 3.ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพของคนวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research 

Methodology) โดยใชก้ารวิจยั  เชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)   มุ่งเนน้การศึกษาพฤติกรรม และปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ โดยประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษา คือผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปท่ีอาศยัหรือทาํงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การแจก

แบบสอบถามโดยวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling Random) 

ใชสู้ตรการคาํนวณเพื่อกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

(ผศ.ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550:48)   

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

              e2 

 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีคาํนวณได ้ คือ 385 คน และจากการแจก

แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพรวม 

386 คน ท่ีเหลือเป็นผูท่ี้ไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพเลย 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิธีแจกแจงขอ้มูล 

(Frequency Distribution) หาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ใช้ในการอธิบาย   ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือก
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ซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีต่อผูต้อบแบบสอบถาม 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ศึกษาความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัท่ีคาดว่ามีความสัมพนัธ์กันหรือมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อ

สุขภาพ ไดแ้ก่ ค่า t-test (Indepentdent Sample t-test) ค่า F-test (One-Way 

ANOVA) และค่า MRA (Multiple Regression Analysis) 

4. ผลการวเิคราะห์/บทสรุป 

  จากการศึกษา ไดข้อ้สรุปดงัต่อไปน้ี 

    ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

• เพศ  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 

66.5 และเพศชาย จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 

• อายุ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 

38.5 รองลงมาคืออายุ   31-40 ปี จาํนวน 136 คนคิดเป็นร้อยละ 34.0 และนอ้ย

ท่ีสุดคือ อายไุม่เกิน 20 ปี จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 

• สถานภาพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นโสดจาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 

67.0  รองลงมาคือ สมรส จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 นอ้ยท่ีสุดคือ หยา่/

หมา้ย/แยกกนัอยู ่จาํนวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 1.0 

• ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบปริญญาตรีจาํนวน 314 คนคิดเป็น

ร้อย ละ 78.5 รองลงมาคือ สูงกวา่ปริญญาตรีจาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 

นอ้ยท่ีสุดคือ ปวช./ปวส./อนุปริญญา จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 

• อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 282 คน คิด

เป็นร้อยละ 70.5 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ จาํนวน 40 

คน คิดเป็นร้อยละ10.0 นอ้ยท่ีสุดคืออาชีพอ่ืน ๆ จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  

• รายได ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้10,001-20,000 บาท จาํนวน 170 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ 30,001-40,000 บาทจาํนวน 70 คนคิดเป็นร้อย

ละ 17.5 นอ้ยท่ีสุดคือ 40,001-50,000 บาท  จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 
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ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

• ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 

7.15 โดย  ใหค้วามสาํคญัต่อคุณภาพของผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด 

• ดา้นราคา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 7.42 โดย

ให ้ ความสาํคญัต่อปัจจยัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด 

• ด้านช่องทางจาํหน่าย พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดับมาก ท่ี

ค่าเฉล่ีย    7.64 โดยใหค้วามสาํคญัต่อความสะดวกในการหาซ้ือมากท่ีสุด 

• ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดับมาก ท่ี

ค่าเฉล่ีย   7.33 โดยใหค้วามสาํคญัต่อการมีพนกังานขายใหข้อ้มูลสินคา้ 

 พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 

• การเลือกประเภทผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างเลือกผลิตภณัฑ์

อาหารมากท่ีสุด จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ36.8 รองลงมาคือ ของใช้

ประจาํวนั จาํนวน 112 คนคิดเป็นร้อยละ29.0 นอ้ยท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑ์ความงาม 

จาํนวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 6.2 

• เหตุผลในการซ้ือ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งอยากมีสุขภาพดี  จาํนวน286 คน คิดเป็น

ร้อยละ 74.1 รองลงมาคือ ซ้ือตามกระแส(Trend) จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 

11.9 น้อยท่ีสุดคือ ซ้ือตามอารมณ์พนกังานแนะนาํ/บรรจุภณัฑ์สวย จาํนวน 18 

คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 

• วตัถุประสงค์ในการซ้ือ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพเพื่อใชเ้องมากท่ีสุด จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงมาคือซ้ือ

เพื่อทั้งใชเ้องและสมาชิกในครอบครัว จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 และ

นอ้ยท่ีสุด คือซ้ือเพื่อเป็นของฝาก จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 

• ส ถ า นท่ี ซ้ื อ  ก ลุ่ ม ตัว อ ย่า ง ส่ วน ใ ห ญ่ ซ้ื อ ผ ลิ ต ภัณฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภ า พ จ า ก

ห้างสรรพสินคา้มากท่ีสุด จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมาคือซ้ือ

จากร้านขายผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพโดยเฉพาะ จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 
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และนอ้ยท่ีสุด คือสั่งซ้ือทางอินเตอร์เน็ต/โทรศพัท ์จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.1 

• ความถ่ีในการซ้ือ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพเป็น

ประจาํมากท่ีสุด จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 รองลงมาคือซ้ือเป็นส่วน

ใหญ่จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และนอ้ยท่ีสุด คือซ้ือเป็นบางคร้ัง และ

นาน ๆ คร้ัง จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 

• การเลือกซ้ือคร้ังใหม่ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยี่ห้อ

เดิมมากท่ีสุด จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 รองลงมาคือพิจารณายี่ห้ออ่ืนท่ี

น่าสนใจกวา่ จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 

• แหล่งผลิต พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีแหล่งผลิตใน

ประเทศมากท่ีสุด จาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 รองลงมาคือแหล่งผลิตใน

ต่างประเทศ จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 

• ช่วงเวลาในการซ้ือ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เม่ือ

ของเดิมหมดมากท่ีสุด จาํนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 รองลงมาคือซ้ือเม่ือมี

การจดัรายการส่งเสริมการขาย จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 นอ้ยท่ีสุดคือ 

ซ้ือเม่ือผูข้ายแนะนาํ จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 

• ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ัง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายใน

การซ้ือเฉล่ียต่อคร้ังมากกว่า 500 บาท มากท่ีสุด จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.7 รองลงมาคือ 101-200 บาท จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 นอ้ยท่ีสุดคือ 

ไม่เกิน 100 บาท จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 

ระดับความสําคัญของปัจจัยการตัดสินใจเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์เพือ่สุขภาพ   

พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 7.73 โดยกลุ่มตวัอยา่งให้

ความสาํคญัต่อเคร่ืองหมายรับรองความปลอดภยัมากท่ีสุด  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน   

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อ

สุขภาพท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.05  

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทาง

จาํหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญั

ทางดา้นสถิติท่ี 0.05 

ปัจจยัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

ประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีเลือก วตัถุประสงค์ในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ 

การเลือกซ้ือคร้ังใหม่ ช่วงเวลาในการซ้ือ และค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ัง มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางดา้นสถิติท่ี 0.05  
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 กรอบแนวความคิดใหม่   (Modified Model) 

            

   ตัวแปรอสิระ                                                             ตัวแปรตาม 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

• อาย ุ

• สถานภาพ 

• ระดบัการศึกษา 

• อาชีพ 

  

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

• ผลิตภณัฑ ์

• ช่องทางจาํหน่าย 

• ส่งเสริมการตลาด 

 

พฤติกรรมการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์เพื่อ

สุขภาพของคนวยัทํางานในกรุงเทพฯ 

• ประเภทผลิตภณัฑ ์

• วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

• สถานท่ีซ้ือ 

• ความถ่ีในการซ้ือ 

• การเลือกซ้ือคร้ังใหม่ 

• ช่วงเวลาท่ีซ้ือ 

• ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

 

การตัดสินใจเลือกซื้อผลติภณัฑ์เพือ่

สุขภาพของคนวยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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5.อภิปรายผลการวจัิย / ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพบวา่   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมเฉล่ียในระดบัมาก โดยให้ความสําคญัมาก

ท่ีสุดกับช่องทางการจําหน่าย คือความสะดวกในการหาซ้ือ รองลงมาคือ      

ปัจจยัดา้นราคาเนน้ดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ซ่ึงเป็นไป  ในทิศทางเดียวกบั

การศึกษาของบริษทั นาโนเซิร์ช จาํกดั  ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหาร 

เสริมในระบบธุรกิจขายตรงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  พบวา่ผูบ้ริโภคมีความ

พึงพอใจดา้น  ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้มากเป็นอนัดบั 1 รองลงมา คือมี

ความพึงพอใจในดา้นราคาของ สินคา้  

 สําหรับปัจจยัพฤติกรรมการเลือกซ้ือในดา้นเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑ์

เพื่อสุขภาพ  และสถานท่ีซ้ือของกลุ่มตวัอยา่ง   พบวา่ส่วนใหญ่ตอ้งการมีสุขภาพ

ดี  และซ้ือผลิตภณัฑ์จากห้างสรรพสินคา้    ซ่ึงตรงกบัผลการศึกษาของศิริจรรยา 

เครือวิริยะพนัธ์    (อา้งถึงใน วลีรัตน์ อาชา  ไอศวรรย,์ 2549:28) ท่ีพบวา่เหตุผล

ในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ คือ ตอ้งการมีสุขภาพแข็งแรง และมกัซ้ือใน

หา้งสรรพสินคา้ ส่วนปัญหาท่ีพบ คืออาหารสุขภาพมีราคาแพง และหาซ้ือยาก  

 จากผลการศึกษาสถานท่ี ซ้ือ ท่ีก ลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เ ลือก  คื อ   

ห้างสรรพสินคา้   อาจเป็นสาเหตุท่ีทาํให้ร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพใน

ปัจจุบันมีไม่แพร่หลายจากการท่ีผู ้บริโภค ชอบความสะดวกในการหาซ้ือ

ผ ลิ ต ภัณ ฑ์   ดั ง นั้ น ก า ร นํ า ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ม า ว า ง จํา ห น่ า ย ใ น  

หา้งสรรพสินคา้   จึงเป็นช่องทางการจาํหน่ายท่ีสามารถสนองตอบความพึงพอใจ

ใหก้บัผูซ้ื้อ ท่ีไม่  ตอ้งการใชเ้วลาเดินทางมาก  จากปัญหารถติด  และราคานํ้ ามนั

ท่ีสูงข้ึน  ทาํให้ห้างสรรพสินค้า  สามารถตอบโจทย์ของผูบ้ริโภคในการทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ  ได้หลายอย่างพร้อม ๆ กนัทั้งครอบครัวส่งผลให้ร้านจาํหน่าย

ผลิตภัณฑ์ เพื่ อสุขภาพโดยเฉพาะหาได้ยาก  หรือถ้า มีก็มักจะเปิดอยู่ใน

หา้งสรรพสินคา้เป็นส่วนใหญ่  

 น อ ก จ า ก น้ี จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น  พ บ ว่ า ปั จ จัย ด้ า น

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  
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และรายได้ต่อเดือน  มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท่ี

แตกต่างกนั  ยกเวน้ดา้นเพศ  ท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ และปัจจยัดา้น

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ประเภท

ผลิตภณัฑท่ี์เลือกวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  สถานท่ีซ้ือ  ความถ่ีในการซ้ือ การเลือก

ซ้ือคร้ังใหม่  ช่วงเวลาในการซ้ือ และค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ัง มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นแหล่งผลิตของ

ผลิตภณัฑ์  และเหตุผลในการซ้ือ ท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เพื่อสุขภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุภาพร ทุมพร (2551:113, 119) ท่ี

พบวา่  ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหาร

เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค  ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั และปัจจยั

พฤติกรรมดา้นเหตุผลในการซ้ืออาหารเพื่อ  สุขภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพท่ีไม่แตกต่างกนั  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพบว่าผู ้บริโภคให้ความสําคัญด้านส่วนประสมทาง

การตลาด กบัเร่ืองช่องทางการจาํหน่าย และราคาตามลาํดบั ซ่ึงตรงกบัปัญหาท่ีมี

ผูท่ี้ไดท้าํการศึกษาไวเ้ช่นเดียวกนั คือ อาหารสุขภาพมีราคาแพง และหาซ้ือยาก 

            ด้านการส่งเสริมของภาครัฐ   ควรให้การสนับสนุนภาคธุรกิจการผลิต  

และจาํหน่าย  ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคและใช้

ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ี  ซ่ึงจะช่วยให้ลด ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคได้ และยงัทาํให้

มาตรฐานการใชชี้วติของประชาชนดียิง่ข้ึนอีกดว้ย 

  ส่วนภาคธุรกิจ ผูผ้ลิต   และผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพควรหากล

ยุทธ์ดา้นการตลาดท่ี  สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูบ้ริโภค แต่ถึงแมว้่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญ  ต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์น้อยกว่า

ช่องทางการจาํหน่ายและราคา   แต่คุณภาพของผลิตภณัฑ์ก็ยงัคง  เป็นส่ิงสําคญั

ท่ีสุดในการทาํธุรกิจในปัจจุบนั  เพราะถึงแมว้่าผลิตภณัฑ์มีวางจาํหน่ายอย่าง

แพร่หลาย และราคาถูก แต่ไม่มีคุณภาพ ธุรกิจก็ไม่สามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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ข้อเสนอแนะการวจัิย  

 สาํหรับการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไม่ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบ

จากการซ้ือและใช้ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ  รวมถึงทศันคติและความเข้าใจต่อ

ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ  ซ่ึงถา้ไดมี้ การศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ี  จะสามารถช่วย

ใหธุ้รกิจมองเห็นแนวทางท่ีจะทาํใหธุ้รกิจเติบโตได ้ อยา่งมัน่คง และย ัง่ยนื               
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การตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือ iPhone ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทเีอสในเขต

กรุงเทพมหานคร 

DECISION MAKING ON IPHONE PURCHASING OF BTS 

MESSENGER IN BANGKOK 

อารีรัตน์ ครุนิติวฒัน์ 1  ผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขาํเดช 2   

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

บทคัดย่อ 

 กา รศึ ก ษ า วิจัย น้ี  มี ว ัต ถุ ป ระ ส งค์ เพื่ อ ศึ ก ษ า ถึ ง ก า รตัด สิ นใ จ ซ้ื อ

โทรศพัทมื์อถือ iPhone ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยกาํหนดปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ 

iPhone ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน

การเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

ใชโ้ทรศพัทมื์อถือ iPhone จาํนวน 400 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้นาํขอ้มูลไปทาํการประมวลผล  

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 

แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA), t-test, f-test 

และ Multiple Regression Analysis (MRA)โดยกาํหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติ

ไวท่ี้ระดบั 0.05 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ และอาชีพมีความแตกต่างต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือ iPhone ปัจจัยพฤติกรรมผูบ้ริโภค ด้าน

แหล่งขอ้มูลท่ีทราบเก่ียวกบัโทรศพัทมื์อถือ, ดา้นซ้ือโทรศพัทมื์อถือเม่ือใด และ

ความถ่ีในการเปล่ียนโทรศพัท์มือถือ มีความแตกต่างต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือ iPhone และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความแตกต่างต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone 

คําสําคัญ : โทรศพัทมื์อถือ iPhone 

 

Abstract 

 The objective of the study is to examine the decision making behavior 

on purchasing iPhone of BTS messenger in Bangkok in order to be one of 

guidance for creating the appropriate the marketing plan in the future. The 

samples of the study are 400 BTS messenger in Bangkok also are using iPhone 

The instrument of the study is the questionnaires technique analyzing by using 

SPSS program to analyze both statistic and descriptive to describe percentage 

standard deviation and chi-square with significance of statistic at 0.05 level.  

 The result of the study found that the individual factor like age 

occupation, consumer behavior, source of information, point of time to make a 

decision, frequency of changing mobile and marketing mix factor (product 

price and place), these are all affecting to decision making on iPhone 

purchasing of BTS messenger in Bangkok. 

KEY WORDS : iPhone 

1. บทนํา 

 เน่ืองดว้ยคนในยุคปัจจุบนัให้ความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นอยา่ง

มาก ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดย ั้ง โดยเฉพาะ
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เทคโนโลยีด้านการส่ือสารท่ี มีการพัฒนาข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเ น่ือง 

โทรศพัทมื์อถือจึงถูกพฒันาปรับปรุงให้มีคุณสมบติัท่ีสูงมากข้ึนเปรียบเสมือนมี

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กๆ อยู่ในมือ ซ่ึงใช้ในการรับส่งสัญญาณผ่านคล่ืนความถ่ี

แทนการรับส่งสัญญาณผา่นสายตวันาํ ทาํใหส้ามารถนาํไปใชง้านในท่ีต่างๆ ท่ีอยู่

ในเขตพื้ นท่ีการให้บริการของเครือข่ายท่ีครอบคลุมถึง จึงทําให้ เค ร่ือง

โทรศพัทมื์อถือไม่จาํเป็นจะตอ้งสร้างให้มีกาํลงัส่งสูงๆ อีกต่อไป ส่งผลให้ขนาด

ของเคร่ืองโทรศัพท์มือถือมีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง โทรศัพท์มือถือ

ประกอบดว้ยสองส่วน  

ส่วนแรกเป็นส่วนเครือข่ายหรือระบบสัญญาณ ส่วนท่ีสองเป็นส่วนของ

โทรศพัทมื์อถือ โดยทั้งสองส่วนน้ีจะตอ้งใชป้ระกอบกนัจึงจะสามารถใชง้านได้

อย่างสมบูรณ์ รูปแบบการให้บริการของโทรศัพท์มือถือสามารถแบ่งเป็น 2 

รูปแบบหลกัๆ คือ 1. การพูดคุยระหวา่งกนั หรือ Voice Service 2. การบริการ

อ่ืนๆ ท่ีเรียกว่า Non-Voice Service ซ่ึงปัจจุบนับริการในรูปแบบหลงัน้ีมีการ

เติบโตในสัดส่วนท่ีสูงมาก ซ่ึงผูป้ระกอบการต่างหยิบกลยุทธ์ทางการตลาด

ออกมาใช้ และต่างแข่งขนักนัพฒันาเทคโนโลยี คุณลกัษณะและการออกแบบ

ฟังค์ชั่นต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ รวมถึงนํานวตักรรมใหม่ๆ ออกมาเสนอ

เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโนม้พฤติกรรมเปล่ียนแปลง

ไปในทิศทางท่ีตอ้งการกบัความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาอยา่ง

ไม่หยุดย ั้ง ซ่ึงในปัจจุบนัโทรศพัท์ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก คือ โทรศพัท์

ประเภท smart phone เน่ืองจากมีความสามารถสูงกว่าโทรศพัท์ทัว่ไป และ

สามารถเลือกใช้ application ต่างๆ ได้ โทรศพัท์ประเภท smart phone ถูก

ออกแบบมาให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยมีรูปแบบใกล้เคียงกับการใช้งานบน

จอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ โดยมีระบบปฏิบัติการคล้ายกับคอมพิวเตอร์ 

นอกจากนั้นผูป้ระกอบการยงัมีการพฒันาระบบปฏิบติัการ และโปรแกรมต่างๆ 

เพื่อรองรับโทรศัพท์มือถือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การเติบโตของ “Smart 

Phone” ทาํให้บริการทุกอยา่งท่ีตอ้งการการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไดรั้บความนิยม

สูงมากข้ึน และยงัทาํให้จาํนวนผูใ้ช้ “Mobile Internet” ทั้งผ่านเครือข่าย 2G 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

(EDGE/GPRS) และ 3G เติบโตสูงตามไปดว้ย ต่อไปโทรศพัท ์“Smart Phone” 

จะกลายเป็น “Multimedia Integrated Devices” หรืออุปกรณ์ท่ีรวมความบนัเทิง 

iPhone เป็นโทรศพัทมื์อถือท่ีเขา้มาปฏิวติัระบบโมบายอินเทอร์เน็ตอย่างเห็นได้

ชดั ดว้ยระบบอินเตอร์เฟซท่ีใชง้านง่าย มีแอพพลิเคชัน่ใชง้านท่ีหลากหลาย จึงทาํ

ให้การใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตผ่าน iPhone มีมากกว่าการใช้งานโมบาย

อินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีธรรมดาถึง 10 เท่า บริษทั Apple ยงัเป็นบริษทั

รายแรกๆ ท่ีจุดกระแสดา้นระบบมลัติทชั ซ่ึงเป็น software ท่ีผสานการทาํงานกบั

ระบบมลัติทชัไดอ้ยา่งลงตวั 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือโทรศัพท์มือถือ iPhone ของผู ้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีที เอสในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมผู ้บริโภคท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ iPhone ของผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3.   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

(4P’s) กบัการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone ของผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าบีที

เอสในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัองค์กรและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาหรือ

ปรับปรุง   กลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขและปรับปรุง

สินคา้เพื่อให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัท์มือถือของผูบ้ริโภคให้

เหมาะสมยิง่ข้ึน 

3.  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจในการนาํขอ้มูลน้ีไปใช้สําหรับเป็น

แนวทางในการศึกษาวจิยัต่อไป 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานที ่1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือโทรศัพท์มือถือ iPhone ของผู ้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีที เอสในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2  พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือ iPhone ของผู ้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย 

Product Price Place Promotion มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือ iPhone ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

. 

 

 

 

2. แนวคิด 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ iPhone ของ

ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดน้าํแนวความคิด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-  เพศ   อาย ุ สถานภาพ 

-  ระดบัการศึกษา  อาชีพ 

-  รายไดต่้อเดือน 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

-  สาเหตุท่ีซ้ือโทรศพัทมื์อถือ 

-  แหล่งขอ้มูลท่ีทราบเก่ียวกบั            

โทรศพัทมื์อถือ 

-  ซ้ือโทรศพัทมื์อถือเม่ือใด 

-  ความถ่ีในการเปล่ียน

โทรศพัทมื์อถือ 

- บุคคลท่ีไปเลือกซ้ือโทรศพัท ์

   มือถือดว้ย 

 

 

 

 

 

 

การตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือ iPhone 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

-  ผลิตภณัฑ์  

-  ราคา 

-  ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

-  การส่งเสริมการตลาด 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ทฤษฏี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจซ้ือ โดยสรุปแนวคิดใน

การศึกษาดงัน้ี 

 แนวคิดของทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ท่ีกล่าวไวว้่า ผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีนาํเสนอเพื่อ

ตอบสนองความจาํเป็น และความตอ้งการของตลาดในการวางแผน ส่วนประสม

ทางการตลาดเร่ิมตน้ดว้ยการกาํหนดผลิตภณัฑ์ โดยถือว่าลูกคา้จะพิจารณาส่ิงท่ี

นาํเสนอ 3 ประการ (1) รูปลกัษณะและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ (2) ส่วนประสม 

บริการและคุณภาพบริการ (3) ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑ์

คุณค่าของผลิตภณัฑ ์การพฒันาผลิตภฑั์ตลอดจนรูปร่าง ตรายี่ห้อ หีบห่อ และส่ิง

ท่ีบรรจุให้ตรงตามความต้องการของตลาดเป้าหมายทั้ งน้ีเพื่อให้พฒันาส่วน

ประสมทางการตลาดก็ตามแต่เป็นตวัสาํคญัท่ีจะพิจารณาอนัดบัแรก 

ดา้นราคา (Price) ท่ีกล่าวไวว้า่ ราคาเป็นส่ิงกาํหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์

ในรูปของเงินตรา ราคาเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในส่วนประสมทางการตลาด ราคา

สินคา้ชนิดหน่ืงเม่ือคูณกบัปริมาณขายสินคา้ชนิดนั้น จะทาํให้เกิดรายไดจ้ากการ

ขาย ราคาจึงเป็นตวัสร้างให้เกิดรายไดจ้ากการขาย และนาํไปสู่การสร้างกาํไรใน

ท่ีสุด แมว้า่ผลิตภณัฑจ์ะถูกพฒันาอยา่งถูกตอ้งตามเป้าหมายทางการตลาด การจดั

จาํหน่าย ในสถานท่ีและเวลาท่ีถูกตอ้ง การส่งเสริมการตลาดท่ีถูกตอ้ง แต่ไม่ได้

หมายความวา่ผลิตภณัฑจ์ะขายไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ราคาเป็นตวักลไกท่ีสําคญั

ท่ีจะให้ลูกคา้สนใจและยอมรับในผลิตภณัฑ์หรือไม่ การกาํหนดราคานั้นจะตอ้ง

ให้ถูกตอ้งและยุติธรรม ในการกาํหนดราคาจะตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุน ลกัษณะการ

แข่งขนัในตลาดเป้าหมาย การเพิ่มหรือลดราคาตลอดจนเง่ือนไขในการขายต่างๆ 

ควบคู่กนั เพราะหากลูกคา้ไม่ยอมรับในเร่ืองราคาเม่ือใด แผนงานต่างๆท่ีกาํหนด

ไวจ้ะเสียหายและนาํไปปฎิบติัไม่ได ้แมร้าคาจะเป็นส่วนหน่ึงในส่วนประสมทาง

การตลาดแต่เป็นตวัตดัสินท่ีสําคญัท่ีผูบ้ริหารการตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษ

เพราะถา้ราคาท่ีกาํหนดไวเ้หมาะสมจะเป็นตวัช่วยผลกัดนัผลิตภณัฑ์ดีๆ ให้ออกสู่

ตลาด หรือความตอ้งการของตลาดเป้าหมายไดดี้ดว้ย 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

 จากการทาํรายงานวิจยัเร่ือง “การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ iPhone 

ของผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร” จดัทาํโดยใช้ลกัษณะ

งานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือ การวิจยัท่ีใช้แบบสอบถามมา

เป็นเคร่ืองมือในการวดัเป็นหลกัโดยจะใช้สถิติทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ

วิเคราะห์ข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทาํการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามชนิด

คาํถามปลายปิด (Close – ended Questionnaire) ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล 

และปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ และ

คาํถามแบบสเกล (Likert Scale) ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และการตัดสินใจซ้ือ มีจํานวน 400 คน ดังนั้ น เม่ืออ้างอิงตารางของ Taro 

Yamane โดยเลือกท่ีความเช่ือมัน่ 95% 

     การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

1. การวิเคราะห์เพื่ออธิบายลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง และ

อธิบายปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือ 

โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปรด้าน

ปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ iPhone โดยใช้ค่าสถิติ 

ANOVA 

3. การวิเคราะห์เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านส่วนประสม

ทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone โดยใชค้่า Chi-Square 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

4. ผลการวเิคราะห์ / บทสรุป 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.098                   / 

อาย ุ .047*              /   

สถานภาพ 0.237                   / 

ระดบัการศึกษา 0.822                   / 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.582                   / 

อาชีพ .004*              /   

สาเหตุท่ีซ้ือโทรศพัทมื์อถือ 0.202                   / 

แหล่งขอ้มูลท่ีทราบเก่ียวกบั

โทรศพัทมื์อถือ 
.001*              /   

ซ้ือโทรศพัทมื์อถือเม่ือใด .001*              /   

ความถ่ีในการเปล่ียน

โทรศพัทมื์อถือ 
.019*              /   

บุคคลท่ีไปเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ

ดว้ย 
0.775                   / 

ดา้นผลิตภณัฑ์ .003*              /  

ดา้นราคา .030*              /  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย .028*              /  

ดา้นส่งเสริมการตลาด .975                  / 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 231 

คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 และเพศชาย จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

2. อาย ุกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี จาํนวน 98 

คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 รองลงมา คือ อายุ 31-35 ปี จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.2 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ ต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี จาํนวน 31 คน มีจาํนวน

นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.8 

3. สถานภาพ กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด

มากท่ีสุด จาํนวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.2 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส 

จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 

4. ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 รองลงมา คือ 

กลุ่มประชากรท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 

และกลุ่มประชากรท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาเอก จาํนวน 5 คน มีจาํนวนน้อย

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.2 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 35,001 บาทข้ึนไป มากท่ีสุด จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 

รองลงมา คือ กลุ่มประชากรท่ีมีรายได ้15,001 – 20,000 บาท จาํนวน 84 คน คิด

เป็นร้อยละ 21.0 และกลุ่มประชากรท่ีมีรายได ้25,001 – 30,000 บาท จาํนวน 46 

คน มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 11.5 

6. อาชีพ กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน จาํนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 รองลงมา คือ กลุ่มประชากรท่ี

เป็นนกัเรียน / นกัศึกษา จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และกลุ่มประชากรท่ี

วา่งงาน / ยงัไม่ไดท้าํงาน จาํนวน 3 คน มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.8 

ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลอืกซ้ือโทรศัพท์มือถือ 

1. สาเหตุท่ีซ้ือโทรศพัท์มือถือ กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่

ซ้ือโทรศพัทมื์อถือเพื่อความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร จาํนวน 259 คน คิดเป็น

ร้อยละ 64.8 รองลงมา คือ กลุ่มประชากรท่ีซ้ือเพื่อเล่นอินเทอร์เน็ต จาํนวน 61 

คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และกลุ่มประชากรท่ีซ้ือมาเพื่อการยอมรับและยกยอ่งทาง

สังคม จาํนวน 24 คน มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.0 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

2. แหล่งข้อมูลท่ีทราบเ ก่ียวกับโทรศัพท์มือถือ ก ลุ่มตัวอย่าง ท่ี

ทาํการศึกษา ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลเก่ียวกับโทรศัพท์มือถือจากอินเทอร์เน็ต 

จาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา คือ กลุ่มประชากรท่ีทราบขอ้มูล

เก่ียวกบัโทรศพัท์มือถือจากเพื่อน / คนรู้จกั จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 

และกลุ่มประชากรท่ีทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโทรศพัทมื์อถือจากวิทยุ จาํนวน 1 คน มี

จาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.2 

3. ซ้ือโทรศพัท์มือถือเม่ือใด กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่ซ้ือ

โทรศพัท์มือถือเม่ือโทรศพัท์เคร่ืองเก่าเสีย, หาย จาํนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.2 รองลงมา คือ กลุ่มประชากรท่ีซ้ือโทรศพัท์มือถือเม่ือมีรุ่นใหม่ออกมา 

จาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และกลุ่มประชากรท่ีซ้ือโทรศพัทมื์อถือเม่ือมี

โปรโมชัน่พิเศษ จาํนวน 39 คน มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 9.8 

4. ความถ่ีในการเปล่ียนโทรศพัท์มือถือ กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา 

ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเปล่ียนโทรศพัทมื์อถือไม่แน่นอน จาํนวน 164 คน คิด

เป็นร้อยละ 41.0 รองลงมา คือ ประชากรท่ีมีความถ่ีในการเปล่ียนโทรศพัทมื์อถือ 

1 ปีข้ึนไป จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 และกลุ่มประชากรท่ีมีความถ่ีใน

การเปล่ียนโทรศพัทมื์อถือนอ้ยกวา่ 6 เดือน จาํนวน 8 คน มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 2.0 

5. บุคคลท่ีท่านไปเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือด้วย ก ลุ่มตัวอย่าง ท่ี

ทาํการศึกษา ส่วนใหญ่ไปเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือกบัเพื่อน จาํนวน 121 คน คิด

เป็นร้อยละ 30.2 รองลงมา คือ ประชากรท่ีไปเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือคนเดียว 

จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 และกลุ่มประชากรท่ีไปเลือกซ้ือ

โทรศพัท์มือถือกบัครอบครัว / ญาติ จาํนวน 78 คน มีจาํนวนน้อยท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 19.5 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษามีค่าเฉล่ียเห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ สินคา้ท่ีมีความสะดวก / ง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

9.04 รองลงมา คือ มีระบบปฏิบติั (Operation System) 8.95 และน้อยท่ีสุด คือ 

ยีห่อ้โทรศพัทมื์อถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.05 เท่านั้น 

2. ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษามีค่าเฉล่ียเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย

ท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ ราคาโทรศพัท์มือถือเหมาะสมกบัคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย 9.00 

รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัการใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 8.93 และนอ้ยท่ีสุด คือ ราคา 

Application มีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.94 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษามีค่าเฉล่ีย

เห็นดว้ยมาก จาํหน่าย ค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ ความน่าเช่ือถือของตวัแทน

จาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย  8.82 รองลงมา คือ สถานท่ีจดัจาํหน่ายสะดวกในการเดินทาง 

มีค่าเฉล่ีย 8.14 และนอ้ยท่ีสุด คือ สถานท่ีจดัจาํหน่ายสวยงาม สะดุดตา มีค่าเฉล่ีย 

7.37 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษามีค่าเฉล่ียเห็น

ด้วยมาก ค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ การรับประกันสินค้า มีค่าเฉล่ีย 9.24 

รองลงมา คือ การบริการหลงัการขาย มีค่าเฉล่ีย 8.97 และน้อยท่ีสุด คือ การ

โฆษณาสินคา้ผา่นส่ือต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 7.85 

5. อภิปรายผลการวจัิย  

ผลจากการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษฎา เจริญ

วุฒิขจร (2551) ไดก้ล่าววา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นผลิตภณัฑ์มี

ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะให้

ความสําคญัในเร่ืองของยี่ห้อ, รูปทรงและขนาด, วสัดุและงานประกอบ, ความ

แข็งแรงทนทาน, ฟังก์ชั่นการใช้งาน และเน่ืองจากโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็น

ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ความสามารถของ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจึงสามารถใชท้ดแทนอุปกรณ์ประเภทอ่ืนๆ และสอดคลอ้งกบั
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

แนวคิดของทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ท่ีกล่าว

ไวว้่า ผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีนาํเสนอเพื่อตอบสนองความจาํเป็น และความตอ้งการ

ของตลาดในการวางแผน ส่วนประสมทางการตลาดเร่ิมต้นด้วยการกาํหนด

ผลิตภณัฑ์ โดยถือว่าลูกคา้จะพิจารณาส่ิงท่ีนาํเสนอ 3 ประการ (1) รูปลกัษณะ

และคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ (2) ส่วนประสม บริการและคุณภาพบริการ (3) 

ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑ์คุณค่าของผลิตภณัฑ์ การพฒันา

ผลิตภฑัต์ลอดจนรูปร่าง ตรายีห่อ้ หีบห่อ และส่ิงท่ีบรรจุใหต้รงตามความตอ้งการ

ของตลาดเป้าหมายทั้งน้ีเพื่อให้พฒันาส่วนประสมทางการตลาดก็ตามแต่เป็นตวั

สาํคญัท่ีจะพิจารณาอนัดบัแรก 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษฎา เจริญวุฒิ

ขจร (2551) ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นราคามีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีก็ต่อเม่ือเห็นวา่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นราคา (Price) ท่ีกล่าวไวว้่า 

ราคาเป็นส่ิงกาํหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปของเงินตรา ราคาเป็นเคร่ืองมือ

หน่ึงในส่วนประสมทางการตลาด ราคาสินคา้ชนิดหน่ืงเม่ือคูณกบัปริมาณขาย

สินคา้ชนิดนั้น จะทาํให้เกิดรายไดจ้ากการขาย ราคาจึงเป็นตวัสร้างให้เกิดรายได้

จากการขาย และนาํไปสู่การสร้างกาํไรในท่ีสุด แมว้า่ผลิตภณัฑ์จะถูกพฒันาอยา่ง

ถูกตอ้งตามเป้าหมายทางการตลาด การจดัจาํหน่าย ในสถานท่ีและเวลาท่ีถูกตอ้ง 

การส่งเสริมการตลาดท่ีถูกตอ้ง แต่ไม่ไดห้มายความว่าผลิตภณัฑ์จะขายไดต้าม

เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ราคาเป็นตวักลไกท่ีสําคญัท่ีจะให้ลูกคา้สนใจและยอมรับใน

ผลิตภณัฑ์หรือไม่ การกาํหนดราคานั้นจะตอ้งให้ถูกตอ้งและยุติธรรม ในการ

กาํหนดราคาจะตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุน ลกัษณะการแข่งขนัในตลาดเป้าหมาย การ

เพิ่มหรือลดราคาตลอดจนเง่ือนไขในการขายต่างๆ ควบคู่กนั เพราะหากลูกคา้ไม่

ยอมรับในเร่ืองราคาเม่ือใด แผนงานต่างๆท่ีกาํหนดไวจ้ะเสียหายและนาํไปปฎิบติั
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ไม่ได ้แมร้าคาจะเป็นส่วนหน่ึงในส่วนประสมทางการตลาดแต่เป็นตวัตดัสินท่ี

สําคญัท่ีผูบ้ริหารการตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะถ้าราคาท่ีกาํหนดไว้

เหมาะสมจะเป็นตวัช่วยผลกัดนัผลิตภณัฑ์ดีๆ ให้ออกสู่ตลาด หรือความตอ้งการ

ของตลาดเป้าหมายไดดี้ดว้ย 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า

บีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กฤษฎา เจริญวุฒิ

ขจร (2551) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจากตวัแทนจาํหน่ายท่ีมีความน่า

เช่ือ ตั้งอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้เพราะมีท่ีจอดรถสะดวก มีร้านคา้ให้เลือกหลายร้าน 

มีหลายยีห่อ้ใหเ้ลือกพิจารณา 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้

 จากผลการวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone ของ

ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัใคร่ขอเสนอความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง ดงัน้ี 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

           1.  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือ 

iPhone ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้เสนอแนะใน

การทาํวิจยัคร้ังต่อไป อาจจะศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัท์มือถือ 

iPhone 

 2.  ควรศึกษาถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด เช่น ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และสังคม, ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ เป็น

ตน้ 
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พฤติกรรมด้านการส่ือสารภายในองค์กรทีม่ีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานซ่ึง

ส่งผลต่อ 

การพฒันาองค์กร กรณีศึกษา “บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน)” 

A STUDY OF BEHAVIOR OF ORGANIZATION COMMUNICATIONS 

THAT EFFECTING TO EMPLOYEES SATISFACTION AND LEADS 

TO THE ORGANIZATION DEVELOPMENT 

CASE STUDY : BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED 

ศรีสุนนัท ์อนุจรพนัธ์ุ 1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

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

บทคดัยอ่ 

การศึกษาวิจัย น้ีมีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมการส่ือสารภายในองค์กร และศึกษาอุปสรรคและแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาทางด้านการส่ือสารภายในองค์กร รวมถึงการศึกษาความพึงพอใจของ

พนกังานในองคก์รต่อรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร เพื่อนาํไปสู่แนวทางการ

พฒันาองค์กรท่ีดี  ระเบียบวิธีวิจัยในคร้ังน้ี ใช้การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ประชากร คือ พนกังานประจาํบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 

118 คน โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการสํารวจและ

เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงประมวลผลโดยโปรแกรมทางสถิติ

สาํเร็จรูป 

 

------------------------------------------------------- 
1  นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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1. พฤติกรรมการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร ส่วนใหญ่พนกังาน

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไดรั้บเป็นประจาํ

ทุกสัปดาห์ สําหรับขอ้มูลท่ีพนกังานตอ้งการมากท่ีสุด คือ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

หนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเอง 

2. อุปสรรคและปัญหาในการส่ือสารภายในองคก์รท่ีส่งผลต่อการ

พฒันาองคก์ร คือดา้นผูส่้งสาร (Sender) ซ่ึงขาดทกัษะในการพูดและเขียนจูงใจ 

โน้มน้าว ให้ผูรั้บสารมีความพร้อมก่อนท่ีจะรับสารนั้นๆ  และด้านสารท่ีส่ือ

ออกมา (Message) ซ่ึงองคก์รมีการแจง้ข่าวสารกระทาํไม่สมํ่าเสมอ  

3. พนกังานเช่ือวา่พฤติกรรมการส่ือสารภายในองคก์รท่ีดี จะส่งผล

ดีต่อการพฒันาองคก์ร คือพนกังานเกิดความรู้สึกเป็นส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึง

ในองค์กร เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย, พนักงาน

สามารถทาํงานไปในทิศทางเดียวกัน ทาํให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 

พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดท้นัเวลา ลดความผิดพลาดในการ

ทาํงาน  

4. ความพึงพอใจในรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรในทิศทาง

ต่างๆ อยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก 

คําสําคัญ    รูปแบบการส่ือสาร, พฤติกรรมการส่ือสาร, ความพึงพอใจใน

ประสิทธิภาพ 

Abstract  

The purpose of this study was to study the relationship between 

behavior and organization communication. Study on barriers and solutions to 

problems of communication within the organization and including the 

satisfaction of employees in the corporate that lead to development of good 

corporate.  Questionnaire were used to collect information from 118 people of 

Business Online Public Company Limited and analyzing data by using 

frequency, percentage, mean and  standard deviation and then data processing 

statistic programs.  The result of the study found that 
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1. Most of behavior of organization communication, the 

employees to obtain information from written sources such as e-mail, board and 

newsletter on a weekly basis. They want the information related to their 

responsibilities. 

2. Barriers and problems of organization communication that 

affect their organizations development is Sender which lack the skills to 

speaking and writing to convince audiences ready before taking message and 

the Message which organizations are not always informed. 

3. The employees believes that the behavior of good organization 

communication have a positive impact on the development organization. 

Because the employees feel involved and be a part of the organization, the 

cooperation in working to achieve the goal, the employees can work in the 

same direction and meet goal quickly.  Employees can resolve problems occur 

and reduce errors in operation. 

4. Satisfaction of organization communication were moderate to 

high 

KEY WORDS: COMMUNICATION, COMMUNICATION BEHAVIOR, SATISFACTION 

PERFORMANCE 

บทนํา 

ปัจจุบนัโลกธุรกิจพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว อตัราการแข่งขนัทั้งทางการคา้ 

การทํางานสูงข้ึน และเปล่ียนแปลงสู่ยุคแห่งการส่ือสารด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศเกือบทั้งส้ิน ท่ีเขา้มามีบทบาทสําคญัในการส่ือสารภายในองคก์ร ทาํ

ให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์ รวมถึง

แนวทางการดําเนินงานให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้อย่าง

ทนัท่วงที พร้อมทั้งตอ้งเตรียมพร้อมตลอดเวลาในการรับมือกบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน จนส่งผลกระทบใหไ้ม่สามารถดาํเนินธุรกิจไดต้ามปกติ หรือการ

ทาํงานท่ีเกิดภาวะสะดุด ไม่ได้ผลงานตามเป้าหมาย  ดังนั้นระบบการส่ือสาร
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ภายในองค์กร ถือว่ามีบทบาทสําคญัอย่างยิ่ง เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการสร้าง

ความเขา้ใจ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ และขอ้มูลต่างๆ ระหวา่งบุคคล

กบับุคคล และระหวา่งองคก์รกบับุคคล หรือระหวา่งองคก์รกบัองคก์รภายนอก  

การส่ือสารภายในองค์กรท่ีดีท่ีจะช่วยสร้างความเขา้ใจในนโยบายของ

ผูบ้ริหาร และเป็นส่ิงเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก เพราะนโยบาย การ

บริหารงาน การจดัการขององค์กรเป็นส่วนสําคญั และเพื่อให้การดาํเนินงาน

บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้การส่ือสารภายในองค์กร จึงเป็นส่ิงจาํเป็นยิ่งสําหรับ

กิจกรรมและการดาํเนินงานต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในองค์กร ทั้งน้ีหากการส่ือสาร

ภายในองค์กรดี ชัดเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบติังานตามนโยบาย เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั พนกังานในองคก์รเกิดความพึงพอใจ และเขา้ใจนโยบายไดอ้ยา่ง

ชดัเจน และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ดงันั้นกระบวนการทาํงานของ

องคก์รเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น จะตอ้งทาํให้การติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคลากร

ในฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองคก์รเป็นไปอย่างคล่องตวั เพื่อให้เกิด

ความเขา้ใจท่ีตรงกนั เกิดความร่วมมือ และการประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหก้ารทาํงานขององคก์รสามารถบรรลุเป้าหมาย และประสบผลสาํเร็จดว้ยดี  

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ

ใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสาร การวิเคราะห์และตรวจสอบขอ้มูล เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

ในการตดัสินใจทางธุรกิจ ซ่ึงไดม้าจากการรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่ง ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมีสัญญาเพื่อรับขอ้มูล

นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยท์ั้งหมดในประเทศ 

วตัถุประสงค์ในงานวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน

รูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการส่ือสารภายในองคก์ร ท่ีมี

ต่อความพึงพอใจของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์ร  
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3. เพื่อศึกษาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านการส่ือสาร

ภายในขององคก์รเพื่อนาํไปสู่การพฒันาองคก์รท่ีดี  

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนกังานในองค์กรต่อรูปแบบการส่ือสาร

ภายในองคก์รท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน และการพฒันาองคก์ร  

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปั จจัย ส่ วนบุ ค ค ล ท่ี แตก ต่ า ง กัน  มี ผ ล ต่อค วา ม พึ ง พ อใ จใ นก า ร

ติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร  

2. พฤติกรรมดา้นวธีิการการส่ือสารภายในองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์รท่ีดี  

3. อุปสรรคและปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์รมีผลต่อการ

ความพึงพอใจของพนกังานซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาองคก์ร  

4. รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรท่ีดี มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ของพนกังานท่ีส่งผลต่อการพฒันาองคก์ร 

ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานประจาํ 

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จาํกดั (มหาชน) ในทุกส่วนงาน 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา  ไดท้าํการศึกษาในส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมการส่ือสาร

ภายในองค์กร เก่ียวกบัพฤติกรรมการส่ือสารภายในองค์กรโดยรวมทั้งหมดท่ี

ส่งผลถึงความพึงพอใจของพนกังานส่งผลต่อการพฒันาองคก์รหรือไม่  

ขอบเขตด้านตวัแปร โดยการวิจยัในคร้ังน้ี ทาํการศึกษาวิจยัเฉพาะตวั

แปรสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารภายในองคก์รโดยตรง คือ  

ตัวแปรอสิระ  

 1.  ปัจจยัส่วนบุคคล 

 2.  พฤติกรรมทัว่ไปของการส่ือสารภายในองคก์ร  

3.  อุปสรรคและปัญหาทางดา้นการส่ือสารภายในองคก์รท่ีส่งผลต่อการ

พฒันาองคก์ร  
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ตัวแปรตาม คือรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รมีผลต่อความพึงพอใจของ

พนกังานซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาองคก์ร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

- ได้ทราบถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการส่ือสารและการปฏิบติังาน

ของพนกังานเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัมาเสริมสร้างรูปแบบการส่ือสาร

ใหเ้กิดความพึงพอใจ อนัจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดีในการทาํงาน 

- ไดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทั 

เพื่อนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัย มาใช้เป็นแนวทางพฒันาและปรับปรุง

กระบวนการส่ือสารภายในองค์กรให้ดียิ่งข้ึน เพื่อเป็นส่วนช่วยในการพฒันา

องคก์ร  

- ได้ทราบความพึงพอใจในรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรแต่ละ

รูปแบบวา่ มีประสิทธิภาพท่ีดีหรือควรปรับปรุงในรูปแบบใด เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการพฒันาองคก์รในดา้นการส่ือสารภายในต่อไป 

- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการทาํงานให้

เกิดข้ึนแก่พนกังาน เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดีในการทาํงาน 

บทที ่2  แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

- ตอนท่ี1ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารและการส่ือสารภายองคก์ร  

- ความหมายของการส่ือสาร 

- องคป์ระกอบของการส่ือสาร 

- ทิศทางของการติดต่อส่ือสาร 

- ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร 

- รูปแบบการติดต่อส่ือสาร  

- อุปสรรคในการติดต่อส่ือสาร  เป็นตน้ 

- ตอนท่ี 2  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงาน 

- ตอนท่ี3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผลงานวิจัยในอดีตวารสาร บทความ          

รายงาน  หนงัสือ และ การสืบคน้ทาง Internet  
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บทที ่3  ระเบียบวธีิวจัิย  

- การวจิยัเอกสาร (Document Research) 

- การวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  

แหล่งทีม่าของข้อมูล  

- ขอ้มูลปฐมภูมิ  ใชแ้บบสอบถามทาํการสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 

- ขอ้มูลทุติยภูมิ  ใชว้ิธีการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ บทความทางวิชาการ 

เว็บไซต์และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึงข้อมูลประเภทต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 

กลุ่มประชากรตัวอย่าง  

กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการสํารวจในคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทั บิซิเนส 

ออนไลน์ จํากัด (มหาชน) ในทุกส่วนงาน  (ทั้ งน้ีไม่รวมถึงระดับผู ้บริหาร

ระดบัสูง ท่ีดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการบริหารของบริษทั)  จาํนวนทั้งส้ิน 118 

คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือแบบสอบถามเน้ือหาแบบสอบถาม 

แบ่งเป็น 4 ส่วน โดยท่ี     

ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป  

ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการส่ือสารภายในองคก์ร  

ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัอุปสรรคและปัญหาในการส่ือสารภายใน

องคก์ร 

ส่วนท่ี4เป็นคาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในรูปแบบการส่ือสารใน

ทิศทางต่างๆ 

ทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

- การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) 

- การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability)  

สถิติทีใ่ช้ในงานวจัิย  

- Pre-Test (Cronbach’s Alpha) 
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-  สถิติพรรณา : Frequency / Descriptive 

-  สถิติอา้งอิง :   ANOVA : T-test, F-test  

_       Multiple Regression Analysis (MRA)  

บทที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   ปัจจัยส่วนบุคคล 

- จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามกลบัมา เท่ากบั 102 คน คิดเป็น 86.44% (ช – 

28%, ญ – 72 %) 

- อาย ุ ระหวา่ง 31-35 ปี  มากท่ีสุด  คิดเป็น 42.2% รองลงมาคือ อายุ

ระหวา่ง 26-30 ปี คิดเป็น 24.3 %  

- ระดบัการศึกษา (Degree) ปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเป็น 77.5%รองลงมา

คือ ระดบัปริญญาโท คิดเป็น 16.7%  

- อายงุาน (Experience) ระหวา่ง 1-3 ปี มากท่ีสุด คิดเป็น 24.5% รองลงมา 

คือ ระหวา่ง 3-5 ปี คิดเป็น 23.5%  

- ระดบัตาํแหน่งงาน (Level of Position) ระดบัปฏิบติัการ คิดเป็น 60.8% 

ระดบัหวัหนา้งาน คิดเป็น 22.5%ระดบัผูจ้ดัการ คิดเป็น 16.7%  

- พฤติกรรมทัว่ไปเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์ร 

- แหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ ส่วนใหญ่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม จะไดรั้บขอ้มูล

จากแหล่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ค่าเฉล่ีย 8.67  

- การอพัเดทขอ้มูล ส่วนใหญ่เห็นวา่ไดรั้บขอ้มูลเฉล่ียเป็นรายสัปดาห์ และ

เห็นวา่เน้ือหามีความชดัเจน ถูกตอ้ง มีความน่าเช่ือถือ ท่ีระดบัคะแนน

เฉล่ีย 7.67  

- ขอ้มูลท่ีตอ้งการผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัหนา้ท่ีรับผดิชอบของตนเอง มากท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 8.05  

- กรณีเกิดขอ้สงสัย เม่ือเกิดขอ้สงสัยพนักงานผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ จะสอบถามจากเพื่อนร่วมงานในแผนก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 8.37  

- ประเภทของขอ้มูล พนกังานผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นอกจาก

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการทาํงานแลว้ ตอ้งการขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรมต่างๆ 

ภายในองคก์รดว้ย ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 8.47  
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การวเิคราะห์เกีย่วกบัอุปสรรคและปัญหาในการส่ือสารภายในองค์กร 

ด้านผู้ส่งสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่ ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ในส่วนของ

ผูส่้งสาร คือ ผูส่้งสารขาดทกัษะในการพูดจูงใจ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.99 และ

รองลงมาคือ ขาดทกัษะในการเขียนจูงใจ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.73 

ทั้งน้ีจากผลการสํารวจความคิดเห็นมีผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ระดับ

คะแนนเท่ากบั 10 (เห็นดว้ยอยา่งยิง่) มีปริมาณมากท่ีสุด คือ การขาดทกัษะในการ

พดูจูงใจ โนม้นา้ว ให้ผูรั้บสารมีความพร้อมก่อนท่ีจะรับสารนั้นๆ และการไม่รับ

ฟัง และไม่ยอมรับในส่ิงท่ีผูอ่ื้นแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของ

จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

ด้านสารทีส่ื่อออกมา 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่ ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ในส่วนของ

สารท่ีส่ือออกมา คือ การแจง้ข่าวสารกระทาํไม่สมํ่าเสมอ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 6.20 

รองลงมาคือ สารท่ีส่ือออกมาสามารถตีความหมายได้หลายรูปแบบ คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 5.00  

ทั้งน้ีจากผลการสํารวจความคิดเห็นมีผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ระดับ

คะแนนเท่ากบั 10 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีปริมาณมากท่ีสุด คือ การแจง้ข่าวสาร

กระทาํไม่สมํ่าเสมอ บางคร้ังกระชั้นชิด หรือบางคร้ังล่าช้าจนเกินไป และ การ

ตีความหมายของสารท่ีตอ้งการไดห้ลายรูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 12.75 และ 8.82 

ของจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม ตามลาํดบั 

 ด้านช่องทางการส่ือสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่ ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ในส่วนของ

ช่องทางการส่ือสาร คือ การยึดติดในระบบและรูปแบบของสายงานมากเกินไป 

คิดเป็นค่าเฉล่ีย 5.56 รองลงมาคือ การนาํเสนอข่าวสารขาดรูปแบบท่ีน่าสนใจ ไม่

แยกประเภทความสาํคญั คิดเป็นค่าเฉล่ีย 5.20  

ทั้งน้ีจากผลการสํารวจความคิดเห็นมีผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ระดับ

คะแนนเท่ากบั 10 (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) มีปริมาณมากท่ีสุด คือ การยึดติดในระบบ
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และรูปแบบของสายงานมากเกินไป และอุปกรณ์, เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารมี

ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 12.75 และ 11.76 ของจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

ตามลาํดบั 

ด้านผู้รับสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่ ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ในส่วนของ

ผูรั้บสาร คือ การท่ีไม่สามารถแสดงความเห็น และไม่เปิดโอกาสให้ซกัถาม คิด

เป็นร้อยละ 4.83 รองลงมา คือ การท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้เก่ียวกบัสารนั้น คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 4.80  

ทั้งน้ีจากผลการสํารวจความคิดเห็นมีผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ระดับ

คะแนนเท่ากบั 10 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีปริมาณมากท่ีสุด คือ การท่ีไม่สามารถ

แสดงความเห็น และไม่เปิดโอกาสให้ซักถาม และ การท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้

เก่ียวกบัสารนั้น หรือการคิดวา่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสารนั้น คิดเป็นร้อยละ 8.82 

และ 6.86 ของจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม ตามลาํดบั 

การวเิคราะห์เกีย่วกบัความพึงพอใจในรูปแบบการส่ือสารในทิศทางต่างๆ  

- รูปแบบการส่ือสารแบบบนลงล่าง  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในรูปแบบการส่ือสาร

แบบบนลงล่าง ในส่วนของผูบ้งัคบับญัชาให้ความไวว้างใจในการทาํงาน มาก

ท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 7.65 รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชาสามารถช่วยแกไ้ขปัญหา

ใหท้่านไดดี้ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 7.62 

- รูปแบบการส่ือสารแบบล่างข้ึนบน 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในรูปแบบการส่ือสาร

แบบล่างข้ึนบน ในส่วนของการกลา้ท่ีจะแจง้ปัญหาในการทาํงานให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 8.06 รองลงมาคือ สามารถเขา้พบ

ผูบ้งัคบับญัชาไดต้ลอดเวลา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 7.98  

- รูปแบบการส่ือสารแบบแนวนอน 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในรูปแบบการส่ือสาร

แบบแนวนอน ในส่วนของบรรยากาศในการส่ือสารในทีมงานมีความเป็นกนัเอง 
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มากท่ึสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 7.83 รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานในทีมงานมีการส่ือสาร

ซ่ึงกนัและกนัเป็นประจาํสมํ่าเสมอ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 7.57 

- รูปแบบการส่ือสารแบบขา้มสายงาน 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในรูปแบบการส่ือสาร

แบบขา้มสายงาน ในส่วนของการติดต่อส่ือสารกบัหน่วยอ่ืนเป็นไปด้วยความ

รวดเร็ว คิดเป็นค่าเฉล่ีย 6.54 รองลงมาคือ พึงพอใจต่อวิธีการและขั้นตอนในการ

ส่ือสาร คิดเป็นค่าเฉล่ีย 6.51 

บทที ่5 สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

- ดา้นแหล่งขอ้มูล  พนกังานจะไดรั้บข่าวสารจากจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

(อีเมล)์, บอร์ดประกาศ จดหมายข่าว และ หนงัสือหรือประกาศคาํสั่ง บ่อยท่ีสุด 3 

อนัดบัแรก ตามลาํดบั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ดงันั้น การท่ีจะช่วยให้กระตุน้ให้เกิดประสิทธิภาพการส่ือสารท่ีดีข้ึนนั้น สารท่ี

เผยแพร่ออกไปควรมีการให้ความสําคญัในเน้ือหาท่ีเรียบเรียงขดัเกลา ให้ชดัเจน 

ถูกตอ้ง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัและสามารถปฏิบติัได ้ โดยท่ีระดบัความถ่ี

ของการไดรั้บข่าวสารของพนกังานมกัจะไดรั้บการอพัเดทข่าวสารเป็นประจาํทุก

สัปดาห์ และพนักงานเช่ือถือว่า ข่าวสารท่ีได้รับนั้ นส่วนใหญ่มีความชัดเจน 

ถูกตอ้ง มีความน่าเช่ือถือ โดยท่ีขอ้มูลท่ีพนักงานตอ้งการมากท่ีสุด คือ ขอ้มูลท่ี

เก่ียวข้องกับหน้าท่ีรับผิดชอบของตนเอง มากกว่าข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือข่าวสารของทั้งองคก์ร  

- กรณีท่ีพนกังานมีความไม่เขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ มกัจะสอบถาม

จากเพื่อนร่วมงานในแผนกเป็นอนัดบัแรก และ/หรือหากไม่ไดค้วามกระจ่างจะ

สอบถามเพิ่มเติมจากผูบ้งัคบับญัชาของตนเอง  ซ่ึงบางคร้ังการสอบถามจากเพื่อน

ร่วมงานอาจจะมีการใส่ความคิดเห็นเพิ่มเติมลงไปจากกนัและกนัทาํให้ข่าวสารท่ี

ไดรั้บมีความบิดเบือน หรือส่ือความหมายไปในทางตรงกนัขา้ม 

 ดงันั้น องคก์รควรใหค้วามสาํคญัในเน้ือหาของสารใหมี้ความชดัเจนและ

เขา้ใจไดใ้นทนัที เพื่อลดการสอบถามจากเพื่อนร่วมงานและเกิดความเขา้ใจไม่

ถูกตอ้ง  
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อภิปรายผลด้านอุปสรรคและปัญหาทีพ่บ 

ผู้ส่งสาร Sender ปัญหาอนัดบัตน้ๆ ท่ีพนกังานเห็นวา่เป็นอุปสรรคใน

การติดต่อส่ือสารคือ ผูส่้งสารขาดทกัษะในการพูดและเขียนจูงใจ โน้มน้าว ให้

ผูรั้บสารมีความพร้อมก่อนท่ีจะรับสารนั้นๆ ดงันั้นหากองคก์รมีการเสิรมทกัษะ

ในการติดต่อประสานงาน การใชภ้าษาพูดและเขียนให้เป็นทางการหรือใชภ้าษา

ท่ีง่ายต่อการเข้าใจ หรือเขา้ใจไปทางเดียวกนั น่าจะช่วยทาํให้ปัญหาดังกล่าว

ลดลง  

สาร Message ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ การท่ีแจง้ข่าวสารกระทาํไม่

สมํ่าเสมอ กระชั้นชิด หรือล่าชา้จนเกินไป ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่บางคร้ัง

จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การแก้ปัญหาการทาํงานหรือการปรับเปล่ียนเพื่อ

ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั หรือคาํสั่งต่างๆ อาจจะไม่ทนัต่อเหตุการณ์ หรือ

กระทาํโดยรีบเร่งไม่ไดรั้บการทบทวนท่ีดีก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติัจริง  

ช่องทางในการส่งสาร Channel การยึดติดในระบบและรูปแบบสายงาน

มากเกินไปทาํให้การส่งข่าวสารล่าช้า ซ่ึงเป็นการส่งผลเช่ือมโยงไปยงัสารท่ีส่ือ

ออกไปดว้ย  

ผู้รับสาร Receiver อุปสรรคสําคญัท่ีทาํให้การส่ือสารภายในองค์กรไม่

ประสบความสําเร็จ ในส่วนของผูรั้บสารคือ การท่ีพนักงานหรือผูรั้บสารไม่

สามารถแสดงความคิดเห็น และไม่เปิดโอกาสใหซ้กัถาม ซ่ึงหากองคก์รใชว้ิธีการ

ติดต่อส่ือสารท่ีเป็น 2 ทางมากข้ึน โดยอาจจะมีการรับฟังอย่างไม่เป็นทางการ 

หรือเป็นทางการ เพื่อให้พนกังานรู้สึกวา่ไดมี้ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น 

รองลงมาคือ การท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้เก่ียวกบัสารนั้น หรือการท่ีคิดวา่ไม่มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัสารนั้น ๆ  

ข้อคิดเห็นเกีย่วกบัปัญหาในด้านการส่ือสาร 

ทั้งน้ีโดยรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่า 1) การส่ือสารขอ้มูลต่างๆ 

ล่าช้าและเป็นลกัษณะเชิงรับมากกว่าเชิงรุก (เม่ือเกิดขอ้สงสัยจึงค่อยมีการแจง้

ขอ้มูลข่าวสาร) 2)รองลงมาคือ การขาดตวักลาง ผูป้ระสานงานท่ีดีในการให้

ขอ้มูลและส่ือสารภายในองค์กร, การขาดประสิทธิภาพในการให้คาํแนะนาํและ
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ความช่วยเหลือให้แก่พนักงาน 3)รวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารไม่ทัว่ถึง 

แหล่งการเขา้ถึงขอ้มูลมีนอ้ยเกินไป ตามลาํดบั  

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการส่ือสารภายในองค์กร 

1.  มีการกระจายข่าวสารในหลายช่องทาง  

2.  มีการสรุปใจความสาํคญัของสารใหง่้าย  

3.  เปิดโอกาสใหมี้การส่ือสารแบบ 2 ทาง 

4.  ควรคาํนึงถึงระยะเวลาในการปฏิบติัตามสารนั้นๆ  

5.  เลือกวธีิการส่งสารใหเ้หมาะสม 

6.  มีการเสริมทกัษะการรับรู้ข่าวสาร ทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

- ควรศึกษาตัวแปรด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติม ท่ีอาจจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้

ข่าวสารเพิ่มเติม เน่ืองจากยงัมีปัจจยัอีกหลายดา้นท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ทาํงาน 

- ควรมีการศึกษาหัวขอ้งานวิจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้บรรยากาศ

ในการทาํงานเป็นกนัเอง มีความเป็นมืออาชีพ และพนกังานมีความพึงพอใจใน

การทาํงานกบัองคก์ร 

- ควรมีการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงดว้ย โดยอาจจะเป็นการสัมภาษณ์

หรือสอบถามความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพื่อเพิ่มเติมขอ้คิดเห็นและพิจารณาใน

มุมมองอ่ืนๆ 

- การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัท่ีใชแ้บบสอบถามปลายปิดทั้งหมด ดงันั้นหาก

ในการวิจยัคร้ังต่อไป มีการสอบถาม หรือสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อถามความเห็น

เพิ่มเติม 

- ควรมีการศึกษาวิจยั โดยเพิ่มขนาดกลุ่มประชากรเป็นบริษทัอ่ืนๆ ใน

เครือดว้ย  

เอกสารอ้างองิ 

กองเกษตรสารนิเทศ. การส่ือสาร  ขั้นตอนสําคญัของการพฒันาองคก์ร. กรุงเทพ 

: การประชุมการจดัการความรู้ ชุมชนนกัปฏิบติั, 2550. 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

กิดานนัท ์มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวตักรรม. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพ : 

อรุณการพิมพ,์ 2543. 

ณัฐนันท์ ภาสน์พิพฒัน์กุล. “ปัจจยัการส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในการทาํงานของพนักงาน บริษทั แอ็ดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค 

คอมมิวนิเคชั่น จาํกัด.” รายงานการศึกษาค้นควา้อิสระบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต, สําหรับนักบริหาร, วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2545  

บุญเลิศ เพ็งสุข. “การศึกษาสภาพและปัญหาการส่ือสารภายในองค์กรของ

ผูบ้ริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตสถาบนัอาชีวศึกษาภาคกลาง.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต, สาขาวิชาครุ

ศ า ส ตร์ เ ท ค โ นโล ยี ,  ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ตร์ อุ ตส า หก ร รม ม หา บัณฑิ ต 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 2547 

ปรียาพรรณ วรรธนะวาสิน. “ความพึงพอใจของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) ต่อการส่ือสารภายในองคก์ร.” รายงานโครงการวารสาร

ศาสตร์มหาบณัฑิต, การส่ือสารภาครัฐและเอกชน, คณะวารสารศาสตร

และส่ือสารมวลชน, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2550 

พจนีย ์ ยืนสุข. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของพนกังาน ธนาคารนคร

หลวงไทย (สํานักงานใหญ่).” การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

2550 

ภสัรา  ชนะชยั. “ทฤษฎีการส่ือสาร”  รายงานในวิชา อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม, 2550 

ธันวา ธนัญชัย. “การศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานในโครงการ

พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML)” รายงานวิชา Research 

Exercise in Economic, คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2549 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

วนาวลัย ์ดาต้ี. “การส่ือสารภายในองคก์ร: ปัจจยัเอ้ือความสาํเร็จในการสร้างความ

แตกต่างขององคก์รระดบัประเทศ.” งานวิจยั, คณะวิทยาการจดัการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร, 2551 

วรรณกนก สุกวรรณรัตน์. “กระบวนการปรับตวัในการส่ือสารองค์กรของ

ผูบ้ริหารชาวต่างชาติ :กรณีศึกษา บริษทั คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั.” รายงานโครงการวารสารศาสตร์มหาบณัฑิต, การส่ือสาร

ภาครัฐและเอกชน, คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2548 

วลัย์ลิกา ปัญจมะวติั. “ความพึงพอใจของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ต่อการส่ือสารในองคก์ร.” รายงานโครงการวารสารศาสตร์

มหาบณัฑิต, การส่ือสารภาครัฐและเอกชน, คณะวารสารศาสตร์และ

ส่ือสารมวลชน, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2550 

  หฤทยั ศุภนนทกร. “ผลกระทบการช่ือส่ืออิเล็คทรอนิกส์กบัการส่ือสารภายใน

องค์กร.” รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการอิเล็กทรอนิกส์, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย

รังสิต, 2547 

 




	1chaiyasit.pdf
	ชัยสิทธิ์ เอกพงศ์ไพศาล 1  กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2
	สมมติฐานการวิจัย
	4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	AVG Decision  = a + b1AVGPrice + b2AVGPlace + b3AVGPromotion + b4AVGProduct + b5AVGBrand Image + b6AVGBrand Loyalty + b7AVGTrust + b8AVGService + b9AVGStaff
	AVG Decision  = 1.254 + .118AVGPrice + -.073AVGPlace + -.009AVGPromotion + .012AVGProduct + -.077AVGBrand Image + .0394AVGBrand Loyalty + .020AVGTrust + .218AVGService + .247AVGStaff
	จากผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจเลือกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านค้าปลีกแบบสะดวกซื้อ (Convenience Stores) นั้นเนื่องมาจากปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภคได้แก่ จำนวนกล่องหรือถุงที่ซื้อต่อครั้ง  ยอดซื้อต่อครั้งและร้า...
	สรุปผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามนั้น มีความสุขที่ได้ตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านค้าปลีกแบบสะดวกซื้อ (Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร
	ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติการจริง
	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาธุรกิจ สำหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรจะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทั่วถึง และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
	ประชาชาติธุรกิจ, "ซีพีเอฟ" ตั้งเป้ายึดเจ้าตลาดอาหารแช่แข็งในโมเดิร์นเทรด คาดปี53กวาดยอดขาย 1.5 พันล้าน. มกราคม 2553. (Online) Available http://setnewsupdate.blogspot.com/2010/01/blog-post_2603.html


	2tunyapat.pdf
	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (2552). การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภค บทความออนไลน์ เข้าถึงได้จาก  http://www.nsru.ac.th

	3jindarat.pdf
	CONSUMER’S SATISFACTION IN PURCHASING ASTV PRODUCTS VIA TELEPHONE IN BANGKOK  METROPOLITAN AREA
	ปัจจัยส่วนบุคคล
	การให้บริการของพนักงาน ASTV
	การให้บริการโดยทั่วไปของ ASTV

	ปราณี คูเจริญไพศาล. ดัชนีความพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าประเภทอาหาร :กรณีศึกษาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรายงานโครงงานวิจัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542
	ภรรคพล อุตระทอง. ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการศูนย์บริการบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดในเขตกรุงเทพมหานคร รายงานการศึกษาอิสระ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2552
	ศิริชัย พงษ์วิชัย. การหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องภายในของครอนบาซ แนวทางการเขียนวิธีดำเนินการ, 2547


	6bunjong.pdf
	ลักษณะประชากรศาสตร์
	ปัจจัยด้านการรับรู้ เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อนและปัญหาการเก็บขยะของกทม.
	ปัจจัยด้านการส่งเสริมในการแยกขยะ


	7saipin.pdf
	----------------------------------------------------------------------

	8areerat.pdf
	2. แนวคิด


