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ปัจจุบนัธุรกิจมีการแข่งขนักนัสูง แต่ละธุรกิจจะตอ้งวางแผนการตลาดท่ีดี

สามารถครองการเป็นอนัดับหน่ึงทางการตลาดได้ การหาข้อมูลในการวิเคราะห์

แนวโน้มของธุรกิจ และการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ สามารถใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุง ส่งเสริมพฒันาการของผูป้ระกอบการ เพื่อสร้างกลยุทธ์ตวั

ผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคมีขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ หรือบริการแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกนัสาํหรับสินคา้บางประเภท ผูบ้ริโภคอาจ

ตอ้งใชเ้วลาในการตดัสินใจ    และตอ้งการขอ้มูลมากในการตดัสินใจ  หรือผูบ้ริโภค

อาจจะตดัสินใจในทนัที โดยไม่ตอ้งพิจารณาขอ้มูลเพิ่มเติม และในบางคร้ังผูบ้ริโภค

ตอ้งยอมรับความเส่ียงในส่ิงท่ีเขาไม่พึงปรารถนาจากการตดัสินใจซ้ือสินคา้  

การลอกเลียนแบบสินคา้ เป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความเบ่ือ

หน่าย เป็นผลทาํให้จุดเด่นท่ีเห็นไดช้ดัของผลิตภณัฑ์เร่ิมหมดไป ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ก็มี

คุณสมบติัท่ีคลา้ยคลึงกนั ธุรกิจต่างๆ จึงหนัมาให้ความสนใจกบัการสร้างภาพลกัษณ์

ตราสินคา้มากข้ึน โดยการสร้างเอกลกัษณ์พิเศษใหแ้ก่สินคา้ ความคิดในเร่ืองน้ีถือเป็น

การลงทุนระยะยาว ซ่ึงถา้สินคา้มีภาพลกัษณ์ท่ีดี ก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดี

ต่อตราสินคา้ ซ่ึงทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความชอบ และความภกัดีต่อตราสินคา้ในท่ีสุด 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

แผนธุรกจิโครงการ ไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า 

BUSINESS PLAN FOR RAILAY BEACH RESORT AND PLAZA 

ทศพร กาญจนภมรพฒัน์1  ผศ. (พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขาํเดช2 

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

บทคัดย่อ  

 

การศึกษาค้นควา้อิสระฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้

ในทางธุรกิจ และรูปแบบธุรกิจโครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า รวมถึงเก็บ

รวบรวมขอ้มูลความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวในไร่เล เพื่อนาํไปพฒันา

บริการ และเลือกสินคา้ต่างๆ ให้ตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวอย่างแทจ้ริง 

ซ่ึงการสํารวจวิจยัคร้ังน้ี ต้องการทราบถึงทศันคติของนักท่องเท่ียวว่าควรจดัสร้าง

พลาซ่า ท่ีเป็นแหล่งรวมร้านคา้ขนาดใหญ่ โดยมีแนวคิดท่ีจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 

สินคา้และบริการท่ีตอ้งการอยากจะให้มีในพลาซ่า และ ปัจจยัในการตดัสินใจในการ

เขา้ใชบ้ริการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า โดยทาํการศึกษาดว้ยวิธีวิจยัเชิงสํารวจ

จากกลุ่มตวัอยา่งจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ท่ีเขา้มาเท่ียวในอ่าว

ไร่เล จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม ขอ้มูลท่ีไดรั้บถูกประมวลดว้ยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติแล้วนํามาวิเคราะห์ และสรุปผล เพื่อนําผลการศึกษามาใช้

ประกอบการทาํแผนธุรกิจ โครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่าผลจากการศึกษา

พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 77.5 เห็นควรให้ในไร่เลสามารถสร้างพลาซ่า ท่ีเป็นแหล่ง

รวมร้านคา้ขนาดใหญ่ โดยมีแนวคิดอยู่ร่วมกบัธรรมชาติ โดยมีสินคา้ และบริการท่ี

ตอ้งการให้มี คือ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 16.7 และคลินิกพยาบาล ร้อยละ

12.7 ตามลาํดบั พฤติกรรมในการท่องเท่ียวไร่เลส่วนใหญ่จะ 

------------------------------------------------------------ 
1นกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต  
2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

รู้จกัไร่เลจากบุคคลอ่ืนแนะนาํ ร้อยละ 41.7 ส่วนวิธีการจองท่ีพกัในไร่เลจะจองผา่น

อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 52.5 กลุ่มตวัอยา่งเขา้มาจะท่องเท่ียวไร่เลเป็นระยะเวลามากกวา่ 1 

สัปดาห์ เพื่อเขา้มาท่องเท่ียวและพกัผอ่น โดยร้อยละ 95.5 มีความรู้สึกประทบัใจและ

อยากกลบัมาท่องเท่ียวในไร่เลอีกคร้ัง ส่วนดา้นโรงแรม ความตอ้งการราคาห้องพกัต่อ

คืนอยู่ท่ีต ํ่ากว่า 1,000 บาท สําหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย และไม่เกิน 3,000 บาท 

สําหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ส่วนการท่ีจะทาํให้นกัท่องเท่ียวสนใจเขา้มาใช้

บริการในโครงการ ไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า นั่น โครงการตอ้งมีการรักษา

ความปลอดภยัท่ีดี พนักงานท่ีให้บริการตอ้งพูดจาสุภาพ และมีความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการ  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า มีความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถสร้าง

โครงการไร่เล บีส  รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า ในไร่เล เน่ืองจากนักท่องเท่ียวท่ีเคยมา

สัมผสับรรยากาศท่ีไร่เลแล้ว ตอ้งการกลบัมาอีกคร้ัง และมีการแนะนาํบอกต่อ โดย

ความต้องการเ ร่ืองท่ีพักในไร่เลย ังต้องการอยู่มาก รวมถึงความต้องการของ

นักท่องเท่ียวโดยรวมมีความตอ้งการให้สร้างพลาซ่า มูลค่าการลงทุนในโครงการ 

เท่ากบั 270,000,000 บาท โดยประมาณการคืนทุนของโครงการอยู่ท่ี 4.28 ปี มูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิของการลงทุน (NPV) เท่ากบั 179,698,178.12 และท่ีอตัราผลตอบแทน

ตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากบั ร้อยละ 23.14% ในระยะเวลาโครงการ 10 ปี  

 

คําสําคัญ : ไร่เล, รีสอร์ท  

Abstract 

The purpose of this independent study is to conduct the feasibility study of 

the business at Rai-Lay Beach Resort and Plaza, and gather the information about 

the tourists visiting Rai-Lay, to improve the services and products to meet with 

tourists’ needs. The objective of the research is to study the attitude of tourists 

towards the plaza which is an establishment consisting large retail shops, goods and 

services providing at the plaza, and factors influencing the visit to the plaza. The 
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survey is conducted using the questionnaire with both Thai and Foreign visitors, in 

the total of 400 sample population. The result of the questionnaire is processed 

using the SPSS program to be used in conducting the feasibility study at Rai-Lay 

Beach Resort and Plaza. 

The result of the research shows that 77.5 of the sample population agrees 

on the plaza project, which the goods and services they would like to have at the 

plaza are restaurants (16.7%) and medical services (12.7%).  Most of the sample 

population knows Rai-Lay from referral (41.7%), most of them make a reservation 

for the accommodation at Rai-Lay by the Internet (52.5%), and the majority of the 

sample population is impressed and would like to make a revisit at Rai-Lay 

(95.5%).  For the hotel service, the price range of the accommodation cost is less 

than 1,000 baht per night for domestic tourists and less than 3,000 baht per night for 

international tourists. The most influencing factors for visitors to visit Rai-Lay are 

security and good quality of services. 

From the research, it can be concluded that it is feasible to start the Rai-Lay 

Beach Resort and Plaza in Rai-Lay. This is because tourists visiting Rai-Lay beach 

would like to make a revisit. The demand on accommodation is high and the tourists 

also have demand on the plaza project. The investment value of this project is 

270,000,000 baht with the payback period of 4.28 years, net present value of 

179,698,178.12, and internal rate of return at 23.14% within 10 years. 

KEYWORD : RAILAY, RESORT  

1. บทนํา  

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงของโลกท่ีมีทรัพยากรท่องเท่ียวอยูห่ลากหลาย

ประเภทตั้งแต่ความงามหรือความโดดเด่นของธรรมชาติทั้งทางบกและชายฝ่ังทะเล 

ความวจิิตรของศิลปะและความเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ไปจนถึงวิถีชีวิต

ชุมชนชนบทในภูมิภาคต่างๆ กอปรกบัความเป็นคนไทยท่ีมีจิตใจโอบออ้ม เอ้ือเฟ้ือ
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และเป็นมิตร จึงทาํให้ประเทศไทยมีภาพลกัษณ์โดยรวมเป็นท่ีช่ืนชอบและกล่าวถึง

ของชาวโลกมาเป็นเวลาช้านานนับแต่มีการจัดตั้ งองค์การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

(อสท.) เม่ือปี 2503 โดยความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดจากธุรกิจท่องเท่ียวภาคเอกชน 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศก็เจริญเติบโตมากข้ึนตามลาํดบั ทั้งน้ี สามารถ

ยืนยนัไดจ้ากปริมาณนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวและพกัผ่อน

ในประเทศไทยมีจาํนวนเพิ่มสูงข้ึนทุกปี จากปี 2503 ซ่ึงมีจาํนวนนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ 81,340 คน นาํรายได้เขา้ประเทศจาํนวน 196 ล้านบาท จาํนวน

นกัท่องเท่ียวและรายไดเ้พิ่มสูงข้ึนตามลาํดบั และในปี 2553 มีจาํนวนนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติเพิ่มข้ึนเป็น 15.93 ลา้นคน นาํรายไดเ้ขา้ประเทศจาํนวน 592,794.09 ลา้น

บาท เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ลดการเสียดุลทางการคา้ ส่งผลถึง

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกเกิดการกระจายรายไดสู่้ภาค

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการจา้งงานประชาชนในทอ้งถ่ิน ยกระดบัคุณภาพชีวิตของคน

ในประเทศ การท่องเท่ียวจึงนบัเป็นอุตสาหกรรมท่ีเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของ

สังคมไทยในปัจจุบนั  

 อุตสาหกรรมทางด้านการท่องเท่ียวจึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัท่ี

สามารถสร้างรายได้เป็นอนัดับต้นๆ ให้กับประเทศไทย รวมถึงประเทศไทยเป็น

ประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางดา้นการท่องเท่ียวทั้งท่ีเป็นธรรมชาติ

และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน จึงสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นจาํนวนมากในแต่ละปี 

ความเป็นมาของโครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 354 

หมู่ท่ี 2 อ่าวไร่เล ตาํบลอ่าวนาง อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี จาํนวนเน้ือท่ีในโครงการอยู่

ท่ี 12-3-48 ไร่ (5,148 ตารางวา) ซ่ึงมีแนวคิดในการออกแบบให้เป็นท่ีพกัท่ีมีความ

แตกต่างจากท่ีพกัในอ่าวไร่เล โดยมีแนวคิดในการออกแบบ ดงัน้ี  

แนวคิดท่ี1 Beach Feeling Shopping Plaza คือ ให้นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติไดส้ัมผสับรรยากาศในการเลือกซ้ือสินคา้ในบรรยากาศของชายทะเล 

การใส่ชุดวา่ยนํ้าและเดินเทา้เปล่าในการเลือกซ้ือสินคา้  

แนวคิดท่ี2 Sea, Boat and Sand คือ ภาพรวมของการออกแบบโครงการนาํ

แนวคิดมาจาก ทะเล, เรือ (ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของไร่เล) และ ทราย มารวมเขา้ดว้ยกนั  
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แนวคิดท่ี3 Nature Touch คือ ท่ีพกัท่ีสร้างความแตกต่างหลีกหนีจากบรรยาย

กาศของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถสัมผสักบับรรยากาศ

ธรรมชาติของทะเลกระบ่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

แนวคิดท่ี4 Colorful and Jungle Theme คือ เนน้สีสันสดใสและกล่ินอายของ

ป่า มาประกอบอยูใ่นโครงการ  

แนวคิดท่ี5 Relaxing and Comfortable คือ ให้นกัท่องเท่ียวมีความรู้สึกผอ่น

คลายเม่ือไดม้าพกัและมีความเป็นอยูแ่บบพอเพียง  

การศึกษงานวจิยัฉบบัน้ี เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล และสํารวจความตอ้งการของ

นักท่องเ ท่ียวท่ี เข้ามาเ ท่ียวในไร่เล  เพื่อทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของ

นกัท่องเท่ียว ว่ามีความตอ้งการอยา่งไรเพื่อนาํไปปรับใช้กบัแผนธุรกิจของโครงการ 

และคิดแผนเร่ืองการหาทุนในการก่อสร้างโครงการต่อไป   

วตัถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ และรูปแบบธุรกิจโครงการไร่เล 

บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า 

2. เพื่อรวบรวมขอ้มูลและสาํรวจความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียว

ในไร่เล  

3. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้า นาํไปพฒันาบริการของโรงแรม และพลาซ่าให้ตรง

ตามความตอ้งการของลูกคา้  

4. เพื่อจดัทาํแผนธุรกิจโครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า 

2. นําข้อมูลความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาเท่ียวในไร่เล 

จงัหวดักระบ่ี เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บไปปรับใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  

3. นาํขอ้มูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจยัภายใน และภายนอก ของ

โครงการ ไปกาํหนดเป็นแผนกลยทุธ์ทางการตลาด 

4. จดัทาํแผนธุรกิจโครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า  
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สมมติฐานของการวจัิย 

สมมติฐานท่ี1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 

และ รายได ้ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์

พลาซ่า ท่ีไม่ต่างกนั  

สมมติฐานท่ี2 โอกาสในการกลบัมาเท่ียวไร่เลอีกคร้ังมีผลต่อการตดัสินใจเขา้

ใชบ้ริการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า ท่ีไม่ต่างกนั  
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ประชากรศาสตร์ 

- เพศ  อาย ุ

- ภูมิลาํเนา  สถานภาพ 

- อาชีพ  รายได ้ 

พฤตกิรรมในการท่องเทีย่วทีไ่ร่เล 

- รู้จกัไร่เล 

- จองท่ีพกั 

- จาํนวนวนัท่ีไร่เล 

- วตัถุประสงค ์

- ผูร่้วมทาง 

- จาํนวนผูร่้วมทาง 

- จาํนวนคร้ังท่ีมา 

- กลบัมาอีกหรือไม่  

ความต้องการของลูกค้า (7’P) 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นสถานท่ี 

- ดา้นส่งเสริมการขาย 

- ดา้นบุคคล 

- ดา้นการสร้างลกัษณะ         

ทางกายภาพ 

- ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตดัสินใจใชบ้ริการ 

ไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า 
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2. แนวคิด 

ในการศึกษาเร่ือง “แผนการทาํธุรกิจไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า” นั้นผู ้

ศึกษาจะทําการเก็บรวบรวม ศึกษา ค้นคว้า และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทั้ ง

แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปในการศึกษา ดงัน้ี  

ธุรกิจบริการดา้นท่ีพกั หรือธุรกิจโรงแรม (Lodging) เป็นธุรกิจท่ีจดับริการ

ดา้นหอ้งพกั ใหก้บันกัท่องเท่ียว และนอกจากห้องพกัแลว้ จะตอ้งมีบริการดา้นอาหาร

และเคร่ืองด่ืม ตลอดจนส่ิงอาํนวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียวดว้ย โดยมีหลกัใน

การจดัการอนัสําคญัท่ีสุดคือ การทาํให้แขกรู้สึกประทบัใจ และอบอุ่นเหมือนอยูบ่า้น 

(Feel like at home) อาจกล่าวไดว้า่ในปัจจุบนั ธุรกิจโรงแรม (Lodging) มีการเติบโต

ควบคู่กบัธุรกิจท่องเท่ียว (Travel & Tourism) เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวเม่ือมาเท่ียวแลว้ 

ก็ตอ้งการความตอ้งการขั้นพื้นฐาน อนัได้แก่ ท่ีอยู่อาศยั และบริการดา้นอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ธุรกิจโรงแรมจะมีการเติบโตได ้

Schiffman and Kanuk (1994) ให้แนวคิดไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการคน้หาการซ้ือ การใช ้การ

ประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความ

ตอ้งการของเขา หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระทาํของ

ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือ และการใช้สินคา้ นักการตลาดมีความจาํเป็นตอ้งศึกษา 

และวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผล 2 ประการ ดงัน้ี 

(ก) พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมีผลทาํให้

ธุรกิจประสบความสําเร็จ ถา้กลยุทธ์การตลาดตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

ได ้

(ข) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept) 

ท่ีว่าการทาํให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุน้ีต้องศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อจัดส่ิง

กระตุน้หรือกลยทุธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้

Philip Kotler (1997) ให้แนวคิดไวว้่า ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความ

ต้องการของผูบ้ริโภคทางด้านต่างๆ และเพื่อท่ีจะจัดส่ิงกระตุ้นทางการตลาดให้



9 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

เหมาะสม สนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยลกัษณะ

ของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจยัทางด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านสังคม และปัจจัย

ทางดา้นจิตวทิยา โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดงัน้ี 

ส่ิงกระตุน้ หมายถึง ส่ิงท่ีผลกัดนัให้บุคคลเกิดการตอบสนองหรือตดัสินใจ 

ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองภายในร่างกาย และส่ิงกระตุน้จากภายนอก 

ความรู้สึกนึกคิดหรือกล่องดาํ เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ี

ไดรั้บส่ิงกระตุน้ ซ่ึงผูผ้ลิตหรือจาํหน่ายไม่สามารถทราบได ้ จึงตอ้งพยายามคน้หา

ความรู้สึกดงักล่าว เพื่อจะไดใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 การตอบสนอง คือ พฤติกรรมท่ีมีการแสดงออกมาของบุคคลหลงัจากมีส่ิง

กระตุน้ ซ่ึงหมายถึง การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(2547) ให้แนวคิดไว้

วา่ การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกหาทางปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงจาก

บรรดาทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ โดยอาศยัหลกัเกณฑ์บาง

ประการพิจารณาการตดัสินใจ ซ่ึงมีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

(ก) การตดัสินใจตอ้งมีทางเลือก และทางเลือกท่ีจะกระทาํการอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงนั้น ตอ้งมีมากกวา่หน่ึงทางเลือก จึงตอ้งทาํการตดัสินใจ 

(ข) การตดัสินใจตอ้งมีจุดมุ่งหมาย หรือวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือ

หลายอยา่งท่ีตอ้งการบรรลุและเราเองยงัไม่แน่ใจวา่หนทางเลือกต่าง ๆ ท่ีจะทาํไดน้ั้น

ทางเลือกท่ีจะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดดี้กวา่กนั 

(ค) การตดัสินใจเป็นเร่ืองของกระบวนการใชค้วามคิด ใชห้ลกัเหตุผลเป็น

เกณฑใ์นการประเมินทางเลือก หลกัเกณฑ์ท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินทางเลือกท่ีสําคญั 

คือ ความสามารถของทางเลือกในการสนองตอบต่อวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นแนวความคิดท่ีสําคญัอยา่ง

หน่ึงทางการตลาด เพราะการบริหารการตลาดเพื่อสร้างความพอใจให้กบัลูกค้า 

นกัการตลาดจะใชส่้วนประสมการตลาดเป็นเคร่ืองมือหลกัสําคญั ซ่ึงจะตอ้งพฒันาให้

สอดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมาย (target market) ท่ีไดเ้ลือกสรรไว ้ 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

หลกัการตลาด 7P (Marketing Mix) ซ่ึงหลกัการใช ้คือการวางแผนในแต่ละ

ส่วนให้เข้ากนั และเป็นท่ีต้องการของกลุ่มเป้าหมายท่ีเราเลือกเอาไวใ้ห้มากท่ีสุด 

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์(Product), ราคา(Price), สถานท่ี(Place), ส่งเสริมการตลาด

(Promotion), บุคคล(People), การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ(Physical 

evidence and presentation) และ กระบวนการ(Process)  

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการและความ

พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในอ่าวไร่เล จงัหวดั กระบ่ี เพื่อใชเ้ป็นแนว

ทางการทาํแผนธุรกิจโครงการ ไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ดงัน้ี 

อิตถีรัตน์ จันทร์แสงทอง (2548) ได้ทาํการศึกษาปัจจยักับพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย: กรณีศึกษา เกาเสม็ด จงัหวดัระยอง พบว่า

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวในเกาะเสม็ด 

จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ จาํนวนคนท่ีเดินทางมาดว้ย จาํนวนวนัท่ีท่องเท่ียวในเกาะเสม็ด 

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการท่องเท่ียว จาํนวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในรอบ 1 ปี และ

แนวโนม้ในการเดินทางมาท่องเท่ียวอีกในอนาคต ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

 อิตถีรัตน์ จันทร์แสงทอง (2548) ได้ทาํการศึกษาปัจจยักับพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย: กรณีศึกษา เกาเสม็ด จงัหวดัระยอง พบว่า

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวในเกาะเสม็ด 

จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ จาํนวนคนท่ีเดินทางมาดว้ย จาํนวนวนัท่ีท่องเท่ียวในเกาะเสม็ด 

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการท่องเท่ียว จาํนวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในรอบ 1 ปี และ

แนวโนม้ในการเดินทางมาท่องเท่ียวอีกในอนาคต ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัญญา ซ้ิมส่ือ (2547) จากการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไทยต่อ

การบริการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง : 

ศึกษาเฉพาะกรณี เกาะเสม็ด พบว่านักท่องเท่ียวไทยมีความพึงพอใจต่อการบริการ

ท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสม็ด จาํแนกตามสถานภาพสมรส 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ดา้นกฎระเบียบและการปฏิบติัของนกัท่องเท่ียว ดา้นกิจกรรมและนนัทนาการ ดา้นส่ิง

อาํนวยความสะดวก และดา้นการจดัภูมิทศัน์และทศันียภาพและดา้นรวม แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

อรุณี ปัญญามูลวงษา (2542) จากการศึกษาความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใน

การใชบ้ริการท่ีพกัตากอากาศในอาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่นกัท่องเท่ียวมี

เหตุผลในการเลือกใช้บริการท่ีพกัตากอากาศ ความตอ้งการตกแต่งสวนและบริเวณรี

สอร์ท ท่ีไม่แตกต่างกนัตามสัญชาติโดยนักท่องเท่ียวทุกสัญชาติส่วนใหญ่เลือกใช้

บริการท่ีพกัตากอากาศ เน่ืองจากตอ้งการใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ 

กรองทอง อมัวงษ์ (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความพึง

พอใจของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการโรงแรมในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่าผูท่ี้มาใช้

บริการโรงแรมส่วนใหญ่ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ยกเวน้ทางดา้นราคาจากการศึกษาพบวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี

อาชีพแตกต่างกนัจะมีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัเน่ืองมาจากวา่อาชีพมีส่วน

สัมพนัธ์กบัการใชจ่้ายจึงมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

เรวตั ทองประดา (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวยุโรป

ตะวนัออกท่ีมาท่องเท่ียวเมืองพทัยา พบวา่รายไดเ้ป็นปัจจยัในการกาํหนดความน่าจะ

เป็นในการตดัสินใจกลบัมาเท่ียวเมืองพทัยาในทิศทางบวก สรุปว่านกัท่องเท่ียวท่ีมี

รายได้สูงจะมีโอกาสตัดสินใจกลับมาท่องเท่ียวเมืองพัทยามากกว่าชาวยุโรป

ตะวนัออกท่ีมีรายไดต้ ํ่า 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งสํารวจความตอ้งการของนักท่องเท่ียวท่ีท่องเท่ียวใน   

ไร่เล จงัหวดักระบ่ี ใชก้ารวิจยัเชิงประยุกธ์ (Applied Research) ท่ีมุ่งเนน้ตอบปัญหา

ในลักษณะเฉพาะประเด็น หรือเป็นการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นนําไปใช้ประกอบการ

ตดัสินใจ เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการเก็บขอ้มูลดว้ย

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตวัเอง และ

จะใช้การประมวลผลทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชก้ารศึกษา

คร้ังน้ี  เ ป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบหลายตัวเ ลือก  (Multiple-Choice 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

Questionnaire) และคาํถามแบบสเกล (Rating Scale)ในส่วนของประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเท่ียวในไร่เล 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีไดส้ัมผสับรรยากาศและใชบ้ริการท่ีพกัจริงๆในไร่เล โดยสํารวจ

จากขอ้มูลจริง ตามสถิติจาํนวนหางตัว๋เรือรับ-ส่งเขา้ไปยงัไร่เล และการสถิติเช็คอิน

จากโรงแรมต่างๆ ต่อเดือนในไร่เล รวมมีจาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปท่องเท่ียว

ประมาณ 150,000 คนต่อปี (400 คนต่อวนั) โดยใชค้่าความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคาด

เคล่ือนไม่เกิน 5% ซ่ึงการศึกษาน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ตวัอยา่ง  

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  

1. การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์, พฤติกรรมในการท่องเท่ียวในไร่เล และความ

ตอ้งการของลูกคา้ (7’P) ของกลุ่มตวัอยา่งใชค้่าร้อยละ (Percentage)  

2. การวิเคราะห์ปัจจยัการตดัสินใจใช้บริการ ไร่เล บีช รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า ใช้

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. การทดสอบสมมติฐานท่ี1 ใช ้Independent Sample Test (T-Test) และ One Way 

ANOVA หรือ F-Test   

4. การทดสอบสมมติฐานท่ี2 ใช ้Independent Sample Test (T-Test)  

4. ผลการวเิคราะห์ 

ส่วนที1่ สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  

 จากการท่ีผูศึ้กษาได้ทาํการสํารวจกลุ่มตวัอย่าง 400 คน กลุ่มตวัอย่างท่ี

ทาํการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55 มีอายุอยูใ่นช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 33.5 มี

สถานภาพสมรส ร้อยละ 54.2 กลุ่มตวัอย่างเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย ร้อยละ 23.8 

และท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวต่างประเทศมาจากสหราชอาณาจกัร ร้อยละ 9.2 มีอาชีพรับจา้ง 

ร้อยละ 37.5 มีรายไดอ้ยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ 10,000 $US ต่อเดือน ร้อยละ 27 และ อยูใ่น

ระดบั 40,001 ถึง 50,000 $US ต่อเดือน รองลงมา ร้อยละ 22.5   

ส่วนที2่ สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการในการท่องเทีย่วในไร่เล  

 พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างท่ีเข้ามาเท่ียวในไร่เลซ่ึงรู้จกัไร่เลจากช่องทาง

บุคคลอ่ืนแนะนาํ คิดเป็นร้อยละ 41.7 การจองท่ีพกัเป็นการจองผ่านอินเตอร์เน็ต คิด
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เป็นร้อยละ 52.5 เขา้มาใชเ้วลาท่องเท่ียวไร่เลเป็นระยะเวลามากกวา่ 1 สัปดาห์ คิดเป็น

ร้อยละ 31 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการเขา้มาท่องเท่ียวและพกัผอ่น คิดเป็นร้อยละ 

71 ซ่ึงการมาท่องเท่ียวจะมากบัคนรู้ใจ (แฟน) คิดเป็นร้อยละ 30.5 ผูร่้วมเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียวรวมจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 กลุ่มตวัอย่างเพิ่งเคยเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียวท่ีไร่เลเป็นคร้ังแรก คิดเป็นร้อยละ 51 และมีความรู้สึกประทบัใจและอยาก

กลบัมาท่องเท่ียวในไร่เลอีก คิดเป็นร้อยละ 95.5  

ส่วนที3่ สรุปผลการวเิคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการ

ใช้บริการโครงการ ไร่เล บีช รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า ที่เป็นปัจจัยจากส่วนผสมทาง

การตลาด (7Ps)  

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอยา่งเห็นควรท่ีในโครงการไร่เล บีช รีสอร์ท 

แอนท ์พลาซ่า จะสร้างพลาซ่า ท่ีเป็นแหล่งรวมร้านคา้ต่างๆ ขนาดใหญ่ท่ีมีแนวคิดอยู่

ร่วมกบัธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 77.5 โดยสินคา้หลกัท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการให้มีใน

พลาซ่า 3 อนัดบัแรก คือ อาหารและเคร่ืองด่ืม, อุปกรณ์สําหรับดาํนํ้ า และ ร้านขาย

ของท่ีระลึก คิดเป็นร้อยละ 16.7, 12.5 และ 11.3 ตามลาํดบั และ สินคา้ประเภทบริการ

ท่ีตอ้งการให้มีในพลาซ่า 3 อนัดบัแรก คือ คลินิกรักษาพยาบาล รองลงมาเท่ากนั คือ 

ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม, ร้านอินเตอร์เน็ต และ ร้านคา้ท่ีบริการเก่ียวกบัการดาํนํ้ า คิด

เป็นร้อยละ 12.7, 11.1 และ 9.6 ตามลาํดบั  

2. ปัจจยัดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างคิดเห็นวา่ราคาห้องพกัในโครงการไร่เล บีช 

รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า ควรจะอยูท่ี่ต ํ่ากวา่ 1,000 บาทต่อคืน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

48.5 และ 1,001-3,000 บาทต่อคืนรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 43  

3. ปัจจัยด้านสถานท่ี กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าบรรยากาศท่ีต้องการใน

โครงการไร่เล บีช รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า ควรจะมีบรรยากาศซ่ึงมีความเป็นธรรมชาติ

คิดเป็นร้อยละ 67 และบรรยากาศท่ีตอ้งการสําหรับห้องพกัในโครงการ เป็นห้องพกัท่ี

ติดทะเล คิดเป็นร้อยละ 60.25  

4. ปัจจยัด้านส่งเสริมการขาย กลุ่มตวัอย่างคิดว่าการประชาสัมพนัธ์ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโครงการไร่เล บีช รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่ คือ 
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อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 45.7 และโปรโมชัน่ท่ีกลุ่มลูกคา้สนใจ คือ ลดราคาเป็น

ช่วงเวลาตามท่ีกาํหนด คิดเป็นร้อยละ 44.5  

5. ปัจจัยด้านบุคคล กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการให้บริการของพนักงานใน

โครงการไร่เล บีช   รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า ท่ีทาํให้ประทบัใจ คือ พูดจาสุภาพ คิดเป็น

ร้อยละ 45 และ มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 37.25  

6. ปัจจัยด้านการสร้างลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหตุผลท่ี

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโครงการไร่เล บีช รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า คือ มีความปลอดภยั 

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.5 และห้องพกัโรงแรมมีความสะอาด รองลงมา คิดเป็น

ร้อยละ 25  

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหตุผลท่ีทาํให้กลับมาใช้

โครงการไร่เล บีช รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า อีกคร้ัง คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ 

คิดเป็นร้อยละ 48.2  

ส่วนที่4 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการในไร่เล บีช   

รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า 

 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการในไร่เล 

บีช รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.69 เม่ือ

พิจารณาในแต่ละปัจจยัพบว่าปัจจยัดา้นบรรยากาศ อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 

4.36, ปัจจยัการมีพลาซ่าในโครงการ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.73, ปัจจยัดา้น

ท่ีพกั อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.10, ปัจจยัดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก 

โดยค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.69, ปัจจยัดา้นสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย อยูใ่นระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.50, ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

3.64, ปัจจยัดา้นการบริการ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.68, ปัจจยัดา้นอาหาร 

อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.60, ปัจจยัดา้นการเดินทาง อยูใ่นระดบัมาก โดย

มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.56, ปัจจยัดา้นกิจกรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.56, 

ปัจจยัดา้นความปลอดภยั อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.31  
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ส่วนที5่ สรุปผลการเปรียบเทียบผลกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการกลับมาเที่ยวยังไร่เลกับตัว

แปรทีสํ่าคัญ  

 จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการกลบัมาเท่ียวยงัไร่เลอีก เพศชายมีโอกาสกลบัมาท่ี

ร้อยละ 95.9 มากกว่าเพศหญิงมีโอกาสกลบัมาท่ีร้อยละ 95, กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้

เฉล่ียต่อปีท่ีมากกวา่ 60,000 $US มีโอกาสกลบัมาอีกคร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ100, กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนวนัท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในไร่เลท่ี 4 คืน และ 5 คืน มีโอกาสกลบัมาอีก

คร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ100, กลุ่มตวัอย่างท่ีมาเท่ียวท่ีไร่เลมากกว่า 1 คร้ัง มีโอกาส

กลบัมาอีกคร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 96.6, กลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นควรให้สร้างพลาซ่าในไร่เล 

มีโอกาสกลบัมาอีกคร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 97.70 ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เห็นควรห้า

สร้างพลาซ่าในไร่เล มีโอกาสกลบัมาอีกคร้ังท่ีร้อยละ 87.70, กลุ่มตวัอย่างท่ีเห็นว่า

ราคาหอ้งพกัต่อคืน 1,000-3001 บาทต่อคืน มีโอกาสกลบัมาอีกคร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ

97.10, กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการบรรยากาศท่ีมีความเป็นธรรมชาติ มีโอกาสกลบัมาอีก

คร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 97.8, กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกบรรยากาศของห้องพกัติดพลาซ่า มี

โอกาสกลบัมาอีกคร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 100, กลุ่มตวัอยา่งท่ีสนใจรูปแบบแพคเกจ

แบบเหมาจ่ายค่าห้องรายสัปดาห์/รายเดือน มีโอกาสกลบัมาอีกคร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 

96.8, กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความประทบัใจการบริการของพนกังาน ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหา

ต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีโอกาสกลบัมาอีกคร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 100, กลุ่มตวัอยา่งท่ี

ตดัสินใจเลือกใช้บริการไร่เล บีช รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า เน่ืองจากเหตุผลดา้นความ

ปลอดภยัมีโอกาสกลบัมาอีกคร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 98 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหตุผลใน

การกลบัมาใช้บริการไร่เล บีช รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า อีก ด้วยเหตุผลการเดินทาง

สะดวก มีโอกาสกลบัมาอีกคร้ังมากท่ีสุดท่ีร้อยละ100  

ส่วนที6่ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน   

สมมติฐานที่ 1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการไร่เล บีส รีสอร์ท 

แอนท ์พลาซ่า ท่ีไม่ต่างกนั ผลการทดสอบปรากฏวา่  
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ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีไม่แตกต่างกนั คือ ปัจจยับรรยากาศ, พลาซ่า, ราคา, 

ความหลากหลายของสินคา้/กิจกรรม, ความสะดวกสบาย, การบริการ, อาหาร, การ

เดินทาง, กิจกรรม และความปลอดภยั 

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั คือ ปัจจยัท่ีพกั  

สมมติฐานที่ 1.2 อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการไร่เล บีส รีสอร์ท 

แอนท ์พลาซ่า ท่ีไม่ต่างกนั ผลการทดสอบปรากฏวา่  

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีไม่แตกต่างกนั คือ ปัจจยับรรยากาศ, ท่ีพกั, พลาซ่า, 

ราคา, ความหลากหลายของสินคา้/กิจกรรม, ความสะดวกสบาย, การบริการ, อาหาร, 

การเดินทาง และ กิจกรรม  

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั คือ ปัจจยัความปลอดภยั 

สมมติฐานที่ 1.3 สถานะภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

ไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า ท่ีไม่ต่างกนั ผลการทดสอบปรากฏวา่  

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีไม่แตกต่างกนั คือ ปัจจยับรรยากาศ, พลาซ่า, ราคา, 

ความหลากหลายของสินคา้/กิจกรรม, ความสะดวกสบาย, การบริการ, อาหาร, การ

เดินทาง และ กิจกรรม  

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั คือ ปัจจยัท่ีพกั และความปลอดภยั 

สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการไร่เล บีส รีสอร์ท  

แอนท ์พลาซ่า ท่ีไม่ต่างกนั ผลการทดสอบปรากฏวา่  

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีไม่แตกต่างกนั คือ ปัจจยับรรยากาศ, พลาซ่า, ราคา, 

ความหลากหลายของสินคา้/กิจกรรม, ความสะดวกสบาย, การบริการ, อาหาร, การ

เดินทาง, กิจกรรม และความปลอดภยั 

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั คือ ปัจจยัท่ีพกั  

สมมติฐานที่ 1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อปีท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการไร่เล 

บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า ท่ีไม่ต่างกนั ผลการทดสอบปรากฏวา่  

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีไม่แตกต่างกนั คือ ปัจจยัราคา, ความสะดวกสบาย, 

อาหาร, การเดินทาง, กิจกรรม และความปลอดภยั 
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ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั คือ ปัจจยับรรยากาศ, ท่ีพกั, พลาซ่า, 

ความหลากหลายของสินคา้/กิจกรรม และการบริการ    

สมมติฐานที่ 2 โอกาสในการกลบัมาเท่ียวไร่เลอีกคร้ังท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจเขา้ใช้บริการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า ท่ีไม่แตกต่างกัน ผลการ

ทดสอบปรากฏวา่  

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีไม่แตกต่างกนั คือ ปัจจยับรรยากาศ, ท่ีพกั, พลาซ่า, 

ราคา, ความหลากหลายของสินคา้/กิจกรรม, ความสะดวกสบาย, การบริการ, การ

เดินทาง, กิจกรรม และความปลอดภยั  

ปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั คือ ปัจจยัอาหาร  

5. อภิปรายผล 

พฤติกรรมในการท่องเทีย่วในไร่เล  

1. แหล่งข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างท่ีทาํให้รู้จักไร่เลมาจากการแนะนําจาก

บุคคลอ่ืนๆ ท่ีรู้จกัมากท่ีสุดและจากช่องทางอินเตอร์เน็ตรองลงมา 

2. การจองห้องพกัในไร่เลของกลุ่มตวัอย่าง จองผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต

มากท่ีสุด และเดินทางเขา้มาจองในพื้นท่ีเลยรองลงมา  

3. การเขา้มาท่องเท่ียวในไร่เลส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างจะเขา้มาอยู่เป็นระยะ

เวลานานมากกวา่ 1 สัปดาห์ เป็นส่วนใหญ่ การมาเช้าเยน็กลบัมีเป็นส่วนนอ้ย แสดง

ใหเ้ห็นวา่ส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาท่ีไร่เล คือ ตอ้งการท่ีจะเขา้มานอนพกัคา้งคืน  

4. วตัถุประสงคใ์นการเขา้มาในไร่เล ของกลุ่มตวัอย่างมาเพื่อท่องเท่ียวและ

พกัผอ่นมากท่ีสุด รองลงมาคือการเขา้มาเพื่อทาํกิจกรรมปีนผา 

5. การเดินทางเขา้มาของกลุ่มตวัอยา่งจะเดินทางมากบัคนรู้ใจ(แฟน), เพื่อน 

โดยมีผูร่้วมเดินทาง 1 ถึง 2 คน และเดินทางมาเป็นครอบครัว  

6. กลุ่มนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาเป็นคร้ังแรก รองลงมาคือ มาท่องเท่ียวแลว้

มากกวา่ 1 คร้ัง  

7. กลุ่มนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความรู้สึกท่ีตอ้งการกลบัมาท่องเท่ียวยงัไร่เล

อีก  
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ความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ตามปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (7Ps)  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

- กลุ่มตวัอยา่งเห็นควรวา่สามารถสร้างพลาซ่าในไร่เลได ้แต่ตอ้งแนวท่ี

อยูร่่วมกบัธรรมชาติ  

- สินคา้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการให้มีในโครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์

พลาซ่า ไดแ้ก่ ประเภทกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม, อุปกรณ์ดาํนํ้ า, ของท่ีระลึก และ 

อุปกรณ์ปีนผา ส่วนความตอ้งการสินคา้ท่ีมียีห่อ้ มีความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด  

- ประเภทบริการท่ีกลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีในโครงการไร่เล บีส         

รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า มากท่ีสุด ไดแ้ก่ คลินิกรักษาพยาบาล รองลงมา คือ ร้านอาหาร 

และ ร้านอินเตอร์เน็ต  

2. ดา้นราคา  

- ราคาห้องพกัท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือก คือ ราคาห้องพกัต่อคืนท่ี

ราคาไม่เกิน 1,000 บาท และ ราคาตั้งแต่ 1,001 บาท แต่ไม่เกิน 3,000 บาท  

3. ดา้นสถานท่ี  

- บรรยากาศท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการให้โครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์

พลาซ่า มีคือ เป็นสถานท่ีท่ีเขา้ไปแลว้มีความรู้สึกเป็นธรรมชาติ เขา้มาแลว้สามารถทาํ

ใหรู้้สึกผอ่นคลายได ้ 

- บรรยากาศของท่ีพกัท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการ คือ ห้องพกัท่ีเห็นวิวทะเล 

และหอ้งพกัท่ีเห็นววิภูเขา  

4. ดา้นส่งเสริมการขาย  

- ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายแลว้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

คือ อินเตอร์เน็ต, หนงัสือนาํเท่ียว และ การแนะนาํจากคนรู้จกั ส่วนส่ือโทรทศัน์/วิทยุ, 

ป้ายโฆษณา หรือ แผน่พบั/ใบปลิว ไม่มีอิทธิพลในการตดัสินใจ 

- โปรโมชัน่ท่ีทาํใหก้ลุ่มเป้ามายสนใจมาใชบ้ริการท่ีโครงการไร่เล บีส รี

สอร์ท แอนท ์พลาซ่า คือ ทาํโปรโมชัน่ลดราคาตามช่วงเวลาต่างๆ  
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 5.ดา้นบุคคล  

- การบริการของพนกังานในโครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า 

ท่ีทาํจะให้กลุ่มตวัอย่างประทบัมากท่ีสุดคือ มีพูดจาสุภาพ และมีความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการ  

    6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

- การตัดสินใจเลือกใช้บริการในโครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์

พลาซ่า ของกลุ่มตวัอย่าง โดยเลือกท่ีความปลอดภยั และ ห้องพกั/โรงแรมมีความ

สะอาด 

 7.ดา้นกระบวนการ  

a. การท่ีจะกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าควรกลบัเขา้มาใชบ้ริการท่ีโครงการไร่เล 

บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า อีกคร้ัง จะพิจารณาจากความรวดเร็วในการให้บริการ และ

ประทบัใจในบรรยากาศของโครงการ 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าใช้โครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า  

ปัจจยัท่ีทาํให้กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจเขา้ใช้โครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์

พลาซ่า คือปัจจยัดา้นบรรยากาศ และความปลอดภยัเม่ือเขา้มาอยูใ่นโครงการให้ ส่วน

ปัจจัยเร่ืองกิจกรรม และท่ีพกั จะอยู่ในระดับปานกลางในการตดัสินใจของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

6. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรม ความตอ้งการ และปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีจะนาํไปใชป้ระกอบการ

ทาํแผนธุรกิจสาํหรับ โครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า ไดด้งัน้ี  

1. การทาํประชาสัมพนัธ์โครงการ ตอ้งเน้นท่ีส่ืออินเตอร์เน็ตเป็นหลกั และ

ตอ้งทาํให้โครงการมีจุดเด่นทาํให้นกัท่องเท่ียวประทบัใจแลว้เป็นการบอกต่อแบบ

ปากต่อปาก  

2. การจองห้องพกัสามารถจองผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยทาํโปรแกรมให้

สามารถเขา้ใจง่ายและมีความปลอดภยัในการจ่ายค่าบริการ 
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3. มีห้องพกัหลายรูปแบบ ทั้งห้องวิวติดทะเล, ติดภูเขา, ติดสระนํ้ า และติด

พลาซ่า โดยเนน้กลุ่มนกัท่องเท่ียวตอ้งการเช่าห้องในระยะยาว (มากกว่า 1 สัปดาห์) 

โดยทาํโปรโมชัน่ต่างๆเพิ่มเติมสาํหรับกลุ่มน้ี  

4. จัดทําโป รโมชั่นรวมกับ การปีนผาและดํานํ้ า  ซ่ึ ง เ ป็นกิ จกรรม ท่ี

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจ และมีกิจกรรมท่ีเหมาะสําหรับคู่รักท่ีเดินทางมา

ดว้ยกนั  

5. การออกแบบบรรยากาศในโครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท ์พลาซ่า ให้มี

ความเป็นธรรมชาติ เขา้มาพกัแลว้รู้สึกผอ่นคลาย และรู้สึกความปลอดภยั 

6. ร้านคา้ในพลาซ่า แบ่งเป็นโซนให้ชดัเจน มีร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม, 

ร้านขายอุปกรณ์ปีนผา, อุปกรณ์ดาํนํ้า, คลินิกรักษาพยาบาล, ร้านขายของท่ีระลึก และ 

ร้านอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นสินคา้และบริการท่ีกลุ่มลูกคา้ตอ้งการใหมี้ในโครงการ  

7. พนักงานท่ีในโครงการไร่เล บีส รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า ต้องสุภาพ

เรียบร้อย และตอ้งสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป   

 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรท่ีจะสํารวจความคิดเห็นหลังจากท่ีได้ดาํเนิน

โครงการแลว้ เพื่อนาํผลท่ีไดม้าศึกษาถึงขอ้จาํกดัรวมถึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ี

ได้ดาํเนินกิจการไปแล้ว เพื่อนาํมาปรับปรุงให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มาก

ท่ีสุด  

7. เอกสารอ้างองิ 

กนกพร ศิริโรจน์. “กระบวนการตัดสินใจเลือกสถานท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาว

ต่างประเทศ.” กรณีศึกษา สถานท่ีพกัแรม ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร. 

วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2545.  

กรองทอง อมัวงษ.์ “พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้

บริการโรงแรมในจังหวดัพระนครศรีอยธุยา.” วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจ 
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มหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป, มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา,  

2548. 

กรัณย ์สุทธารมณ์. “ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการของโรงแรมรอยลั 

ไดมอน จังหวดัเพชรบุรี.” วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาธุรกิจ

การศึกษา, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2546 

กฤษฎ์ิ กาญจนกิตติ. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้โรงแรมในอาํเภอเมือง จังหวดั

เชียงใหม่.” วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบญัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่ 

2541.  

กาญจนา แขกเตา้และคณะ.“แผนธุรกิจ โรงแรมเมลาตี บีช รีสอร์ท ชะอาํ-หัวหิน 

จังหวดัเพชรบุรี.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิา

การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว, มหาวทิยาลยันเรศวร,2551. 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. “การนาํแนวคิดและทฤษฎี
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แผนธุรกจิโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดไม่เกนิ 1,000 กโิลวตัต์ 

ด้วยเทคโนโลยแีก๊สซิฟิเคช่ันในประเทศไทย 

BUSINESS PLAN FOR BIOMASS POWER PLANT SIZE LESS THAN 1,000 

KILOWATTS WITH GASIFICATION TECHNOLOGY IN THAILAND 

อคัรวฒัน์ ไสไทย1   ดร.ไพศาล ตระกลูสุข2  

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

บทคัดย่อ  

 

การศึกษาค้นควา้อิสระฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้

ในทางธุรกิจ และรูปแบบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดไม่เกิน 1,000 กิโลวตัต์ ดว้ย

เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน่ในประเทศไทย รวมถึงศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมี

อิทธิพลต่อการยอมรับใหต้ั้งโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อศึกษาถึงทศันคติท่ีเก่ียวกบัโรงไฟฟ้า

ชุมชน และปัจจัยการยอมรับให้ตั้ งโรงไฟฟ้าชุมชนของประชาชนในพื้นท่ี โดย

ทาํการศึกษาดว้ยวิธีวิจยัเชิงสํารวจจากกลุ่มประชากรใน ตาํบลโนนตาล อาํเภอเมือง 

จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม ขอ้มูลท่ีไดรั้บถูกประมวลผล

ดว้ยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ แล้วนาํมาวิเคราะห์ และ

สรุปผล เพื่อนาํผลการศึกษามาใชป้ระกอบการตดัสินใจและวางแผนแนวทางในการ

ลงทุน จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปไดว้า่ชุมชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการได้ และเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการมีโรงไฟฟ้าเกิดข้ึนจากการขาย

วตัถุดิบเหลือใชท้างการเกษตร และเป็นเทคโนโลยีท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกบัชุมชน 

ระบบการผลิต 

 

------------------------------------------------------------ 
1นกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  
2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต 
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เป็นระบบปิด ไม่มีมลภาวะทางอากาศ เสียง และขยะ เพราะไม่มีการปล่อยอากาศเสีย

หรือควนัดาํข้ึนสู่ชั้ นบรรยากาศ นํ้ าท่ีใช้ในระบบสามารถนําไปใช้ประโยชน์ทาง

การเกษตรไดห้ลากหลาย ข้ีเถา้ท่ีออกมาจากระบบสามารถนาํมาอดัแท่งผลิตเป็นถ่าน

ไมคุ้ณภาพสูง ส่วนระดบัเสียงอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม มูลค่าการลงทุนใน

โครงการรวมท่ี 87,000,000 บาท โดยประมาณการคืนทุนของโครงการอยูท่ี่ 5.23 ปี 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน (NPV) เท่ากับ 45,767,773.19 และท่ีอตัรา

ผลตอบแทนตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 16.103 ในระยะเวลา

โครงการ 20 ปี คิดสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนในโครงการ 70(หน้ีสิน) : 30(ส่วนของ

เจา้ของ) และอตัราตน้ทุนของเงินถวัเฉล่ีย (WACC) ท่ี 8.16% 

คําสําคัญ : โรงไฟฟ้าชีวมวล, แก๊สซิฟิเคชัน่   

 

Abstract 

 

This purpose of this independent study is to study the feasibility of a 

biomass power plant, size less than 1,000 kilowatt, with gasification technology in 

Thailand. Also, study about the demographic factors effecting community 

acceptance regarding biomass power plant, community attitude towards biomass 

power plant, and factors influencing the acceptance of biomass power plant in the 

local community. The research has been conducted by questionnaire at Tumbol Non 

Tal, Aumpher Meung, Roiet Providence, using 400 sample populations. The data 

has been processed using Statistic Package for Social Sciences: analyzed, and 

summarized to be used in the investment decision making and planning. 

From the survey, it can be concluded that, it is feasible to have the biomass 

power plant with a capacity less than 1,000 kilowatt, with gasification technology, 

the so called “local power plant”. The biomass power plant project can be done 

across the country, especially in Northeast Thailand provinces, where agriculture is 
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the majority occupation. The advantage of the gasification technology is its 

simplicity, with can be managed by the local community itself. Also, the farmers 

can be beneficial by selling agricultural wastes. The gasification is a clean 

technology, with the close system, meaning that it has no pollution including air, 

noise, and waste. Water from the operation of gasification technology can be used 

for multiple purposes. Ashes can be compressed to be a high quality wood coal. The 

investment of the project is 87,000,000 baht, with 5.23 years payback period, Net 

Present Value (NPV) of 45,767,773.19 baht, and 16.103 percent Internal Rate of 

Return (IRR) within 20 years project. The debt to equity ratio of this project is 

70:30 and the Weighted Average Cost of Capital (WACC) at 8.16%. 

KEY WORD : BIOMASS POWER PLANT, GASIFICATION 

1. บทนํา 

พลงังานเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนั การปรับปรุง

คุณภาพชีวติ และการ พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศไทยซ่ึง

เป็นประเทศกาํลงัพฒันา มีความตอ้งการ พลงังานเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่

เน่ืองจากทรัพยากรพลงังานภายในประเทศมีค่อนขา้งจาํกดั จึงตอ้งพึ่งพาการนาํเขา้

พลังงานจากต่างประเทศกว่าคร่ึงหน่ึงของความต้องการและสัดส่วนการพึ่ งพามี

แนวโนม้สูงข้ึนเป็นลาํดบั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงในการจดัหาพลงังานใน

อนาคต นอกจากน้ีราคาพลงังานก็มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้เป็นภาระ

ต่อผูใ้ชพ้ลงังานความสามารถในการแข่งขนัใน เชิงเศรษฐกิจ และดุลการคา้ระหวา่ง

ประเทศ นอกจากปัญหาดา้นพลงังานแลว้ ยงัตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายดา้นผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม ท่ีเกิดจากการใช้พลงังาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอนัเน่ืองมาจากสภาวะโลกร้อน 

ในปี พ.ศ.2553 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 148,709 กิกะวตัต์ชัว่โมง 

โดยการใชไ้ฟฟ้าเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 10.3 ซ่ึงการใชไ้ฟฟ้าทุก

รายสาขาเพิ่มข้ึนทุกประเภทผูใ้ชไ้ฟ โดยเฉพาะในสาขาหลกัท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าระดบัสูง 
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ไดแ้ก่ ภาคอุตสาหกรรม สัดส่วนการใชร้้อยละ 44 ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าทั้งหมด เพิ่มข้ึนร้อย

ละ 11.0 ภาคธุรกิจ และภาคธุรกิจ สัดส่วนการใช้ร้อยละ 24 ของผูใ้ช้ไฟฟ้าทั้งหมด 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.3 และภาคครัวเรือน สัดส่วนการใช้ร้อยละ 22 ของผูใ้ชไ้ฟฟ้า

ทั้งหมด เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.8 

ระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในอดีตท่ีผ่านมา เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

ซ่ึงผลิตไฟฟ้าเพื่อใชต้อบสนองความตอ้งการไฟฟ้าของประเทศนั้นมีการพึ่งพาแหล่ง

เช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น นํ้ ามนัเตา ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ดีเซล เป็นตน้ เป็นเช้ือเพลิง

หลกัในการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 96 และมีการใช้เช้ือเพลิงอ่ืนๆ เช่น แสงอาทิตย ์ลม นํ้ า 

ความร้อนใตพ้ิภพ และชีวมวลเพื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้าเพียงร้อยละ 4 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่

การผลิตไฟฟ้าของประเทศมีการพึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นหลกัทาํให้ระบบพลงังาน

ขาดความมัน่คง เน่ืองจากเช้ือเพลิงฟอสซิลเหล่าน้ีเป็นเช้ือเพลิงท่ีใช้แล้วหมดไปจะ

เกิดข้ึนใหม่ไดต้อ้งใชเ้วลาทบัถมกนันานหลายลา้นปี จนอาจทาํให้เกิดภาวะขาดแคลน

ได ้และตอ้งสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการนาํเขา้เช้ือเพลิงฟอสซิล นอกจากน้ีใน

การผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิลยงัทาํให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะ

การทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาเรือนกระจก สถิติการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยแบ่งแยก

ตามชนิดเช้ือเพลิงในปี 2553 มาจากก๊าซธรรมชาติ 72%, ถ่านหิน 18%, นาํเขา้และ

อ่ืนๆ 6%, พลงังานนํ้า 3% และ นํ้ามนั 0.4% 

           จากสภาพปัญหาและขอ้จาํกดัของการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีกล่าวมาแล้วนั้น 

เพื่อใหป้ระเทศมีความมัน่คงทางดา้นพลงังานไฟฟ้า จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีภาครัฐจะตอ้ง

จดัหาแหล่งพลงังานทดแทนในรุปแบบอ่ืนท่ีมีอยู่ในประเทศและเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีอยู่

ปริมาณมากใชไ้ดไ้ม่มีวนัหมดไป รวมทั้งไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มาใช้

ทดแทนพลงังานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล แนวทางหน่ึงท่ีภาครัฐให้ความสําคญัในการ

แสวงหาทางเลือกในการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทน ก็คือ การผลิตไฟฟ้าจาก

เช้ือเพลิงชีวมวล เน่ืองจากประเทศไทยมีเศรษฐกิจพื้นฐานทางดา้นการเกษตรกรรม 

ซ่ึงในแต่ละปีจะมีปริมาณเศษวสัดุเหลือใชจ้ากการเก็บเก่ียวผลผลิตและกระบวนการ

แปรรูปผลผลิตเป็นจาํนวนมาก  
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ศกัยภาพชีวมวลของประเทศไทยท่ีเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีชีวมวล

เหลือใชท้างการเกษตร อาทิเช่น ออ้ย เหงา้มนัสาํปะหลงั ซงัขา้วโพด กะละปาล์ม ฯลฯ 

จาํนวนมากกว่า 59 ล้านตนัต่อปี ถ้านาํมาผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้าสามารถเทียบได้

เท่ากบัการใชน้ํ้ ามนัถึง 10.5 ลา้นตนั ดงันั้นถา้มีการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน ขนาดกาํลงั

การผลิตไม่เกิน 1,000 กิโลวตัต ์(Very Small Power Producer; VSPP) ท่ีใชเ้ศษชีวมวล

เหลือใชท้างการเกษตรต่อโรงไฟฟ้าประมาณ 10,000 ตนัต่อปี มาวตัถุดิบในการผลิต

กระแสไฟฟ้า จะสามารถโรงไฟฟ้าไดทุ้กๆ ตาํบลและอาํเภอ กระจายทัว่ทั้งประเทศ 

ซ่ึงจะทาํให้สามารถลดการนาํเขา้เช้ือเพลิงจากต่างประเทศไดน้บัหม่ืนลา้นบาท และ

สนองนโยบายดา้นพลงังานของรัฐบาลเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานของ

ประเทศ อีกทั้งการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลถือเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

สะอาดและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในอนาคตชีวมวลเหล่าน้ีจะไดรั้บความสนใจ

และมีแนวโนม้ท่ีจะนาํมาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้ามากข้ึน  

การศึกษางานวิจยัฉบบัน้ีได้กาํหนดขอบเขตการทาํวิจยัเพื่อศึกษาปัจจยัการ

ยอมรับและใหต้ั้งโรงไฟฟ้าชุมชน ในพื้นท่ีตาํบลโนนตาล อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 

ซ่ึงทางผูศึ้กษาได้มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ีน้ี เพื่อนําผลจาก

การศึกษาในคร้ังน้ี ไปใชแ้นวทางในการดาํเนินการจดัทาํแผนธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ขนาด 1,000 กิโลวตัต์ ด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ท่ีผูศึ้กษาจะดาํเนินการสร้าง

โรงไฟฟ้าในพื้นท่ีต่อไป   

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับให้ตั้ ง

โรงไฟฟ้าชุมชนของประชาชนในพื้นท่ี 

2. เพื่อศึกษาถึงทศันคติต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัดา้นพลงังานไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าชุมชน  

3. เพื่อศึกษาปัจจยัการยอมรับใหต้ั้งโรงไฟฟ้าชุมชนของประชาชนในพื้นท่ี  

4. เพื่อศึกษาผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนของโรงไฟฟ้าชุมชน ขนาด 

1,000 กิโลวตัต ์

5. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาจดัทาํเป็นแผนธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดไม่

เกิน 1,000 กิโลวตัต ์ดว้ยเทคโนโลยแีก๊สซิฟิเคชัน่ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นาํผลการศึกษาดา้นปัจจยัทางประชากรศาสตร์, ทศันคติของประชาชนใน

พื้นท่ี ท่ีเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า และทศันคติเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าชุมชน ท่ีทาํให้ยอมรับ

ใหต้ั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ีมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการประกอบการเขียนแผนธุรกิจ  

2. ทราบถึงผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชน ขนาด 1,000 

กิโลวตัต ์

3. จดัทาํแผนธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดไม่เกิน 1,000 กิโลวตัต ์ดว้ยเทคโนโลยี

แก๊สซิฟิเคชัน่ 

สมมติฐานการวจัิย  

สมมติฐานที่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานะ, จาํนวน

สมาชิก, การศึกษา, รายได,้ อาชีพ และ ชนิดพืชท่ีปลูก ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

ทศันคติการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในทอ้งถ่ิน ท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่2 ทศันคติเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า ไดแ้ก่ การทราบถึงวิกฤตการณ์

ดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย และ ทศันคติเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าในประเทศไทย ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีทาํให้ยอมรับการตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นท่ี ท่ีไม่แตกต่าง

กนั 

สมมติฐานที่3 ทศันคติเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าชุมชน ได้แก่ ความคิดเห็นว่าถ้ามี

โรงไฟฟ้าชุมชนมาตั้งในทอ้งถ่ิน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีทาํให้ยอมรับการ

ตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นท่ี ท่ีไม่แตกต่างกนั 
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กรอบแนวคิด 

ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตาม 

ประชากรศาสตร์ 

- เพศ  อาย ุ สถานะ  

- จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

- การศึกษา  รายไดต่้อเดือน 

- อาชีพ  ชนิดพืชท่ีปลูก 

- นาํเศษท่ีเหลือไปทาํอะไร 

 

ปัจจยัท่ีทาํใหย้อมรับให้ตั้ง 

โรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ี 

ทศันคติเกีย่วกบัพลงังานไฟฟ้า 

- วกิฤตของพลงังานไฟฟ้า 

- พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมกับ

ประเทศ 

- พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมกับ

ทอ้งถ่ิน 

- ทศันคติต่อโรงไฟฟ้าในปัจจุบนั 

- ควรมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม ่ 

 

ทศันคติเกีย่วกบัโรงไฟฟ้าชุมชน 

- โรงไฟฟ้าชุมชน  

- มีรายไดเ้พิ่ม  

- ส่งเสริมการปลูกพืชพลงังาน  

 

 

2. แนวคิด  

 ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัการการยอมรับให้ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนของประชาชน 

ตาํบลโนนตาล อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปใน

การศึกษาน้ี มีดงัน้ี  
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Rogers and Shoumarker (1971) อา้งโดย บุญธรรม จิตตอ์นนัต ์(2540) 

กล่าวถึง กระบวนการยอมรับ (adoption process) วา่เป็นกระบวนการทางจิตใจของ

บุคคล ซ่ึงเร่ิมตน้ด้วยการเร่ิมรูหรือไดยินเก่ียวกบัแนวความคิดใหม่ แลว้ไป

ส้ินสุดลงดว้ยการตดัสินใจยอมรับไปปฏิบติั กระบวนการ น้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัการ

เรียนรูและการตดัสินใจ (learning and decision making) โดยไดแบงกระบวน

การ ยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นท่ี1 ขั้นเร่ิมรูหรือรับรู (awareness) เป็นขั้นแรกท่ีบุคคลเร่ิมรู้

เก่ียวกับเร่ืองใหม่หรือ ความคิดใหม่แต่ขาดรายละเอียดการรับรูอาจเกิดข้ึนโดย

บงัเอิญดว้ยการพบเห็นดว้ยตนเองหรือโดยการ เผยแพรของเจา้หน้าท่ีของรัฐบาล

หรือเอกชน  

ขั้นท่ี2 ขั้นสูความสนใจ (interest) เป็นขั้นท่ีบุคคลเร่ิมมีความสนใจใน

แนวความคิดใหม่จึงพยายามใฝ่หาความรูในรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณา

แยกแยะความเป็นไปไดประโยชน และความเหมาะสม  

ขั้นท่ี3 ขั้นไตรตรอง (evaluation) เป็นขั้นท่ีบุคคลศึกษารายละเอียด

เก่ียวกบัแนวความคิดใหม่ แลว้คิดเปรียบเทียบกบังานท่ีทาํอยูใ่นปัจจุบนัวา่ ถา้รับเอา

แนวความคิดใหม่มาปฏิบติัจะเกิดผลดีหรือไม่ดีอย่างไรบา้ง ในขณะน้ีและใน

อนาคต ควรหรือไมท่ีจะทดลองดูก่อนหากรูสึกว่ามีผลดีมากกว่าจะตดัสินใจ

ทดลองดูเพื่อใหเ้กิดความแน่ใจก่อนท่ีจะรับไปปฏิบติัจริง 

ขั้นท่ี4 ขั้นทดลองทาํ (trial) เป็นขั้นท่ีบุคคลทดลองทาํตามแนวความคิดใหม่

โดยทาํการทดลองแต่เพียงเล็กน้อย เพื่อดูว่าจะเขา้กนัหรือไมกบัสภาวการณ์ใน

ปัจจุบนัของตนและผลจะออกมา ตามท่ีคาดคิดไวหรือไม ในขั้นน้ีบุคคลจะ

แสวงหาข่าวสารท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับแนวความคิดใหม่นั้น ซ่ึงผลจากการ

ทดลองจะมี ความสาํคญัยิง่ต่อการตดัสินใจ ท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป  

ขั้นท่ี 5 ขั้นนาํไปปฏิบติัหรือขั้นยอมรับ (adoption) เป็นขั้นท่ีบุคคลตดัสินใจ

รับแนวความคิดใหม่ไปปฏิบติัอย่างเต็มท่ีหลังจากท่ีไดทดลองปฏิบติัดูและ

ทราบผลเป็นท่ีพอใจแลว  
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ดิเรก ฤกษหราย (2542) กล่าวถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับ คือ 

ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเทคโนโลยี หรือการปฏิบติัทางการเกษตรว่ามีปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งหลายประการ ดงัน้ี  

1. ปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขหรือสภาวการณ์โดยทัว่ไป อนัประกอบดว้ย  

• สภาพทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการยอมรับการเปล่ียนแปลง 

• สภาพทางสังคมและวฒันธรรมมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอตัราการยอมรับ  

• ส ภ า พ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ มี ส่ ว น เ ก่ี ย ว ข้อง กับ ก า ร ย อ ม รั บ ก า ร

เปล่ียนแปลง  

2. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง อนัประกอบดว้ย 

• บุคคลเป้าหมาย (target person) หรือผูรั้บการเปล่ียนแปลง (client) 

พื้นฐานของเกษตรกรเองเป็นส่วนสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับเทคนิค หรือ

วทิยาการใหม่ 

• ปัจจยัเน่ืองมาจากนวตักรรม (innovations) หรือเทคโนโลยีท่ีจะ

นาํไปเปล่ียนแปลงเอง 

พลงังานทดแทน หมายถึง พลงังานท่ีมีอยูท่ ัว่ไปตามธรรมชาติและสามารถ

มีทดแทนไดอ้ยา่งไม่จาํกดั เม่ือเทียบกบัพลงังานหลกัในปัจจุบนั เช่น นํ้ ามนัหรือถ่าน

หินซ่ึงมีเฉพาะท่ี และรวมถึงตน้ทุนท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ในการสํารวจและขุดเจาะแหล่ง

นํ้ ามนัใหม่ๆ ตวัอย่าง พลงังานทดแทนท่ีสําคญัเช่นแสงอาทิตย  ์ ลม คล่ืนทะเล 

กระแสนํ้า ความร้อนจากใตผ้วิโลก  

กลุ่มพลงังานชีวมวล สํานกัวิจยั คน้ควา้พลงังาน (2548) โรงไฟฟ้าชีวมวล 

หมายถึง โรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

และ/หรือพลงัไอนํ้า ซ่ึงอาจเป็นเศษวสัดุชนิดเดียวกนัหรือหลายชนิดรวมกนั 

แหล่งพลงังานชีวมวล สามารถจาํแนกแหล่งพลงังานจากชีวมวล ออกเป็น 2 

แหล่งหลกัๆ คือ แหล่งพลงังานท่ีเป็นพืช และแหล่งพลงังานท่ีเป็นของเหลือใช ้

1. แหล่งพลงังานชีวมวลท่ีเป็นพืช พลงังานท่ีมาจากแหล่งพลงังานท่ีเป็น

พืช (Energy crops) เป็นการนาํเอาพืชทั้งประเภทท่ีมีอยู่ในธรรมชาติและทาํการ

เพาะปลูกข้ึนเอง มาใชเ้ป็นแหล่งพลงังาน  
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2. แหล่งพลงังานท่ีเป็นของเหลือใชห้ลงัการใชป้ระโยชน์จากไมห้รือการ

เก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรแล้ว จะมีเศษวสัดุเหลือใช้ (Wastes) จาํพวกเศษไม ้      

ข้ีเล่ือย ซังหรือเปลือกของพืชต่างๆ รวมถึงมูลสัตว์ท่ีได้จากการปศุสัตว์ ส่ิงต่างๆ 

เหล่าน้ีถือว่าเป็นแหล่งพลงังานมวลชีวภาพอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงสามารถนาํมาใช้เป็น

แหล่งพลงังานได ้เศษวสัดุเหลือใชมี้ตั้งแต่ในระดบัครัวเรือน ระดบัชุมชน จนกระทัง่

ระดบัโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงจะเห็นไดว้า่แหล่งพลงังานเหล่าน้ีมีมากมาย 

สํานกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (2543) เทคโนโลยีแก๊ส

ซิฟิเคชัน่ เป็นการเผาไหมท่ี้ควบคุมอากาศใหไ้หลเขา้ในปริมาณจาํกดั เกิดการเผาไหม้

ท่ีไม่สมบูรณ์ ได้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และไฮโดรเจนเป็นหลกัท่ีนาํไปใช้เป็น

เช้ือเพลิง โดยก๊าซท่ีไดจ้ะมีส่วนผสมของนํ้ามนัดิน (Tar) เป็นปัญหาต่อการทาํงานของ

เคร่ืองผลิตไฟฟ้า ตอ้งนาํไปกาํจดัก่อน  

 
รูปท่ี1 แผนผงัการผลิตไฟฟ้าระบบแก็สซิฟิเคชัน่ 

 

3. ระเบียบวธีิวจัิย  

ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัการการยอมรับให้ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนของประชาชน 

ตาํบลโนนตาล อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โดยใช้เคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และจะใช้การ

ประมวลผลทางสถิตมาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 

เป็นแบบสอบถามชนิดคาํถามปลายปิด(Close-ended Questionnaire) และคาํถามแบบ

สเกล (Rating Scale) ในส่วนของประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นกลุ่มประชากรใน
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ตาํบลโนนตาล อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงเม่ือมีโรงไฟฟ้า

ชุมชนไปตั้งในพื้นท่ี โดยมีจาํนวนประชากรจาํนวน 5,008 คน ดงันั้นจึงใชก้ารแทนค่า

สูตรในการคาํนวณขนาดตวัอย่าง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความคาด

เคล่ือน 5% ดงันั้นจึงตอ้งเก็บขอ้มูลอยา่งนอ้ยจาํนวน 371 ตวัอยา่ง ซ่ึงในการศึกษาน้ีได้

เก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ตวัอยา่ง  

การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 

นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มประชาชน ตาํบลโนนตาล 

จงัหวดัร้อยเอด็จาํนวน 40 คน หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย

ใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดย

ทดสอบ Reliability Analysis ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.711 ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมี

ความน่าเช่ือถือ สามารถในใช้ในการศึกษาวิจยัต่อไปได้ (ความเช่ือมัน่ตอ้งมีค่า

มากกวา่ 0.7)  

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

1. การวิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์, ทศันคติเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า และ

ทศันคติเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าชุมชนของกลุ่มตวัอยา่งใชค่้าร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีทาํให้ยอมรับให้ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ีใช้ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. การทดสอบสมมติฐานท่ี1 ใช ้Independent Sample Test (T-Test) และ One 

Way ANOVA หรือ F-Test 

4. การทดสอบสมมติฐานท่ี2 ใช ้Independent Sample Test (T-Test) และ One 

Way ANOVA หรือ F-Test 

5. การทดสอบสมมติฐานท่ี3 ใช ้Independent Sample Test (T-Test)  
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4. ผลการวเิคราะห์/บทสรุปตารางที1่ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจยัท่ีทาํใหย้อมรับให้ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน 

1 2 3 4 5 

เพศ      

อาย ุ      

สถานะ      

จาํนวนสมาชิก      

การศึกษา      

รายไดต่้อเดือน      

ทศันคติเก่ียวกบัพลงังาน

ไฟฟ้า 
     

ทศันคติเก่ียวกบัโรงไฟฟ้า

ในประเทศไทย 
     

ถา้มีโรงไฟฟ้าชุมชนมาตั้ง

ในทอ้งถ่ิน 
     

หมายเหตุ:  

ปัจจยัท่ี1 สามารถสร้างและเพิ่มรายไดใ้หก้บัชุมชนในทอ้งถ่ิน  

ปัจจยัท่ี2 ไม่มีมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม  

ปัจจยัท่ี3 สามารถนาํเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์  

ปัจจยัท่ี4 มีหน่วยงานภาครัฐ และนกัวชิาการ ช่วยควบคุมดูแล  

ปัจจยัท่ี5 เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาวกิฤตดา้นพลงังานไฟฟ้าใหก้บัประเทศ 

คือยอมรับสมมติฐาน (ไม่แตกต่างกนั) 

 คือ ปฏิเสธสมมติฐาน (แตกต่างกนั) 

ส่วนที่1 สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์  

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวนมากสุดอยูท่ี่อายุ 31-40 ปี 

สถานะส่วนใหญ่สมรส มีสมาชิกในครอบครัวอยูร่่วมกนัมากกวา่ 5 คนข้ึนไป ระดบั
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การศึกษาส่วนใหญ่ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่มีมากกว่า 1 อาชีพ มากท่ีสุดประกอบอาชีพเกษตรกร 

และอาชีพคา้ขายรองลงมา ชนิดพืชท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นขา้ว และยาสูบ      เตอร์กรีช 

รองลงมา และส่วนใหญ่ไม่ไดน้าํเศษเหลือใชท้างการเกษตรไปทาํประโยชน์  

ส่วนที2่ สรุปผลการวเิคราะห์ทศันคติเกีย่วกบัพลงังานไฟฟ้า  

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงเร่ืองวิกฤตการณ์ดา้นพลงังานไฟฟ้า

ของประเทศไทยในปัจจุบันท่ีต้องซ้ือกระแสไฟฟ้าและเช้ือเพลิงในการผลิต

กระแสไฟฟ้าจากต่างประเทศ โดยมีทศันคติว่าพลงังานแสงอาทิตย ์เหมาะสมท่ีสุด

สาํหรับใชเ้ป็นพลงังานทดแทนใหก้บัประเทศไทย ซ่ึงมีพลงังานชีวมวล และพลงังาน

จากขยะ รองลงมาตามลาํดบั, ทศันคติเก่ียวกบัพลงังานทดแทนท่ีเหมาะกบัทอ้งถ่ิน

มากท่ีสุดเป็นพลงังานแสงอาทิตย ์รองลงมาเป็นพลงังานชีวมวล, ทศันคติเก่ียวกบั

โรงไฟฟ้าท่ีผลิตกระแสไฟฟ้าภายในประเทศในปัจจุบนั มีความรู้สึกว่าอนัตรายมาก

ท่ีสุด และไม่เห็นควรท่ีประเทศไทยจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อแก้ปัญหาด้าน

พลงังานไฟฟ้า 

ส่วนที3่ สรุปผลการวเิคราะห์ทศันคติเกีย่วกบัโรงไฟฟ้าชุมชน  

ถา้โรงไฟฟ้าชุมชน คือ โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนประเภทชีวมวล ท่ีสามารถ

ใช้เช้ือเพลิงท่ีเป็นเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตรทุกชนิด โดยไม่มีปัญหาด้าน

มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน (ด้านอากาศ นํ้ า และเสียง) และยงัสามารถเพิ่ม

รายไดใ้ห้กบัชุมชนด้วยการรับซ้ือเศษวสัดุเหลือทิ้งจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า พบว่า

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยท่ีจะให้สร้างโรงไฟฟ้าชุมชนในทอ้งถ่ิน และเห็นดว้ย

ถา้โรงไฟฟ้าชุมชนเกิดข้ึนแลว้ทาํให้ทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พิ่มจากการขายเศษวสัดุเหลือใช้

ทางการเกษตร และพร้อมเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมปลูกพืชพลงังาน และรับประกนั

ราคารับซ้ือท่ี 8,000 บาทต่อไร่ต่อปี 
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ส่วนที4่ สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญของปัจจัยการยอมรับให้ตั้งโรงไฟฟ้า

ชุมชนในพืน้ที ่

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุดกบัทุกปัจจยัการ

ยอมรับให้ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ี โดยปัจจยัโรงไฟฟ้าชุมชนไม่มีมลภาวะต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 4.70) มีระดบัคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือสามารถสร้าง

รายได้และเพิ่มรายได้ให้กบัชุมชนในทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 4.52) ถดัมาเป็นเร่ืองท่ีจะ

สามารถนาํเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ (ค่าเฉล่ีย 4.45) ส่วนมี

หน่วยงานภาครัฐและนกัวิชาการ ช่วยควบคุมดูแล (ค่าเฉล่ีย 4.26) และ เพื่อช่วย

แกปั้ญหาวิกฤตดา้นพลงังานไฟฟ้าให้กบัประเทศไทย (ค่าเฉล่ีย 4.24) จะมีคะแนน

เฉล่ียตามมาตามลาํดบั 

ส่วนที6่ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที1่ ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัท่ีทาํให้ยอมรับ

การตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นท่ีไม่แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

ด้านเพศทีม่ีความแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน ในส่วนของปัจจยัสามารถสร้างและเพิ่มรายได้ให้กับ

ชุมชนในทอ้งถ่ิน, ปัจจยัสามารถนาํเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์, 

ปัจจยัมีหน่วยงานภาครัฐ และนกัวชิาการ ช่วยควบคุมดูแล 

 ปฏิเสธสมมติฐาน ในส่วนปัจจยัไม่มีมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัเพื่อ

ช่วยแกไ้ขปัญหาวกิฤตดา้นพลงังานไฟฟ้าใหก้บัประเทศ 

ด้านอายุทีม่ีความแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน ในส่วนของปัจจยัเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาวิกฤตดา้นพลงังาน

ไฟฟ้าใหก้บัประเทศ 

ปฏิเสธสมมติฐาน ในส่วนปัจจยัไม่มีมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม, ปัจจยัสามารถ

นาํเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์, ปัจจยัมีหน่วยงานภาครัฐ และ

นกัวิชาการ ช่วยควบคุมดูแล และปัจจยัสามารถสร้างและเพิ่มรายไดใ้ห้กบัชุมชนใน

ทอ้งถ่ิน 



39 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ด้านสถานะทีม่ีความแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน ในทุกปัจจยั  

ดา้นจาํนวนสมาชิกท่ีมีความแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน ในส่วนของปัจจยัเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาวิกฤตดา้นพลงังาน

ไฟฟ้าใหก้บัประเทศ 

ปฏิเสธสมมติฐาน ในส่วนปัจจยัไม่มีมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม, ปัจจยัสามารถ

นาํเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์, ปัจจยัมีหน่วยงานภาครัฐ และ

นกัวิชาการ ช่วยควบคุมดูแล และปัจจยัสามารถสร้างและเพิ่มรายไดใ้ห้กบัชุมชนใน

ทอ้งถ่ิน 

ด้านการศึกษาทีม่ีความแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน ในส่วนของปัจจยัสามารถสร้างและเพิ่มรายได้ให้กับ

ชุมชนในทอ้งถ่ิน, ปัจจยัสามารถนาํเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์, 

ปัจจยัมีหน่วยงานภาครัฐ และนกัวชิาการ ช่วยควบคุมดูแล 

 ปฏิเสธสมมติฐาน ในส่วนปัจจยัไม่มีมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัเพื่อ

ช่วยแกไ้ขปัญหาวกิฤตดา้นพลงังานไฟฟ้าใหก้บัประเทศ 

ด้านรายได้(ต่อเดือน)ทีม่ีความแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน ในทุกปัจจยั  

สมมติฐานที2่ ทศันคติเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีทาํให้

ยอมรับการตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นท่ีท่ีไม่แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

การทราบถึงวกิฤตการณ์ด้านพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย 

ยอมรับสมมติฐาน ในส่วนของปัจจยัสามารถสร้างและเพิ่มรายได้ให้กับ

ชุมชนในทอ้งถ่ิน, ปัจจยัสามารถนาํเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์, 

ปัจจยัมีหน่วยงานภาครัฐ และนกัวชิาการ ช่วยควบคุมดูแล 

ปฏิเสธสมมติฐาน ในส่วนปัจจยัไม่มีมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัเพื่อ

ช่วยแกไ้ขปัญหาวกิฤตดา้นพลงังานไฟฟ้าใหก้บัประเทศ 
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ทศันคติเกีย่วกบัโรงไฟฟ้าในประเทศไทย 

ปฏิเสธสมมติฐาน ในทุกปัจจยั  

สมมติฐานที่ 3 ความคิดเห็นวา่ถา้มีโรงไฟฟ้าชุมชนมาตั้งในทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนัให้

ความสําคญักบัปัจจยัท่ีทาํให้ยอมรับการตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นท่ีไม่แตกต่างกนั ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา่  

ยอมรับสมมติฐาน ในส่วนของปัจจยัไม่มีมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัมี

หน่วยงานภาครัฐ และนกัวชิาการ ช่วยควบคุมดูแล 

ปฏิเสธสมมติฐาน ในส่วนปัจจยัสามารถสร้างและเพิ่มรายไดใ้ห้กบัชุมชนใน

ทอ้งถ่ิน, ปัจจยัสามารถนาํเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ

ปัจจยัเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาวกิฤตดา้นพลงังานไฟฟ้าใหก้บัประเทศ 

ส่วนที5่ อภิปรายผล   

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการยอมรับให้ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน

ของประชาชน ตาํบลโนนตาล อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ อภิปรายผลไดด้งัน้ี  

1. วเิคราะห์ขอ้มูลประชากรในพื้นท่ี 

การอยูอ่าศยัของกลุ่มตวัอย่างใน ตาํบลโนนตาล อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 

ส่วนใหญ่จะอาศยัอยูเ่ป็นครอบครัวใหญ่ (5 คนข้ึนไป) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีสมรส

แลว้ มีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 31-40 ปี โดยการศึกษาส่วนใหญ่ยงัตํ่ากว่าปริญญาตรี ในพื้นท่ี

ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลกั (รวมร้อยละ 90.5) จึงทาํให้รายไดร้วมต่อเดือนไม่

ถึง 10,000 บาท หรือไดร้ายไดม้ากกวา่นั้นถา้พืชผลท่ีปลูกมีความตอ้งการขอตลาด ซ่ึง

ไม่มีความแน่นอน จึงเป็นเหตุผลท่ีทาํให้กลุ่มตวัอย่างในบางกลุ่มตอ้งมีการประกอบ

อาชีพ เช่น คา้ขาย หรือ งานบริการ, งานฝีมือ ควบคู่ไปด้วย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั

ครอบครัว โดยพื้นท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นประเภท ขา้ว และขา้วโพด ซ่ึงรวมกนั

มากกวา่ร้อยละ 70 ของพืชชนิดอ่ืนๆ โดยหลงัจากเก็บเก่ียวพืชผลเสร็จแลว้ ส่วนใหญ่

ยงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากเศษเหลือใชท้างการเกษตร (รวมร้อยละ 82.90) เน่ืองจากเศษ

เหลือใชท้างการเกษตรบางส่วน เช่น ซงัขา้วโพด สามารถนาํไปใชเ้ป็นส่วนผสมของ

อาหารสัตว ์แต่คงเป็นเหตุผลในเร่ืองของเศษเหลือใชท้างการเกษตรเหล่านั้นมีปริมาณ 
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มากเกินความตอ้งการ จึงมีเกษตรกรจาํนวนมากตอ้งหาทางกาํจดัโดยการเผาทาํลาย  

2. วเิคราะห์ทศันคติเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบถึงปัญหาด้านวิกฤตการณ์ด้านการขาด

แคลนพลังงานของประเทศไทย และย ังมีทัศนคติเ ก่ียวกับโรงไฟฟ้า ท่ีผลิต

กระแสไฟฟ้าในปัจจุบนัวา่มีความรู้สึกอนัตราย (รวมร้อยละ 61.75) เป็นเพราะวา่การ

รับข่าวสารต่างๆ จากส่ือท่ีบริโภคนั้น จะเสนอขอ้มูลในเชิงลบของโรงไฟฟ้าเป็นส่วน

ใหญ่ เช่น การรวมกลุ่มประทว้งการก่อตั้งโรงไฟฟ้าในหลายๆ จงัหวดัทัว่ประเทศ 

และอีกเหตุผล คือ เจ้าของกิจการโรงไฟฟ้าไม่ได้มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี ท่ีให้

ประชาชนในพื้นท่ีตั้งโรงไฟฟ้าเขา้ใจถึงวิธีการในการท่ีโรงไฟฟ้าจะอยูร่่วมกบัชุมชน 

ส่วนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อแกปั้ญหาดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย

นัน่ ไม่เห็นควรให้สร้างถึงร้อยละ 97.20 เน่ืองจากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ท่ีฟุกุ

ชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น พลงังานทดแทนจึงเป็นพลงังานท่ีถูกยกข้ึนมาเพื่อแกปั้ญหาดา้น

พลงังานไฟฟ้า โดยมีทศันคติการผลิตพลงังานทดแทนท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทยว่า 

เห็นดว้ยกบัพลงังานแสงอาทิตย,์ พลงังานชีวมวล, พลงังานขยะ พลงังานชีวภาพ และ

พลงังานจากนํ้ าตก แต่ถา้จะตอ้งมีพลงังานทดแทนเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน มีความเห็นว่า

ควรท่ีจะใช ้พลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานชีวมวล 

3.  วเิคราะห์ทศันคติเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าชุมชน  

หลงัจากมีการอธิบายให้กลุ่มตวัอยา่งทราบถึง โรงไฟฟ้าชุมชน คืออะไร ใช้

อะไรเป็นวตัถุดิบ มีปัญหามลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างจะได้

ประโยชน์อะไรจากท่ีมีโรงไฟฟ้าชุมชนมาตั้งในพื้นท่ี กลุ่มตวัอย่างสามารถเขา้ใจถึง

ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัทอ้งถ่ิน จึงเห็นดว้ยท่ีให้สร้างโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ี มาก

ถึงร้อยละ 91.80 และเห็นดว้ยเป็นจาํนวนร้อยละ 95.50 ถา้โรงไฟฟ้าชุมชนเกิดข้ึนแลว้

ทาํใหท้อ้งถ่ินมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการขายเศษเหลือใชท้างการเกษตร ส่วนการเขา้ร่วม

ในกิจกรรมของโรงไฟฟ้าชุมชนในเร่ืองของการปลูกพืชพลงังานท่ีโรงไฟฟ้าชุมชน

รับประกนั ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.80 จะเขา้ร่วม ส่วนท่ีไม่เข้าร่วมนั้น คงเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีไม่ไดมี้อาชีพเกษตรกรเป็นหลกั  
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4. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีทาํใหย้อมรับใหต้ั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ี 

ปัจจยัท่ีคิดว่ามีความสําคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจและการยอมรับให้ตั้ ง

โรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ีนั้นๆ ทุกปัจจยัมีความสําคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทั้งหมด 

ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีมีความเขา้ใจจะไม่ต่อตา้นโรงไฟฟ้า ซ่ึงเหตุผลหลกัๆ ในการ

ต่อตา้น คือ การทาํให้ชีวิตความเป็นอยูข่องเคา้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภยัจากมลพิษท่ี

เกิดจากโรงไฟฟ้า ทาํให้รายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรลดลงไม่ว่าจาก

เหตุผลอะไรก็ตาม (โทษโรงไฟฟ้าทั้งหมด) แต่ถา้ไดมี้การอธิบายถึงประโยชน์ท่ีจะ

ได้รับ โดยหน่วยงานราชการเขา้มากาํกบัดูแล สถาบนัการศึกษาต่างๆ ให้ความรู้ท่ี

ถูกตอ้ง ตวัโรงไฟฟ้าเองแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่ทาํใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม สร้างงาน

สร้างอาชีพให้มีประชาชนรอบโรงไฟฟ้ามีรายไดแ้ละความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และพิสูจน์

ให้เห็นว่าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยทุกฝ่ายได้ประโยชน์

ทั้งหมด (Win-win Solution) การตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศไทยก็

จะเกิดข้ึนได ้ 

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป  

ขอ้เสนอแนะในคร้ังต่อไป ก่อนท่ีจะเขา้ไปดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใน

ทุกแห่ง ควรทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีนั้นๆ โดยมีการสอบถามความ

คิดเห็นก่อนและหลงัการทาํประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรงไฟฟ้า เพื่อท่ีจะทาํให้

ทราบถึงระดับความเข้าใจในโรงไฟฟ้า และนําผลการวิเคราะห์น้ี ไปใช้เป็น

ส่วนประกอบในการขอทาํอนุญาตจากหน่วยงานส่วนท้องถ่ินท่ีควบคุมดูแลพื้นท่ี

นัน่ๆ  
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ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้บริการร้านเช่าวดีีโอในประเทศไทย 

THE STUDY OF WHAT INFLUENCES CONSUMERS TO RENT MOVIES 

AT VIDEO RENTAL STORES IN THAILAND 

กรีฑาพล  พิชญพ์นัธ์1  ดร. ไพศาล ตระกลูสุข2 

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

บทคัดย่อ 

 

งานวิจยัน้ีมีจุดหมายเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใช้

บริการร้านเช่าวีดีโอในประเทศไทยโดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้าน

เช่าวีดีโอ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีคือประชาชนท่ีเคยใช้บริการร้านเช่าวีดีโอทัว่ประเทศไทย 

จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ค่าทีเพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่ง

ค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่ม การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์

แบบเพียร์สัน และการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน 

กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กว่าคร่ึงมีอาย ุ

15 - 25 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 51.5 

และเกือบคร่ึงมีรายได ้ตํ่ากวา่ 10,000 บาท มีภูมิลาํเนาในแต่ละเขตเท่ากนัคือส่วนภาค

กลางและกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคใต ้และภาคอีสาน คิดเป็นร้อยละ 25 ดา้น

พฤติกรรมการเช่าวดีีโอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเช่าร้านวดีีโออีซ่ี มากท่ีสุด  

 

_______________________________________  
1 นกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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ร้อยละ43 ส่วนใหญ่เช่าสารคดี เสียค่าใช้จ่ายในการเช่าซีดี 20 – 50 บาท มีการเช่า

นานๆ คร้ัง (1-2 คร้ังต่อสัปดาห์) และส่วนใหญ่จะไม่มีช่วงวนัท่ีไม่แน่นอน ส่วนเวลา

มกัจะเช่าช่วงคํ่า (5 โมงเยน็ – 1 ทุ่ม) มากท่ีสุด คน และส่วนใหญ่จะเช่า 1-2 เร่ือง  

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.02 เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ดา้นทาํเลท่ีตั้ง กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.86 กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการ

ร้านเช่าวีดีโอในเร่ืองมีทาํเลท่ีตั้งมีความสะดวก ใกลก้บัแหล่งชุมชนหรือแหล่งธุรกิจ

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.98 อยู่ในระดบัท่ีมาก ด้านสินคา้และการบริการ กลุ่ม

ตวัอยา่งมีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอในภาพรวม อยูใ่นระดบัท่ีมาก 

โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.95 กลุ่มตวัอย่างมีปัจจยัในการตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอใน

เร่ืองมีระบบและขั้นตอนในการเช่าท่ีดี ง่าย สะดวก ทนัสมยัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 

4.15 อยูใ่นระดบัท่ีมาก ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน

เช่าวีดีโอในภาพรวม อยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.91 กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัใน

การตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวดีีโอในเร่ืองราคาเช่าต่อเร่ืองเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ียท่ี 4.00 อยูใ่นระดบัท่ีมาก และดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยั

ในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอในภาพรวม อยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 

3.74 กลุ่มตวัอย่างมีปัจจยัในการตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอในเร่ืองมีส่วนลด

ใหก้บัสมาชิกมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.13 อยูใ่นระดบัท่ีมาก  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความแตกต่างด้านอายุ การศึกษา อาชีพ 

รายได ้และภูมิลาํเนา ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอ แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 และผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอ พบว่า ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้ง ด้านสินคา้และ

บริการ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกการตดัสินใจ

ใชบ้ริการร้านเช่าวดีีโอ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01  

คาํสาํคญั : ร้านเช่าวดีีโอ 



48 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

Abstract 

This research aims to study what influences consumers to rent movies at 

video rental stores in Thailand. Goods and services, pricing, and marketing. And 

feasibility studies, marketing. For consideration in making investment decisions, 

video rental stores. The purpose of this study is that people who use services, video 

rental stores around the country a total of 400 questionnaires to collect data on the 

percentage standard deviation. Analysis is to test the difference between the two 

population groups, ANOVA analysis to test the difference between the mean of the 

population is more than two groups, Pearson correlation analysis. And analysis of 

financial feasibility. 

 Samples. Most females than males. Over the last 15 to 25 years with a 

bachelor's degree, most students / students and 51.5 percent, almost half have 

incomes below the 10,000 living in each county equally. The Central and North and 

South Bangkok East accounted for 25 percent of the video rental habits were found 

to have a rental store Video Ezy's 43 percent majority for a documentary. Cost of 

hiring CDs 20 to 50 baht for a long time (1-2 times per week) and most of the day is 

uncertain. The lease time is dinner (5 pm - 1 pm) for most people and most are 

about 1-2. 

 The samples were the deciding factor in the overall video rental shop. In the 

very With an average of 4.02 on each side the following details of the location. The 

samples used in the video rental store as a whole. In the very The averages were 

3.86 factors in the video rental shop in a convenient location. Close to the business 

community the most. With an average of 3.98 in the lot. Products and services. The 

samples used in the video rental store as a whole. In the very With an average of 

3.95 among the factors used in the video rental store in the system and the process 

of hiring the most modern and convenient. The average value of 4.15 at a level that 
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is the deciding factor for the sample used in the overall video rental store. In the 

very The averages were 3.91 factors in the use of the video rental store to rent the 

most appropriate. With an average of 4.00 in the lot. The promotion and marketing. 

The samples used in the video rental store as a whole. In the very With an average 

of 3.74 among the factors used in the video rental store in the discount to members. 

With an average of 4.13 in the lot. 

 Testing the hypothesis that differences in age, education, occupation, 

income and residence are different. Video rental stores have decided to use a 

different set of assumptions. The significant level of 0.05 and analysis of factors 

influencing the decision to use the video rental location factors. Goods and services, 

pricing, and marketing. There is a positive correlation between the video rental 

shop. Statistical significance at 0.01. 

KEYWORD : VIDEO RENTAL STORES 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัการรับชมภาพยนตร์หรือการดูโทรทศัน์ถือเป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ี

สร้างความอบอุ่นและสร้างความบนัเทิงให้กบัครอบครัวและการใช้บริการร้านเช่า

วีดีโอก็เป็นท่ีนิยมในกลุ่มนกัดูหนงัซ่ึงมีเป็นจาํนวนมากในปัจจุบนั ร้านเช่าวีดีโอก็มี

อยูท่ ัว่ไปโดยเฉพาะในเขตชุมชนใหญ่ๆ เช่น อพาร์เมนต ์ คอนโดมิเนียมต่าง ๆ รวมทั้ง

หวัเมืองในต่างจงัหวดั ซ่ึงมีทั้งในรูปแบบแฟรนไชส์ และรูปแบบร้านอิสระซ่ึงมีการ

จดัรูปแบบการบริหารท่ีสะดวกแก่ผูม้าใช้บริการ ดงันั้นการท่ีจะดาํเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืน

จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อจะได้ตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การให้บริการร้านเช่าวีดีโอ เป็นธุรกิจหน่ึงท่ียงัมีแนวโน้มเติบโตอีกใน

อนาคต สืบเน่ืองจากการเติบโตของจาํนวนประชากรในกรุงเทพ-ปริมณฑล และเมือง

ใหญ่ๆ ในต่างจงัหวดั ประชากรท่ีส่วนหน่ึงไม่ตอ้งการซ้ือแผน่วีซีดีเป็นของตวัเอง แต่

ตอ้งการเช่าเน่ืองจากเหตุผลดา้นราคา ความ ดงันั้นจึงเป็นท่ีน่าสนใจศึกษาถึงปัจจยั
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ต่างๆ เหล่าน้ีว่า ปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการให้บริการร้านเช่าวีดีโอ เพื่อ

จะได้นํามาเป็นแนวทางในการวางแผนหรือปรับปรุงกลยุทธ์การทําธุรกิจการ

ใหบ้ริการร้านเช่าวดีีโอใหมี้ความเหมาะสมกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอ

ในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาถึงขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอ

ในประเทศไทย 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 สามารถนาํขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการจดัการบริหารธุรกิจการ

ใหบ้ริการร้านเช่าวดีีโอใหมี้ความเหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการของประชาชน 

สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใช้

บริการร้านเช่าวดีีโอแตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านทาํเลท่ีตั้ง ด้านสินคา้และบริการ ด้านราคา และ

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลการตัดสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอของ

ประชาชน 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวคิด 

 ในการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอ

ในประเทศไทย  ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้นวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ 

  

  

  

   

  

  

  

  

การตัดสินใจใช้

บริการร้านเช่าวีดีโอ 

ตัวแปรตาม 

  

  

  

   

  

  

  

  

ด้านสินค้าและการบริการ 

ด้านทําเลท่ีตัง้ 

ด้านราคา 

ด้านการสง่เสริมการตลาด 

 

 

1. เพศ     5. รายได้ 

2. อาย ุ     6. ภมูิลําเนา 

3. การศกึษา     7. จํานวนสมาชิก 

4. อาชีพ         ในครอบครัว 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการ
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แนวคิดเกีย่วกบัการบริหาร 

 บริบทท่ีสําคญัประการหน่ึงของนักบริหาร คือการจดัการ หรือการบริหาร

องคก์าร ใหส้ามารถอยูไ่ดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง โดย

รวบรวมเอากลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ นาํไปสู่การปฏิบติัเพื่อความสําเร็จใน

เป้าหมาย โดยคาํนึงถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยดั 

ความหมายขององค์การ 

 Chester I. Barnard กล่าววา่ องคก์ารคือ ระบบท่ีบุคคลสองคนหรือมากกว่า

ร่วมแรงร่วมใจกนัทาํงานอยา่งมีจิตสาํนึก 

 Herbert G. Hicks กล่าววา่ องคก์าร คือ กระบวนการจดัโครงสร้างให้บุคคล

เกิดปฏิสัมพนัธ์ ในการทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 Mary Parker Follett “การบริหารการจดัการเป็นเทคนิคการทาํงานให้สําเร็จ

โดยอาศยัผูอ่ื้น” 

 George R.Terry “การบริหารการจดัการเป็นกระบวนการของการวาง

แผนการจดัองค์การ การกระตุน้และการควบคุมให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั โดยใช้

ทรัพยากรบุคคลและอ่ืน ๆ” 

James A.F.Stoner “การจดัการคือ กระบวนการ (Process) ของการวางแผน 

(Planning) การจัดองค์การ (Organization) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม 

(Controlling) ความพยายามของสมาชิกในองค์การและการใช้ทรัพยก์รต่าง ๆ เพื่อ

บรรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารกาํหนดไว”้ 

แนวคิดเกีย่วกบัการตลาด 

 การตลาด  (Marketing)  ถือเป็นหน้าท่ีงานทางธุรกิจ  ท่ีส่งมอบความพอใจ

ให้กบัลูกคา้ ณ ระดบักาํไรจาํนวนหน่ึง และมุ่งสู่การกาํหนดเป้าหมายใน 2 ประเด็น  

คือ ความพยายามดึงดูดลูกคา้รายใหม่ดว้ยคุณค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีดีกวา่ และการรักษา

ลูกคา้ท่ีมีอยูเ่ดิม โดยส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้ เน่ืองจากธุรกิจคน้พบวา่

ความเอาใจใส่ต่อลูกคา้จะนาํมาซ่ึงส่วนแบ่งตลาด (Market  Share) ตลอดจนกาํไรท่ี

เพิ่มข้ึนของธุรกิจ  อีกทั้ งสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมักเกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
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ฉบัพลนั  ซ่ึงอาจจะเป็นการเสริมสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาดดว้ย (ค็อตเลอร์, ฟิล

ลิป. (2547). การจดัการการตลาด. แปลโดย ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ) 

คอตเลอร์ และอาร์มสตรอง (Kotler  &  Armstrong, 2546, หนา้4) ให้นิยาม

ไวว้่า  การตลาด หมายถึงกระบวนการทางสังคมและการจดัการท่ีมุ่งสนองถึงความ

จาํเป็น  และความต้องการให้กับบุคคลและกลุ่มต่างๆ  โดยอาศยัการสร้างสรรค ์ 

รวมทั้งการแลกเปล่ียนคุณค่าและผลิตภณัฑใ์หก้บัผูอ่ื้น 

แนวคิดเกีย่วกบัการบริการ 

องค์ประกอบของความพงึพอใจในการบริการ 

องคป์ระกอบของความพึงพอใจในการใหบ้ริการ  (อา้งใน สุโขทยัธรรมธิราช 

, 2545 : 25-26) ความพึงพอใจในการบริการท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริการระหวา่งผู ้

ใหบ้ริการ และผูรั้บบริการเป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพของบริการในส่ิงท่ี

ผูรั้บบริการคาดหวงัว่าควรจะไดรั้บและส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจริงจากการบริการใน

แต่ละสถานการณ์การบริการหน่ึงซ่ึงระดบัของความพึงพอใจอาจไม่คงท่ีผนัแปร ไป

ตามช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน ทั้ งน้ีความพึงพอใจในการบริการจะประกอบด้วย

องคป์ระกอบ  2  ประการคือ  

องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลติภัณฑ์บริการ 

ผูรั้บบริการจะรับรู้วา่ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บมีลกัษณะตามพนัธะสัญญาของกิจการ

บริการแต่ละประเภทตามท่ีควรจะเป็นมากนอ้ยเพียงใด 

องค์ประกอบด้านการรับรู้คูณภาพของการนําเสนอบริการ 

ผูรั้บบริการจะรับรู้วา่วธีิการนาํเสนอบริการในกระบวนการของผูใ้ห้บริการมี

ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเข้าถึงบริการ  

พฤติกรรมการแสดงการแสดงออกของผูใ้ช้บริการตามบทบาทหน้าท่ี และปฏิกิริยา

การตอบสนองการบริการของผูใ้ห้บริการต่อผูรั้บบริการในดา้นความรับผิดชอบต่อ

งาน  การใชภ้าษาส่ือความหมายและการปฏิบติัตนในการใหบ้ริการ 
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แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมการบริโภคเป็นการกระทาํหรือการแสดงออกต่อการเลือกและใช้

สินคา้บริการต่าง ๆ ในอดีตนั้น พฤติกรรมผูบ้ริโภคมกัจะใชแ้รงงานและการกระทาํ

ของมนุษยเ์ป็นหลกั เช่น การกวาดบา้น ซักผา้ การประกอบอาหารรับประทานเอง

ภายในครอบครัว ฯลฯ แต่ในปัจจุบนัพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีได้เปล่ียนแปลงไป 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เขา้มามีบทบาทต่อ

พฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจาํวนัเพิ่มมากข้ึน สาเหตุท่ีสําคญัท่ีทาํให้พฤติกรรม

การบริโภคของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป คือ (อา้งถึงใน นที บุญพราหมณ์ ,2546) 

1. ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อพฤติกรรมการบริโภค เน่ืองจากความเจริญ

ในการผลิตสินคา้และบริการท่ีมีอยู่มากมาย ทาํให้ผูผ้ลิตผูบ้ริโภคตอ้งพยายามหา

ความรู้ต่อสินคา้และบริการใหม้ากข้ึน 

2. ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือต่อการใชสิ้นคา้และบริการ เช่น ค่านิยมในการ

ใชข้องนอกหรือสินคา้ต่างประเทศ ทั้งท่ีคุณภาพของสินคา้ในประเทศก็ทดัเทียมกนั 

แต่มีราคาถูกกวา่อีกดว้ย เช่น โทรทศัน์ เส้ือผา้ เป็นตน้ จากค่านิยมความเช่ือดงักล่าวน้ี

เอง ก็อาจทาํใหพ้ฤติกรรมการบริโภคสินคา้และบริการเปล่ียนแปลงไป 

3. ราคา สินคา้และบริการท่ีมีราคาถูกอาจจะไดรั้บความนิยมในกลุ่มบุคคลท่ีมี

รายไดน้อ้ย แต่สินคา้และบริการท่ีมีราคาแพง ก็อาจจะไดรั้บความนิยมในกลุ่มบุคคลท่ี

นิยมใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีราคาแพง 

4. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ สินคา้และบริการทางส่ือมวลชนต่าง ๆ ทั้งทาง

วิทยุ โทรทศัน์ หนังสือ ป้ายโฆษณา ฯลฯ ได้แก่การโฆษณาเคร่ืองด่ืมบาํรุงกาํลงั 

นํ้าอดัลม ฯลฯ ก่อใหเ้กิดการมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสมได ้

5. เวลา เน่ืองจากความเร่งรีบในการประกอบอาชีพการทาํงาน ทาํให้มีเวลาใน

การเลือกใชสิ้นคา้และบริการมีนอ้ย ความสะดวกรวดเร็วจึงเป็นท่ีสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค ทาํใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป 

6. ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีมากกวา่ผลิตภณัฑ์และบริการ (อา้งถึงใน นที 

บุญพราหมณ์, 2546) 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จํากัด ได้ทาํการสํารวจทรรศนะคติของผู ้

ให้บริการเช่าวีดีโอเก่ียวกบัพฤติกรรมการเช่าและซ้ือเทปวีดีโอของผูบ้ริโภค โดย

กระจายร้านท่ีให้บริการเช่าทั้งรายใหญ่และรายเล็ก จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 286 ร้าน 

พบว่าการพฒันารูปแบบการให้บริการตลอดจนอตัราค่าเช่าท่ีค่อนขา้งถูก ทาํให้มี

จาํนวนผูใ้ชบ้ริการเช่าวีดีโออยูร่ะหว่าง100-2,000 คนต่อเดือน ส่วนใหญ่คือร้อยละ 

34.6 จะมีผูใ้ชบ้ริการเช่าเฉล่ียตํ่ากวา่ 500 คนต่อเดือน สําหรับช่วงเวลาท่ีลูกคา้นิยมมา

ใชบ้ริการเช่ามากท่ีสุดคือ ช่วงเยน็วนัศุกร์-อาทิตยคิ์ดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 96.3 

และมีระยะเวลาการเช่าต่อคร้ังคือ 7-10 วนัคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 46.9 ทั้งน้ี

เน่ืองจากสมาชิกในครัวเรือนมีเป็นจาํนวนมาก สําหรับรายการท่ีผูเ้ช่านิยมเช่าส่วน

ใหญ่จะเป็นภาพยนตร์คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 78.6 รองลงมาเป็นรายการตลกคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 8.2 รายการเพลงคาราโอเกะและการ์ตูนมีสัดส่วนเท่ากนัคือ 6.2 

และรายการอ่ืน ๆ อีกร้อยละ 0.9 จากการสอบถามผูป้ระกอบการพบว่า แนว

ภาพยนตร์ฝร่ังท่ีลูกคา้นิยมเช่าส่วนใหญ่เป็นแนวแอ็กชัน่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.6 

แนวตลกร้อยละ 1.5 ฆาตกรรมลึกลบัร้อยละ 1.1 และแนวอ่ืน ๆ อีกร้อยละ 0.8 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอใน

ประเทศไทย ซ่ึงผู ้ทาํวิจัยได้ดําเนินการศึกษาประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 

ประชาชนท่ีเคยใชบ้ริการร้านเช่าวดีีโอทัว่ประเทศไทย จาํนวน ประมาณ 63.3 ลา้นคน 

(เวบ็ไซดก์รมการปกครอง ประกาศ ณ 30 เดือนธนัวาคม 2551 www.dopa.go.th) กลุ่ม

ตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีเคยใช้บริการร้านเช่าวีดีโอทัว่ประเทศไทย โดยกลุ่มตวัอยา่ง 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การกาํหนดจาํนวน

ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั

ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาดท่ียอบรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 หรือระดบั

นยัสําคญั นัยสําคญั ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง จะถูกนาํมา

http://www.dopa.go.th/
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ประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อทาํการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistic 

Package for Social Sciences : SPSS)  

4. ผลการวเิคราะห์ 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอใน

ประเทศไทย ซ่ึงผูท้าํวจิยัไดผ้ลการศึกษาตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ รายได ้และภูมิลาํเนา  

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านเช่าวีดีโอของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ร้านท่ีเช่า ประเภทของวีดีโอ ค่าใชจ่้ายในการเช่า ความบ่อยในการเช่า 

ช่วงวนั/เวลาท่ีเช่า และจาํนวนในการเช่า  

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอ

ในดา้นต่างๆ คือ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นสินคา้และการบริการ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ 

 ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน  400 คน  กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด เป็นเพศหญิง

มากกวา่เพศชาย คือ 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67 และเพศชาย 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33  

มีอายุ 15 - 25 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8  มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี มากท่ีสุดคือ213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มาก

ท่ีสุดคือ 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีรายได ้ตํ่ากวา่ 10,000 บาทมากท่ีสุดคือ 183 คน 

คิดเป็นร้อยละ 45.8  มีภูมิลาํเนาในแต่ละเขตเท่ากนัคือ ภาคเหนือ ภาคใต ้และภาค

อีสาน คือ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จาํนวน 50 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.5  
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ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านเช่าวีดีโอของกลุ่ม

ตัวอย่าง  

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน  400 คน ใช้บริการ  เช่าร้านวีดีโออีซ่ี มากท่ีสุด

คือ 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43 เช่าสารคดีมากท่ีสุดคือ 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 

ค่าใชจ่้ายในการเช่าซีดีแต่ละคร้ัง  20 – 50 บาท มากท่ีสุดคือ 175 ความถ่ีในการเช่า

นานๆ คร้ัง (1-2 คร้ังต่อสัปดาห์) มากท่ีสุดคือ 149 เช่าไม่แน่นอน มากท่ีสุดคือ 177 

คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมาคือ วนัหยุด (ส – อา /วนัหยุดนขตฤกษ)์ จาํนวน 152 

คน ช่วงเวลาท่ีมาเช่า ช่วงคํ่า (5 โมงเยน็ – 1 ทุ่ม) มากท่ีสุดคือ 137 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.2 จาํนวนท่ีเช่า 1-2 เร่ือง มากท่ีสุดคือ 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2  

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน

เช่าวดีีโอ  

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน  400 คน มีระดบัปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการ

ร้านเช่าวีดีโอในภาพรวม อยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.02 เม่ือพิจารณาในแต่

ละดา้น มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอใน

ภาพรวม อยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.86 กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัในการตดัสินใจ

ใช้บริการร้านเช่าวีดีโอในเร่ืองมีทาํเลท่ีตั้งมีความสะดวก ใกล้กบัแหล่งชุมชนหรือ

แหล่งธุรกิจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.98 อยูใ่นระดบัท่ีมาก  

 ดา้นสินคา้และการบริการ กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน

เช่าวีดีโอในภาพรวม อยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.95 กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัใน

การตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอในเร่ืองมีระบบและขั้นตอนในการเช่าท่ีดี ง่าย 

สะดวก ทนัสมยัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.15 อยูใ่นระดบัท่ีมาก  

 ด้านราคา กลุ่มตวัอย่างมีปัจจยัในการตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอใน

ภาพรวม อยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.91 กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัในการตดัสินใจ

ใช้บริการร้านเช่าวีดีโอในเร่ืองราคาเช่าต่อเร่ืองเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 

4.00 อยูใ่นระดบัท่ีมาก  
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 ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน

เช่าวีดีโอในภาพรวม อยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.74 กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัใน

การตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอในเร่ืองมีส่วนลดให้กบัสมาชิกมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ียท่ี 4.13 อยูใ่นระดบัท่ีมาก  

ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใช้

บริการร้านเช่าวีดีโอ แตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง

เดียว t-test และ สถิติ F-test (one way analysis of variance = F-test) ในการทดสอบ

นยัสําคญัของความแตกต่างระหวา่งความแปรปรวนของ 2 กลุ่ม และมากกวา่ 2 กลุ่ม 

ทาํการสรุปผลสมมติฐานวา่ยอมรับ หรือปฏิเสธ ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยั ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นสินคา้และการบริการ ดา้นราคา และ

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอ ใชก้าร

วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson ‘s Correlation coefficient) 

ระหวา่งปัจจยั และใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญัของตวัแปรท่ี

นาํเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ทาํการสรุปผลสมมติฐานวา่

ยอมรับ หรือปฏิเสธ ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 และ 0.05 

สมมติฐานที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนัมีการตัดสินใจใช้บริการร้าน

เช่าวดีีโอ แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบดว้ยสถิติ t-test ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง 

ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา และดา้นภาพรวม มีค่า Sig. = 0.061 / 0.797 / 0.604 

และ 0.275 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 นัน่คือ ความแตกต่างระหวา่งลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอ ไม่

แตกต่างกนั ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แต่ในดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีค่า 

Sig. = 0.025 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ความแตกต่างระหว่างลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอในดา้น

การส่งเสริมการตลาด แตกต่าง ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ผลการทดสอบดว้ยสถิติ F-test ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่ ค่า Sig. = 0.000 

/ 0.001 / 0.000 / 0.038 และ 0.002 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ความ

แตกต่างระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้

บริการร้านเช่าวดีีโอ แตกต่างกนั ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัย ด้านทําเลที่ตั้ง ด้านสินค้าและการบริการ ด้านราคา และปัจจัย

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเช่าวดีีโอ 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร แสดงให้เห็นว่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัมีผลต่อตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอ ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นทาํเล

ท่ีตั้ง ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด กบัการตดัสินใจ

ใช้บริการร้านเช่าวีดีโอ พบวา่ ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่า

วดีีโอ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 (r = .768, r =.911, r = .839 และ r = .755)  

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง พบวา่ปัจจยัดา้น

ทาํเลท่ีตั้ง ด้านสินคา้และบริการ ด้านราคา และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 (r = .632, r = .615, r = 

.374, r = .679, r = .549 และ r = .565 ตามลาํดบั) 

จากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ จากตวัแปรอิสระทั้งหมด 4 ตวั นั้นมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวดีีโอทุกตวั  

5. อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมเช่าร้านวีดีโออีซ่ี มากท่ีสุด 

ร้อยละ 43 ส่วนใหญ่เช่าสารคดี เสียค่าใชจ่้ายในการเช่าซีดี 20 – 50 บาท มีการเช่า

นานๆ คร้ัง (1-2 คร้ังต่อสัปดาห์) และส่วนใหญ่จะไม่มีช่วงวนัท่ีไม่แน่นอน ส่วนเวลา

มกัจะเช่าช่วงคํ่า (5 โมงเยน็ – 1 ทุ่ม) มากท่ีสุด คน และส่วนใหญ่จะเช่า 1-2 เร่ือง 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศูนยว์ิจยักสิกรไทย ไดท้าํการสํารวจทรรศนะคติของผู ้

ให้บริการเช่าวีดีโอเก่ียวกบัพฤติกรรมการเช่าและซ้ือเทปวีดีโอของผูบ้ริโภค โดย

กระจายร้านท่ีให้บริการเช่าทั้งรายใหญ่และรายเล็ก ผลการศึกษา พบว่า ช่วงเวลาท่ี
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ลูกคา้นิยมมาใชบ้ริการเช่ามากท่ีสุดคือ ช่วงเยน็วนัศุกร์-อาทิตยคิ์ดเป็นสัดส่วนสูงถึง

ร้อยละ 96.3 จากพฤติกรรมดงักล่าว สามารถนาํมาปรับปรุงพฒันาการบริหาร เช่น 

จากประเภทของการเช่า ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเช่ารายการสารคดีมากท่ีสุด ดงันั้น ควร

มีการส่งเสริมการตลาดวดีีโอประเภทอ่ืนๆ ดว้ย เช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์วีดีโอ

ท่ีออกมาใหม่ หรือมโปรโมชัน่ควบคู่กนัไป เพื่อกระตุน้ให้ลูกคา้เช่าเพิ่ม ในส่วนของ

การบริการ ควรมีการจดัระบบการบริการให้มีความรวดเร็ว ความสะดวก โดยเฉพาะ

ในช่วงคํ่า ซ่ึงเป็นช่วงท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุด  

ในส่วนของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอ จากผล

การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในด้านสินค้าและบริการมากท่ีสุด 

โดยเฉพาะในเร่ืองการมีระบบและขั้นตอนในการเช่าท่ีดี ง่าย สะดวก ทนัสมยั ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะ ปัจจุบนั ทุกคนเร่งรีบ และมีเวลาท่ีน้อยลง ดงันั้นหากใช้บริการแล้ว 

ยอ่มตอ้งการความสะดวก รวดเร็ว ความง่ายในการใชบ้ริการ ซ่ึงจะส่งผลต่อความพึง

พอใจของผูใ้ช้บริการอีกดว้ย สอดคล้องกบัองค์ประกอบของความพึงพอใจในการ

ให้บริการ (อา้งใน สุโขทยัธรรมธิราช , 2545 : 25-26) ท่ีว่า ความพึงพอใจในการ

บริการท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริการระหว่างผูใ้ห้บริการ และผูรั้บบริการเป็นผล

ของการรับรู้และประเมินคุณภาพของบริการในส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัว่าควรจะ

ไดรั้บและส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจริงจากการบริการในแต่ละสถานการณ์จะเห็นไดว้่า

ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของการ

บริการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์บริการตามลักษณะของการบริการ และกระบวนการ

นาํเสนอบริการใหว้งจรของการใหบ้ริการระหวา่งผูใ้ห้บริการระหวา่งผูใ้ห้บริการและ

ผูรั้บบริการ  ซ่ึงถา้ตรงกบัส่ิงท่ีผูรั้บบริการมีความตอ้งการหรือตรงกบัความคาดหวงัท่ี

มีอยู่หรือประสบการณ์ท่ีเคยได้รับบริการตามองค์ประกอบดงักล่าว ย่อมนาํมาซ่ึง

ความพึงพอใจในการบริการนั้ นหากเป็นไปในทางตรงกันข้าม  การรับรู้ส่ิงท่ี

ผูรั้บบริการ  ไดรั้บความจริงไม่ตรงกนักบัการรับรู้ส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั  ผูบ้ริการ

ยอ่มเกิดความไม่พึงพอใจต่อผลิตภณัฑบ์ริการและการนาํเสนอบริการนั้นได ้

ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความแตกต่างดา้นอายุ การศึกษา 

อาชีพ รายได้ และภูมิลาํเนา ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอ 
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แตกต่างกัน ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะบุคคลท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ สถานภาพทาง

เศรษฐกิจ ย่อมส่งผลต่อการเช่า เช่น ผูท่ี้มีอายุมาก อาจมีความสนใจเช่าวีดีโอต่าง

ประเภทกนักบัเด็กๆ หรือวยัรุ่น รวมถึงรายไดก้็ส่งผลต่อปริมาณหรือจาํนวนเงินท่ีจ่าย

ในการเช่าวดีีโอ ถา้มีรายไดม้ากอาจมีการเช่าในจาํนวนท่ีมากตามไปดว้ย ในส่วนของ

สมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา และดา้น

การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกการตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอ 

นัน่คือ ยิ่งมีระดบัปัจจยัในดา้นต่างๆ เหล่าน้ีมากเพียงใด เช่น มีทาํเลท่ีตั้งท่ีดี มีสินคา้

และการบริการท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้า มีราคาท่ีเหมาะสม รวมถึงมีการ

ส่งเสริมการตลาด มีการลด แลก แจก แถมท่ีเหมาะสม ยอ่มทาํใหลู้กคา้มีความตอ้งการ

ท่ีจะใชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 

6. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํให้ทราบพฤติกรรม ปัญหา อุปสรรค และความ

ตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา

ในคร้ังน้ีสามารถนาํมาใชป้ระกอบการศึกษาวางแผนการตลาดในการลงทุนในบริษทั

ใหบ้ริการร้านเช่าวดีีโอ และนาํไปบริหารงานของเจา้ของกิจการ ไดด้งัน้ี 

1. ดา้นทาํเลท่ีตั้ง จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัในทาํเล

ท่ีตั้งมีความสะดวก ใกลก้บัแหล่งชุมชนหรือแหล่งธุรกิจ ดงันั้น ร้านให้เช่าวีดีโอ ควร

มีการตั้งร้านในทาํเลท่ีใกล้แหล่งชุมชนหรือเดินทางสะดวก เพราะกลุ่มลูกค้าจะ

สามารถมาใชบ้ริการไดง่้ายมากยิง่ข้ึน 

2. ด้านสินค้าและการบริการ จากผลการศึกษา พบว่า  กลุ่มตัวอย่างให้

ความสําคญัในเร่ืองการมีระบบและขั้นตอนในการเช่าท่ีดี ง่าย สะดวก ทนัสมยั ซ่ึง

ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบัระบบท่ีมีมาตรฐาน สามารถใช้งานไดต้รงกบั

ความต้องการของลูกค้า มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าใช้งาน

สะดวก และมีคสามรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

3. ดา้นราคา จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัในเร่ือง ราคา

เช่าต่อเร่ืองเหมาะสม บริษัทจึงควรมีการจัดราคาเช่าให้มีความเหมาะสม ไม่สูง

จนเกินไปนกัเพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้เช่าในจาํนวนท่ีมากข้ึนได ้ 
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญัในเร่ือง มีส่วนลดใหก้บัสมาชิก เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ลูกคา้ไดส้มคัรเป็น

สมาชิก จึงควรมีแรงจูงใจให้ลูกคา้ รวมถึงเป็นการเก็บขอ้มูลพื้นฐานของลูกคา้ไดอี้ก

ทางหน่ึงดว้ย 

5. ดา้นจาํนวนของแผน่วดีีโอ ซ่ึงมีจาํนวนนอ้ยไม่เพียงพอต่อการเช่าของลุกคา้

หลายๆ คน ทางบริษทัควรมีการกรจากแผน่ใหมี้ความเหมาะสม หรือมีการประเมินวา่

ควรมีจาํนวนแผน่ต่อเร่ืองมากเพียงใด เพื่อใหพ้อต่อความตอ้งการของลูกคา้ จะช่วยให้

ลูกคา้ไม่ไปใชบ้ริการของคู่แข่งได ้

6. ควรจะมีรูปแบบการบริการส่งถึงบ้าน เพื่อเป็นช่องทางการบริการหน่ึง

สาํหรับลูกคา้ท่ีมีเวลานอ้ย หรือมีปัญหาในการเดินทาง โดยอาจเพิ่มราคาขนส่ง จะเป็น

ช่องทางหน่ึงท่ีกระตุน้ใหลู้กคา้เช่าวดีีโอมากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

เน่ืองจากปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมของผูเ้ช่ามีการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา รวมทั้งปัจจยัภายนอกท่ีเขา้มากระทบผลส่งให้ขอ้มูลเปล่ียนแปลงไปดว้ย 

ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัต่างๆ เป็นระยะๆเพื่อให้ไดม้าซ่ึง

ความถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสถานการณ์และสามารถนาํไปใชว้างแผนธุรกิจไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
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กรุงเทพมหานคร 

( CONSUMER BEHAVIOR OF DECISION MAKING ON BUYING ONLINE 

PRODUCTS : AREA OF STUDIES AT BANGKOK ) 

บุณฑริกา นนัทิพงศ์1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2  

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคกับการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อนาํผลวิจยัท่ีได้

ไปใชใ้นการวางแผนปรับปรุงการดาํเนินธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตสําหรับผูป้ระกอบการ 

และใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจสําหรับผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ/กาํลงัจะซ้ือสินคา้ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต  ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลปฐมภูมิ เป็นกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีท่ีเคย

ซ้ือ/กาํลงัจะซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตทั้งส้ิน 400 ราย การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง

ผูว้ิจ ัยคาํนวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane กําหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความ

ผดิพลาดไม่เกิน 5% โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากนั้นมี

การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) 

ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติ T (T-test) สถิติ F (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงซ้อน 

(Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05   ผลการศึกษาพบวา่ 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา สถานภาพสมรส รายได)้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นระบบ 

________________________________________________________ 
 

1 นกัศึกษาปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต 
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อินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัด้านพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแตกต่างกนั และปัจจยัด้านความ

ไวว้างใจระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต

ท่ีแตกต่างกนั 

คําสําคัญ : อี-คอมเมิร์ซ  

Abstract 

The purpose of this independent study is to study the factors of consumer 

behavior that affect the purchasing decision on online buying who live in Bangkok 

area. To bring research sample by using random samples from a total consumer in 

Bangkok of 400 questionnaires used as a tool to collect data. And data analysis with 

computer program finished with descriptive statistic describe the frequency value 

(Frequency) percentage (Percentage) Average (Mean) and standard deviation values 

(Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and 

Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate T-Test F-Test value Sig 

correlation coefficient (R) Coefficient set (R2) and measure the distribution of error 

values. To analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance 

level research appears as follows. 

The results showed that individual factors different level of education, 

career and revenue made no different decision affect the purchasing decision on 

online buying . Consumer Behavior factors show that the different level of costs and 

frequency of purchasing made different decision affect the purchasing decision on 

online buying. Trust factors show that the different level of business registered, 

guarantee, security payment and contact details affect the purchasing decision on 

online buying . 

KEYWORD : E-Commerce 
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1.  บทนํา 

เน่ืองจากในปัจจุบนั วิถีชีวิตของคนในกรุงเทพมหานครไดเ้ปล่ียนแปลงไป

อยา่งรวดเร็ว ผูค้นตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัโลกท่ีมีการพฒันาอยา่งไม่หยุดย ั้ง การท่ีระบบ

อินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนั ไม่ว่าจะเพื่อการติดต่อส่ือสาร เพื่อการ

ทาํงาน เพื่อความบนัเทิง หรือแม้กระทัง่ในการทาํธุรกิจ โดยการทาํการตลาดบน

อินเตอร์เน็ตนั้นเร่ิมต้นมาจากการท่ีนักการตลาดปรับตวัให้เข้ากับพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป แต่เน่ืองจากการซ้ือ-ขายสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตนั้น มีความ

เส่ียงในการถูกโกงสูงกวา่การออกไปซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง ซ่ึงผูบ้ริโภคบางกลุ่มอาจจะ

เกิดความไม่มัน่ใจในการซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

รายงายการวิจัยน้ี จะช่วยทาํให้สามารถศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและข้อดี/ข้อเสียของการซ้ือสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

เพื่อท่ีจะได้ทราบว่า ทาํไมผูค้นจึงนิยมซ้ือของผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

และวิธีป้องกนัการถูกโกงหรือเอารัดเอาเปรียบ ไม่ว่าคุณจะเป็นผูป้ระกอบการหรือ

ผูบ้ริโภคก็ตาม เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค และนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อใน

ดา้นการวางแผนการตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการ   

ประเด็นปัญหา 

1. ปัญหาดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

2. ปัญหาดา้นความไวว้างใจระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

3. ปัญหาดา้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภค 

คําถามการวจัิย  

1. พฤติกรรมของผู ้บริโภค จะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต อยา่งไร? 

2. ความไวว้างใจระหว่างผูบ้ริโภคกบัผูข้ายสินคา้ จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต อยา่งไร? 

3. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ จะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต อยา่งไร? 



68 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ต่อการซ้ือสินคา้ผา่นระบบ

อินเตอร์เน็ต   

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความไวว้างใจระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายสินคา้ ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผา่นระบบอินเตอร์เน็ต   

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความไวว้างใจระหว่างผูซ้ื้อกบั

ผูข้ายสินคา้ ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต   

สมมติฐานการวจัิย        

1. ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต แตกต่างกนั   

2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต   

3. ความไวว้างใจระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายสินคา้มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต   

ขอบเขตการวจัิย  

1. ขอบเขตดา้นประชากร ศึกษาประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 15-40 ปี 

ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่าน

ระบบอินเตอร์ เ น็ตของประชาชนท่ี มีอายุระหว่าง  15 -40  ปี  ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาศึกษา โดยการเก็บขอ้มูลเชิงสํารวจ ดว้ยแบบสอบถาม 

ตั้งแต่วนัท่ี  24 กุมภาพนัธ์ – 20 มีนาคม 2555 

การกาํหนดตัวแปรทีใ่ช้ในการทาํวจัิย     

ตวัแปรอิสระ ประกอบด้วย ตวัแปรหลัก จาํนวน 3 ตวัแปร คือปัจจยัด้าน

ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ สถานภาพสมรส 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นขอ้มูลผลิตภณัฑ์  ความ
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ตอ้งการดา้นราคาผลิตภณัฑ ์ความตอ้งการดา้นความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์ และ

ความตอ้งการดา้นการเขา้ถึงผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย

สินคา้ ไดแ้ก่ ความเช่ือใจของผูซ้ื้อต่อผูข้ายสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต  ความเช่ือใจของ

ผูข้ายต่อผูซ้ื้อสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต 

ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ตวัแปรหลกั จาํนวน 1 ตวัแปร คือ ปัจจยัดา้นการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้สําเร็จรูป รองเทา้ เคร่ืองสําอาง เคร่ืองประดบั และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต   

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ผูป้ระกอบการและบุคคลทัว่ไปทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต 

2. เพื่อให้ผู ้ประกอบการและบุคคลทั่วไปทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีก่อใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

3. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการและบุคคลทัว่ไปทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ในการซ้ือสินคา้

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้งแนวทางการป้องกนั/แกไ้ขปัญหาดงักล่า 

กรอบแนวความคิดในการทาํวจัิย     

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัด้านลกัษณะสว่น

 

ปัจจยัด้านพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค 

ปัจจยัด้านความไว้วางใจ

ระหวา่งผู้ ซือ้กบัผู้ขายสินค้า 

การตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นระบบ        

อินเตอร์เน็ต 
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2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (consumer behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละ

บุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทาง เศรษฐกิจ รวมทั้ ง

กระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

ปัจจยัทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ีสุดในการกาํหนดความตอ้งการ

และพฤติกรรมของมนุษย ์เช่น การศึกษาความเช่ือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ี

ไดรั้บการยอมรับภายในสังคมใดสังคมหน่ึงโดย เฉพาะปัจจยัทางสังคม เป็นปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่ม

อา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ   ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจของผู ้

ซ้ือมกัไดรั้บอิทธิพลจากคุณสมบติัส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการดาํเนินชีวติ วฏัจกัรชีวติครอบครัว 

ปัจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซ้ือของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง

จิตวิทยา ซ่ึงจดัปัจจยัในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใช้สินคา้ 

ปัจจยัทางจิตวทิยาประกอบดว้ยการจูงใจ การรับรู้ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพและ

แนวความคิดของตนเอ (อา้งถึงใน พฤติกรรมผูบ้ริโภค ผูแ้ต่ง: รศ.สมจิตร ลว้นจาํเริญ)  

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, (2541) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Phillips 

Kotler เป็นการศึกษาถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analysis Consumer 

Behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัการซ้ือ การใชข้องผูบ้ริโภคเพื่อให้ทราบถึง

ลกัษณะความตอ้งการใชข้องผูบ้ริโภค คาํตอบท่ีจะช่วยให้นกัการตลาดสามารถวดักล

ยุทธ์การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม มี

คาํถามท่ีช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 7 ขอ้ ประกอบดว้ย6W’s กบั 1H คือ 

Who (Who is in the target market?), What (What does the consumer buy?), Why 

(Why does consumer buy?), Who (Who participates in the buying?), When (When 

javascript:void(0);
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does the consumer buy?), Where (Where does the consumer buy?) และ How (How 

does the consumer buy?) 

ประวตัิความเป็นมาของอนิเตอร์เน็ต      

พีระพงษ ์ ปรีดาชม, 2553 กล่าวไวว้า่ อินเตอร์เน็ต ( Internet) คือ ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายยอ่ย 

ๆ หลาย ๆ เครือข่ายรวมตวักนัเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ซ่ึงขยายความไดด้งัน้ี 

คือ การท่ีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไป สามารถติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนัได้

โดยผ่านสาย Cable หรือ สายโทรศพัท์ ดาวเทียม ฯลฯ การติดต่อนั้นจะเป็นการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั หรือใช้อุปกรณ์ร่วมกนั เราเรียกพฤติกรรมของ

คอมพิวเตอร์ลกัษณะน้ีว่า เครือข่าย (Network) ซ่ึงเม่ือมีจาํนวนคอมพิวเตอร์ใน

เครือข่ายมากข้ึน และมีการเช่ือมโยงกนัไปทัว่โลก จนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ 

เราเรียกส่ิงน้ีวา่ อินเตอร์เน็ต นัน่เอง  

เหตุผลสําคญัท่ีทาํให้อินเตอร์เน็ตไดรั้บความนิยมแพร่หลาย 1. การส่ือสาร

บนอินเตอร์เน็ต ไม่จาํกดัระบบปฏิบติัการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ท่ีต่าง

ระบบปฏิบติัการกนัก็สามารถติดต่อ ส่ือสารกนัได ้2. อินเตอร์เน็ตไม่มีขอ้จาํกดัใน

เร่ืองของระยะทาง ไม่วา่จะอยูภ่ายในอาคารเดียวกนั หรือห่างกนัคนละทวีป ขอ้มูลก็

สามารถส่งผา่นถึง กนัได ้3 . อินเตอร์เน็ตไม่จาํกดัรูปแบบของขอ้มูล ซ่ึงมีไดท้ั้งขอ้มูล

ท่ีเป็นขอ้ความอยา่งเดียว หรืออาจมีภาพประกอบ รวมไปถึงขอ้มูลชนิด มลัติมีเดีย คือ

มีทั้งภาพเคล่ือนไหวและมีเสียงประกอบดว้ยได ้

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ปราโมทย์  ลือนาม (2540) การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู ้ใช้

อินเตอร์เน็ตในการซ้ือสินค้าและบริการอินเตอร์เน็ต  : ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า

ผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่ไม่มีวตัถุประสงค์ในการใช้เพื่อการซ้ือสินค้าและ

บริการจาํนวนของเว็บไซต์ ท่ีเขา้ไปใช้งานโดยเฉล่ียส่วนใหญ่น้อยกว่า 10 แห่งต่อ

สัปดาห์ การใช้งานส่วนใหญ่นั้นจะเขา้ไปใช้งานสัปดาห์ละ 5-10 ชั่วโมง และผูใ้ช้

ส่วนใหญ่คิดวา่การรับรุ้ข่าวส่ารและการโฆษณาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นเหตุจูง

http://www.slideshare.net/pirapong
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ใจให้สามารถสั่งซ้ือสินคา้และบริการจากแหล่งช่องทางการจดัจาํหน่ายอ่ืนๆ ไดใ้น

ภายหลงั 

ทววีรรณ นอ้ยนํ้าคาํ (2548) ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคคนไทยในการ

ซ้ือสินคา้และบริการ ทางการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (  E-Commerce ) เพื่อศึกษาถึง

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  : ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการทางดา้น

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (  E-Commerce ) รวมทั้งศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน

ในการเข้าไปใช้บริการซ้ือสินค้าและบริการทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (  E-

Commerce ) ของผูบ้ริโภคคนไทย พบวา่ในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้และ

บริการกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อราคาของสินคา้และบริการ รุปแบบ

ของสินค้าและบริการท่ีแสดงบน เว็บไซต์ ความปลอดภัยในการชําระค่าบริการ

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการสั่งซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง การรับประกนัสินคา้ ความหลากหลายใน

ตวัสินคา้และความสะดวกในการใชบ้ริการ 

3. ระเบียบวธีิการวจัิย 

 งานวิจัยคร้ังน้ีใช้วิ ธีการวิจัย เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary   Data) และ

นาํเสนอในลกัษณะการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)ในการศึกษาถึง

พฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการซ้ือสินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการ

ดาํเนินการวิจยัดงัน้ี    ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั, ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง, ขั้นตอน

การดาํเนินงานวิจยั, เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั, การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั, 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล, การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้     

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตวัแปรอิสระ ประกอบด้วย ตวัแปรหลัก จาํนวน 3 ตวัแปร คือปัจจยัด้าน

ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ สถานภาพสมรส 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นขอ้มูลผลิตภณัฑ์  ความ

ตอ้งการดา้นราคาผลิตภณัฑ ์ความตอ้งการดา้นความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์ และ
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ความตอ้งการดา้นการเขา้ถึงผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย

สินคา้ ไดแ้ก่ ความเช่ือใจของผูซ้ื้อต่อผูข้ายสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต  ความเช่ือใจของ

ผูข้ายต่อผูซ้ื้อสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต 

ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ตวัแปรหลกั จาํนวน 1 ตวัแปร คือ ปัจจยัดา้นการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้สําเร็จรูป รองเทา้ เคร่ืองสําอาง เคร่ืองประดบั และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต   

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็น ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 2554 จาํนวน 5,676,837 คน (ขอ้มูลจากสํานกังานปกครอง

และทะเบียน  กรุงเทพมหานคร ) 

 ผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีจะทาํการศึกษา โดยใช้การคาํนวณขนาด

กลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมและได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบทราบ

จาํนวนประชากร โดยกาํหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ตามสูตร

ของ Taro Yamane ดงัน้ี  

 n = 
𝑵

𝟏+𝑵𝒆𝟐
 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N =  จาํนวนประชากร 

e = 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 

นัน่คือ  n = 
5,676,837 

𝟏+5,676,837 (𝟎.𝟎𝟓)𝟐
 

  n =  399.97 = 400 

ผลการคาํนวณจะตอ้งใชข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่400 ตวัอยา่ง จึง

จะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผดิพลาดไม่เกิน 5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95% 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัทาํการวจิยัแบบสาํรวจใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
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ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ รายได(้ใชม้าตรวดั Nominal Scale ) 

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและความคิดเห็นจากผูต้อบแบบสอบถาม 

ในการตดัสินใจซ้ือ  เช่น เวบ็ไซตท่ี์ซ้ือเป็นประจาํ ความถ่ีในการซ้ือ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง

ในการซ้ือ (ใชม้าตรวดั Ordinal Scale  ) 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ โดยให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบ (ใชม้าตรวดั Interval Scale) 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การทาํวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตรวจสอบเคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม

ในสองลกัษณะคือ 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity)โดยการนาํแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัได้

ออกแบบเสร็จแล้วไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง

เหมาะสมของเน้ือหาและโครงสร้างแบบสอบถามวา่ตรงตามวตัถุประสงคข์องเร่ืองท่ี

ศึกษาหรือไม่  

การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้จิยัไดท้าํแบบสอบถามจาํนวน 40 

ชุด ทาํการทดสอบ (Pre-Test) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการศึกษาและนาํคาํถามท่ีเป็น

ประเภทเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) มาทดสอบความเช่ือมัน่โดยวิธีของ Cronbach’s 

Alpha เพื่อหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัย ได้ทาํการศึกษาในรูปแบบของการสํารวจ (Survey 

Research) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้สําเร็จรูป รองเทา้ 

เคร่ืองสําอาง เคร่ืองประดบั และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ – 20 มีนาคม 2555  โดยการ

กระจายแบบสอบถามผา่นระบบอินเตอร์เน็ตและแจกแบบสอบถามท่ีเป็นเอกสาร ถึง

กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล       

ตอนที ่1 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) หรือ จาํนวน ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) 

ไดแ้ก่  (1) ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร ใช ้Chi-square Test (2) ทดสอบความ

แปรปรวนโดยเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปร   

ใช้ T-Test ทดสอบค่าเฉล่ียของตวัแปร 2 กลุ่มและใช้ F-test (one way 

ANOVA) ทดสอบค่าเฉล่ียของตัวแปรมากกว่า 2กลุ่มข้ึนไป  โดย ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของตวัแปรอิสระ, 

 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)ใชคู้่กบัค่าเฉล่ียเพื่อแสดงลกัษณะการกระจาย

ขอ้มูล, ค่า T-Test ใช้ทดสอบค่าเฉล่ียของตวัแปร 2 กลุ่ม, ค่า F-Test ใช้ทดสอบ

ค่าเฉล่ียของตวัแปร 3 กลุ่มข้ึนไป, MRA ใชท้ดสอบความมีอิทธิพลของตวัแปรอิสระ

ท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณและตวัแปรตามท่ีเป็นเชิงปริมาณ 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ตารางท่ี 4.1  ระดบัความสาํคญัโดยแสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด และระดบัแปลผลของปัจจยัดา้นความไวว้างใจระหวา่งผูซ้ื้อกบั

ผูข้ายสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

ตวัแปร X  SD. 
ค่า

ตํ่าสุด 
ค่าสูงสุด แปลผล 

เวบ็ไซตเ์ป็นเวบ็ท่ีมีช่ือเสียง 7.34 2.15 0.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 

เวบ็ไซตมี์การจดเลข

ทะเบียนพาณิชย ์
7.32 2.66 0.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 

ความน่าเช่ือถือของผูข้าย 6.58 2.48 0.00 10.00 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

เวบ็ไซตมี์การรับประกนั

ความพึงพอใจในการซ้ือ

สินคา้ 

7.60 2.16 0.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 

เวบ็ไซตมี์ระบบการชาํระ

เงินท่ีน่าเช่ือถือ 
7.56 2.25 0.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 

เวบ็ไซตมี์ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์

โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดอ้ยา่ง

ชดัเจน 

8.18 2.28 0.00 10.00 
เห็นดว้ยมาก

ถึงมากท่ีสุด 

เวบ็ไซตมี์ระบบการรักษา

ความปลอดภยัในการเก็บ

รักษาขอ้มูลลูกคา้ 

7.89 2.36 0.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 

เวบ็ไซตเ์ปิดใหบ้ริการมา

นาน 
7.48 2.31 0.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 4.1  พบว่าปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ 

เวบ็ไซตมี์ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ท่ีติดต่อไดอ้ยา่งชดัเจนค่าเฉล่ียท่ี 8.18 รองลงมาคือ 

เวบ็ไซต์มีระบบการรักษาความปลอดภยัในการเก็บรักษาขอ้มูลลูกคา้ค่าเฉล่ียท่ี 7.89 

เวบ็ไซต์มีการรับประกนัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ ค่าเฉล่ียท่ี  7.60  เวบ็ไซต์มี

ระบบการชาํระเงินท่ีน่าเช่ือถือค่าเฉล่ียท่ี 7.56   เวบ็ไซตเ์ปิดใหบ้ริการมานานค่าเฉล่ียท่ี 

7.48  เวบ็ไซตเ์ป็นเวบ็ท่ีมีช่ือเสียงค่าเฉล่ียท่ี7.34  เวบ็ไซตมี์การจดเลขทะเบียนพาณิชย์

ค่าเฉล่ียท่ี 7.32 และ ความน่าเช่ือถือของผูข้าย ค่าเฉล่ียท่ี 6.58 

 

ตารางท่ี 4.2  ระดบัความสาํคญัโดยแสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่า

ตํ่าสุด และระดบัแปลผลของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นระบบ

อินเตอร์เน็ต 

ตวัแปร X  SD. 
ค่า

ตํ่าสุด 
ค่าสูงสุด แปลผล 

ความสะดวกสบายในการซ้ือ

สินคา้ 
8.40 1.60 4.00 10.00 

เห็นดว้ยมากถึง

มากท่ีสุด 

ความสะดวกในการหาขอ้มูล 8.59 1.38 5.00 10.00 
เห็นดว้ยมากถึง

มากท่ีสุด 

ความหลากหลายของสินคา้ 8.16 1.53 5.00 10.00 
เห็นดว้ยมากถึง

มากท่ีสุด 

ความรู้เก่ียวกบัระบบ

อินเตอร์เน็ต 
7.61 1.98 3.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 

การท่ีสินคา้นั้น ๆ หาซ้ือได้

ยาก 
7.60 2.54 0.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 

ความสมบูรณ์และครบถว้น

ของขอ้มูลสินคา้ภายใน

เวบ็ไซต ์

6.43 2.49 0.00 10.00 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ราคาสินคา้ท่ีถูกกวา่ 8.07 1.83 0.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 

การประชาสัมพนัธ์และการ

เขา้ถึงลูกคา้ 
7.59 2.60 0.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 

รูปแบบและความสวยงามของ

เวบ็ไซต ์
7.18 2.02 0.00 10.00 

เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

ขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ 6.45 2.06 0.00 10.00 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

เวบ็ไซตมี์การลดแลกแจกแถม 6.85 2.52 0.00 10.00 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

การมีระบบสมาชิก 6.45 2.92 0.00 10.00 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

ภาพรวมการตดัสินใจซ้ือ 7.34 1.20 2.69 10.00 เห็นดว้ยมาก 

 

ผลการวเิคราะห์จากตาราง 4.2  พบวา่ภาพรวมการตดัสินใจซ้ือมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

7.34 โดยมีปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดคือ ความสะดวกในการหาขอ้มูลค่าเฉล่ียท่ี 

8.59 รองลงมาคือ ความสะดวกในการซ้ือสินคา้ค่าเฉล่ียท่ี8.40 ความหลากหลายของ

สินคา้ค่าเฉล่ียท่ี 8.16 ราคาสินคา้ท่ีถูกกว่าค่าเฉล่ียท่ี8.07   ความรู้เก่ียวกบัระบบ

อินเตอร์เน็ตค่าเฉล่ียท่ี 7.61 การท่ีสินค้านั้น ๆ หาซ้ือได้ยากค่าเฉล่ียท่ี 7.60 การ

ประชาสัมพนัธ์และการเขา้ถึงลูกคา้ค่าเฉล่ียท่ี 7.59 รูปแบบและความสวยงามของ

เวบ็ไซตค์่าเฉล่ียท่ี 7.18 ขอ้มูลจากส่ือต่างๆค่าเฉล่ียท่ี 6.85 เวบ็ไซตมี์การลดแลกแจก

แถมค่าเฉล่ียท่ี 6.45 การมีระบบสมาชิกค่าเฉล่ียท่ี 6.45 และความสมบูรณ์และ

ครบถว้นของขอ้มูลสินคา้ภายในเวบ็ไซตค์่าเฉล่ียท่ี 6.43  

ตารางท่ี 4.3  ผลการทดสอบสมติฐานความมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้ผ่านระบบ Internet  กบัปัจจยัความไวว้างใจระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายสินค้าของ

ผูต้อบแบบสอบถาม 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

Coefficients 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 3.787 .241  15.700 0.000*   

เวบ็ไซตเ์ป็นเวบ็

ท่ีมีช่ือเสียง 
0.022 .024 .039 .912 0.362 0.809 1.237 

เวบ็ไซตมี์การ

จดเลขทะเบียน

พาณิชย ์

0.113 .021 .247 5.341 0.000* 0.682 1.467 

ความน่าเช่ือถือ

ของผูข้าย เช่น 

บุคคลมีช่ือเสียง

, ดารา 

-0.002 .022 -.004 -.085 0.933 0.738 1.355 

เวบ็ไซตมี์การ

รับประกนัความ

พึงพอใจในการ

ซ้ือสินคา้ 

0.122 .026 .219 4.765 0.000* 0.693 1.442 

เวบ็ไซตมี์ระบบ

การชาํระเงินท่ี

น่าเช่ือถือ เช่น 

Paypal 

-0.047 .027 -.087 -1.727 0.085 0.574 1.743 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

เวบ็ไซตมี์ช่ือ ท่ี

อยู ่เบอร์

โทรศพัท ์ท่ี

ติดต่อไดอ้ยา่ง

ชดัเจน 

0.106 .026 .200 4.117 0.000* 0.619 1.615 

เวบ็ไซตมี์ระบบ

รักษาความ

ปลอดภยัในการ

เก็บรักษาขอ้มูล

ลูกคา้ 

-0.012 .028 -.024 -.430 0.667 0.490 2.042 

เวบ็ไซตเ์ปิด

ใหบ้ริการมา

นาน 

0.166 .024 .319 6.996 0.000 0.706 1.417 

 

*ท่ีระดบันยัสาํคญั Sig. <0.05 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 0.656 0.431 0.419 0.91815 1.709 

 

ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี   4.3  พบว่าปัจจัยความไว้วางใจ  ประกอบด้วย 

เวบ็ไซตมี์การจดเลขทะเบียนพาณิชย ์  เวบ็ไซตมี์การรับประกนัความพึงพอใจในการ

ซ้ือสินคา้  เวบ็ไซตมี์ช่ือ  ท่ีอยู ่ เบอร์โทรศพัท ์ ท่ีติดต่อไดอ้ยา่งชดัเจน และเวบ็ไซตเ์ปิด

ให้บริการมานาน  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นระบบ Internet  อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั   0.05  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ R  =   0 . 656  หมายความว่า  ปัจจยั

ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นระบบ Internet ในทิศทาง

เดียวกนัและมีระดบัค่อนขา้งสูง   ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ  R2  = 0.431 หมายความ
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

วา่ในการแปรผนัของค่าการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบ Internet  ท่ีเปล่ียนแปลงไป

สามารถอธิบายไดด้ว้ยความเปล่ียนแปลงของตวัแปรความไวว้างใจ  43 .1% ส่วนท่ี

เหลืออีก 54.9% มาจากตวัแปรอ่ืน ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานจากการประมาณค่า 

Std. Error of The Estimate  =0.91 การประมาณค่าการตดัสินใจซ้ือโดยใช้ความ

ไวว้างใจเป็นตวัประมาณ  มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนเท่ากบั  0.91  จากการวิเคราะห์ 

พบว่าค่า  VIF สูงสุดท่ีไดคื้อ  เวบ็ไซต์มีระบบรักษาความปลอดภยัในการเก็บรักษา

ขอ้มูลลูกค้า  มีค่าเท่ากบั  2.042 ซ่ึงไม่เกิน   10  หรือค่า  Tolerance ท่ีน้อยท่ีสุด  คือ

เว็บไซต์มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า  มีค่า   0 . 490  ซ่ึง

มากกว่า   0.2  แสดงว่าอาจไม่เกิดกรณีตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กัน  หรือ  เกิด 

Multicolinearlity  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ตารางท่ี 4.4 ผลการทดสอบสมติฐานความมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้ผ่านระบบ Internet  กบัปัจจยัความไวว้างใจระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายสินค้าของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ปรับปรุง 

Coefficients 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 3.858 0.225  17.159 0.000* 

เวบ็ไซตมี์การจดเลขทะเบียนพาณิชย ์ 0.116 0.020 0.254 5.800 0.000* 

เวบ็ไซตมี์การรับประกนัความพึง

พอใจในการซ้ือสินคา้ 
0.121 0.025 0.217 4.917 0.000* 

เวบ็ไซตมี์ระบบการชาํระเงินท่ี

น่าเช่ือถือ เช่น Paypal 

-

0.051 
0.025 -0.094 -2.037 0.042* 

เวบ็ไซตมี์ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์ท่ี

ติดต่อไดอ้ยา่งชดัเจน 
0.104 0.024 0.197 4.247 0.000* 

เวบ็ไซตเ์ปิดใหบ้ริการมานาน 0.167 0.022 0.321 7.669 0.000* 

 *ท่ีระดบันยัสาํคญั Sig. <0.05 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 0.655 0.429 0.422 0.91588 1.717 

 ผลการวเิคราะห์ตารางท่ี  4.4 พบวา่ ค่า R ,ค่า R2 ค่า Std. Error of the Estimate 

มีค่าใกลเ้คียงกบั  ตารางท่ี   4 . 44  ดงันั้น  สมการถดถอยใหม่ท่ีไดเ้ป็นดงัน้ีการตดัสินใจ

ซ้ือ    = 3.858 / + 0.116(เวบ็ไซตมี์การจดเลขทะเบียนพาณิชย)์ ,+ 0.121(เวบ็ไซต์มี

การรับประกนัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้) ,+ 0.051(เวบ็ไซตมี์ระบบการชาํระเงิน
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ท่ีน่าเช่ือถือ  เช่น  Paypal) ,+ 0.104(เวบ็ไซตมี์ช่ือ  ท่ีอยู ่ เบอร์โทรศพัท ์ ท่ีติดต่อไดอ้ยา่ง

ชดัเจน) ,+ 0.167(เวบ็ไซตเ์ปิดใหบ้ริการมานาน) 

5.  สรุปผลการวจัิย การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง คิดเป็นร้อย

ละ 66.5 มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ  75.75 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ  

73.25 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 66.75  เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

คิดเป็นร้อยละ  71.50 และมีรายได ้20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.75 

จา ก ก า รป ระ ม วล ผ ล ใ นเ ร่ือง ข อง พ ฤ ติกรรม ส่ วนบุ ค ค ล ของ ผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จํานวนทั้ งส้ิน 400 คน พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้

อินเตอร์เน็ตมานานมากกว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ  99.0  ใช้อินเตอร์เน็ตทุกวนัคิดเป็น

ร้อยละ  98.75   ใช้อินเตอร์เน็ตท่ีทาํงานหรือสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 58.0  ใช้

อินเตอร์เน็ตเพื่อความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ  80.75  โดยมีผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ผา่นระบบ

อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ  89.75  มากกว่าผูท่ี้ไม่เคยซ้ือคิดเป็นร้อยละ10.25 โดยซ้ือ

สินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เพราะสะดวกสบาย คิดเป็นร้อยละ  78.55 ชาํระเงินโดย

การโอนเงินทางธนาคาร/ATM ชาํระโดยการโอนเงินทางธนาคาร/ATM  คิดเป็นร้อย

ละ    72.42  ตดัสินใจซ้ือสินคา้เอง คิดเป็นร้อยละ   24.23 ซ้ือสินคา้เฉล่ีย 1,001-2,000 

บาท/คร้ัง คิดเป็นร้อยละ  45.13  ซ้ือสินคา้นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ  34.54  

ไม่เคยมีปัญหาในการซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 62.12 ส่วนผูท่ี้

ไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตเน่ืองจาก ไม่ไวใ้จร้านคา้ คิดเป็นร้อยละ  26.83  

และในอนาคตไม่แน่ใจว่าจะทาํการซ้ือสินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือไม่ คิดเป็น

ร้อยละ  75.61 

จากการประมวลผลในเร่ืองของความไวว้างใจระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายสินคา้

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน พบวา่ ปัจจยัท่ี

มีความสําคญัมากท่ีสุดคือ เวบ็ไซต์มีช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ท่ีติดต่อไดอ้ย่างชดัเจน

ค่าเฉล่ียท่ี 8.18 รองลงมาคือ เวบ็ไซตมี์ระบบการรักษาความปลอดภยัในการเก็บรักษา

ขอ้มูลลูกคา้ค่าเฉล่ียท่ี 7.89 เว็บไซต์มีการรับประกนัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ 
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ค่าเฉล่ียท่ี  7.60  เวบ็ไซตมี์ระบบการชาํระเงินท่ีน่าเช่ือถือค่าเฉล่ียท่ี 7.56   เวบ็ไซตเ์ปิด

ใหบ้ริการมานานค่าเฉล่ียท่ี 7.48  เวบ็ไซตเ์ป็นเวบ็ท่ีมีช่ือเสียงค่าเฉล่ียท่ี7.34  เวบ็ไซตมี์

การจดเลขทะเบียนพาณิชยค์่าเฉล่ียท่ี 7.32 และ ความน่าเช่ือถือของผูข้าย ค่าเฉล่ียท่ี 

6.58 

จากการประมวลผลในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน พบว่า ภาพรวม

การตดัสินใจซ้ือมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.34 โดยมีปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดคือ ความ

สะดวกในการหาขอ้มูลค่าเฉล่ียท่ี 8.59 รองลงมาคือ ความสะดวกในการซ้ือสินคา้

ค่าเฉล่ียท่ี 8.40 ความหลากหลายของสินคา้ค่าเฉล่ียท่ี 8.16 ราคาสินคา้ท่ีถูกกวา่ค่าเฉล่ีย

ท่ี8.07   ความรู้เก่ียวกบัระบบอินเตอร์เน็ตค่าเฉล่ียท่ี 7.61 การท่ีสินคา้นั้น ๆ หาซ้ือได้

ยากค่าเฉล่ียท่ี 7.60 การประชาสัมพนัธ์และการเขา้ถึงลูกคา้ค่าเฉล่ียท่ี 7.59 รูปแบบและ

ความสวยงามของเวบ็ไซตค์่าเฉล่ียท่ี 7.18 ขอ้มูลจากส่ือต่างๆค่าเฉล่ียท่ี 6.85 เวบ็ไซตมี์

การลดแลกแจกแถมค่าเฉล่ียท่ี 6.45 การมีระบบสมาชิกค่าเฉล่ียท่ี 6.45 และความ

สมบูรณ์และครบถว้นของขอ้มูลสินคา้ภายในเวบ็ไซตค์่าเฉล่ียท่ี 6.43  

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

จากผลการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัทาํการศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นความไวว้างใจระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือ

สินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยผูว้ิจ ัยนําข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัยเสนอแนะ

ดงัต่อไปน้ี 

ผูข้ายสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ควรจะคาํนึงถึงความสําคญัของขอ้มูลต่าง 

ๆ ท่ีใชใ้นการประกอบการขายสินคา้ เน่ืองจากผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ผูท่ี้ไม่ซ้ือสินคา้

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตมีเหตุผลเน่ืองมาจากการไม่ไดเ้ห็นสินคา้จริงก่อนซ้ือ ซ่ึงการท่ี

เวบ็ไซต์มีรูปและรายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ครบถว้นชดัเจน และควรจะให้ขอ้มูล

ของร้านคา้เพื่อทาํการติดต่อพดูคุยกนัระหวา่งร้านคา้และลูกคา้ได ้สร้างความมัน่ใจวา่

การส่งสินคา้จะถึงมือลูกคา้อยา่งครบถว้นสมบูรณ์และตรงต่อเวลา  โดยใชร้ะบบการ

ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือ EMS เท่านั้น เพราะสามารถทาํการตรวจสอบ

สถานะพสัดุได ้ 
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 ผูซ้ื้อท่ีสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ควรจะมัน่ใจวา่เวบ็ไซตน์ั้น ๆ มีขอ้มูลท่ี

ท่านต้องการครบถ้วน และสามารถติดต่อผูข้ายได้จริงในกรณีท่ีเกิดปัญหา ควร

ตรวจสอบประวติัของผูข้ายและร้านคา้ออนไลน์ก่อนตดัสินใจซ้ือ  

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอ้เสนอแนะ

คร้ังต่อไปอาจจะศึกษาเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือ

สินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือความพึงพอใจในการซ้ือสินค้าผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต 

2. ศึกษาความแตกต่างระหว่างการซ้ือสินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตกบัการไป

เดินซ้ือสินคา้ตามร้านคา้ทัว่ไป 

3. ขยายขอบเขตการศึกษาเพิ่มข้ึน เน่ืองจากในปัจจุบนั ผูค้นส่วนใหญ่ใชร้ะบบ

อินเตอร์เน็ตในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีเปิดกวา้งสําหรับผูท่ี้จะทาํ

ธุรกิจต่าง ๆ บนระบบอินเตอร์เน็ต   

4. เปล่ียนกรอบแนวความคิดหรือปัจจยัท่ีใชใ้นการทาํวิจยัให้เฉพาะเจาะจงมาก

ยิง่ข้ึน สาํหรับผูว้จิยัท่ีมีธุรกิจเป็นของตนเองก็สามารถระบุปัจจยัและตวัแปรต่าง ๆ ให้

ตรงกบัธุรกิจของตนเองใหม้ากยิง่ข้ึนเพื่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งตรงจุด 
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การตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยวของเจ้าของบ้านในจังหวดันนทบุรี 

(HOUSES BUYING DECISION MAKING OF HOME OWNERS 

IN NONTHABURI PROVINCE) 

สุมาลี ทศพรวชิยั 1     กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ  2 

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

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยั เร่ือง การตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของเจ้าของบา้นในจงัหวดั

นนทบุรี โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1)เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมความ

สัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว 2)เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว 3)เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของ

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว เพื่อนาํผลวิจยัท่ีได้

ไปใชใ้นการวางแผนปรับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชก้ารทาํวิจยัโดย

สุ่มจากกลุ่มตัวอย่างประชากรจาํนวนทั้ งส้ิน 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

SPSS โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) 

ค่าเฉล่ีย(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และการทดสอบ

สมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ANOVAและ Multiple RegressionAnalysis(MRA) 

เพื่อหาค่า T-test F-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(R) สัมประสิทธ์ิการกาํหนด

(R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวั

แปรต่างๆท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 

 

 ______________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริการธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต 
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ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-40 ปี มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 30,000 บาท 

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

            สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

รายได ้และอาชีพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในจงัหวดั

นนทบุรี สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์,ราคา,การส่งเสริม

การตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในจงัหวดันนทบุรี สมมติฐานท่ี 

3 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ วฒันธรรมพื้นฐานและวฒันธรรมยอ่ย และจิตวิทยา

การจูงใจ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในจงัหวดันนทบุ 

 

Abstract 

                 The objectives of this study are to : 1)Study the individual factors 

effecting home owners in Nonthaburi. 2)Study marketing mix factors influencing on 

hourse purchasing  decisions of home owners in Nonthaburi. 3)Study other 

environmental factors influencing on house purchasing decisions of home owners in 

Nonthaburi. To being research results to be used to improve marketing strategy. The 

research sample using random samples from a total population of 400 

questionnaires used as a tool to collect data. And data analysis with SPSS computer 

program finished with descriptive statistics describe the frequency values 

(Frequency) percentage (Percentage) Average (Mean) and standard deviation values 

(Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and 

Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate T-test F-test value Sig correlation 

coefficient ( R ) coefficient set (R2) and measure the distribution of error values. To 

analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance level 

research appears as follows. 
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           The study found that majority of the sampling is female , age between 30-40 

years old ; undergraduate education marital status is married ; have income under Bt 

30,000 per month : occupation is an employee of private company. 

           Hypothesis 1. Individual factors ; sex , age , marital status and occupation 

make difference not influence on house purchasing decisions of home owners in 

Nonthaburi. Hypothesis 2. The marketing mix ;  product , price and promotion 

influence on house purchasing decisions of home owners in Nonthaburi.  

Hypothesis 3. Other environmental  factors ; The basic culture , Sub-culture , 

Psychology of motivation . Influence on house purchasing decisions of home 

owners in Nonthaburi.  

1. บทนํา 

               การศึกษาการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี ใน

บทน้ีจะกล่าวถึง ความสําคญัและความเป็นมาของปัญหา วตัถุประสงคข์องการศึกษา

สมมติฐานของการวจิยั และประโยชน์ท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บดงัน้ี 

1.1 ความสําคญัและความเป็นมาของปัญหา 

            สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพยมี์ทิศทางชะลอตวันบัจากคร่ึงหลงัปี 2553 ท่ี

ผา่นมา โดยยอดขายโครงการเปิดตวัใหม่ในหลายๆ โครงการเร่ิมชะลอตวัลง และใช้

ระยะเวลาในการปิดโครงการท่ีนานข้ึนกว่าท่ีผ่านมา ทาํให้ผูป้ระกอบการพฒันา

โครงการอสังหาริมทรัพยต่์างระดมแคมเปญการตลาดอย่างหนกั เพื่อกระตุน้ตลาด

และจูงใจให้เจา้ของบา้นตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยั สําหรับแนวโนม้ในปี 2554 นอกจาก

แรงกระตุน้จากมาตรการกระตุน้อสังหาริมทรัพยไ์ดห้มดลงแลว้ ธุรกิจยงัคงตอ้งเผชิญ

กบัแรงกดดนัหลายดา้นท่ีอาจทาํให้การเติบโตของความตอ้งการอสังหาริมทรัพยอ่์อน

ตวัลงกวา่ในปีท่ีผา่นมา  

สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2554 เ ติบโตไปตามทิศทางของ

เศรษฐกิจเป็นหลกั โดยในปีน้ีคาดว่ากิจกรรมการซ้ือขายในตลาดอสังหาริมทรัพยค์ง

จะเติบโตในระดบัท่ีไม่หวอืหวามากนกัในช่วงคร่ึงแรกของปี 2554 แต่คาดวา่กิจกรรม
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การซ้ือขายและโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศยัน่าจะกลบัมามีความคึกคกัอีกคร้ังหน่ึง 

เน่ืองจากกรมธนารักษ์จะเร่ิมใช้ราคาประเมินท่ีดินใหม่ระหว่างปี 2555-2558 ตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ซ่ึงราคาประเมินท่ีดินใหม่ในบางทาํเลปรับสูงข้ึนกวา่ร้อยละ 25 

เม่ือเทียบกบัราคาประเมินท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ดงันั้นในช่วงคร่ึงหลงัของปี จะเป็นช่วง

จงัหวะท่ีผูป้ระกอบการคงจะกลบัมาทาํตลาดกระตุน้การตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัของ

เจา้ของบา้นอยา่งอีกคร้ัง นอกจากน้ี ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปีน้ี คงจะมีอุณหภูมิการ

แข่งขนัท่ีรุนแรง โดยเฉพาะเม่ือผูป้ระกอบการรายใหญ่ต่างเปิดกลยุทธ์เชิงรุกอย่าง

หนกัในทุกกลุ่มลูกคา้ ทาํใหผู้ป้ระกอบการรายกลาง และรายเล็กคงตอ้งปรับตวัในการ

ทาํธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาด โดยตวัแปรสําคญัของความสําเร็จของ

โครงการท่ีจะเกิดข้ึนนอกจากจะอยู่ท่ีตวัสินคา้ (เช่น รูปแบบ ดีไซน์ คอนเซ็ปท์ของ

โครงการ) และทาํเลแลว้ ยงัตอ้งอาศยัศกัยภาพเฉพาะตวัในดา้นการบริหารจดัการใน

หลายๆมิติ เช่น การบริหารตน้ทุน ในภาวะท่ีตน้ทุนมีทิศทางปรับสูงข้ึน ไม่ว่าราคา

วสัดุก่อสร้าง ราคาท่ีดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะท่ีปรับข้ึนเป็นอตัราปกติ การบริหารตน้ทุน

ให้ตํ่ากว่ายอ่มหมายถึงการตั้งราคาไดต้ ํ่ากว่าคู่แข่ง หรือมีมาร์จินกาํไรท่ีสูงกว่าคู่แข่ง 

และการบริหารการผลิต เช่น ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง แต่ยงัคงคุณภาพของงาน

ก่อสร้าง เพื่อท่ีจะสามารถควบคุมปริมาณซพัพลายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้จึงมีประเด็นท่ีทาํใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาวา่ปัจจยัใดบา้งท่ี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี เพื่อ

เป็นขอ้มูลพื้นฐานใหก้บัผูป้ระกอบการนาํผลวจิยัท่ีไดใ้ชป้ระกอบการวางแผนทางการ

ตลาดต่อไป 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

            1.2.1  เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

บา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี 

 1.2.2  เพื่อ ศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี 
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 1.2.3  เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี 

1.3  สมมุติฐานของการวิจัย 

 1.3.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ 

รายได ้และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของ

เจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั 

 1.3.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

ซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี 

 1.3.3ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น

เด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี 

1.4  ขอบเขตการวจิัย 

 1.4.1 ขอบเขตทางดา้นประชากรศาสตร์ การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาประชากรใน

จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีอายตุั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป 

1.4.2 ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา จะทาํการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีสาํคญัคือ 

1.4.2.1 ตวัแปรอิสระ ในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย 

1.4.2.1.1  ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. สถานภาพ 

5. รายได ้

6. อาชีพ 

1.4.2.1.2  ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง      

การตลาด 

1. ผลิตภณัฑ์ 

2. ราคา 
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3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. การส่งเสริมทางการตลาด 

1.4.2.1.3ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

1. วฒันธรรมพื้นฐานและวฒันธรรมยอ่ย 

2. สภาพสังคม 

3. จิตวทิยาการจูงใจ 

1.4.3.2 ตวัแปรตามในท่ีน้ี ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว ซ่ึง

ประกอบดว้ยการตระหนึกถึงความตอ้งการ การแสวงหาขอ้มูล และการประเมิน

ทางเลือก  

1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

              1.6.1เพื่อนําผลการวิจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจในการเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรีเพื่อประโยชน์ใน

การทาํการตลาดใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายของประชากร 

 1.6.2 เพื่อนาํผลวิจยัด้านปัจจยัด้านส่วนประสมทางด้านการตลาด(4P)ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดั

นนทบุรี นาํมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนปรับกลยุทธ์ทางการตลาด การกาํหนด

รูปแบบตวัสินคา้ ราคา ทาํเล และการส่งเสริมการจาํหน่ายรวมถึงการส่ือสารทางดา้น

การตลาด ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกิจกรรมทางดา้นการตลาดในอนาคตต่อไป 

 1.6.3 เพื่อนาํผลการวจิยัปัจจยัดา้นวฒันธรรม สังคมและจิตวิทยาการจูงใจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดั

นนทบุรี เพื่อประโยชน์สาํหรับผูป้ระกอบการในการปรับกลยุทธ์ให้เขา้กบัวฒันธรรม

ในพื้นท่ีและสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการตดัสินใจ 
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ตวัแปรตน้( อิสระ)    ตวัแปรตาม 

 

 

1. สถานภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 

 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ   อาย ุ

2. ระดบัการศกึษา 

3. สถานภาพ 

4. รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 

5. อาชพ 
ปัจจยัสว่นประสมการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ์   ราคา 

2. ช่องทางการจดั

จําหน่าย 

3. การสง่เสริม

การตลาด 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 

1. วฒันธรรมพืน้ฐาน

และวฒันธรรมยอ่ย 

2. สภาพสงัคม 

3. จิตวิทยาการจงูใจ 

การตดัสนิใจเลอืกซือ้บ้านเดีย่ว 

1. การตระหนกัถงึ

ความต้องการ 

2. การแสวงหาข้อมลู 

3. การประเมิน

ทางเลือก 
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2. แนวความคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

           ในการศึกษาการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของเจ้าของบา้นในจงัหวดันนทบุรี 

ผูว้จิยัจะนาํเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

            2.1 แนวความคิดเก่ียวกบับา้นเด่ียว 

2.1.1 ภาวะและแนวโนม้บา้นเด่ียวในปัจจุบนั 

2.1.2 รายละเอียดท่ีนาํมาพิจารณาในการซ้ือบา้นเด่ียว 

             2.2แนวความคิดเก่ียวกบัการตลาดและทฤษฎี 

2.1.3 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.1.4 แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

2.1.5 แนวความคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

2.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ระเบียบวธีิวจิัย 

          การศึกษาวิจัยเร่ือง  “การตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของเจ้าของบ้านในจังหวดั

นนทบุรี” เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey  Research  Method)  และใช้วิธีการเก็บ

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม  โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่างๆ  ดงัน้ี 

3.1  การคดัเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

             ประชากร 

 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว ประชากรท่ี

ศึกษาในคร้ังน้ี  คือ  เจา้ของบา้นทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป 

และเป็นผูท่ี้มีภูมิลาํเนาหรือพกัอาศยัอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี 

            กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและเพศ

หญิงท่ีมีอายุตั้ งแต่ 25 ปีข้ึนไป และเป็นผูท่ี้มีภูมิลาํเนาหรือพกัอาศยัอยู่ในจงัหวดั

นนทบุรี ผูว้จิยัจึงไดใ้ชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling)  
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3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือและขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัสร้างข้ึนจากการรวบรวมขอ้มูล

ท่ีไดจ้ากทฤษฎี  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้นาํมาประยกุตเ์ป็นลกัษณะและขอ้คาํถาม

ในแบบสอบถาม   

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา  (Descriptive  Research)  และการ

วจิยัเชิงสาํรวจ  (Exploratory  Research)  โดยมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี  

3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือทาํการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัจะตรวจสอบความ

เรียบร้อยของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา  แลว้นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคาํนวณค่าสถิติซ่ึงแยกเป็นส่วนต่างๆ  ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  (Descriptive  Statistics)   

ใช้การแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

อธิบายลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามใชค้่าเฉล่ีย (Means) และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น

เด่ียว  

             2.    การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน  (Inferential  Statistics)  

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทางด้านเพศ  อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว

ของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี ใชส้ถิติ  T-Test ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ  และใช้

สถิติ  F-Test (ANOVA) สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี ใชก้ารวเิคราะห์การ 
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ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อม มีผลความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี ใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุคูณ(MultiplAnalysis) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

            ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั “การตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของ

บ้าน ในจังหวดันนทบุรี” ผู ้วิจ ัยได้นําข้อมูลตัวอย่างท่ีเก็บรวบรวมและผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพ จาํนวน 400 ชุด แล้วมาทาํการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติโดย

วิธีการทางสถิติMultiple Regression Analysis (MRA) ไดว้ิเคราะห์ผลของขอ้มูล ดา้น

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และดา้นปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มซ่ึงเป็นตวัแปรตาม

เชิงปริมาณ กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวซ่ึงเป็นตวัแปรตามเชิงปริมาณ จะไดค้่า

ความสัมพนัธ์และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนดงัน้ี 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์ของขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดและดา้น   

ปัจจยั 

        สภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .693a 0.48 0.47 1.03555 1.6 

  

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta     Tolerance VIF 

(Constant) 1.997 0.318   6.284 0     

ผลิตภณัฑ ์ 0.129 0.032 0.18 4.041 .000* 0.672 1.49 

ราคา 0.118 0.035 0.16 3.403 .001* 0.603 1.66 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.055 0.035 0.07 1.59 0.113 0.68 1.47 

การส่งเสริมการตลาด 0.125 0.035 0.158 3.583 .000* 0.685 1.46 

วฒันธรรมพ้ืนฐาน 0.067 0.023 0.115 2.877 .004* 0.828 1.21 

สภาพสงัคม -0.02 0.037 -0.018 -0.39 0.693 0.66 1.52 

การจูงใจ 0.243 0.032 0.33 7.551 .000* 0.693 1.44 

          

 

  ผ ล ก า รวิ เ ค รา ะ ห์ ปั จจัย ส่ วน ป ระ ส ม ท า ง ก า รตล า ด  แล ะ ปั จจัย ด้า น

สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

นนทบุรี จากผลการวเิคราะห์พบวา่  
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 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = 0.693 แสดงวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด

และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวใน

ระดบัปานกลาง  

 ค่าสัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) = 0.480 หมายความว่าปัจจยัส่วนประสม

การตลาดและปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว 

คิดเป็นร้อยละ 48.0 ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลง

ของตวัแปรตามไดร้้อยละ 48.0 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 52.0 เป็นผลเน่ืองจากตวัแปรอ่ืน 

 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากบั 1.0356 หมายความ

ว่าการประมาณค่าของการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้านเด่ียวมีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน

เท่ากบั 1.0356 

 จากผลการวเิคราะห์ ไดส้มการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน ดงัน้ี 

  Y = 1.997 + 0.129(ผลิตภณัฑ์) + 0.118(ราคา) + 0.055(ช่องทางการ

จดัจาํหน่าย) + 1.25(การส่งเสริมการตลาด) + 0.067(วฒันธรรมพื้นฐาน) – 0.015(

สภาพสังคม) + 0.243(การจูงใจ) 

 Zy = 0.180(ผลิตภณัฑ์) + 0.160(ราคา) + 0.158(การส่งเสริมการตลาด) + 

0.115(วฒันธรรมพื้นฐาน) + 0.330(การจูงใจ) 

 จากผลการวิเคราะห์จะพบวา่ ค่า VIF สูงสุดท่ีไดคื้อ ดา้นราคา มีค่า 1.659 ซ่ึง

ไม่เกิน 10 หรือค่า Tolerance ท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดคือ ดา้นราคา มีค่า 0.603 ซ่ึงไม่ตํ่ากว่า 

0.2 แสดงวา่ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั คือไม่เกิด Multi collinearity  

 จากผลการวิ เคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

นนทบุรี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีตวัแปรอิสระของปัจจยัประสมทาง

การตลาดและปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 

ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ได้แก่ ด้าน
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ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นวฒันธรรมพื้นฐาน และดา้นการ

จูงใจ ไดน้าํเสนอกรอบแนวความคิดใหม่ดงัน้ี 

กรอบแนวความคิดใหม่  

ตวัแปรตน้( อิสระ)                       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

รูปท่ี 4.1 แบบจาํลองกรอบแนวความคิดใหม่ ปรับตามผลการวจิยั (Modify model) 

            จากกรอบแนวความคิดใหม่ปรับตามผลการวจิยั สามารถอธิบายความสัมพนัธ์

ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามไดต้ามสมมติฐานดงัน้ี 

            จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได ้และอาชีพ 

ไม่มีผลอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของ

เจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรีจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้น

การส่งเสริมการตลาดมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวอยา่งมีนยัสําคญั

ปัจจยัสว่นประสมการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- การสง่เสริม

การตลาด 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 

- วฒันธรรมพืน้ฐาน

และวฒันธรรมยอ่ย 

- จิตวิทยาการจงูใจ 

การตดัสนิใจเลอืกซือ้

บ้านเดีย่ว 
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ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด มี

ผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในขณะท่ีตวัแปรอ่ืนๆ ไม่มีผลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ในส่วน

ของดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 

2 ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

            จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ ปัจจยั

ดา้นสภาพแวดล้อม ได้แก่ วฒันธรรมพื้นฐานและวฒันธรรมย่อย สภาพสังคม และ

จิตวิทยาการจูงใจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยดา้นวฒันธรรมพื้นฐานและวฒันธรรมย่อย และดา้นจิตวิทยา

การจูงใจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในขณะท่ีตวัแปรอ่ืนๆ ไม่มีผล

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 

ในส่วนของด้านวฒันธรรมพื้นฐานและวฒันธรรมย่อย และด้านจิตวิทยาการจูงใจ 

และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ในดา้นสภาพสังคม  

5. สรุปผลการวจิัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

          สรุปได้ว่า จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และปัจจยัด้าน

สภาพแวดลอ้ม ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

นนทบุรี อย่างมีนยัสําคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของการตดัสินใจเลือก

ซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 ตวัแปร ท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นวฒันธรรมพื้นฐาน และดา้นจิตวทิยาการจูงใจ 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 

         จากการศึกษาการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของเจ้าของบ้านในจงัหวดันนทบุรี 

เพื่อใหเ้กิดผลดียิง่ข้ึน ผูว้จิยัจะขอเสนอแนะใหมี้การวจิยัดงัน้ี 

1.  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น

เด่ียวของ เจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปอาจจะ
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ศึกษาในประเด็นอ่ืนๆ เช่น ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดของบา้น

เด่ียว ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโครงการบา้นเด่ียว เป็นตน้ 

2. ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภค เพิ่มเติม โดยมีการใชค้าํถาม

แบบปลายเปิดเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดเ้สนอแนะขอ้คิดเห็น ความตอ้งการ หรือปัญหาต่างๆ 

เพื่อท่ีจะสามารถนาํผลท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการตลาดต่อไป 

3.  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค ในพื้นท่ี

อ่ืน ๆโดยในแต่ละพื้นท่ีอาจมีความตอ้งการปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงใน

ท่ีน้ีหมายถึงจงัหวดัท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละภูมิภาค เช่น  จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดั

สงขลา จงัหวดัชลบุรี  
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        ความพงึพอใจของผู้มาใช้บริการของ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE SATISFACTION OF THE PEOPLE WHO USE THE SERVICES OF 

KTC TOUCH IN 

วรรณวศิา  ลิมปัชโยพาส1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ2 

……………………………………………………………………………………… 

 บทคดัยอ่  

 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงพรรณนา โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาถึง

ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้บริการของเคทีซี ทชั และเพื่อ

ทราบระดับความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละด้านท่ีมีต่อการให้บริการของ KTC 

Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชแ้บบสอบถามกบัประชากรท่ีมีคุณสมบติั 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ อาศยัและ/หรือทาํงานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร มีอายตุั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป อาชีพ

และรายไดท่ี้แน่นอน และมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการของเคทีซี ทชั จาํนวน 400 

ตวัอย่าง สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

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

(MRA)ผลการวจิยั พบวา่ ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  

ระดบัรายไดต่้อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้บริการของ 

KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ในขณะเดียวกนัพบวา่ เม่ือจาํแนก

ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะใหร้ะดบัความสําคญัต่อปัจจยัความพึงพอใจ

ในการมาใช้บริการด้านอาคารอาคารและสถานท่ี และด้านคุณภาพการให้บริการ

จาํแนกตามอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะใหร้ะดบัความสาํคญัต่อปัจจยัความพึง พอใจ  
 

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

1   นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2   อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยั

รังสิต 
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ในการมาใช้บริการด้านอาคารและสถานท่ีเร่ืองบริเวณจุดบริการมีความ

สะอาดทนัสมยั  พฤติกรรมของลูกคา้ในการใชบ้ริการ ดา้นบริการของพนกังาน ดา้น

ส่ิงอาํนวยความสะดวก มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ในเร่ือง

ความถ่ีในการใชบ้ริการของ KTC Touch  พฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ในเร่ือง

ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการของ KTC Touch มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจดา้น

อาคารและสถานท่ี ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก และพฤติกรรมการใช้บริการของ

ลูกคา้ในเร่ืองการทราบข่าวสารหรือบริการของ KTC Touch มีความสัมพนัธ์กบัระดบั

ความพึงพอใจดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

Abstact 

 This research is descriptive research. The goal is to study the differences in 

personal factors. Service behavior of the KTC and the touch to know the level of 

customer satisfaction in every aspect of the services of KTC Touch in Bangkok. The 

questionnaire to a population that has four areas: housing and / or work in Bangkok. 

21 years of age, occupation and income, of course. And experienced in the use of 

KTC Touch of 400 samples were used, including the percentage (Percentage) 

Average (Mean) and standard deviation (Standard Deviation) t-Test F-Test and 

Multiple Regression Analysis (. MRA) study found that personal factors like age, 

level of education. Levels of income per month and have a different preference in 

the use of KTC Touch in Bangkok is no different. We found that When divided by 

average income per month is different. Will give priority to the satisfaction of the 

building services and facilities. And quality of service. By different professionals 

will give priority to the satisfaction of the use of the building and the property is 

clean and modern. Behavior of customers in the service. Service of employees. The 

facility. Correlated with the behavior of customers, frequency of use of the KTC 

Touch service behavior of the customers in time to use the services of KTC Touch 
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is related to the satisfaction of building and location. The facility. And service 

behavior of the customers informed about the services of KTC Touch is related to 

the satisfaction of the facilities. Significant at 0.05 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัธุรกิจของ KTC คือ การให้บริการสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภคแบบไม่มี

หลกัประกนัสําหรับผูบ้ริโภคทัว่ประเทศ โดยมีธุรกิจบตัรเครดิตและธุรกิจสินเช่ือ

บุคคลเป็นธุรกิจหลกั สมาชิกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 55 อยูใ่นเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล โดยท่ี KTC มีนโยบายในการขยายธุรกิจอย่างระมดัระวงัและมุ่งใช้

ประโยชน์จากฐานลูกคา้ขนาดใหญ่ท่ีมีอยูเ่ป็นหลกั รวมถึงการเพิ่มช่องทางสมคัรบตัร

เครดิต และสินเช่ือบุคคล เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกคา้ให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ และ

สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑข์อง KTC ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว  

เพื่อสร้างความสะดวกสบาย และการบริการท่ีเขา้ถึงลูกคา้มากยิ่งข้ึน  KTC 

ไดเ้ปิดจุดบริการ (KTC Touch) ตามศูนยก์ารคา้และอาคารสํานกังานต่าง ๆ เพื่อให้

ครอบคลุมการให้บริการครบวงจร อาทิเช่น รับชาํระค่าใช้จ่ายบตัรเครดิต บริการ

สมาชิก รวมถึงการรับสมคัรบตัรเครดิตและสินเช่ือบุคคลโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2553 KTC มีจุดบริการ KTC Touch ทั้งส้ิน 37  จุดบริการ แบ่งเป็น 34 จุดบริการใน

เขต    ดงันั้นคุณภาพของการใหบ้ริการและการบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจึง

เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการเขา้สู่สภาวะการแข่งขนัของสถาบนัการเงินต่างๆ ซ่ึงนอกจาก

จะแข่งขนัการในเร่ืองของมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ต่างๆ แลว้การแข่งขนัทางดา้นการ

ใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศจึงถือเป็นวิธีท่ีสําคญัในการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน เพื่อนสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นคุณภาพการให้บริการ เพราะฉะนั้นการศึกษาความ

พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงมุ่นเนน้เพื่อศึกษาถึง

ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการของ KTC Touch เพื่อท่ีจะสามารถนาํขอ้มูล

ดงักล่าวไปปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาการในการบริการลูกคา้ท่ีมาใช้บริการในคร้ัง

ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการของ KTC 

Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.  เพื่อทราบระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในแต่ละดา้นท่ีมีต่อการให้บริการ

ของ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการลูกคา้และเป็นแนวทาง

ในการดาํเนินงานของ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับผูบ้ริหารในการจดัทาํแผนงานในการให้บริการแก่

ลูกคา้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  ระดบัรายได้

ต่อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้บริการของ KTC Touch 

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

            2. พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการมีความสัมพนัธ์กับระดับความพึง

พอใจในการใชบ้ริการของ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดของงานวจัิย 

        ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  แนวคิด 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการของ KTC Touch ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ

ใชเ้ป็นแนวทางการศึกษา ซ่ึงเน้ือหาท่ีทบทวนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ 

- ระดบัการศกึษา 

- ระดบัรายได้ 

- อาชีพ 

 

ปัจจัยด้านพฤตกิรรมการ

ใช้บริการ 

- จํานวนครัง้ท่ีใช้บริการ 

-  ความถ่ีในการใช้บริการ 

-  ระยะเวลาท่ีเป็นลกูค้า 

-  ชว่งเวลาท่ีใช้บริการ 

-  การรับทราบขา่วสาร  

จากส่ือ 

 

ความพงึพอใจในการใช้

บริการของ KTC Touch 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.ด้านอาคารและสถานท่ี 

2.ด้านการให้บริการ 

3.ด้านบริการของพนกังาน 

4.ด้านสิ่งอํานวยความ        

สะดวก 

5.ด้านคณุภาพการ
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1. ความรู้เกีย่วกบัความพงึพอใจ 

สมยศ นาวีการ (2543, หนา้ 39) ไดก้ล่าวถึง “ความพึงพอใจ หมายถึง ความ

รุนแรงของ ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเพิ่มผลลพัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง ความพึงพอใจ

อาจเป็นไดท้ั้งทางบวกและ ทางลบ ภายใตส้ถานการณ์การทาํงาน การให้บริการ การ

ปรับปรุงพฒันา ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ทางบวก ส่วนความขดัแยง้ การตาํหนิ หรือ

การลงโทษแบบต่าง ๆ ยอ่มก่อใหเ้กิดความพึงพอใจทางลบ”  

(Kotler 1997, pp. 252 - 268) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีของความพึงพอใจว่า เป็น

ความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึก 

ทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะทําให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็น

ความรู้สึกท่ี แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีระบบ

ยอ้นกลบั ความสุขท่ี สามารถทาํให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนไดอี้ก 

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ ความสุข เป็นความรู้สึกท่ีสลบัซบัซ้อนและความสุขน้ีจะมีผลต่อ

บุคคลมากกวา่ความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ  

 2.  ความรู้เกีย่วกบัการบริการ 

 ยพุาวรรณ  วรรณวาณิชย ์ (2548 : 9)  ไดก้ล่าววา่  การบริการ  เป็นกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนระหวา่งบุคคล 2 ฝ่ายท่ีมีปฏิกิริยาสัมพนัธ์ต่อกนั  โดยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมี

สินคา้เป็นองคป์ระกอบร่วมดว้ยหรือไม่ก็ได ้  จากความหมายของการบริการ สรุปได้

วา่  การบริการ  หมายถึง  กิจกรรมหรือกระบวนการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของ

บุคคลหรืองค์กร  ท่ี เกิดข้ึนระหว่างผู ้ท่ีต้องการใช้บริการกับผู ้ให้บริการ  เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการรับการบริการ  

 3.  ความรู้เกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

โสภา ชูพิกุลชัย (2521, หน้า 2) ให้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภคดังน้ี 

“พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีส่ิงมีชีวิตกระทาํและบุคคลอ่ืนสามารถสังเกต

ได้หรือใช้เคร่ืองมือวดัได้ นอกจาก พฤติกรรมมิได้มีความหมายเฉพาะแต่การ

แสดงออกทางด้านร่างกายภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่ยงั รวมถึงการกระทาํหรือ

กิจกรรมภายในอนัไดแ้ก่ ความรู้สึกนึกคิดดว้ย”  
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3.  ระเบียบวธีิวจัิย 

 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  มีระเบียบวิธี

วจิยัแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Research Methodology)  โดยมุ่งศึกษาถึงความพึง

พอใจของผูม้าใชบ้ริการของ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ย

ขั้นตอนการดาํเนินงานวจิยัต่างๆ ดงัน้ี 

แนวทางการกําหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง   ประชากรในงานวิจยัน้ีมีคุณสมบติัทั้ง 4 

ดา้น คือ 

 1. อาศยัและ/หรือทาํงานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. มีอายตุั้งแต่ 21 ปีเป็นตน้ไป 

 3. มีอาชีพและรายไดท่ี้แน่นอน 

 4. มีประสบการณ์การใชบ้ริการท่ีเคทีซี ทชั 

 โดยมีแนวทางการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นตวัแทนของ

ประชากร จาํนวน 400 คน ผูว้จิยัจึงใชว้ธีิการกาํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณ

แบบไม่ทราบจาํนวนประชากร กรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 

2545:26) ท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงัน้ี 

N   =    

 

  เม่ือ  N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   Z  แทน ค่ามาตรฐานของระดบัความเช่ือมัน่ 

   E  แทน ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึน 

 

 N   =   

      =  385 

 โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) ไดค้่า 385 ซ่ึง

การศึกษาน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 
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แนวทางการสร้างเคร่ืองมือวจัิย 

 เคร่ืองมือวิจยั โดยสร้างแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ท่ี

ตอ้งการและสอดคลอ้งกบัสมมติฐานมากท่ีสุด โดยไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไป

ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทําการตรวจทานพร้อมปรับตามความเหมาะสมแล้วจึงนํา

แบบสอบถาม 30 ชุดไปทดสอบ โดยใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ช้บริการมีอายุ

ตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายไดท่ี้แน่นอน และมีประสบการณ์การใชบ้ริการท่ีเค

ทีซี ทัช อาศยัและ/หรือทาํงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนนําข้อมูลท่ีได้ไป

ประมวลผลหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจากกค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง

ภายในของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient) (อา้งถึงในพิมพ์

ทอง สังสุทธิพงศ ์และวรวติั กิติวงค,์ 2552) ซ่ึงผลประมวลสรุปไดว้า่แต่ละกลุ่มของ

ตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิ มากกวา่ 0.700 ซ่ึงสูงกวา่ค่ามาตรฐานท่ียอมรับได ้

แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา  การวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปของการบรรยายโดย 

 1. นาํเสนอขอ้มูลแบบแจกแจงความถ่ีในรูปแบบทางสถิติร้อยละของปัจจยั

ส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง และพฤติกรรมการใช้บริการเคทีซี ทชั ในดา้นจาํนวน

คร้ังท่ีใชบ้ริการความถ่ีในการใช้บริการ  ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้  ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ 

และการรับทราบข่าวสารจากส่ือ 

 2. แจกแจงในรูปแบบค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของพฤติกรรมการใชบ้ริการเคทีซี ทชั เก่ียวกบัดา้นจาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ

ความถ่ีในการใชบ้ริการ  ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้  ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ และการรับทราบ

ข่าวสารจากส่ือ  ปัจจยัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

 การทดสอบสมมติฐาน  ใช้เคร่ืองมือทางสถิติ 3 ประเภทมาวิเคราะห์ขอ้มูล 

ดงัน้ี 

 1. Independent Sample Test (t-Test) สําหรับการทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปร Nominal หรือเพศ กบัตวัแปรตามในรูปแบบ Scale หรือปัจจยัความ

พึงพอใจในการใชบ้ริการเคทีซี ทชั 
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 2. One-Way ANOVA (F-Test) สําหรับการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปร Ordinal หรือปัจจยัส่วนบุคคลต่างๆ ยกเวน้ เพศ และพฤติกรรมการใช้บริการ

ของเคทีซี ทชั กบัตวัแปรตามในรูปแบบ Scale หรือปัจจยัความพึงพอใจในการใช้

บริการเคทีซี ทชั 

 

4.ผลการวเิคราะห์ / บทสรุป 

ตารางท่ีสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 

ผลการทดสอบความสมมติฐาน ค่า

นยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.521    

อาย ุ 0.362    

ระดบัการศึกษา 0.137    

ระดบัรายได ้ 0.037    

อาชีพ 0.042    

การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต KTC 0.479    

ความถ่ีในการใชบ้ริการของ KTC 0.067    

ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ของ KTC Touch   0.732    

ช่วงเวลาท่ีติดต่อใชบ้ริการท่ี KTC 

Touch 

0.039    

ทราบข่าวสารหรือบริการ KTC Touch 0.095    

ดา้นอาคารและสถานท่ี 0.479    

ดา้นการใหบ้ริการ 0.067    

ดา้นบริการของพนกังาน 0.732    

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 0.039    

ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 0.095    
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สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง  โดย

ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 21 – 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี โดยกลุ่มตวัอยา่งมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาทและมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั 

สรุปผลการวิเคราะห์พฤติการณ์การใช้บริการของ เคทีซี ทัช ในเขตกรุงเทพมหานคร

ของกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต KTC 

ประมาณ  4 – 5 คร้ังต่อเดือน  ความถ่ีในการใชบ้ริการของ KTC Touch  1 คร้ังต่อ

เดือน  ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ของ KTC Touch   1 ปี แต่นอ้ยกวา่ 3 ปี   ช่วงเวลาท่ีท่าน

ติดต่อใชบ้ริการท่ี KTC Touch  12.01 – 15.00 น.  การทราบข่าวสารหรือบริการ KTC 

Touch จากส่ือ  ประกาศธนาคาร 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยความพงึพอใจ 

 1. ด้านอาคารและสถานที ่ ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ระดบั

ความสําคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.90 รองลงมา คือ  การมีป้ายประชาสัมพนัธ์

ตาํแหน่งการบริการชดัเจน ระดบัความสําคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.89   เร่ืองมีความ

สะดวกในการเดินทาง ระดบัความสําคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.66 และเร่ืองมีความ

ปลอดภยัในการใชบ้ริการ ระดบัความสาํคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.61 

 2. ด้านการให้บริการ  ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับ

ความสําคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.05 รองลงมา คือ  เร่ืองบริการท่ีได้รับมีความ

ถูกตอ้งครบถว้น  ระดบัความสําคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.97 เร่ืองระยะเวลาในการ

บริการท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม  ระดบัความสําคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.83  และ

เร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมเหมาะสม ระดบัความสาํคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.66 

 3. ด้านบริการของพนักงาน  ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

ระดบัความสําคญัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.88  รองลงมา คือ  เร่ืองพนกังานบริการดว้ย

ความสุภาพ ระดับความสําคัญมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.85 เร่ืองพนักงานมีการ

ช่วยเหลือในคาํปรึกษา  ระดบัความสาํคญัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.78 และเร่ือง 



116 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

พนกังานมีความเอาใจใส่กระตือรือร้น  ระดบัความสาํคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.67 

 4. ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก  ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ระดบัความสําคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.16 รองลงมา คือ  เร่ืองการมีวสัดุ

อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก  ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.06 เร่ืองมี

สถานท่ีรองรับลูกคา้อยา่งเพียงพอ  ระดบัความสําคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.04 

และเร่ืองอุปกรณ์เคร่ืองมือในการให้บริการเพียงพอ  ระดบัความสําคญัมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.03 

 5. ด้านคุณภาพการให้บริการ  ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.18 รองลงมา คือ  การไดรั้บบริการตรง

ตามความตอ้งการ  ระดบัความสําคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.12 เร่ืองการไดรั้บ

การบริการท่ีถูกตอ้งไม่ผิดพลาด  ระดบัความสําคญัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.06  

และเร่ืองการไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว  ระดบัความสาํคญัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.00 

สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ มาใช้บริการของ เคทีซี ทัช ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.09 ตามมาด้วยด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก อยู่ในระดบัความสําคญัมาก

เช่นกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.07 โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัระดบัความพึง

พอใจในการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.92   

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1  ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  

ระดบัรายไดต่้อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้บริการของ 

KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

เพศท่ีแตกต่างกนัจะใหร้ะดบัความสําคญัต่อปัจจยัความพึงพอใจในการมาใช้

บริการของผูใ้ช้บริการเคทีซี ทชั ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

 อายท่ีุแตกต่างกนัจะใหร้ะดบัความสําคญัต่อปัจจยัความพึงพอใจในการมาใช้

บริการของผูใ้ช้บริการเคทีซี ทชั ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จาํแนกตามระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะให้ระดบัความสําคญัต่อปัจจยั

ความพึงพอใจในการมาใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการเคทีซี ทชั ในเขตกรุงเทพมหานคร

ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะให้ระดบัความสําคญัต่อปัจจยัความพึง

พอใจในการมาใช้บริการของผูใ้ช้บริการเคทีซี ทชั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 อาชีพท่ีแตกต่างกนัจะให้ระดบัความสําคญัต่อปัจจยัความพึงพอใจในการมา

ใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการเคทีซี ทชั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานที่ 2  พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการมีความสัมพนัธ์กับ

ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการของ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ปัจจยัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้

เร่ืองการใช้จ่ายผ่ายบตัรเครดิต KTC ต่อเดือน ในภาพรวมไม่มีความสัมพนัธ์ เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นอาคารและสถานท่ี ด้านการให้บริการ ด้านบริการ

ของพนกังาน ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นคุณภาพการให้บริการ มีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้เร่ืองการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต KTC Touch ต่อ

เดือน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 ปัจจยัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้

เร่ืองความถ่ีในการใชบ้ริการของ KTC Touch ในภาพรวมไม่มีความสัมพนัธ์กนั เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นอาคารและสถานท่ี ดา้นการให้บริการ ดา้นคุณภาพ

การให้บริการ กบัความถ่ีในการใช้บริการของ KTC Touchไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

อย่างมีนัยสําคญัท่ี 0.05  ในขณะเดียวกนัพบว่าดา้นบริการของพนกังาน ดา้นส่ิง

อาํนวยความสะดวก มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกคา้ในเร่ือง

ความถ่ีในการใชบ้ริการของ KTC Touch  
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

 ปัจจยัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้

เร่ืองระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของ KTC Touch ในภาพรวมไม่มีความสัมพนัธ์ เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นอาคารและสถานท่ี ด้านการให้บริการ ด้านบริการ

ของพนกังาน ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นคุณภาพการให้บริการ มีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกคา้เร่ืองระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของ KTC Touch 

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 ปัจจยัความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการกบัพฤติกรรมของการใช้บริการของ

ลูกคา้ในเร่ืองช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ  KTC Touch ในภาพรวมพบวา่มีความสัมพนัธ์

กนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการให้บริการ ดา้นบริการของพนกังาน ดา้น

คุณภาพการให้บริการ กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกคา้เร่ืองช่วงเวลาท่ีมาใช้

บริการของ KTC Touch ไม่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05ใน

ขณะเดียวกันพบว่าด้านอาคารและสถานท่ี  ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกคา้ในเร่ืองช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการ

ของ KTC Touch  

 ปัจจยัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้

เร่ืองการทราบข่าวสารหรือบริการของ KTC Touch ในภาพรวมไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นอาคารและสถานท่ี ดา้นการให้บริการ ดา้นบริการ

ของพนกังาน ดา้นคุณภาพการให้บริการ กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกคา้เร่ือง

การทราบข่าวสารหรือบริการของ KTC Touchไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัสําคญั

ท่ี 0.05  ในขณะเดียวกันพบว่าด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก มีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการใช้บริการของลูกคา้ในเร่ืองการทราบข่าวสารหรือบริการของ KTC 

Touch  

5. อภิปรายผล 

 งานวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการของ KTC Touch ในเขต

กรุงเทพมหานคร  เป็นงานวิจยัเชิงพรรณนา  โดยใชแ้บบสอบถามกบัประชากรท่ีมี

คุณสมบติั 4 ดา้น ไดแ้ก่ อาศยัและ/หรือทาํงานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุตั้งแต่ 

21 ปีข้ึนไป อาชีพและรายไดท่ี้แน่นอน และมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการของเคทีซี 
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ทชั จาํนวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  T-Test  F-Test  และ Multiple 

Regression Analysis (MRA) 

 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดย

ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 21 – 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี โดยกลุ่มตวัอยา่งมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาทและมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั 

 ผลวเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการของ KTC Touch ในเขต

กรุงเทพมหานคร ของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการใชจ่้ายผา่นบตัร

เครดิต KTC ประมาณ  4 – 5 คร้ังต่อเดือน  ความถ่ีในการใชบ้ริการของ KTC Touch  

1 คร้ังต่อเดือน  ระยะเวลาท่ี  เป็นลูกคา้ของ KTC Touch   1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี   

ช่วงเวลาท่ีท่านติดต่อใชบ้ริการท่ี KTC Touch  12.01 – 15.00 น.  การทราบข่าวสาร

หรือบริการ KTC Touch จากส่ือ  ประกาศธนาคาร  

ดา้นอาคารและสถานท่ี ผลการวิจยั  พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ระดบั

ความสําคญัมากในเร่ืองบริการมีความสะดวกรวดเร็ว  รองลงมา คือ  เร่ืองบริการท่ี

ไดรั้บมีความถูกตอ้งครบถว้น   เร่ืองระยะเวลาในการบริการท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม  

และเร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมเหมาะสม ตามลาํดบั  

 ดา้นบริการของพนกังาน ผลการวจิยั  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ระดบั

ความสาํคญัมากในเร่ืองพนกังานมีจาํนวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ รองลงมาคือ เร่ือง

พนกังานบริการดว้ยความสุภาพ เร่ืองพนกังานมีการช่วยเหลือในคาํปรึกษา  และเร่ือง

พนกังานมีความเอาใจใส่กระตือรือร้น   

 ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ผลการวิจยั  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

ระดบัความสาํคญัมากในเร่ืองจุดใหบ้ริการเพียงพอ่ต่อจาํนวนลูกคา้ รองลงมาคือ เร่ือง

การมีวสัดุอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก  เร่ืองมีสถานท่ีรองรับลูกคา้อยา่งเพียงพอ  และ

เร่ืองอุปกรณ์เคร่ืองมือในการใหบ้ริการเพียงพอ   

 ด้านคุณภาพการให้บริการ  ผลการวิจยั  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

ระดบัความสําคญัมากในเร่ืองการไดรั้บการบริการอย่างมีคุณภาพ  รองลงมาคือการ
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ไดรั้บบริการตรงตามความ เร่ืองการไดรั้บการบริการท่ีถูกตอ้งไม่ผิดพลาด  และเร่ือง

การไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว   

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน และอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะให้ระดบัความสําคญัต่อปัจจยัความพึงพอใจในการ

มาใช้บริการแตกต่างกัน  พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการ ด้านบริการของ

พนกังาน ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของ

ลูกคา้ในเร่ืองความถ่ีในการใชบ้ริการของ KTC Touch  พฤติกรรมการใชบ้ริการของ

ลูกคา้ในเร่ืองช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการของ KTC Touch มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความ

พึงพอใจดา้นอาคารและสถานท่ี ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และพฤติกรรมการใช้

บริการของลูกค้าในเร่ืองการทราบข่าวสารหรือบริการของ KTC Touch มี

ความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก อย่างมีนยัสําคญัท่ี 

0.05 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังนี ้

 จากผลการวจิยัสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการ

ใหบ้ริการกบัลูกคา้ ดั้งน้ี 

 1. ผูบ้ริหารความให้ความสําคญัในดา้นกระบวนการเพื่อเป็นการตอบสนอง

ความต้องการลูกค้า เช่นลดขั้นตอนการกรอกเอกสาร เพื่อเน้นให้มีความสะดวก

รวดเร็วมากยิ่งข้ึน อีกทั้งมีการให้ขอ้มูลข่าวสารของธนาคารให้กบัพนักงานเพื่อให้

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการไดรั้บขอ้มูลหรือข่าวสารเก่ียวกบัธนาคารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 2. ดา้นการบริการของพนกังาน จากผลการศึกษาในภาพรวมลูกคา้มีความพึง

พอใจมาก แต่จากการวิจยัจะเห็นไดว้่าลูกคา้มาใช้บริการในช่วง  12.01 – 15.00 น. 

ดงันั้นเพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจความเพิ่มพนกังานให้มีการบริการท่ีรวดเร็วมาก

ยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจในการมาใชบ้ริการของ KTC 

Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงความพึง

พอใจในผลิตภณัฑข์องธนาคาร วา่ลูกคา้มีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใดเพื่อเป็นการ

ปรับปรุงผลิตภณัฑข์องธนาคารใหต้รงใจของลูกคา้ 

 2.ควรมีการศึกษาถึงการให้บริการและใชบ้ริการ KTC Touch ในสาขาอ่ืนๆ 

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงในการให้บริการเพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจมาก

ยิง่ข้ึน 
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กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพมิพ์แจกฟรี 

ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (PERCEPTION PROCESS ON NEWS FROM FREE NEWSPAPER  

OF WORKING PEOPLE IN BANGKOK) 

ธนกฤต โตรักตระกลู 1   ดร. พีรพงษ ์ฟูศิริ 2  

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

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของลกัษณะประชากรศาสตร์ 

และพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพ ์  ท่ีมีต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสาร

ผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นตวัส่ือหนงัสือพิมพแ์จกฟรี   กบักระบวนการรับรู้ข่าวสาร

ผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครในช่วง

ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ถึงเดือนเมษายน 2555 โดยใช้แบบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหวา่ง 20-55 ปี 

และมีประสบการณ์การรับรู้ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีมาก่อนแลว้ จาํนวน 400 

ราย และสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความ

แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองค่าท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั  

(t-Test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (F-Test) และการวิเคราะห์ความ

ถดถอยแบบพหุคูณ (MRA) 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการศึกษา พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร

ผ่านหนงัสือพิมพท่ี์แตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพ์

แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครในทุกดา้นแตกต่างกนั อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ยกเว้น ปัจจัยด้านเพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในปัจจยัดา้นความสามารถในการติดตามข่าวสารซํ้ าๆ ดว้ยการอ่าน

ไดห้ลายคร้ัง ปัจจยัดา้นตวัส่ือหนงัสือพิมพแ์จกฟรีทุกดา้น ไดแ้ก่  องค์ประกอบของ

หนงัสือพิมพ ์ประเภทของหนงัสือพิมพ ์ปัจจยัดา้นการแจกจ่ายท่ีครอบคลุม และปัจจยั

ดา้นตวัส่ือหนงัสือพิมพแ์จกฟรี     มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่น

หนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

คําสําคัญ: การรับรู้  ข่าวสาร  หนงัสือพิมพแ์จกฟรี    
 

ABSTRACT 
 

Objectives of this study are to study effects of demographic and the 

perception behavior on perception process on news from free newspaper of working 

people who have age range between 20-55 years and have free newspaper reading 

experience in Bangkok and to study relationship between factors of free newspaper 

and their perception process done during February and April 2012 by using 

questionnaire as a research tool for collecting data from 400 samples.  Descriptive 

statistic includes percentage, mean and standard deviation and inferential statistic 

includes t-Test, F-Test and MRA. 

The findings show demographic and perception behavior can influence 

perception process on news from free newspaper differently with exception of 

gender on repeating capability in reading.  All factors of free newspaper involving 
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components, types, distribution, and free newspaper have relationship with the 

perception process.   

KEY WORDS:  PERCEPTION, NEWS, FREE NEWSPAPER 

บทนํา 

สารสนเทศเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีปกติไม่มีตัวตน ท่ีต้องการ วสัดุหรือส่ือ

บนัทึกหรือบรรจุเพื่อการส่ือสารหรือถ่ายทอด ข่าวสารเป็นสารสนเทศท่ีบอกเล่า

เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใหม่และเป็นท่ีสนใจใหไ้ดรั้บรู้โดยทัว่กนัผา่นวิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ ส่ิง

หรือวสัดุตีพิมพ์ อย่างเช่นหนังสือพิมพ์ท่ีเสนอข่าว  เหตุการณ์  ความเคล่ือนไหว

ใหม่ๆ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวสด  บทความ  และความรู้ท่ีทนัสมัยทัน

เหตุการณ์ โดยเป็นส่ิงพิมพท่ี์ออกตามระยะเวลาท่ีกาํหนดแบบรายวนั รายสัปดาห์ 

หรือรายปักษ์  แต่ส่วนใหญ่พิมพ์เผยแพร่เป็นรายวนั องค์ประกอบ ส่วนประกอบ 

รูปแบบ ขนาด และประเภทของหนงัสือพิมพเ์ป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสนใจของ

ผูอ่้าน รวมทั้งกระบวนการรับรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีบุคคลให้ความหมายกบัส่ิงท่ีอยู่

รอบตวั โดยการรวบรวมและตีความจากประสาทท่ีไดรั้บ เม่ือรับรู้ส่ิงใดมกัเช่ือวา่ส่ิง

นั้นเป็นความจริง และมีพฤติกรรมหรือตอบสนองตามการรับรู้ โดยแต่ละบุคคลอาจ

รับรู้ส่ิงเดียวกนัแตกต่างกนัได้ นอกจากปัจจยัด้านตวัส่ือหนังสือพิมพ์เองแล้ว ยงัมี

ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ความสามารถในการรับรู้ เป็นตน้ และ

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ว ัฒนธรรม ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง เป็นต้น ย ังมีผลต่อ

กระบวนการรับรู้และพฤติกรรมของผูอ้่านแตกต่างกนั 

หนังสือพิมพ์มีประวติัและวิวฒันาการท่ียาวนาน และยงัได้รับความนิยม

เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั สืบเน่ืองมาจากการพฒันาคุณภาพในการนําเสนอข่าวให้มี

เน้ือหาท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัสมยั และน่าสนใจ การผลิตหนงัสือพิมพแ์จกฟรีเป็นกล

ยทุธ์ทางการตลาดท่ีเนน้การสร้างรายได ้และผลกาํไรจากการโฆษณาในหนงัสือพิมพ์

เป็นหลกั ผูว้ิจยัสนใจกลยุทธ์การแจกผลิตภณัฑ์ฟรี ซ่ึงเป็นการปฏิวติัวงการส่ือ จึง

เลือกศึกษากระบวนการรับรู้ข่าวสาร ผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคาดหวงัวา่จะไดแ้ละใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาเป็น
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แนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการผลิต และการตลาดสําหรับส่ือส่ิงพิมพ์และ

หนังสือพิมพ์หนังสือทัว่ไป โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์แจกฟรีให้มีประสิทธิภาพและ

ความได้เปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน รวมทั้ งการใช้เป็นแนวทางในการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ให้เป็นหนังสือพิมพ์แจกฟรีให้มีรูปแบบ และเน้ือหาท่ีน่าสนใจและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูอ่้านอยา่งต่อเน่ือง   

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาผลของลักษณะประชากรศาสตร์  ท่ีมีต่อกระบวนการรับรู้

ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

2. เพื่อศึกษาผลของพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ ท่ีมีต่อ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านตวัส่ือหนังสือพิมพ์แจกฟรี กับ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทาํให้เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพ ์  และตวัส่ือ

หนงัสือพิมพแ์จกฟรี กบักระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่ม

คนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางกลยุทธ์ทางการจดัการ  และการตลาด

สําหรับหนงัสือพิมพแ์จกฟรีให้มีประสิทธิภาพและไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน 

ถึงแมจ้ะเป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์แจกใหผู้อ่้านฟรีก็ตาม 

 3. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางประกอบการพฒันาผลิตภณัฑ์  ท่ีเป็นหนงัสือพิมพแ์จก

ฟรีใหมี้รูปแบบ และเน้ือหาท่ีน่าสนใจให้อ่านและติดตามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
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ของตลาดมากข้ึน ทาํให้มีจาํนวนผูบ้ริโภคหรือผูอ่้านและกิจการสปอนเซอร์โฆษณา

ต่างๆ สนใจมากข้ึน    

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่ าวสารผ่าน

หนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพ ์ มีผลต่อกระบวนการรับรู้

ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นตวัส่ือหนงัสือพิมพแ์จกฟรี  มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการรับรู้

ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 

 

ตัวแปรอสิระ                                                                                           ตัวแปรตาม 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1. เพศ   2. อายุ  3. อาชีพ  4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

5. ระดบัการศึกษา  6. สถานภาพการสมรส 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพมิพ์    

1. ประเภทวสัดุตีพิมพท่ี์รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  

2. เหตุผลในการอ่านข่าวสารจากหนงัสือพิมพ ์ 

3. ประเภทข่าวในหนงัสือพิมพท่ี์ชอบ  

4. ยีห่อ้หนงัสือพิมพท่ี์อ่าน  

5. ระยะเวลาท่ีใชอ่้านหนงัสือพิมพต่์อคร้ัง  

6. ระยะเวลาโดยรวมท่ีใชอ่้านหนงัสือพิมพต่์อวนั  

7. ช่วงเวลาท่ีใชอ่้านหนงัสือพิมพ ์ 

8. สถานท่ีท่ีใชอ่้านหนงัสือพิมพ ์ 

9. จาํนวนบุคคลท่ีร่วมอ่านหนงัสือพิมพ ์ 

10. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือหนงัสือพิมพ ์ 

11. แหล่งท่ีซ้ือหนงัสือพิมพ ์

 

กระบวนการรับรู้

ข่าวสาร 

ผ่านหนังสือพมิพ์แจก

ฟรีของกลุ่มคน 

วยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยด้านตัวส่ือหนังสือพมิพ์แจกฟรี 

1. องค์ประกอบของหนงัสือพิมพ์  

2. ประเภทของหนงัสือพิมพ์  

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคญัตอ่กระบวนการรับรู้ 

ขา่วสาร 
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองกระบวนการรับรู้

ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครใน

คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

โครงการส่งเสริมและพฒันาความรู้ดา้น ICT (2555) ข่าวสาร หมายถึง การ

บอกเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใหม่และเป็นท่ีสนใจให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้โดยทัว่กนัผ่านวิธีการ

ต่างๆ โดยผูบ้อกเล่าท่ีเรียกวา่ผูส่ื้อข่าวอาจเขียนเป็นตวัหนงัสือบอกเล่าผา่นไปตามส่ือ

ส่ิงพิมพ ์หรืออาจเป็นถอ้ยคาํแถลงผ่านไปตามส่ือวิทยุหรือผ่านส่ือโทรทศัน์หรือวีดี

ทศัน์เพื่อเห็นหนา้ของผูส่ื้อข่าวดว้ย 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (2555) ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง วสัดุหรือ

ส่ือท่ีใชถ่้ายทอดสารสนเทศท่ีโดยทัว่ไปไม่มีตวัตน จาํเป็นตอ้งใชว้สัดุหรือส่ืออยา่งใด

อยา่งหน่ึงบนัทึกหรือบรรจุสารสนเทศเพื่อการถ่ายทอด 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2554) หนังสือพิมพ ์

หมายถึง ส่ิงพิมพ์ท่ีรายงานข้อเท็จจริงและเหตุการณ์สําคญัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั 

รวมทั้งเน้ือหาสาระอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ตลอดจนการโฆษณา ซ่ึงมีวาระการวางจาํหน่ายท่ี

แน่นอน แต่เดิมนิยมจาํหน่ายเป็นรายวนั ปัจจุบนัหนงัสือพิมพร์ายสามวนัเป็นท่ีนิยม

ของผูอ่้านมาก การจดัพิมพห์นงัสือพิมพใ์ชก้ระดาษชนิดเดียวกนัตลอดเล่ม ตั้งแต่หนา้

แรกจนถึงหนา้สุดทา้ยโดยไม่มีการเยบ็เล่ม 

พงษ์พฒัน์ รักอารมณ์ (2555) การรับรู้ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลให้

ความหมายกบัส่ิงท่ีอยู่รอบตวั โดยการรวบรวมและตีความจากประสาทท่ีไดรั้บ เม่ือ

รับรู้ส่ิงใดมกัเช่ือวา่ส่ิงนั้นเป็นความจริง และมีพฤติกรรมหรือตอบสนองตามการรับรู้ 

โดยบุคคลต่างกนัมองส่ิงเดียวกนัแต่อาจรับรู้แตกต่างกนัได ้ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก 3 ปัจจยั 

ไดแ้ก่ ผูรั้บรู้ เป้าหมาย และสถานการณ์  

Blackwell, Miniard and Engel (2006) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรม

ท่ีคนปฏิบติัเม่ือไดรั้บ บริโภค หรือกาํจดัผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ  

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=msu.ac.th&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCUQqwMoAzAA&url=http%3A%2F%2Fedu.msu.ac.th%2F&ei=DIBNT4iaBITJrAfps-2zDw&usg=AFQjCNF_EhpxQAcjWH6FLVQ0V1wRjQjM1A
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ระเบียบวธีิวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นทาํการศึกษาตามความสะดวกในพื้นท่ี ท่ีง่ายต่อการเดินทาง 

และการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้สมบูรณ์ครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีอยู่จาํกดั ตามท่ี

กาํหนดไว ้จึงเลือกพื้นท่ีศึกษาใน 4 เขต ประกอบดว้ย เขตสาทร เขตบางรัก เขตวฒันา 

และเขตคลองเตย เขตละ 100 ตวัอยา่งเท่ากนั โดยใชแ้บบสอบถามท่ีม่ีโครงสร้างของ

กลุ่มขอ้คาํถามแบบปลายปิด 4  ส่วนเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั

กลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหว่าง 20-55 ปี และมี

ประสบการณ์การรับรู้ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีมาก่อนแลว้ รวม 400 ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test โดยทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ตามวิธีของฟิช

เชอร์ (Fisher’s Least-Significant Difference: LSD) และ Multiple Regression 

Analysis (MRA)  

สรุปผลการวจัิย 

1.สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.00 มีอายุ

ระหว่าง  26-30 ปี ร้อยละ 18.25 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ ลูกจา้ง ร้อยละ 

51.25 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 30.00 มีการศึกษา

ในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 51.00 และมีสถานภาพสมรสเป็นโสด ร้อยละ 66.50  

2. สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพมิพ์ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารด้าน

ประเภทของวสัดุตีพิมพผ์า่นหนงัสือพิมพ ์ ร้อยละ 49.50 ดา้นเหตุผลหลกัในการเลือก

อ่านข่าวสารจากหนงัสือพิมพ ์เพื่อเสริมขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่ีไดรั้บผา่นช่องทางอ่ืนแลว้

และเพื่อให้ไดข้อ้มูลใช้ประกอบการดาํเนินธุรกิจหรือการลงทุน ร้อยละ 33.25 ดา้น

ประเภทของข่าวท่ีติดตามจากหนงัสือพิมพเ์ป็นข่าวเศรษฐกิจและบนัเทิง ร้อยละ 16.75 

ดา้นยี่ห้อหนงัสือพิมพท่ี์อ่านเป็นไทยรัฐ ร้อยละ 33.50 ดา้นระยะเวลาเฉล่ียโดยรวมท่ี
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ใช้อ่านหนงัสือพิมพใ์นแต่ละคร้ังมากกว่า 20 นาทีแต่ไม่เกิน 30 นาที  ร้อยละ 33.50 

ดา้นระยะเวลาเฉล่ียโดยรวมท่ีใชอ่้านหนงัสือพิมพใ์นแต่ละวนัภายใน 30 นาที  ร้อยละ 

99.75 ดา้นช่วงเวลาในระหว่างวนัท่ีใช้อ่านหนงัสือพิมพ์เป็นช่วงบ่าย ร้อยละ 33.00 

ด้านสถานท่ีท่ีใช้อ่านหนังสือพิมพ์ในห้องนั่งเล่น/ห้องรับแขก ร้อยละ 33.50 ด้าน

จาํนวนบุคคลท่ีใชห้นงัสือพิมพร่์วมกนัระหว่าง 2-3 คน ร้อยละ 33.50 ดา้นบุคคลท่ีมี

อิทธิต่อการตดัสินใจซ้ือหนังสือพิมพเ์ป็นตวัเอง ร้อยละ 50.00 และด้านแหล่งท่ีซ้ือ

หนงัสือพิมพจ์ากร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 33.50 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านตัวส่ือหนังสือพมิพ์แจกฟรีทีม่ีความสําคัญ

ต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสาร 

พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เ ก่ียวกับปัจจัยด้านตัวส่ือ

หนังสือพิมพ์แจกฟรี ท่ีมีความสําคัญต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสาร จําแนกตาม

องคป์ระกอบของหนงัสือพิมพท่ี์มีค่าเฉล่ียโดยรวม 7.36  โดยให้ความสําคญักบัปัจจยั

ดา้นหวัข่าวหรือพาดหวัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.83) ปัจจยัดา้นตวัส่ือหนงัสือพิมพแ์จกฟรี 

ท่ีมีความสาํคญัต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสาร จาํแนกตามประเภทของหนงัสือพิมพท่ี์มี

ค่าเฉล่ียโดยรวม 8.33  โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นประเภทข่าวทัว่ไปมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 8.66) ปัจจยัดา้นตวัส่ือหนงัสือพิมพแ์จกฟรี ท่ีมีความสําคญัต่อกระบวนการ

รับรู้ข่าวสาร จาํแนกตามการแจกจ่ายท่ีครอบคลุมและทัว่ถึงท่ีมีค่าเฉล่ียโดยรวม 7.98  

โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ีท่ีแจกหนงัสือพิมพม์ากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.66) 

และปัจจยัดา้นตวัส่ือหนงัสือพิมพแ์จกฟรี ท่ีมีความสาํคญัต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสาร 

จาํแนกตามตวัส่ือหนงัสือพิมพแ์จกฟรีท่ีมีค่าเฉล่ียโดยรวม 7.98  โดยให้ความสําคญั

กบัปัจจยัดา้นเน้ือหาท่ีครบถว้นและเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.15)  

4.สรุปผลการวเิคราะห์กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพมิพ์แจกฟรี 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการรับรู้ข่าวสาร ผ่าน

หนงัสือพิมพ์แจกฟรี โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวม 7.95  และให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้น

การเป็นช่องทางรับข่าวสารท่ีสะดวกท่ีอ่านไดใ้นทุกท่ีทุกเวลามากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.50) 

รองลงมาเป็นปัจจยัด้านความสามารถในการติดตามข่าวสารซํ้ าๆ ด้วยการอ่านได้
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หลายคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 8.33) การได้รับข่าวสารท่ีครบถ้วน (ค่าเฉล่ีย 8.17) การได้รับ

ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และอา้งอิงได ้(ค่าเฉล่ีย 7.84) และความรู้สึกคุม้ค่าและ

สบายใจกบัข่าวสารท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 7.67) ตามลาํดบั 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1  

ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่น

หนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบวา่  

เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรี

ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ ปัจจยัดา้นความสามารถในการติดตามข่าวสารซํ้ าๆ ดว้ย

การอ่านไดห้ลายคร้ัง 

อายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรี

ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครในทุกดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ พบวา่ อายุระหวา่ง 41-45 

ปีมีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ใน

เขตกรุงเทพมหานครมากกวา่อายรุะหวา่ง 51-55 ปี  

อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จก

ฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครในทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ พบวา่ พนกังาน

บริษทัเอกชน/ ลูกจา้งมีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของ

กลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าคา้ขาย/ ประกอบธุรกิจส่วนตวั/ 

อาชีพอิสระ      

รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่าน

หนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในทุกด้าน

แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบแบบ

รายคู่ พบว่า ไม่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนคู่ใดมีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่าน

หนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่กนั 
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ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่าน

หนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในทุกด้าน

แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบแบบ

รายคู่  พบว่า  ไม่ มีระดับการศึกษาคู่ใดมีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่าน

หนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่กนั 

สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่าน

หนงัสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างและไม่

แตกต่างกนัในสัดส่วนท่ีเท่ากันหรือประเภทละ 3 ด้านอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 จึงไม่สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวไ้ด ้ และเม่ือทาํการ

เปรียบเทียบแบบรายคู่ พบว่า สถานภาพโสดมีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่าน

หนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่สถานภาพ

สมรสและหมา้ยหรือหยา่ร้าง และสถานภาพสมรสมีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสาร

ผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่า

สถานภาพหมา้ยหรือหยา่ร้าง 

สมมติฐานท่ี 2 

พฤติกรรมการรับรู้ข่ าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบวา่  

ประเภทวสัดุตีพิมพท่ี์รับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการ

รับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบ

แบบรายคู่  พบว่า  ไม่ มีประเภทวัสดุตีพิมพ์ท่ี รับรู้ข้อมูลข่าวสารคู่ใดมีผลต่อ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานครมากกวา่กนั 

เหตุผลในการอ่านข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขต

กรุงเทพมหานครทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือ
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ทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ พบวา่ ไม่มีเหตุผลในการอ่านข่าวสารจากหนงัสือพิมพคู์่

ใด มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่กนั 

ประเภทข่าวในหนังสือพิมพ์ท่ีชอบท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้

ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครทุก

ดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบ

แบบรายคู่ พบว่า ไม่มีประเภทข่าวในหนงัสือพิมพท่ี์ชอบคู่ใด มีผลต่อกระบวนการ

รับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

มากกวา่กนั 

ยี่ห้อหนงัสือพิมพท่ี์อ่านท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่น

หนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครทุกดา้นแตกต่างกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ พบว่า 

หนงัสือพิมพย์ี่ห้อไทยรัฐมีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรี

ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่เดลินิวส์ 

ระยะเวลาท่ีใช้อ่านหนังสือพิมพ์ต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการ

รับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบ

แบบรายคู่  พบว่า  ไม่ มีระยะเวลาท่ีใช้อ่านหนังสือพิมพ์ต่อคร้ังคู่ใด มีผลต่อ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขต

กรุงเทพมหานครมากกวา่กนั 

ระยะเวลาโดยรวมท่ีใช้อ่านหนังสือพิมพ์ต่อว ันท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขต

กรุงเทพมหานครทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือ

ทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ พบวา่ ไม่มีระยะเวลาโดยรวมท่ีใชอ่้านหนงัสือพิมพต่์อ

วนัคู่ใดมีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่กนั 



137 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ช่วงเวลาท่ีใช้อ่านหนังสือพิมพ์ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการรับรู้

ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครทุก

ดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบ

แบบรายคู่ พบว่า ไม่มีช่วงเวลาท่ีใช้อ่านหนงัสือพิมพคู์่ใด มีผลต่อกระบวนการรับรู้

ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

มากกวา่กนั 

สถานท่ีท่ีใชอ่้านหนงัสือพิมพท่ี์แตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสาร

ผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครทุกด้าน

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบแบบราย

คู่ พบวา่ ไม่มีสถานท่ีท่ีใชอ่้านหนงัสือพิมพคู์่ใด มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่น

หนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่กนั 

จาํนวนบุคคลท่ีร่วมอ่านหนงัสือพิมพท่ี์แตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้

ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครทุก

ดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบ

แบบรายคู่ พบวา่ ไม่มีจาํนวนบุคคลท่ีร่วมอ่านหนงัสือพิมพคู์่ใดมีผลต่อกระบวนการ

รับรู้ข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

มากกวา่กนั 
 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือหนังสือพิมพ์ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขต

กรุงเทพมหานครทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือ

ทําการเปรียบเทียบแบบรายคู่ พบว่า  ไม่ มีบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ

หนงัสือพิมพคู์่ใด มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่ม

คนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่กนั 

แหล่งท่ีซ้ือหนงัสือพิมพท่ี์แตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่น

หนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครทุกดา้นแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ พบวา่ 
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ไม่มีแหล่งท่ีซ้ือหนงัสือพิมพคู์่ใด มีผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพ์

แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่กนั 

สมมติฐานท่ี 3 

ปัจจยัด้านตวัส่ือหนังสือพิมพ์แจกฟรี มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการรับรู้

ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

องค์ประกอบของหนังสือพิมพ์ ประเภทของหนังสือพิมพ์ ปัจจยัด้านการ

แจกจ่ายท่ีครอบคลุมและทั่วถึง และปัจจัยด้านตัวส่ือหนังสือพิมพ์แจกฟรี มี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพแ์จกฟรีของกลุ่มคนวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

อภิปรายผลวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งผลการศึกษาของปริญญา หนูงาม 

(2553) เร่ืองปัจจยัการรับรู้โฆษณาผา่นนิตยสารประเภทแจกฟรี GURU Magazine ใน

เขตกรุงเทพมหานคร และผลการศึกษาของ Brally (2010) เร่ืองการศึกษาการรับรู้ของ

ผูอ่้านหนงัสือพิมพใ์น Alabama เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือในหนงัสือพิมพ ์ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

เ น่ืองจากผล การศึ กษาใ นคร้ัง น้ี  พบ ว่า  ค วามแตกต่า งทาง ลักษณ ะ

ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ มีผลทําให้

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพแ์จกฟรีแตกต่างกนัในด้านต่างๆ รวมทั้ง 

ปัจจัยด้านตัวส่ือหนังสือพิมพ์แจกฟรีทุกด้าน ประกอบด้วย องค์ประกอบของ

หนงัสือพิมพ ์ประเภทของหนงัสือพิมพ ์ปัจจยัดา้นการแจกจ่ายท่ีครอบคลุม และปัจจยั

ดา้นตวัส่ือหนังสือพิมพ์แจกฟรี ก็มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่าน

หนังสือพิมพ์แจกฟรีแตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่นเดียวกัน ซ่ึงกระบวนการรับรู้

ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีดงักล่าว ประกอบดว้ยการไดรั้บข่าวสารท่ีครบถว้น 

การไดรั้บข่าวสารท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และอา้งอิงได ้การไดรั้บเน้ือหาท่ีทนัเหตุการณ์ 

ความรู้สึกคุม้ค่าและสบายใจกบัข่าวสารท่ีไดรั้บ การเป็นช่องทางรับข่าวสารท่ีสะดวก
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ท่ีอ่านไดใ้นทุกท่ีทุกเวลา และความสามารถในการติดตามข่าวสารซํ้ าๆ ดว้ยการอ่าน

ไดห้ลายคร้ัง คณะผูจ้ดัทาํหนังสือพิมพแ์จกฟรีจึงควรให้ความสําคญักบัปัจจยัต่างๆ 

ดงักล่าวเพื่อให้สามารถจดัทาํหนงัสือพิมพแ์จกฟรีท่ีมีประโยชน์ดว้ยความรู้และสาระ

ท่ีน่าสนใจและติดตาม ตรงกบัความตอ้งการของผูอ่้านส่วนใหญ่อย่างต่อเน่ืองถึงแม้

เป็นเพียงหนงัสือพิมพท่ี์แจกฟรี ท่ีมีรายไดห้ลกัมาจากค่าโฆษณาท่ีไดรั้บจากเจา้ของ

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีใช้บริการโฆษณาผ่านส่ือในหนังสือพิมพ์เท่านั้น แต่เม่ือ

ผูบ้ริโภคไดรั้บแจกและอ่านจนเคยชินและมีความภกัดีต่อตราสินคา้ จนอยากติดตาม

อยา่งต่อเน่ืองแลว้ อาจทาํการพิจารณาผลิตหนงัสือพิมพจ์าํหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางของ

รายไดไ้ดอี้กทางหน่ึงในอนาคต  

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ผูท่ี้สนใจควรทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือปัจจยัท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ี

เพิ่มเติม ควรทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นผู ้บริโภคในพื้นท่ี อ่ืนในเขต

กรุงเทพมหานคร นอกเหนือจากพื้นท่ีเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี และพื้นท่ีนอกเขต
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แรงจูงใจในการเลอืกใช้ยาแผนโบราณของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (MOTIVATION IN CHOOSING TRADITIONAL MEDICINES  

OF CONSUMERS IN BANGKOK) 

ปิยพรรณ  รัตนพิกุล 1   ดร. พีรพงษ ์ฟูศิริ 2   

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

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อ

แรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาด   และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   กบั

แรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมข้อมูล กับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีประสบการณ์

การเลือกใชย้าแผนโบราณมาก่อน บริเวณยา่นธุรกิจการคา้และห้างสรรพสินคา้ขนาด

ใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงใน 6 ปกครองท่ีกระจายครบทุกกลุ่มพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 400 ตวัอยา่ง ระยะเวลาทาํการศึกษาอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเมษายน 

2555 รวมประมาณ 3 เดือน และสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และ MRA  

ผลการศึกษา พบว่า ด้านเพศท่ีแตกต่างกันมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการ

เลือกใช้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่แตกต่างกนั 

ยกเวน้ ปัจจยัดา้นความรู้สึกไวว้างใจผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณท่ีไดใ้ช ้โดยอุ่นใจจาก

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 



145 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ผลขา้งเคียงต่างๆ และปัจจยัดา้นความภูมิใจและยินดีแนะนาํผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณ 

บอกต่อหรือชกัชวนให้บุคคลรอบขา้งใช้ตามอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยปัจจยัดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครทุกปัจจยัแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยั

ทางการตลาดส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดและการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรมีความสัมพนัธ์    กับ

แรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ 

ดา้นราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และปัจจยัภายนอก

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ ไดแ้ก่  ดา้นครอบครัวและดา้นสังคมและวฒันธรรม ไม่มี

ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผู ้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ยกเวน้ ดา้นเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใชย้า

แผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  

คําสําคัญ: แรงจูงใจ  ยาแผนโบราณ    
 

ABSTRACT 
 

This study has objectives to study influence of personal factors on 

motivation of consumers in Bangkok in choosing traditional medicines and 

relationship between marketing and relating external factors and their motivation.  It 

utilized questionnaire to collect data from  samples that are four hundred consumers 

with two main required qualifications – minimum age of eighteen years and usage 

experience for traditional medicines in business area and large-sized department 

stores in each of six chosen districts as the representative of six administrative 

districts in Bangkok.  Research period includes three months during February till 
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April 2012 and statistic issues used to analyze the collected data consist of 

percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and MRA.  

Consequence of this study conclude that gender influence most factors of 

motivation in choosing traditional medicines, excluding factors of trust in no side-

effects and proud and introduction at significant level of 0.05.  Age, educational 

level, career and average monthly income influence all factors of motivation in 

choosing traditional medicines at significant level of 0.05.  Most of marketing 

factors, excluding price, have relationship with the motivation. Conversely, most of 

relating external factors, excluding economy, have no relationship with the 

motivation at significant level of 0.05.   
 

KEY WORDS:  MOTIVATION, TRADITIONAL MEDICINES 

บทนํา 

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (2555);  องคก์ารเภสัชกรรม (2555) 

ยาแผนโบราณ เป็นยาท่ีมุ่งหมายสําหรับใชใ้นการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ซ่ึง

อยู่ในตาํรายาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศ หรือยาท่ีรัฐมนตรีประกาศให้เป็นยา

แผนโบราณ หรือยาท่ีไดรั้บอนุญาตให้ข้ึนทะเบียนตาํรับยาเป็นยาแผนโบราณ ซ่ึงเป็น

การนาํเอาสมุนไพรจากพฤกษชาติ สัตว ์หรือแร่ มาผสม ปรุง หรือการแปรสภาพ 

สมุนไพรท่ีถูกแปรรูปเป็นยาแผนโบราณมีทั้งท่ีอยูใ่นรูปยานํ้า ยาเมด็ หรือแคปซูล  

ยาแผนโบราณเป็นผลิตภณัฑท่ี์จาํเป็นต่อการรักษาโรค ท่ีตอ้งไดรั้บกาควบคุม

การผลิต และจาํหน่าย ในปัจจุบนัมียาแผนปัจจุบนัหลายชนิดท่ีมีสรรพคุณในการักษา

เป็นอย่างดีและสะดวกในการใช้ แต่อาจมีราคาสูงและอาจส่งผลขา้งเคียงได ้ยาแผน

โบราณจึงกลายเป็นทางเลือกสอดคลอ้งกบักระแสนิยมของสังคม ทาํให้มีควาตอ้งการ

ใชย้าแผนโบราณและยาสมุนไพรเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนมาก ท่ีช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ

ไดเ้ป็นอยา่งดีภายใตก้ารดาํเนินการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ผูว้ิจยัได้ให้ความสําคัญต้องการใช้ยาโดยเฉพาะแผนโบราณและเล็งเห็น

ช่องทางธุรกิจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมยา จึงตดัสินใจเลือกศึกษาแรงจูงใจในการเลือกใช้
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ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งศึกษาถึงความสัมพนัธ์

ของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางการตลาด และปัจจยัภาย

ต่างๆ ประกอบดว้ย ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ท่ีมีต่อพฤติกรรมและ

แรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภค โดยหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ไดท้ราบ

ถึงพฤติกรรมการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

ปัจจุบนั และทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีเลือกศึกษากบัแรงจูงใจในการ

เลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํไปใชเ้ป็นแนวทาง

ในการวางแผนการผลิตและการจาํหน่ายยาท่ีมีประสิทธิภาพตรงกบัความตอ้งการของ

ผูบ้รโภคมากข้ึน รวมทั้งการใชเ้ป็นขอ้มูลสําหรับการอา้งอิงสําหรับผูป้ระกอบการใน

ธุรกิจยาต่อไป  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ยา

แผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาด และแรงจูงใจในการ

เลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ

แรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร และความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการ

เลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ทาํให้ได้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในธุรกิจยา  ทั้งแผน

ปัจจุบนัและแผนโบราณ รวมถึงสมุนไพรต่างๆ ท่ีสามารถนําไปปรับใช้เป็นแนว

ทางการดําเนินธุรกิจ วางแผนการผลิตและการตลาดเพื่อให้สามารถตอบสนอง

ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการมากข้ึน 
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สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผน

โบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

2. ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผน

โบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีความสัมพนัธ์ กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้

ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิด 

 

      ตัวแปรอสิระ                  ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ   อาย ุ  ระดบัการศึกษา  

2. อาชีพ   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

       

ปัจจัยทางการตลาด 

3. ผลิตภณัฑ ์ 

4. ราคา  

5. ช่องทางจดัจาํหน่าย  

6. การส่งเสริมตลาดและการส่ือสารการตลาด

แบบครบวงจร  
      

ปัจจัยภายนอกอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง 

7. ครอบครัว 

8. เศรษฐกิจ 

9. สังคมและวฒันธรรม 

 

แรงจูงใจในการ

เลอืกใช้ยาแผน

โบราณของผู้บริโภค

ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการ

เลือกใช้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี ครอบคลุม

เน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

องคก์ารเภสัชกรรม (2555) ยาแผนโบราณ ตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 

หมายถึง ยาท่ีใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณหรือบาํบดัโรค ซ่ึงอยู่ในตาํรา

ยาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศหรือยาท่ีรัฐมนตรีประกาศเป็นยาแผนโบราณ หรือ

ยาท่ีไดรั้บอนุญาตใหข้ึ้นทะเบียนตาํรับยาเป็นยาแผนโบราณ 

Schiffman and Kanuk (2000) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนและ

กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเสาะแสวงหา การเลือก การซ้ือ 

การใช ้การประเมินผล และการใชส้อยผลิตภณัฑ์และบริการ เพื่อสนองความตอ้งการ

และปรารถนาอยากไดใ้หไ้ดรั้บความพึงพอใจ 

พงษพ์ฒัน์ รักอารมณ์ (2555) แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง กระบวนการท่ีชกั

นาํโนม้นา้วใหบุ้คคลเกิดความมานะพยายามเพื่อสนองตอบความตอ้งการบางประการ

ใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 

Kurtz (2008) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การ

ผสมผสาน 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ การกาํหนดราคา ช่องทางการจดัจาํ

หนาย และการส่งเสริมการตลาด เพื่อกาํหนดความตอ้งการและความช่ืนชอบในตลาด

เป้าหมาย  

ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณแบบสํารวจ (Quantitative and Survey 

Research) โดยใช้แบบสอบถามท่ีม่ีโครงสร้างของกลุ่มขอ้คาํถามแบบปลายปิด 4  

ส่วนและในส่วนของการให้แสดงขอ้แนะนาํในดา้นต่างๆ อย่างอิสระ เป็นเคร่ืองมือ

วิจยัสําหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมี

ประสบการณ์การเลือกใชย้าแผนโบราณมาก่อนในเขตพญาไท 45 คน เขตปทุมวนั 35 
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คน เขตลาดพร้าว 74 คน เขตบางกะปิ 91 คน เขตธนบุรี 75 คน และเขตภาษีเจริญ 80 

คน รวม 400 ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี จาํแนกออกได้เป็น สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  One-way ANOVA 

(F-test) โดยทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ (post hoc test) ของฟิชเชอร์ (Fisher’s 

Least-Significant  Difference: LSD) และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.00 มีอายุระหวา่ง  31-

35 ปี ร้อยละ 31.00 สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 30.00 มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 46.50 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-

30,000 บาท ร้อยละ 30.00 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย

ทางการตลาด 

พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดในภาพรวมให้

ความสําคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด และการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรมาก

ท่ีสุด ตามมาดว้ยดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคาตามลาํดบั 

ในการพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในดา้นผลิตภณัฑ ์

โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นความเป็นธรรมชาติ หรือสมุนไพรของผลิตภณัฑ์ยา

แผนโบราณส่งผลทาํให้ไม่มีผลขา้งเคียงท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายมากท่ีสุด ดา้นราคา 

ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นราคา ท่ีถูกกว่าราคาของผลิตภณัฑ์ยาแผนปัจจุบนัมาก

ท่ีสุด ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย ให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านสถานท่ีจาํหน่ายท่ีตั้งอยู่

ใกลท่ี้พกั ท่ีทาํงานหรือสถานศึกษามากท่ีสุด และดา้นการส่งเสริมการตลาดและการ

ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นประเภทของการส่ือสาร
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การตลาด และจาํนวนของประเภทการส่ือสารการตลาดและการผสมผสานการใชก้าร

ส่ือสารการตลาดเท่ากนัมากท่ีสุด 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย

ภายนอกอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน

ภาพรวมใหค้วามสาํคญัดา้นครอบครัวมากท่ีสุด ตามมาดว้ยดา้นสังคมและวฒันธรรม 

และดา้นเศรษฐกิจตามลาํดบั 

ในการพิจารณารายดา้น กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในดา้นครอบครัว โดยให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นบทบาทของผูริ้เร่ิมในครอบครัวมากท่ีสุด ดา้นเศรษฐกิจ ให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นขนาดของตลาด และสภาพการแข่งขนัของผลิตภณัฑ์ยาแผน

โบราณมากท่ีสุด และดา้นสังคมและวฒันธรรม ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นทศันคติ 

และความเช่ือเก่ียวกบัการใชส้มุนไพรรักษาโรคมากท่ีสุด 

4. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบั

แรงจูงใจในการเลอืกใช้ยาแผนโบราณของผู้บริโภค 

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น เก่ียวกบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณ 

โดยใหค้วามสําคญัมากท่ีสุด กบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณ 

ท่ีสามารถรักษาโรคใหห้ายไดต้ามท่ีตอ้งการ  

5. สรุปผลข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.50 ให้ขอ้เสนอแนะตามดา้น

ต่างๆ ได้แก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณ ด้านราคาของผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณ 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายของผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณ ดา้นการส่งเสริมการตลาดและ

การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรสําหรับผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณ ดา้นครอบครัว

ในมุมมองท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผนโบราณ ดา้นเศรษฐกิจท่ี

มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณ ด้านการสังคมท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณ และด้านวฒันธรรมท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผนโบราณ  
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5.1.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการ

เลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

พบว่า ด้านเพศท่ีแตกต่างกันมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผน

โบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่แตกต่างกนั ยกเวน้ ปัจจยัดา้น

ความรู้สึกไวว้างใจผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณท่ีไดใ้ช ้โดยอุ่นใจจากผลขา้งเคียงต่างๆ 

และปัจจยัด้านความภูมิใจและยินดีแนะนําผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณ บอกต่อหรือ

ชกัชวนใหบุ้คคลรอบขา้งใชต้ามอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณ

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทุกปัจจยัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 โดยมี 10 คู่ของช่วงอายุท่ีมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผน

โบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ยา

แผนโบราณของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทุกปัจจัยแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมี 9 คู่ของระดบัการศึกษา ท่ีมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจ

ในการเลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณ

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทุกปัจจยัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 โดยมี 5 คู่ของอาชีพท่ีมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผนโบราณ

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้

ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทุกปัจจยัแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมี 11 คู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีมีอิทธิผลต่อ

แรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์    กบัแรงจูงใจในการ

เลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผน

โบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผน

โบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านการส่งเสริมการตลาด และการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรมี

ความสัมพนัธ์    กับแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ทั้ ง น้ี  ปัจจัยทางการตลาดส่วนใหญ่ ยกเว้น  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัแรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน

การเลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ดา้นครอบครัวไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผน

โบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผนโบราณของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นสังคมและวฒันธรรม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ยา

แผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนภสัรัญชน์ ฤกษเ์รือง

ฤทธ์ิ (2553)  เร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลอู่ทอง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี ของชรินชัย เจริญสิริวิไล (2550) เร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการ 

และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกร้านขายยาแผนปัจจุบนั 

ในกรุงเทพมหานคร ของพิสิทธ์ิ ลํ้าประเสริฐ (2547) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นภัสรัญชน์%20ฤกษ์เรืองฤทธิ์,%202527-&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นภัสรัญชน์%20ฤกษ์เรืองฤทธิ์,%202527-&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ยาพาราเซตามอลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ของปีฐพล รัตนจินดา (2551) 

เร่ืองปัจจยัทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ของอุไรวรรณ์ อัศวภูมิ (2550) เร่ืองทัศนคติท่ีมีต่อยา

สมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และของมณัฑนา ทรัพยเ์จริญพนัธ์ 

(2550) เร่ืองพฤติกรรมการบริโภคยาแผนโบราณในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

ผูป้ระกอบการผลิตและจาํหน่ายยาแผนโบราณควรให้ความสําคญักับทุก

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้เสนอแนะในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรมีการควบคุมการผลิตตลอดกระบวนการอยา่งจริงจงัเพื่อ

ป้องกนัการใช้สารมีพิษผสมในยาแผนโบราณ และสร้างความมัน่ใจแกผู้บ้ริโภคใน

การเลือกใชย้าท่ีมาจากธรรมชาติอยา่งแทจ้ริงท่ีไม่มีผลขา้งเคียงใดๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การให้ความสําคัญของผูบ้ริโภคเก่ียวกับความเป็นธรรมชาติหรือสมุนไพรของ

ผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณ ส่งผลทาํให้ไม่มีผลขา้งเคียงท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายมาก

ท่ีสุด  

ดา้นราคา  ควรมีการควบคุมในการกาํหนดราคาให้มีมาตรฐานสมเหตุสมผล

ตามต้นทุนการผลิตและความต้องการในตลาด และมีราคาท่ีถูกกว่าราคาของ

ผลิตภณัฑย์าแผนปัจจุบนั 

ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย  ควรมีการส่งเสริมให้มีการวางจาํหน่ายยาแผน

โบราณร่วมกบัร้านจาํหน่ายยาแผนปัจจุบนั มากข้ึน เพื่อเพิ่มช่องทางและการกระจาย

จุดจาํหน่ายให้สามารถเขา้ถึงได้มากและง่ายข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการท่ีผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญัต่อสถานท่ีจาํหน่ายท่ีตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั ท่ีทาํงาน หรือสถานศึกษามากท่ีสุด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดและการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ควรเน้น

ความสามารถในการเขา้ถึงในขอ้มูลข่าวสาร ประเภทการส่ือสารการตลาดจึงความมี

ความหลากหลายและใช้ร่วมกนัตามความเหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดท่ีมี

ความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี 
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ดา้นครอบครัว ควรให้ความสําคญัต่อบทบาทของการริเร่ิมจากครอบครัว 

เน่ืองจากครอบครัวเป็นสถาบนัพื้นฐานท่ีมีความสําคญัในการจูงใจให้สมาชิกใน

ครอบครัวเลือกใชย้าแผนโบราณไดโ้ดยง่าย 

ด้านเศรษฐกิจ  ควรเน้นทางเลือกในการรักษาโรคท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพแต่มีตน้ทุนไม่สูงของยาแผนโบราณสกดัมาจากสมุนไพร ซ่ึงมีความ

เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจโดยทัว่ไป อีกทั้งเป็นแนวทางการส่งเสริมสภาพการ

แข่งขนัของผลิตภณัฑย์าแผนโบราณไดอี้กดว้ย 

ดา้นการสังคมและวฒันธรรม ควรทาํการตลาดบนพื้นฐานของทุนเดิมในดา้น

ทศันคติ และความเช่ือเก่ียวกับการใช้สมุนไพรรักษาโรคของผูบ้ริโภค ทาํให้ใช้

แรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณได้ง่าย ทั้งน้ี ควรทาํใช้ประโยชน์จากความ

หลากหลายทางชีวภาพในดา้นสมุนไพรของประเทศ และทาํการวิจยัเพื่อพฒันายา

แผนโบราณให้มีความหลากหลายในการรักษาให้ครอบคลุมโรค ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

ควรต่อยอดการศึกษา โดยเลือกทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมี

ความหลายหลากมากข้ึน 

ควรทาํการศึกษากลุ่มตวัอย่างนอกเหนือจากกลุ่มประชากรเป้าหมายใน

งานวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงอาศยัอยู่ในเมืองใหญ่อ่ืนๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีมุมมองแตกต่างกนั

มากข้ึนและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคหลากหลายกลุ่มมากข้ึน 

เอกสารอ้างองิ 

กมลวฒัน์ ธรรมรักษา. “คุณค่าตราสินค้าและการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 

(IMC) ทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการใช้ผลติภัณฑ์นํา้ยาเปลี่ยนสีผมในเขต

กรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการจดัการ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ, 

2553 
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กฤษติกา คงสมพงษ.์ “การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร สําคัญต่อการตลาดยุคใหม่

อย่างไร.” บทความ, Marketeer Magazine ฉบบัท่ี 63 พฤษภาคม 2548 

กิตติพนัธ์ คงสวสัดิเกียรติและคณะ. ระเบียบวธีิวจัิยทางธุรกจิ. กรุงเทพมหานคร: 

เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2552 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม.่ แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์. 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน, 2554 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. แรงจูงใจ. คู่มือประกอบการสอนประจาํ

สาขาวชิาสังคมศึกษา, 2554 

จิตราภรณ์ วนัใจ. “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจจัดจําหน่าย

ยาสมุนไพรไทยของผู้ประกอบการร้านขายยา จังหวดัเชียงราย.” รายงาน

การศึกษาอิสระสาขาวชิาการจดัการทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ,  มหาวทิยาลยั

ราชภฏัเชียงราย, 2548 

จิรชยา  ติรณะประกิจ.  “ทศันคติของผู้บริโภคทีม่ีต่อร้านขายยาในเขต

กรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิตสาํหรับนกับริหาร สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะ

บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

ชรินชยั เจริญสิริวไิล. “พฤติกรรมการใช้บริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

มีอทิธิพลต่อการเลอืกร้านขายยาแผนปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร.” รายงาน

การศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2550 

ไซมอน โชติอนนัต.์ “การส่ือสารการตลาดครบวงจร.” บทความ, วารสารบริษทั ซิม

แอนดซ์นั คอมมิวนิเคชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั. 2554  

ธงชยั สันติวงศ.์ พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันา

พาณิช, 2517 

http://www.ba.cmu.ac.th/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=จิตราภรณ์%20วันใจ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย-การศึกษาอิสระ&field=21&institute_code=0&option=showindex_subject&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย-การศึกษาอิสระ&field=21&institute_code=0&option=showindex_subject&doc_type=0
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ธงชยั  สันติวงษ.์ พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด. พิมพค์ร้ังท่ี 9, กรุงเทพมหานคร: 

ไทยวฒันา, 2540 

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ. กลยุทธ์ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร. กรุงเทพมหานคร: ทิป

ป้ิง พอยท,์ 2544 

นภสัรัญชน์ ฤกษเ์รืองฤทธ์ิ.  “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลอู่

ทอง จังหวดัสุพรรณบุรี.” วทิยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553 

ปริญ ลกัษิตานนท.์ การบริหารตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิลมแ์ละไซเทก็ซ์, 

2541 

ปีฐพล รัตนจินดา. “ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ยาแผนโบราณ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการจดัการ, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2551 

พงษพ์ฒัน์ รักอารมณ์. พฤติกรรมองค์กร. คู่มือประกอบการเรียนการสอนวชิา

พฤติกรรมองคก์ร, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 

พรรณราย ทรพยะประภา. จิตวทิยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร: โอ เอส พร้ินต้ิง 

เฮาส์, 2529 

พรรษพล มงักรพิศม.์ “IMC Choose The Best for Grest”, บทความ, นิตยสาร 

BrandAge ประจาํเดือนตุลาคม 2549 

พระปลดัวรีะนนัท ์วรีนนุโท เจริญราช. “ความพงึพอใจในการใช้ยาสมุนไพรของ

ประชาชนในตําบลท่าวุ้ง อาํเภอท่าวุ่ง จังหวดัลพบุรี.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตร

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาไทยศึกษา, มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี, 

2550  

พวงเพชร วชัรอยู ่และสุปราณี สนธิรัตน์. จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร: เนติกุล

การพิมพ,์ 2537 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นภัสรัญชน์%20ฤกษ์เรืองฤทธิ์,%202527-&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สาขาวิชาวิทยาการจัดการ&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


158 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

พิสิทธ์ิ ลํ้าประเสริฐ. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกซ้ือยาพาราเซตามอลของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2547 

มณัฑนา ทรัพยเ์จริญพนัธ์. “พฤติกรรมการบริโภคยาแผนโบราณในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการจดัการ, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2550 

รุจาภา แพง่เกษร. การบริหารการตลาด (Marketing Management). เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั

รังสิต, 2555 

วไิลลกัษณ์ ภูประเสริฐ. “การใช้ยาสมุนไพรของประชาชนในเมืองท่าพระบาท แขวง

บอลคิําไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.” วทิยานิพนธ์ปริญญา

สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารสาธารณสุข, 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2553 

วทิยาลยัการอาชีพเทิง. หน่วยที ่9: ความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกจิกบัเศรษฐกจิและสังคม

ของประเทศ. คู่มือประกอบการสอน, 2555 

วลิาวณัย ์อภิจรรยาธรรม. “ความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ีต่อส่วนประสมทางการตลาด

ของร้านขายยาฟาสซิโน สาขาศิริราช.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับนกับริหาร สาขาวชิาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2550 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. การบริหารการตลาดยุคใหม่. พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร:  

พฒันาศึกษา, 2541 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: ธีระ

ฟิลม์และไซเทก็ซ์, 2541 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สาขาวิชาวิทยาการจัดการ&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.tice.ac.th&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tice.ac.th%2FIndex_1.htm&ei=PHdDT4HDL8ixrAfDhOCuBw&usg=AFQjCNEWGvBZcMR7NL3kkHyNlF8HhL3P7g


159 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ศุภวฒิุ สายเช้ือ. “สภาวะถดถอยของเศรษฐกจิโลก: ผลกระทบต่อประเทศไทย.” 

บทความ, วารสารสมาคมส่งเสริมผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มไทย (สสวท.) สาขาเชียงใหม่-ลาํพนู, 2554 

สาํนกัยา. กฎหมายยา. เอกสารแจก, 2555 

สําอางค ์งามวิชา. การบริหารการตลาด. พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพมหานคร: โอเดียนส

โตร์, 2543 

สุชา จนัทน์เอม. จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, 2533 

สุดาพร กุณฑลบุตร. หลกัการตลาดสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2550 

สุภาภรณ์ พลนิกร. พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร: โฮลิสติก 

พบัลิชช่ิง, 2548 

เสนาะ ติเยาว.์ หลกัการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2543 

เสรี วงษม์ณฑา. ครบเคร่ืองเร่ืองการส่ือสารการตลาด. กรุงเทพมหานคร: วสิิทธ์ิพฒันา, 

2540 

องคก์ารเภสัชกรรม. “ยาแผนโบราณ.” วารสารองคก์ารเภสัชกรรม. ธนัวาคม 2554 

อดุลย ์จาตุรงคกุล. การโฆษณา. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2518 

อรุณี รุ่งจิรา. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือสินค้าแผนกยาและผลติภัณฑ์เพือ่

สุขภาพในร้านวตัสันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงาน

การศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2550 

อารี พนัธ์มณี. จิตวทิยาสร้างสรรค์การเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร: ใยไหม เอดดิ

เคท, 2546 

อุไรวรรณ์ อศัวภูมิ. “ทศันคติทีม่ีต่อยาสมุนไพรของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการจดัการ, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2550 

http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.bot.or.th%3A81%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D12M63295I603H.3164691%26profile%3Dcm%26uri%3Dfull%3D3100001%40%2182209%40%210%26ri%3D1%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D192.168.193.34%40%21hzndb%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%2B%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%2591%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3.%26index%3D%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D1')
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สาขาวิชาวิทยาการจัดการ&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


160 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

Armstrong, Gary and Kotler, Phillip. Marketing and Introduction. 6th Edition, 

New Jersey: Pearson Education, 2003 

Bolles, R. C. Theory of Motivation. New York: Harper & Row, 1967 

Cherrington, D. J. Organizational Behavior: The Management of Individual and 

Organizational Performance. 2nd Edition, Boston: Allyn and Bacon, 1994 

Cronbach, Lee J. Coefficient Alpha And The Internal Structure Of Tests. 

Psychometrika, 1951  

Daft, R. L. Management. 5th Edition, New York: Harcourt College, 2000 

Dubrin, A. J. and Ireland, R. D. Management and Organization. 2nd Edition, 

Cincinnati, OH: South Western, 1993 

Engel, James F., Blackwell, Roger D., and Minard, A. Faul.  Consumer Behavior. 

7th  Edition,  

Fort Worth: The Dryden Press, 1993 

Etzel, Michael J., Walker, Bruce J. and Stanton, William J. Marketing. 12th 

Edition, Boston: McGraw-Hill, 2001  

Griffin, R. W. Management. 6th Edition, New York: Houghton Miflin, 1999 

Ivancevich , John M. and Matteson, Michael T. Organizational Behavior and 

Management.  

6th Edition, New York: McGraw- Hill Companies, 2002 

Kotler, Philip. Marketing Management. 10th Edition, New Jersey: Prentice-Hall, 

2000 

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

2003 

Kotler, Philip and Armstrong, Gary. Principles of Marketing. 9th Edition, New 

Jersey: Prentice Hall, 2001 



161 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

Kurtz, David L. Principles of Contemporary Marketing. China: South-Western, 

2008 

Loudon, David L. and Bitta, Albert. Marketing by Menu. New York: Van 

Nostrand Reinlord , 1993 

Luthans, F. Organizational Behavior. Singapore: McGraw-Hill, 1992 

Schermerhorn, John R. , Hunt, James G. and Osborn, Richard N.  Organizational 

Behavior. 8th Edition, USA: John Wiley & Sons, 2003 

Schiffman, Leon G. and Kanuk, Leslie Lazar.  Consumer Behavior. 7th Edition, 

New Jersey:  

     Prentice-Hall, 2000 

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

Marketing Paradigm: Integrated Marketing Communications. USA: 

McGraw-Hill, 2008 

Turner, Ronna C. and Carlson, Laurie. “Indexes of Item-Objective Congruence 

for Multidimensional Items.” International Journal of Testing Volume 3 

Number 2. 2003 

Vroom, V. H. Work and Motivation. Harmondsworth, England: Penguin, 1995 

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา. ข่าวประชาสัมพนัธ์ ข้อมูลกฎหมาย สาระน่า

รู้. ขอ้มูลออนไลน์, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.fda.moph.go.th 

สาํนกัผงัเมือง. ผงัเมืองรวม 2549. ขอ้มูลออนไลน์, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.bma-cpd.go.th 

องคก์ารเภสัชกรรม. รู้เร่ืองยา. ขอ้มูลออนไลน์, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.gpo.or.th 

 

 

 



162 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อผู้บริโภค 

ในการเลอืกใช้ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ทีผ่ลติในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 (THE FACTORS INFLUENCING THE CUSTOMERS  

IN CHOOSING THE AUTO FILM PRODUCED IN USA) 

ฉตัรธนะ กุลมา 1   ดร. พีรพงษ ์ฟูศิริ 2   

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

บทคัดย่อ 
 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค  ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด  และปัจจยัอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ 

และด้านความไวว้างใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศ

สหรัฐอเมริกา  การศึกษาใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยสํารวจจากผูใ้ชร้ถยนต์

ท่ีเลือกใชฟิ้ล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

400 คน แล้วนาํข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐานดว้ยสถิติ t-test F-test  และสถิติ Multiple Result of Analysis (MRA) กาํหนดระดบันยัสําคญั

ทางสถิติเท่ากบั 0.05 

 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุไม่เกิน 29 ปี มีอาชีพ

เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีเงินเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน มีการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชฟิ้ลม์กรอง

แสงรถยนต์มากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ สถานท่ีจดัจาํหน่าย ส่วนปัจจยัมีอิทธิพลใน

                                                           
 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ระดบัมาก คือ ราคา และการส่งเสริมการตลาด สําหรับปัจจยัอ่ืน  ๆท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชฟิ้ล์ม

กรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกามากท่ีสุด คือ ความไวว้างใจ รองลงมาคือ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัมากคือ ความภกัดีต่อสินคา้ 

ผลการสมมติฐาน พบวา่  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ รายได ้สถานภาพท่ีแตกต่าง

กนั มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา  ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์และการส่งเสริมการตลาด โดยทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา และปัจจยัอ่ืน  ๆ 

ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์สินคา้ ความไวว้างใจ และความภกัดีต่อสินคา้ โดยทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบั

การเลือกใชฟิ้ลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

คําสําคัญ: ฟิลม์รถยนต ์
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this independent research is to study personal factor of 

customers, marketing compound factors and other factors namely product images, 

product royalty and their trust having influence on final decision to choose and buy 

the auto film produced in USA. 

 This study uses data collecting method by questionnaires from the 

population customer applying the auto film produced in USA in Bangkok 

Metropolitan total 400 persons and then data have been analyzed for percentage 

frequency, standard deviation and test a statistic hypothesis of t-test, F-test and 

Multiple Result of Analysis (MRA) and specified statistical important meaning 

equal to 0.05.  

Result of study is summarized as follows: Majority of sample population is 

women aged not over 29 years old as private company employees with salary 

10,001-20,000 Baht / month and with  bachelor degree education and single. The 

marketing compounding factors influencing customers to choose and buy the auto 



164 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

film at most level are products and secondly distribution place. For the factor 

containing influence at much level are price and marketing promotion. Other factors 

containing influences on choosing and applying such auto film produced in USA at 

the most level are trust and secondly product images.  

Hypothesis result found that  Personal factors consisting of age, career, 

income and the different status has influence on choose and applying such auto film 

produced in USA. Marketing compound factors influencing on such auto film 

application namely products, marketing promotion and all factors have relation on 

the choosing and buy the auto film produced in USA and Other factors – image, 

trust and product royalty – all hav relation on such application to the auto film 

produced in USA. 

KEY WORDS:  AUTO FILM 

บทนํา 

ในปัจจุบนัรถยนต์มีบทบาทสําคญัอย่างยิ่งในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เรียก

ได้ว่าเป็นปัจจยัท่ี 5 ในการดาํรงชีพ เพราะรถยนต์ช่วยอาํนวยความสะดวกในการ

ทาํงาน ติดต่อธุรกิจ รวมทั้งยงัเป็นพาหนะขนส่งท่ีใชใ้นการคมนาคมทางบกท่ีสะดวก

รวดเร็ว ทาํให้ระยะเวลาเดินทางสั้นลงและถึงท่ีหมายในเวลาอนัรวดเร็ว ประกอบกบั

การขยายตวัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีอตัราเพิ่มข้ึน และระบบขนส่ง

มวลชนท่ีมีให้บริการยงัไม่มีประสิทธิภาพท่ีดีพอ บริการขนส่งสาธารณะมีอยู่จาํกดั

และมีความเส่ียงในการใช้บริการ อีกทั้งโครงข่ายของรถโดยสารประจาํทางก็ยงัไม่

ทัว่ถึง ถึงแมจ้ะมีรถไฟฟ้าลอยฟ้าและรถไฟฟ้าใตดิ้นมารองรับ แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อ

ความตอ้งการของประชาชนได ้ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง

และติดต่อธุรกิจจึงมีความตอ้งการรถยนตม์ากข้ึน ทาํให้ปริมาณการจาํหน่ายรถยนต์

เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ืองในระยะหลายปีท่ีผา่นมา 

นอกจากความสะดวกสบายในการเดินทางท่ีไดรั้บแลว้ ยงัเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึง

รสนิยมและฐานะของผูข้ ับข่ี ทาํให้ตลาดรถยนต์ยงัคงมีความน่าสนใจและมีการ
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แข่งขนักนัรุนแรงอยา่งต่อเน่ือง นอกเหนือจากความตอ้งการของผูใ้ชร้ถยนตท์างดา้น

ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแลว้ผูใ้ชร้ถยนตย์งัตอ้งการส่ิงอาํนวยความสะดวก

อ่ืน ๆ ท่ีจะทาํให้ผูใ้ช้รถยนตเ์กิดความพึงพอใจในการขบัข่ีสูงสุดโดยเฉพาะอุณหภูมิ

ในรถ ทาํให้ฟิล์มกรองแสงเร่ิมมีบทบาทในตลาดรถยนตม์ากข้ึน เน่ืองจากฟิล์มกรอง

แสงถือเป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งเพิ่มเติมในรถยนต์ซ่ึงมีคุณสมบติัหลายดา้น เช่น ช่วยกนั

ความร้อนเขา้สู่ห้องโดยสาร ช่วยประหยดัพลงังานท่ีใช้ทาํความเยน็ ลดอนัตรายจาก

การแตกกระจายของเศษกระจก ลดแสงจา้ใหท้ศันวสิัยในการขบัข่ีท่ีดี ปกป้องอุปกรณ์

ภายในรถไม่ให้ซีดจาง สร้างความเป็นส่วนตวั และยงัเป็นสินคา้ประเภทแฟชัน่ท่ีให้

ความสวยงามกบัรถยนตอี์กดว้ย ดงันั้น จึงเป็นอุปกรณ์ท่ีถือวา่มีความจาํเป็นในแง่การ

ใช้งานสูง ทาํให้มีปริมาณการใช้งานของฟิล์มกรองแสงเพิ่มมากข้ึนตามอตัราการใช้

รถยนต์ในช่วงท่ีผ่านมาฟิล์มกรองแสงไดรั้บการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก เม่ือภาครัฐมี

แนวทางท่ีจะออกกฎหมายควบคุมความเขม้ของฟิล์มกรองแสงรถยนต์เพื่อป้องกนั

อาชญากรรม แต่ในท่ีสุดกฎหมายก็เป็นอนัลม้เลิกไป เน่ืองจากความไม่รัดกุมในแง่

ปฏิบติั ซ่ึงในช่วงนั้นทาํให้ผูใ้ช้รถต่ืนตวัอย่างมากในการนํารถไปติดฟิล์มเพื่อให้

ถูกตอ้งตามขอ้กฎหมายกาํหนด ขณะเดียวกนัทาํให้มีฟิล์มกรองยี่ห้อใหม่ ๆ เขา้มาใน

ตลาดรถเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงในปัจจุบนัมีไม่ตํ่ากวา่ 30 ยี่ห้อ จึงเกิดการแข่งขนัในตลาด

สินคา้ประเภทน้ีสูงสุด โดยมียี่ห้อสามเอ็มเป็นผูน้าํตลาด เน่ืองจากเขา้มาทาํตลาดใน

เมืองไทยเป็นยี่ห้อแรก ๆ และมีการนําเสนอฟิล์มกรองแสงแบบใหม่ เช่น ฟิล์ม

ป้องกนัรอยขีดข่วน นอกจากน้ียงัมียี่ห้อลามิน่าเขา้มาทาํตลาด โดยเนน้ในเร่ืองการให้

ความรู้ท่ีแทจ้ริงในการเลือกใชฟิ้ล์มและการใชเ้คร่ืองมือในการติดฟิล์ม รวมถึงมียี่ห้อ

วีคูลซ่ึงเจาะกลุ่มลูกคา้ระดบัสูงโดยวางราคาสูงกว่ายี่ห้ออ่ืนในตลาดและยงัมียี่ห้ออ่ืน 

ๆ เช่น มาร์ติโก คีพคูล คาร์ดินอล และฮานิตะ เป็นตน้ (ศรัญย ูตนัติเสรี, 2545) 

เน่ืองจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ยิ่งถา้ขบัรถก็ยิ่งมีโอกาสเจอกบัแสงแดด

และความร้อนไดอ้ยา่งมากจนบางคร้ังผูใ้ช้รถยนตแ์ทบจะทนไม่ได ้ วิธีหน่ึงท่ีจะช่วย

ลดความร้อนจากแสงแดดไดคื้อการติดตั้งฟิล์มกรองแสง แต่ในตลาดเมืองไทยก็มีอยู่

มากมายหลายยี่ห้อ ผูใ้ช้รถยนต์ควรมีวิธีพิจารณาเลือกติดตั้งฟิล์มกรองแสงให้คุม้ค่า

และเกิดประโยชน์สูงสุด ดงันั้นเม่ือตอ้งการฟิล์มท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ส่ิงท่ีตอ้ง
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พิจารณาอนัดบัแรกคือมาตรฐานของโรงงานผูผ้ลิตฟิล์ม โดยฟิล์มท่ีไดรั้บการยอมรับ

ในคุณภาพมาตรฐานมาเป็นระยะเวลานาน ก็คือฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในประเทศไทยตลาดของฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ท่ีผลิตในประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้น มีมูลค่าเป็นท่ีน่าสนใจของผูล้งทุนทั้งในวงการและนอกวงการมาก 

ทาํให้มีการแข่งขนักนัสูง ผูบ้ริโภคจะพบว่ามีฟิล์มมากมายยี่ห้อท่ีไม่เคยรู้จกัมาก่อน 

ภาพรวมการแข่งขนัของตลาดฟิล์มกรองแสงในปี 2554 ค่อนขา้งจะคึกคกัซ่ึงเป็นผล

มาจากตลาดรถยนตท่ี์เติบโตข้ึน ทาํใหมี้ผูป้ระกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่เขา้มาใน

ตลาด ในช่วงท่ีจะเขา้ใกล้ฤดูร้อนทาํให้หลายค่ายผูป้ระกอบการมีการเปิดตวัสินคา้

ใหม่ๆ เขา้มาป้อนตลาด มูลค่าตลาดรวมของฟิลม์กรองแสงในประเทศไทยมีประมาณ 

1,400 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มบนและกลางประมาณ 60% และระดบัล่าง 40% 

หรือหากแยกออกมาเป็นกลุ่มฟิลม์รถยนตจ์ะมีประมาณ 90% และฟิลม์อาคาร 10% ซ่ึง

แนวโน้มของตลาดน้ีกาํลังเติบโตเร่ือยๆ และถือเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีทาํให้ตลาดมี

ผูป้ระกอบการเขา้มามากข้ึน 

จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมุ่งศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชฟิ้ล์มกรอง

แสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองต้นแก่ผูป้ระกอบ

ธุรกิจฟิล์มกรองแสง รวมถึงผูส้นใจท่ีจะดาํเนินธุรกิจน้ีไดใ้ช้เป็นแนวทางพฒันาและ

ปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผูบ้ริโภคและเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจทัว่ไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคท่ีเลือกใช้

ฟิลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

เลือกใชฟิ้ลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ 

และดา้นความไวว้างใจ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชฟิ้ล์มกรองแสงรถยนตท่ี์ผลิต

ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เป็นขอ้มูลสาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจฟิลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศ

สหรัฐอเมริกา รวมถึงผูส้นใจท่ีจะดาํเนินธุรกิจน้ีเป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจ ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหป้ระสบความสาํเร็จต่อไป 

2. เป็นแนวทางกบัฝ่ายการตลาดของบริษทัจาํหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ี

ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกานาํไปวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์แผนการตลาด เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. เพื่อเป็นฐานขอ้มูลสาํหรับกิจการอ่ืนๆ นาํไปประยุกตป์รับใชใ้นการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาให้

เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค 

4. เพื่อทราบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือฟิล์มกรอง

แสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนัของผูบ้ริโภคสามารถนาํไป

ศึกษาและประยกุตใ์ชไ้ด ้

5. ผลการวิจยัสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการศึกษาและวิจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัฟิลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ

การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสง

รถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

สถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้

ฟิลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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3. ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ และดา้น

ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชฟิ้ลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 

กรอบแนวคิด 
 

      ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้บริโภค  

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. อาชีพ  

4. รายได้ 

5. ระดบัการศกึษา 

6. สถานภาพ  

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด  

1. ด้านผลิตภณัฑ์  

2. ด้านราคา  

3. ด้านสถานท่ีจดัจําหนา่ย  

4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 

ปัจจยัอ่ืน ๆ  

1. ด้านภาพลกัษณ์สินค้า  

2. ด้านความภกัดีตอ่สินค้า  

3. ด้านความไว้วางใจ 

 

การเลือกใช้ฟิล์ม

กรองแสงรถยนต์ 

ท่ีผลิตในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อผูบ้ริโภค ท่ีเลือกใชฟิ้ลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่  

ปัจจัยทางการตลาด (Marketing Factors) หรือส่วนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) หมายถึง ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด เป็น

ปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได้นาํ มาใช้เพื่อให้ธุรกิจประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย

สูงสุดของกิจการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2543 : 32-33) 

ภาพลกัษณ์ หมายถึง องค์รวมของความเช่ือ ความคิด และความประทบัใจท่ี

บุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงทศันคติและการกระทาํใดๆ ท่ีคนเรามีต่อส่ิงนั้น จะมี

ความเก่ียวพนัอยา่งสูงกบัภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้นๆ (Kotler, Philip Kotler, 2000:553) 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีสมํ่าเสมอ

จนกระทั่งอาจมีการซ้ือตราสินค้า เดิมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดบริษัทหน่ึง 

(Schiffman; & Kanuk. 1994: 658) 

ความไวว้างใจ เป็นองค์ประกอบทีจาํเป็นและสําคัญต่อความสัมพนัธ์ท่ี

ประสบสาํเร็จ (Selnes, 1993) 

ระเบียบวธีิวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม

ท่ีม่ีโครงสร้างของกลุ่มขอ้คาํถามแบบปลายปิด 4  ตอนเป็นเคร่ืองมือวิจยัสําหรับเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบัผูใ้ชร้ถยนต์ทุกชนิดในเขตกรุงเทพมหานครในเขตบางเขต เขตมีน

บุรี เขตลาดพร้าว และเขตดอนเมือง รวม 4 เขตๆ ละ 100 ตวัอยา่งเท่ากนั รวมเป็น 400 

ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี จาํแนกออกได้เป็น สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ 

Independent Sample Test (t-test), One-way ANOVA (F-test) และ Multiple 
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Regression Analysis (MRA)  เพื่อทดสอบสมมติฐานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

สรุปผลการวจัิย 

ส่วนท่ี   1   สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.25 โดยมีอายไุม่เกิน 29 ปี ร้อย

ละ 42.50 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 60.00 มีเงินเดือนระหว่าง 

10,001-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 30.00 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 

ร้อยละ 80.00 และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 53.75 

ส่วนท่ี   2   สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ี

ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นสถานท่ี

จดัจาํหน่าย สําหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัมาก ได้แก่ ด้านราคา และด้านการ

ส่งเสริมการตลาดตามลาํดบั เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ขอ้ท่ีมีความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ช่วยบรรเทา

ความร้อนไดดี้ รองลงมาคือ คุณภาพของฟิลม์กรองแสง  

ดา้นราคา พบวา่ มีความสําคญัในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมเม่ือ

เปรียบเทียบกบัคุณภาพ รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณสมบติั  

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย พบวา่ มีความสําคญัในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ ไดแ้ก่ 

สะดวกในการจอดรถ รองลงมาคือ มีการจดัสถานท่ีทาํใหดู้สวยงามน่ามอง  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีความสําคญัในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ มี

บริการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ รองลงมาคือ การโฆษณา 

ส่วนท่ี   3   สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งก่ียวกบัปัจจยั

อ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กับการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

ดา้นท่ีใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความไวว้างใจ และดา้นภาพลกัษณ์

สินคา้ ส่วนดา้นท่ีใหค้วามสาํคญัมากคือ ดา้นความภกัดีต่อสินคา้  
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ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ฟิล์มกรอง

แสงท่ีผลิตในประเทศอเมริกาเป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียงมาเป็นระยะเวลานาน 

รองลงมาคือ ตราสินคา้ของฟิล์มกรองแสงท่ีผลิตในอเมริกาเป็นท่ีรู้จกัและนิยมใชก้นั

อยา่งแพร่หลาย  

ดา้นความจงรักภกัดี พบวา่ ขอ้ท่ีให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เม่ือ

นึกถึงฟิล์มกรองแสงรถยนต์ จะนึกถึงฟิล์มท่ีผลิตในประเทศอเมริกาเป็นอนัดบัแรก 

รองลงมาคือ จะบอกต่อผูอ่ื้นเก่ียวกบัฟิล์มกรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศอเมริกา

ในแง่ท่ีดี  

ดา้นความไวว้างใจ โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

มีความสําคญัในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ ไดแ้ก่ มีการรับประกนัสินคา้ รองลงมาคือ มี

ความไวว้างใจในบริษทัผูผ้ลิต  

ส่วนท่ี   4   สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัการ

เลือกใชฟิ้ลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความความคิดเห็นต่อการเลือกใชฟิ้ล์มกรองแสงรถยนต์

ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ มีความสาํคญัมากท่ีสุดทุกขอ้ ไดแ้ก่ เช่ือวา่การไดเ้ลือกใชฟิ้ล์มกรองแสงท่ีผลิต

ในประเทศสหรัฐอเมริกายี่ห้อน้ีเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งแล้ว รองลงมาคือ ใน

ภาพรวมแลว้มีความพึงพอใจท่ีไดเ้ลือกใชฟิ้ลม์กรองแสงท่ีผลิตในสหรัฐอเมริกา  

ส่วนท่ี   5   สรุปผลการวเิคราะห์การทดสอบสมมติฐานของการศึกษา 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ และ

สถานภาพ ยกเวน้ เพศและระดบัรายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการเลือกใชฟิ้ล์ม

กรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

ทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน

สถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 
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ทุกปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ และดา้น

ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชฟิ้ลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศ

สหรัฐอเมริกาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.25 มีอายุ

น้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 42.50 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 60.00 มี

เงินเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 30.00 มีการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี ร้อยละ 80.00 และมีสถานภาพโสด ร้อยละ 53.75  และปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กับการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543: 32-33) 

เก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดหรือส่วนประสมการตลาด ซ่ึงหมายถึงผลิตภณัฑ์ ราคา 

การจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมไดน้าํ มาใชเ้พื่อให้

ธุรกิจประสบความสําเร็จตามเป้าหมายสูงสุดของกิจการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้

ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ 

ด้านสถานท่ีจัดจําหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอจัฉรา เจนระฆงัทอง (2554) เร่ืองปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือฟิล์มกรองแสงสําหรับรถยนต์ของ

เจ้าของรถยนต์ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่าเจ้าของรถยนต์จดัอนัดับ

ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือฟิล์ม

กรองแสงสําหรับรถยนต์ให้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด นอกจากน้ีผล

การศึกษาในคร้ังน้ียงัพบวา่ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชฟิ้ล์มกรองแสง

รถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ด้านท่ีให้ความสําคญัมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านความไวว้างใจ และด้าน

ภาพลกัษณ์สินค้า ส่วนด้านท่ีให้ความสําคญัมากคือ ด้านความภกัดีต่อสินค้า ซ่ึงมี

ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Kotler อา้งถึงใน รุ่งรัตน์ ชยัสําเร็จ (2541) เก่ียวกบั

ภาพลกัษณ์เป็นวิถีท่ีประชาชนรับรู้เก่ียวกบับริษทัหรือผลิตภณัฑ์ของบริษทั ทฤษฎี
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ของ Schiffman; & Kanuk (1994) เก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีหมายถึงความพึง

พอใจท่ีสมํ่าเสมอ จนกระทัง่อาจมีการซ้ือตราสินคา้เดิมในผลิตภณัฑ์ของบริษทัใด

บริษทัหน่ึง แนวคิดของ  Chaudury และ Holobrook (2001) เก่ียวกบัความไวว้างใจท่ี

เป็นความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อความสามารถในการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม

ของตราสินคา้ และผลการศึกษาของเกรียงไกร โอวาสิทธ์ิ (2550) เก่ียวกบัแนวโน้ม

พฤติกรรมในการซ้ือฟิล์มกรองแสงรถยนต์ลามีน่า LAMINA ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

ดา้นผลิตภณัฑ์ จากผลการวิจยัพบว่า ผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัการเลือกใชฟิ้ลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกามากท่ีสุด ดงันั้น 

ควรให้ความสําคญัในการวิจยัและพฒันา (Research and Development) เพื่อให้ฟิล์ม

กรองแสงมีประสิทธิภาพการใชง้านมากท่ีสุด โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการบรรเทา

ความร้อนเพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนมีแดดแรง ฟิล์มกรองแสดงจึงต้องมี

ความสามารถในการกรองแสงแดดและช่วยให้การมองเห็นชัดเจน อีกทั้ งให้

ความสําคญัในดา้นความปลอดภยัของผูข้บัข่ีเช่น ช่วยในการยึดเกาะกระจกมากข้ึน 

และคุณสมบติัอ่ืน  ๆ เช่น สี ความเงางาม เป็นตน้  

ดา้นราคา จากผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคพึงพอใจกบัราคาท่ีเหมาะสมเม่ือกบั

คุณภาพ และคุณสมบติั ดงันั้น ควรมีการตั้งราคาจาํหน่ายให้เหมาะสมกบัคุณภาพและ

คุณสมบัติของฟิล์มกรองแสงรถยนต์ในแต่ละรุ่นเพื่อสร้างความแตกต่างและ

ภาพลกัษณ์ให้กบัผลิตภณัฑ์ และเป็นทางเลือกสําหรับผูบ้ริโภคมากข้ึน ตลอดจนให้

ความสําคญัในด้านวิธีการชาํระเงินเพื่ออาํนวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภคมากข้ึน 

เช่น รับบตัรเครดิต ระยะเวลาการชาํระเงิน หรือการใหผ้อ่นชาํระได ้เป็นตน้ 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ควรใหค้วามสําคญักบัการเลือกทาํเลท่ีตั้งของตวัแทน

จาํหน่ายโดยคาํนึงถึงความสะดวกของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด โดยเฉพาะสถานท่ีจอดรถ

ควรสะดวกและเพียงพอ การตกแต่งสถานท่ีสวยงามน่ามอง มีความสะดวกในการ
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เดินทางโดยใกลแ้หล่งชุมชน เช่น สถานศึกษา ท่ีทาํงาน ท่ีพกัอาศยั เป็นตน้ ตลอดจน

อาํนวยความสะดวกในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค โดยมีการจดัแสดงตวัอย่างฟิล์มไว้

หลากหลาย โดยเฉพาะรุ่นท่ีขายดีเป็นท่ีนิยมและรุ่นท่ีออกใหม่ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากผูบ้ริโภคพึงพอใจในบริการสอบถาม

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้มากท่ีสุด ดงันั้น ควรฝึกอบรมพนกังานอย่างสมํ่าเสมอเก่ียวกบั

การให้ความรู้เร่ืองฟิล์มกรองแสง และควรมีการสร้างฐานขอ้มูลลูกคา้เพื่อติดตามผล

การให้บริการ ตลอดจนมีการโฆษณาตามส่ือต่างๆ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ วิทย ุ

นิตยสารรถยนต ์เป็นตน้ และประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ

สังคม เป็นตน้ และในโอกาสพิเศษควรมีการลดราคา การแจกของกาํนลั (Premium) 

การใหคู้ปองส่วนลด และการชิงโชคของรางวลั เป็นตน้ 

ด้านภาพลักษณ์สินค้า ผูบ้ริโภคเห็นว่าฟิล์มกรองแสงท่ีผลิตในประเทศ

อเมริกาเป็นท่ียอมรับมีช่ือเสียงมาเป็นระยะเวลานานเป็นท่ีรู้จกัและนิยมใช้กนัอย่าง

แพร่หลาย ดงันั้น ควรมีการรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีอยา่งน้ีต่อไปและสั่งสมใหเ้พิ่มมากข้ึน 

มีการเผยแพร่ตามส่ือต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอและเผยแพร่ภาพลกัษณ์ของฟิล์มกรองแสง

ท่ีผลิตในประเทศอเมริกาท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีส่วนช่วยในการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม  

2. ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

เท่านั้ น โอกาสต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการอ่ืน

เพิ่มเติม ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ เพื่อให้ได้ข้อมูล

เพิ่มเติมและเป็นประโยชน์ในการนาํไปวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์แผนการตลาด 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ในการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูใ้ชร้ถยนตท่ี์เลือกใชฟิ้ล์ม

กรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

โอกาสต่อไปควรจะมีการศึกษาผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนๆ ดว้ย เพื่อเปรียบเทียบใน
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ความเหมือนหรือแตกต่างของพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ฟิล์ม

กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละพื้นท่ี ขอ้มูลท่ีไดเ้พิ่มเติมน้ี

น่าจะเป็นประโยชน์ท่ีจะไดเ้ขา้ใจในพฤติกรรมของผูบ้ริโภค อนันาํไปสู่วางแผนการ

ผลิต และแผนการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้บริโภคทีม่ีอายุระหว่าง 20-40 ปี 

เกีย่วกบัโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วภิาดา เคา้อุทยั 1   ดร. พีรพงษ ์ฟูศิริ 2 

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

บทคัดย่อ 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของ

ปัจจยัส่วนบุคคล  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาด  และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด ์

การศึกษาใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยสํารวจจากผูท่ี้ใช้

บริการโทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์ท่ีมีอายุระหว่าง 20-40 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร

จาํนวน 400 คน แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t-test F-test และสถิติ Multiple Result of Analysis 

(MRA) กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 

 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 

26-30 ปี อาชีพเป็นพนกังานเอกชน/พนกังานธนาคาร มีเงินเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 

บาทต่อเดือน การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด โดยปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัท์ระบบแอนดรอยด ์

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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พบวา่ อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก โดยสูงสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ี

จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา ตามลาํดบั สําหรับปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์ พบว่า อยู่ในระดบั

พึงพอใจมาก สูงสุดคือ ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ รองลงมาคือ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ และ

ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ท่ีแตกต่างกัน  

ปัจจยัการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัท์ระบบแอน

ดรอยด์ ได้แก่ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภณัฑ ์

ตามลาํดบั โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวก และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด์ไดแ้ก่ ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ รองลงมา

คือ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ และดา้นคุณภาพการให้บริการตามลาํดบั โดยมีความสัมพนัธ์

ทางบวก 

คําสําคัญ: แอนดรอยด ์

ABSTRACT 

The purpose of this independent research is to study personal factor 

differences, marketing factors and other factors influencing on satisfaction of the 

customers using Android phone system. 

This study uses data collecting method by questionnaires to population of 

consumers using Android phone system aged between 20-40 years old in Bangkok 

Metropolitan totally 400 persons and then data has been analyzed for percentage 

frequency, standard deviation and tested a statistic hypothesis of   t-test F-test and 

Multiple Result of Analysis (MRA) and specified its statistical important meaning equal 

to 0.05 

Result of study is summarized as follows :  Majority of sample population are 

men aged between 26-40 years old, private company employees/ bank employees with 
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salary between 10,001-20,000 Baht / month and with bachelor degree education and 

single. The marketing compounding factors influencing on satisfaction of the customers 

using Android phone system found at highest much level are quality and secondly is 

distribution place, marketing promotion and price respectively. For other factors 

influencing on satisfaction of the customers using Android phone system found at 

highest much level are the product royalty and secondly product images and its service 

quality respectively. 

Hypothesis result found that different educational personal factor has different 

influence on satisfaction of the customers using Android phone system.  Marketing 

compound factors have relation to satisfaction of the customers using Android phone 

system is its price and second marketing promotion and the product itself and other 

factors have relation to satisfaction of the customers using Android phone system are the 

product royalty and secondly the product image and service quality respectively and 

with positive relation. 

KEY WORDS:  ANDROID 

บทนํา 

ในปัจจุบนั โทรศพัท์มือถือกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตของคนจาํนวนมาก 

ส่วนหน่ึงมามีสาเหตุมาจากการปรับลดลงของราคาเคร่ืองและอตัราค่าบริการอย่าง 

อย่างไรก็ตาม อตัราการใช้บริการเร่ิมมีการชะลอตวั ทาํให้การแข่งขนัมีความรุนแรง

มากข้ึน ประกอบกบัการออกกฎเกณฑก์ารให้บริการและการให้ใบอนุญาตประกอบ

กิจการสําหรับโทรศพัทมื์อถือรุ่นท่ี 3 (Third Generation Mobile Network หรือ 3G) ท่ี

ล่าชา้ ส่งผลทาํใหแ้ผนธุรกิจของผูใ้ห้บริการมีการเปล่ียนแปลง และความผนัผวนของ

เศรษฐกิจ ซ่ึงคาดว่าได้ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคในการใช้จ่าย

ทางดา้นส่ือสารเพิ่มข้ึน (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2549) 

กลุ่มโทรศพัทมื์อถือ Smart Phone มีประสิทธิภาพในการใชง้านมากกวา่การ

ใชโ้ทรเขา้หรือออก โดยสามารถเขา้ถึงบริการต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตผา่น App (แอพลิ
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เคชัน่หรือโปรแกรม) บน Smart Phone ซ่ึงดึงดูดผูใ้ช้งานมือถือ ให้สามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสารและรูปแบบการดาํเนินชีวิตใหม่ๆ โดยวิวฒันาการมีอยา่งต่อเน่ืองจน

กาํเนิด Android (แอนดรอยด)์ Phone  

แอนดรอยด์ (Android) หรือ กูเกิลแอนดรอยด์ (Google Android) เป็น

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ (Android Operating System) ซ่ึงเป็นชุดซอฟทแ์วร์ หรือ

แพลตฟอร์ม (Platform) สําหรับอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีหน่วยประมวลผลเป็น

ส่วนประกอบ โทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์มีอตัราการเติบโตสูง ประกอบกับมี

โทรศพัทมื์อถือค่ายต่างๆ หลายรายท่ีเขา้มาในตลาด แอนดรอยด์กลายมาเป็นตวัเลือก

ของผู ้ใช้ไปแล้ว แม้กระทั่งล่าสุดผู ้ใช้แบล็กเบอร่ีก็เ ร่ิมสนใจท่ีจะเปล่ียนมาใช้

โทรศพัท์มือถือแอนดรอยด์แทน เน่ืองจากผูใ้ช้มือถือแอนดรอยด์เปิดกวา้งให้ผูใ้ช้

สามารถเลือกใช้ผูใ้ห้บริการเครือข่ายรายใดก็ได ้ ในขณะเดียวกนัก็ไม่ปิดทางตวัเอง

สาํหรับการทาํตลาดร่วมกบัโอเปอเรเตอร์ ซ่ึงประเด็นน้ีทาํให้ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งกงัวลวา่ซิมท่ี

มีอยูแ่ลว้จะใช้กบัโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด์ไดห้รือไม่ ประกอบกบัผูน้าํตลาดอยา่ง

ไอโฟนมีราคาสูง ทาํใหโ้ทรศพัทร์ะบบแอนดรอยดคื์อ คาํตอบสุดทา้ยดว้ยราคาถูกกวา่

คร่ึงแต่ตอบโจทยไ์ด้ใกลเ้คียงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้  โดยเฉพาะผูใ้ช้ท่ีตอ้งการ

ฟังก์ชนัโฟนมากกวา่แฟชัน่โฟนดว้ยแลว้ แอนดรอยด์คือทางเลือกของการลงทุนท่ี

เหมาะสม แต่ประเด็นของขอ้แตกต่างท่ีชดัเจนระหว่างแอนดรอยด์กบัไอโฟนก็คือ  

ความสามารถในการทาํหลายงานพร้อมกนั หากตอ้งการใชมื้อถือเป็นคอมพิวเตอร์

พกพาขนาดเล็ก แอนดรอยด์ตอบโจทยก์ารใช้งานได้ตรงความตอ้งการมากท่ีสุด 

ในขณะท่ีไอโฟนไม่ได้ให้คาํตอบในเร่ืองน้ีด้วยเหตุผลท่ีว่า ทาํทีละอย่างระบบจะ

ทาํงานไดร้วดเร็ว ล่ืนไหล และปลอดภยักวา่ แต่นัน่ก็ตอ้งแลกกบัความสุขในการใช้

มือถือของผูใ้ชท่ี้หายไป 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าโทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์ต้องเผชิญการ

แข่งขนัอยา่งรุนแรงในการท่ีกา้วมาเป็นคู่แข่งกบัผูน้าํตลาดอยา่งไอโฟน ดงันั้น ผูว้ิจยั

จึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัท์ระบบแอน

ดรอยด์ อายุ 20-40 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูศึ้กษาตระหนกัว่าผูบ้ริโภค

กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการใชง้าน และเป็นผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายสําหรับการ
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ใช้บริการโทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสามารถนาํมาเป็นแนวทาง

พฒันาและปรับปรุงการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดในการสร้างสรรค ์และนาํเสนอ

รูปแบบบริการระบบแอนดรอยด์บนโทรศพัท์มือถือให้ตรงต่อความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ห้บริการธุรกิจโทรศพัท์มือถือให้เกิดการ

พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จต่อไป  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด ์

2. เพื่อศึกษาปัจจยัการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

โทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด ์

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

โทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด ์

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผูท่ี้เก่ียวข้องในการกําหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาดให้สามารถขยายฐานกลุ่มผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด์ให้มากข้ึน 

ตลอดจนรักษากลุ่มลูกคา้เดิมท่ีมีการใชบ้ริการอยูแ่ลว้ใหมี้อตัราการใชง้านท่ีสูงข้ึน 

2. เพื่อนาํขอ้มูลมาเป็นแนวทางพฒันาและปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาด ในการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกนัให้มี

ความพึงพอใจในการใชโ้ทรศพัทร์ะบบแอนดรอยดสู์งสุด 

3. เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ห้บริการธุรกิจโทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์ ในการ

พฒันาคุณภาพบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

4. เป็นประโยชน์กับผูท่ี้ต้องการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด ์

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

โทรศพัทร์ะบบแอนดรอยดท่ี์แตกต่างกนั 
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2. ปัจจยัการตลาด ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัท์

ระบบแอนดรอยด์ 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัทร์ะบบ

แอนดรอยด ์

กรอบแนวคิด 
   

  

 

 

 

   

 

     

     

    

 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจในโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยดข์องผูบ้ริโภคอายุ20-40ปี ในเขต

กรุงเทพมหานครคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่  

แอนดรอยด์ คอมมูนิต้ี (2552) แอนดรอยด์ (Android) กูเกิลแอนดรอยด ์

(Google Android) หรือ ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ (Android Operating System) 

เป็นช่ือเ รียกชุดซอฟท์แวร์ หรือแพลตฟอร์ม (Platform) สําหรับอุปกรณ์

อีเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีหน่วยประมวลผลเป็นส่วนประกอบ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 34) ส่วนประสมการตลาด (Marketing 

Mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อ

สนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

ความพงึพอใจของ 

ผู้ใช้โทรศพัท์ระบบ

แอนดรอยด์ 

ปัจจยัสว่นบคุคล 

เพศ อาย ุ อาชีพ   

ระดบัการศกึษา รายได้   

สถานภาพการสมรส 

ปัจจยัการตลาด (4Ps) 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

ภาพลกัษณ์สินค้า  

ความภกัดีตอ่สินค้า  

คณุภาพในการให้บริการ 



186 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

บิสิเนสไทย (2546 อา้งถึงในนํ้าเพชร วภูิสิทธิกุล, 2553) ภาพลกัษณ์สินคา้ คือ 

การโฆษณาในตวัเอง 

ธีรพนัธ์  โล่ห์ทองคาํ (2547) ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง ความเก่ียวขอ้ง

หรือความผกูพนัท่ีมีต่อตราสินคา้ร้านคา้ ผูผ้ลิต การบริการหรืออ่ืนๆ ท่ีอยูบ่นพื้นฐาน

ของทศันคติท่ีชอบพอ หรือการสนองตอบ ดว้ยพฤติกรรมอย่างการร่วมกิจกรรม

ทางการตลาด กบัตราสินคา้และการซ้ือสินคา้ซํ้ าๆ 

Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) คุณภาพของบริการ (Service 

Quality) มีปัจจยัท่ีบ่งช้ีว่าบริการนั้นมีคุณภาพ โดยสามารถจบัตอ้งได ้น่าเช่ือถือ มี

ความรู้ มีความรับผดิชอบ และมีจิตใจงาม 

Kotler (1994) ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความรู้สึกหลงัการซ้ือของ

ลูกคา้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผู ้

ให้บริการหรือประสิทธิภาพของสินคา้ (Perceived Performance) กบัการให้บริการ

หรือประสิทธิภาพของสินคา้ท่ีลูกคา้คาดหวงั 

ระเบียบวธีิวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม

ท่ีม่ีโครงสร้างของกลุ่มขอ้คาํถามแบบปลายปิด 4  ตอนเป็นเคร่ืองมือวิจยัสําหรับเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบัผูท่ี้ใชบ้ริการโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด์และมีอายุระหวา่ง 20-40 ปี 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพื้นท่ีเป้าหมาย ได้แก่ บริเวณเดอะมอลล์บางกะปิ 

เซ็นทรัลลาดพร้าว สยามพารากอน และมาบุญครอง รวม 4 แห่งๆ ละ 100 ตวัอย่าง

เท่ากนั รวมเป็น 400 ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี จาํแนกออกได้เป็น สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-test F-test และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

เพื่อทดสอบสมมติฐานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีอาชีพเป็น

พนกังานเอกชน/พนกังานธนาคาร มีเงินเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน มี

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี และมีสถานภาพการสมรสเป็นโสด  

2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตลาด ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ

ของผู้บริโภคโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ 

กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กับ

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด และดา้นราคาตามลาํดบั เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจมากกบัทุกปัจจยั โดยมีความพึงพอใจ

มากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นสะดวกและง่ายต่อการใช้งานไม่ยุ่งยากซํ้ าซ้อน รองลงมาคือ 

สามารถอพัเดทเฟิร์มแวร์ (โปรแกรมท่ีใชใ้นโทรศพัท)์ ได ้ 

2. ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจมากกบัทุกปัจจยั โดยมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการมีโปรแกรมเสริมฟรี รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  

 3. ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจมากกบัทุกปัจจยั โดยมีความ

พึงพอใจมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการมีตวัแทนจาํหน่ายจาํนวนมาก รองลงมาคือ ความ

สะดวกสบายในการใชบ้ริการ  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างพึงพอใจมากกบัทุกปัจจยั โดยมี

ความพึงพอใจมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการมีการอพัเดทโปรแกรมให้ฟรี รองลงมาคือ มี

การแจง้ข่าวสารทางเวบไซดช์ดัเจน  

3. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ 

กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อ 
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สินค้า คุณภาพการให้บริการ ท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคโทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่ พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น

ความภักดีต่อสินค้า รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์สินค้า และด้านคุณภาพการ

ใหบ้ริการ ตามลาํดบั 

1. ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจมากกบัทุกปัจจยั โดยมีความ

พึงพอใจมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการใช้แลว้มัน่ใจในคุณภาพของระบบ รองลงมาคือ 

ใชแ้ลว้มัน่ใจไดว้า่มีการรับประกนัสินคา้โดยผูผ้ลิต  

2. ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจมากกบัทุกปัจจยั โดยมีความ

พึงพอใจมากท่ีสุดกับปัจจัยด้านความต้องการข้อมูลอัพเดทของสินค้าเพิ่มเติม

สมํ่าเสมอ รองลงมาคือ มีความมัน่ใจวา่จะไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งจากผูใ้หบ้ริการ  

3. ดา้นคุณภาพการให้บริการ กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจมากกบัทุกปัจจยั โดยมี

ความพึงพอใจมากท่ีสุดกับปัจจยัด้านความเพียงพอของส่ิงอาํนวยความสะดวก 

รองลงมาคือ ความรู้และการใหค้าํปรึกษาของพนกังาน  

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคโทรศัพท์ระบบแอน

ดรอยด์ 

กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการใช้โทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด์ โดยรวม

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พึงพอใจในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ การ

เข้าถึงอินเตอร์เนต รองลงมาคือ โทรศัพท์มือถือท่ีรองรับมีหลากหลายรูปแบบ 

หน่วยความจาํของระบบแอนดรอยด ์ 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

โทรศพัทร์ะบบแอนดรอยดท่ี์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ทุกปัจจยัการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

โทรศพัทร์ะบบแอนดรอยดอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ทุกปัจจัยอ่ืนๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของผู ้บริโภค

โทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด ์ 

อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษาดา้นปัจจยัส่วนบุคคลมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพชัรี 

ศรีสุข (2542) เก่ียวกบัความคาดหวงัในการบริการของผูใ้ช้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นปัจจยัการตลาดมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพงษ์

ศกัด์ิ  ตนัวิสุทธ์เก่ียวกบัความตอ้งการใช้อินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ีผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

ของลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ จี เอส เอม็ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และ

ผลการศึกษาของจิรพงษ ์ยนับวับาน (2548) เร่ืองปัจจยัส่วนผสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้ระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูใ้ช้บริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศุภชาติ เกตุแค (2552)  

เ ก่ี ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความภัก ดี ต่อตราสินค้า

โทรศพัทมื์อถือ สําหรับดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์สินคา้มีความสอดคลอ้งกบั

ทฤษฎีของ Kotler (1994) ความภกัดีต่อสินคา้มีความสอดคลอ้งตามแนวคิดของธีร

พนัธ์ โล่ทองคาํ (2547) โดยสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจิตรภทัร์ จึงอยูสุ่ข (2543) 

เก่ียวกบัการมีส่วนร่วม ทศันคติ การตดัสินใจซ้ือ ความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อสินคา้ความเก่ียวพนัสูงและสินคา้ความเก่ียวพนัตํ่า ท่ีมี

การจดัการตลาดเชิงกิจกรรม แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศุภชาติ เกตุแค 

(2552) เช่นกนั 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อแนะนําสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรมุ่งเน้นในดา้นการคิดคน้และพฒันาโทรศพัทร์ะบบแอน

ดรอยด์ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานท่ีทดัเทียมหรือดีกว่ามือถือกลุ่ม SmartPhone 

อยา่ง iPhone โดยมุ่งเนน้การใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกและง่ายไม่ยุง่ยากซํ้ าซอ้น  

ดา้นราคา เน่ืองจากผูน้าํตลาดของมือถือกลุ่ม SmartPhone คือ iPhone ดงันั้น 

โทรศพัทร์ะบบแอนดรอยดใ์นฐานะคู่แข่งขนั ตอ้งให้ความสําคญักบักลยุทธ์ดา้นราคา
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โดยตอ้งกาํหนดราคาท่ีเหมาะสมหรือตํ่ากว่า iPhone แต่ประสิทธิภาพการใช้งาน

ทดัเทียมกนั และควรมีหลากลายระดบัราคาให้ผูบ้ริโภคได้เลือกใช้ ท่ีสําคญัควรมี

โปรแกรมเสริมฟรีหรือราคาถูก และอตัราค่าซ่อมและค่าบริการไม่แพง เป็นตน้ 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ควรคาํนึงถึงความสะดวกสบายในการใชบ้ริการของ

ผูบ้ริโภค เช่น ตาํแหน่งท่ีตั้ง ความสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนควบคุมดูแลให้

ศูนยบ์ริการทุกแห่งมีมาตรฐานเดียวกนัเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ ควรสนองตอบโดย

พฒันารูปแบบการจดัจาํหน่ายทาง Internet ให้ไดรั้บความนิยมมากข้ึน โดยเฉพาะการ

มีขอ้มูลเฉพาะของผลิตภณัฑแ์ต่ละรุ่นอยา่งละเอียด  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีจุดให้บริการในดา้นการอพัเดทโดยตรงเพื่อ

ความรวดเร็วในการให้บริการ ตลอดจนมีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะ

มีการแจง้ข่าวสารผ่านทางเวบไซด์ให้ชัดเจน หรือผ่านทางส่ือท่ีมีประสิทธิภาพให้

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างเหมาะสมและทัว่ถึง เช่น ทางโทรทศัน์ หรือวิทยุ มีการ

แนะนาํโดยเพื่อนผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ (community)  และมีการจดัแสดงสินคา้ให้ผูใ้ชสิ้นคา้

มีส่วนร่วม  

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ควรสร้างระบบและกระบวนการให้บริการโดยเฉพาะ

ในการตรวจสอบถึงการบริการในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความมัน่ใจในการให้บริการ

ของผูผ้ลิต โดยอาจจะเนน้ท่ีความน่าเช่ือถือของคู่คา้ ท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจร่วมกนั

สร้างเครือข่ายร่วมกบับริษทั อีกทั้งมีการประกนัการให้บริการเพื่อสร้างความมัน่ใจ

และความน่าเช่ือถือในตวัสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ ควรมีการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้เพิ่มเติม

สมํ่าเสมอเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด โดยขอ้มูลนั้นตอ้งถูกตอ้งชดัเจนโดยเฉพาะการแจง้

ทางเวบไซด์และตวัแทนจาํหน่าย อีกทั้งต้องสร้างความมัน่ใจในตราสินค้าให้กับ

ผูบ้ริโภคโดยการรับประกนัดา้นความปลอดภยัในระบบ การตรวจซ่อม และการรับ

แลกเปล่ียนสินคา้ เม่ือพบวา่สินคา้มีปัญหาหรือขอ้บกพร่องซ่ึงก็คือบริการหลงัการขาย

นัน่เอง เพื่อให้เป็นระบบท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกใช้เป็นอนัดบัแรกสําหรับเคร่ืองต่อไป 

และอยากแนะนาํบุคคลอ่ืนใหใ้ชด้ว้ย 
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ด้านคุณภาพการให้บริการ ควรมีเครือข่ายท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ และ

ศูนย์บริการต้องตั้ งอยู่ในทาํเลท่ีติดต่อได้สะดวก รวมถึงเคร่ืองมือและอุปกรณ์มี

คุณภาพทนัสมยัและเพียงพอต่อการให้บริการ และผูบ้ริโภคตอ้งการไดค้าํแนะนาํใน

ดา้นขอ้มูลและการช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหา จากพนกังานท่ีให้บริการและตอ้งมี

เพียงพอเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ ดงันั้น ควรมีการฝึกอบรมพนกังานทั้งใน

ดา้นความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการของโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด์เป็นอยา่งดี 

ตลอดจนมุ่งเนน้การอบรมในดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีจะส่งมอบไปยงัผูบ้ริโภค  

5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต 

ควรเลือกกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มเฉพาะ และเนน้ท่ีความตอ้งการท่ี

แท้จริงของแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีสามารถนําไปเป็นขอ้มูลหรือเป็น

แนวทางในการจดัส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมี

ความแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

ควรมีการคดัเลือกตวัอย่างในพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีปริมาณผูใ้ช้โทรศพัท์ระบบแอน

ดรอยด์เป็นจาํนวนมากหรือสํารวจในพื้นท่ีอ่ืนนอกจากในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อให้ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์

ในแต่ละพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน อนัจะเป็นประโยชน์ในการ

พฒันาและปรับปรุงการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ในการตอบสนองความตอ้งการ

ของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกนัให้มีความพึงพอใจในการใช้โทรศพัท์ระบบ

แอนดรอยดอ์ยา่งสูงสุด 

เอกสารอ้างองิ 

เกตศิรินทร์ ง้ิวลาย. “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้

โทรศัพท์มือถือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรามคําแหง.” 

รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง, สาขาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, คณะ

บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2548 
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เกรียงศกัด์ิ เอ่ียมพุทธรักษ.์ “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มเพือ่สุขภาพใน

เขตกรุงเทพมหานคร.”  รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

จิตรภทัร์ จึงอยูสุ่ข. “การมีส่วนร่วม ทศันคติ การตัดสินใจซ้ือ ความภักดีต่อตราสินค้า

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ีต่อสินค้าความเกีย่วพนัสูงและ

สินค้าความเกีย่วพนัตํ่า ทีม่ีการจัดการตลาดเชิงกจิกรรม.” วทิยานิพนธ์

นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543 

จิรพงษ ์ยนับวับาน. “ปัจจัยส่วนผสมการตลาดทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลอืกใช้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่นทีข่องผู้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2548 

จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร และคณะ. “การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image 

Building).” บทความการศึกษาต่อเน่ือง, 4 กุมภาพนัธ์ 2547 

จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร. “การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image Building).” 

บทความการศึกษาต่อเน่ือง, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2549 

ชนชญาน์ จนัทร์ธิวตัรกุล. “รูปแบบการดําเนินชีวติและพฤติกรรมการบริโภค

ผลติภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์ นศ.

ม.(การโฆษณา), บณัฑิตวทิยาลยั, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2542 

ชนารัญช์ โพธารส. “ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์ต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานปฏิบัติการฝ่ายระบบงานสารสนเทศ ธนาคารออมสิน.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิานโยบาย

สาธารณะบณัฑิต, วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ, มหาวทิยาลยับูรพา, 2549 

ณฐักานต ์สุขเก้ือ. “ความพงึพอใจของลกค้าต่อบริการหลังการขายรถยนต์ของบริษัท

สยามนิสสัน กรุงเทพฯ จํากดั.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาบริการธุรกิจ

มหาบณัฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2548 
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ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ.  “เคลด็ลบัการสร้างความภักดีในตราสินค้า.” คอลมัน์คล่ืน

ความคิด, มติชนรายวนั ปีท่ี 27. วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2547 

นํ้าเพชร วิภูสิทธิกุล. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ืออะไหล่รถยนต์เทียมของ

ผู้บริโภคในเขตอาํเภอพระประแดงและอาํเภอพระสมุทรเจดีย์.” รายงาน

การศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

ปรมะ สตะเวทิน. หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ,์ 2538 

ปราณี คูเจริญไพศาล. “ตัวบ่งช้ีความพงึพอใจของผู้บริโภคสินค้าในร้านค้าปลกีในเขต 

อาํเภอเมือง   จังหวดัเชียงใหม่.” รายงานการวิจยั ภาควชิาการตลาด คณะ

บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยั เชียงใหม่, 2542 

ปัทมาวดี วรรณวุฒิพงศ.์ “แนวโน้มและกลยุทธ์โทรศัพท์เคลือ่นทีใ่นประเทศไทย 

ภายใต้การเปิดเสรีโทรคมนาคม ปี พ.ศ.2549.”  รายงานการศึกษาหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544 

พงษศ์กัด์ิ  ตนัวสุิทธ์. “ความต้องการใช้อนิเทอร์เน็ตเคลือ่นทีผ่่านโทรศัพท์เคลือ่นที่

ของลูกค้าโทรศัพท์เคลือ่นที่ระบบ จี เอส เอม็ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดั

เชียงใหม่.” รายงานการคน้ควา้แบบอิสระคณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554 

พรพิมล ปิยะกุลดาํรง.  “แนวทางการพฒันากลยุทธ์การบริหารการตลาดของร้านทอง

ในห้างสรรพสินค้า จังหวดักรุงเทพมหานคร.” ปริญญานิพนธ์สาขาวชิา

การตลาด, หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ, 2553  

พรเพญ็ เพชรสุขศิริ. การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การบริหาร. กรุงเทพฯ: เอส แอนด์ จี 

กราฟฟิค, 2538 

พชัรี ศรีสุข. “ความคาดหวงัในการบริการของผู้ใช้โทรศัพท์เคลือ่นทีใ่นเขต

กรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2542 
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พิริยะ มงคลอุปถมัภ ์และคณะ. “โครงงานการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ใช้งานบน

แอนดรอยด์.” รายงานวิจยัสาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์, คณะ

วศิวกรรมศาสตร์, สถาบนัเทคโนโลยเีจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2553 

ไพศาล ชีรชานนท.์ “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกใช้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที ่

กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง, คณะ

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2548 

มณฑาทิพย ์โกวทิเจริญกุล. “โครงสร้างและการเติบโตของตลาดโทรศัพท์เคลือ่นที่ 

ศึกษาเปรียบเทยีบส่วนครองตลาดของโทรศัพท์เคลือ่นทีแ่ต่ละยีห้่อในระบบ

เซลลูล่าร์ 900 ดิจิตอล จีเอสเอม็และศึกษาการดําเนินงานทางการตลาดของ

บริษัท เอม็ ลิง้ค์ เอเชีย คอร์ปอเร่ช่ัน จํากดั.” วารสารบริษทั เอม็ ล้ิงค ์เอเชีย 

คอร์ปอเร่ชัน่ จาํกดั, 2543 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. ประชากรศาสตร์และประชาวรรณา. เอกสาร

ประกอบการสอน(หน่วยท่ี 1-7), พิมพค์ร้ังท่ี 6, 2541 

วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล. “ความภักดีต่อตราสินค้า.” ประชาชาติธุรกิจ 

ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 4157 ประจาํวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2552  

วรัิช ลภิรัตนกุล. การประชาสัมพนัธ์ ฉบับสมบูรณ์. พิมพค์ร้ังท่ี 8, กรุงเทพฯ : 

จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั, 2540 

ศิริพงษ ์จีนะบุญเรือง. “ความสัมพนัธ์ของการรับรู้ราคา ตรายีห้่อ และการรับรู้อิทธิพล

ของผู้อืน่กบัความเต็มใจซ้ือเส้ือผ้ามีตรายีห้่อของผู้บริโภค.” รายงานการ

คน้ควา้แบบอิสระปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยา

อุตสาหกรรมและองคก์าร, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. การบริหารการตลาดยุคใหม่. พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพฯ :  พฒันา

ศึกษา, 2541 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร, 2546 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. การวจัิยธุรกจิ. กรุงเทพฯ: ไดมอนด์อินบีสิเนสเวร์ิด, 

2541 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์และปริญ ลกัษิตานนท.์ กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาดและ

กรณตีัวอย่าง. พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพฯ พฒันาศึกษา, 2538 

ศุภชาติ เกตุแค. “ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจและความภักดีต่อตราสินค้า

โทรศัพท์มือถือ.” รายงานการคน้ควา้แบบอิสระสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ, 

คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

สราวธุ ฮัน่ตระกลู. “ปัจจัยทีใ่ช้ในการพจิารณาเลอืกซ้ือผลิตภัณอาหารเสริมสุขภาพ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์ บธ.ม.(การตลาด), บณัฑิต

วทิยาลยั, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2545 

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ. การสํารวจสํามะโนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. 

เอกสารแจก,  กระทรวงสารสนเทศและการส่ือสาร, 2554 

สุชีรา ฐิติภูมิเดชา.  “การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการ

ของบริษัท โกลเด้นมายด์ เซอร์วสิ จํากดั.” วทิยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร

มหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2548 

สุภาวดี ลํ้าสกุลวงศ.์ “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลยีห้่อฮอนด้าของนักศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลยัเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรังสิต, 2552 

สุวฒันา วงษก์ะพนัธ์. การส่ือสารการตลาด. เอกสารการสอนชุดวชิาธุรกิจการโฆษณา 
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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING  

OF CONSUMERS IN BANGKOK FOR BUYING TOYOTA CAR) 

ศรินทิพย ์ธีรธนิตนนัท ์1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

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

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์  

พฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชร้ถยนต์โตโยตา้  และส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมี

ความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าของผู ้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็น

ตวัแทนของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป มีรถยนต์โตโยตา้รุ่นต่างๆ ไวใ้ช้

งานอย่างน้อย 1 คนั และอาศยัหรือทาํงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างเดือน

ธนัวาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม  2555 และใชส้ถิติต่างๆ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และ MRA ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 31-40 

สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนระหวา่ง 30,001-40,000  บาท มีสถานภาพโสด มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว

ระหวา่ง 4-5 คน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชร้ถยนตโ์ตโยตา้ โดยมีเหตุผลในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ในดา้นช่ือเสียงของตราสินคา้ มีจาํนวนรถยนต ์

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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โตโยตา้ท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั 2 คนั ใชรุ่้นของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชง้าน

ภายในครอบครัวในปัจจุบัน คือ Prius ใช้สีของรถยนต์โตโยต้าท่ีใช้งานภายใน

ครอบครัวในปัจจุบนั คือ สีดาํ ใช้ขนาดเคร่ืองยนต์โดยเฉล่ียของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใช้

งานภายในครอบครัวในปัจจุบนั ระหวา่ง 1,500-2,000 ซีซี มีอายุการใชง้านโดยเฉล่ีย

ของรถยนตโ์ตโยตา้ภายในครอบครัวในปัจจุบนัภายใน 1 ปี  มีความถ่ีโดยเฉล่ียในการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้คนัใหม่ ภายใน 1 ปี   มีสภาพของรถยนต์โตโยตา้ท่ีนิยม

ตดัสินใจเลือกซ้ือ – ใหม่ มีระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้

มากกว่า 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน มีงบประมาณโดยเฉล่ียท่ียอมรับได้ในการซ้ือ

รถยนตโ์ตโยตา้ มีบทบาทสาํคญัท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้เป็นผูใ้ชง้าน มี

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ คือ ตวัเอง ใชแ้หล่งขอ้มูลท่ี

ใช้ในการพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์โตโยตา้ จากประสบการณ์ของตวัเอง  

และมีวธีิการชาํระเงินในการพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้แบบผอ่นชาํระ 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น เ ก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้ โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกับ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นบริการต่างๆ ตามมาดว้ยการจดัจาํหน่าย การ

ออกแบบ ราคา คุณภาพ และตราสินคา้กบัการส่งเสริมการขายเท่ากนั ตามลาํดบั ใน

ดา้นตราสินคา้ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นตราสินคา้ท่ีจดจาํง่าย และคิดถึง

ก่อน ดา้นคุณภาพใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นอุปกรณ์มีมาตรฐานและความ

ทนัสมยั ดา้นการออกแบบให้ความสําคญัมากท่ีสุด กบัปัจจยัดา้นรูปทรงของรถยนต์

ภายนอกมีความโฉบเฉ่ียวและสวยงาม ดา้นบริการต่างๆ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบั

ปัจจยัดา้นการไดรั้บบริการท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และรวดเร็ว ดา้นราคาให้ความสําคญั

มากท่ีสุด กบัปัจจยัดา้นราคาถูกกวา่เม่ือเทียบกบัรถยนตย์ี่ห้ออ่ืนในขนาดเคร่ืองยนตท่ี์

ใกลเ้คียงกนั ดา้นการจดัจาํหน่ายให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นจาํนวนสาขา

ของโชวรู์มและศูนยบ์ริการมีมากและกระจายอยูโ่ดยทัว่เพียงพอต่อความตอ้งการ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

(ยกเวน้ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน) ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
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รถยนต์โตโยตา้ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชร้ถยนต์โตโยตา้ ส่วนใหญ่ 

ไดแ้ก่ เหตุผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ จาํนวนรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชง้าน

ภายในครอบครัวในปัจจุบนั อายุการใช้งานโดยเฉล่ียของรถยนต์โตโยต้าภายใน

ครอบครัวในปัจจุบนั ความถ่ีโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้คนัใหม่ 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้ งบประมาณโดยเฉล่ียท่ี

ยอมรับไดใ้นการซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ระหวา่ง 301,000-500,000 บาท บทบาทสําคญัท่ีมี

ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์

โตโยตา้ แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ (ยกเวน้ รุ่น

ของรถยนต์โตโยตา้ท่ีใช้งานภายในครอบครัวในปัจจุบนั ไดแ้ก่ Prius Camry Vioz 

Yaris  Avensis Avanza และรุ่นอ่ืนๆ สีของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชง้านภายในครอบครัว

ในปัจจุบนั ได้แก่ สีดาํ สีขาว สีเงิน สีทองบรอน และสีอ่ืนๆ ขนาดเคร่ืองยนต์โดย

เฉล่ียของรถยนต์โตโยตา้ท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั  สภาพของรถยนตโ์ต

โยตา้ท่ีนิยมตดัสินใจเลือกซ้ือ และวิธีการชาํระเงินในการพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนต์โตโยตา้) ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้ของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น 

ไดแ้ก่ ตราสินคา้ คุณภาพ การออกแบบ บริการต่างๆ ราคา การจดัจาํหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

คําสําคัญ: รถยนตโ์ตโยตา้, การตดัสินใจซ้ือ 

 

ABSTRACT 
 

Objectives of this study are to study relationship of demographic, buying 

and using behavior, and marketing mix with decision making of consumers in 

Bangkok in buying Toyota car by using questionnaire to collect data from 
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consumers who have minimum age of 20 years; have at least one of any models of 

Toyota car; and live or work in Bangkok during December 2011 till March 2012.  

Statistic issues consist of percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-Test and 

MRA for analyzing data. 

The results show most of respondents are male with range of age between 

31-40 years.  They graduated at bachelor’s degree; are working as an employee of 

private firm; earn money in range between 30,001-40,000 baht per month in 

average; are single; and have family members between 4-5 persons.  Factors 

relating behavior of most of them include fame of brand as their buying reason, 

usage of two Toyota cars, Prius model, black color, engine size between 1,500-

2,000 c.c., and average usage life of one year in their family.  Most of them will buy 

new Toyota car as first hand within one year and spend time between 1-2 months in 

making buying decision.  Their acceptable budget are between 301,000-500,000 

baht.  Their role is a user and themselves influence buying decision.  Relating 

information comes from  their experience. And, they prefer down payment, not 

cash.   

They comment that relating services are most important, in which are 

followed by place, design, price, quality, and brand that is in same level of 

promotion, respectively.  They most focus on memorable brand, standard and 

modern instruments, nice shape, trustful and rapid services, competitive price, and 

sufficient showrooms and services centers.   

Outcomes of testing hypothesis show that different gender, age, education, 

marital status and number of family members (Except career and average income 

per month) influence buying decision for Toyota car.  Different buying behavior 

factors, including buying reason,   number of Toyata car in family, average usage 

life of Toyata car in family, buying frequency, average period of time for making 

decision, acceptably average budget for buying, roles relating to buying decision, 
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influencing person for making buying decision, and information source (Except car 

models -  Prius Camry Vioz Yaris  Avensis Avanza and other models, color – black, 

white, silver, bronze, and other colors, engine size, preferable characteristic of car 

bought, and payment means) do not influence buying decision for Toyota car.  And, 

all factors of marketing mix, including brand, quality, design, services, price, place, 

and promotion have relationship with decision making in buying Toyota car at 

significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  TOYOTA CAR, DECISION MAKING 

บทนํา 

ในปัจจุบนัรถยนตมี์ความสําคญัและจาํเป็นมากต่อการดาํรงชีวิต ส่งผลทาํให้

เกิดความตอ้งการรถยนตใ์นประเทศไทยเพื่อการใชง้านเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และ

รวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในปี 2554 ทัว่

ประเทศมีรถท่ีจดทะเบียนใหม่ถึงเดือนสิงหาคม เท่ากบั 2,307,218 คนั เพิ่มข้ึนจากปี 

2553 ในช่วงเดียวกนั ร้อยละ 17.57 และในเขตกรุงเทพมหานครมีรถท่ีจดทะเบียน

ใหม่ เท่ากบั 616,051 คนั เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ในช่วงเดียวกนั ร้อยละ 14.18 ทาํให้ทัว่

ประเทศและในเขตกรุงเทพมหานครมีรถท่ีจดทะเบียนสะสมถึงเดือนกนัยายน 2554 

เท่ากบั 29,950,682 คนัและ 6,822,060 คนัตามลาํดบั  

เช่นเดียวกบัธุรกิจต่างๆ ตลาดรถยนตมี์สภาวะทางการแข่งขนัท่ีรุนแรงเช่นกนั 

บริษทัผูผ้ลิตและจาํหน่ายรถยนต์ต่างๆ ท่ีมีหลากหลายี่ห้อต่างพยายามหากลยุทธวิธี

ทางการตลาดและส่งเสริมการขาย เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายสําหรับการเพิ่มยอดขาย 

รวมทั้งการแยง่ชิงและรักษาส่วนแบ่งตลาดให้ไดม้ากและนานท่ีสุด   โตโยตา้เป็นตรา

สินค้ารถยนต์สัญชาติญ่ีปุ่น ท่ีมีช่ือเสียงและวิวฒันาการมายาวนาน ซ่ึงได้รับการ

ยอมรับและไวว้างใจมาตลอด โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีไดรั้บความนิยมเลือกซ้ือ

และใช้งานอย่างแพร่หลายจนเป็นผูน้ําในตลาดและมียอดจาํหน่ายสูงสุดเหนือคู่

แข่งขนัต่างๆ ได้แก่ อีซูซุ และฮอนด้า โดยบริษทั โตโยต้า มอเตอร์ จาํกัด (TMC) 

ก่อตั้งโดยคีชิโร่ โตโยดะ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2480 (ค.ศ. 1937) มีสํานกังานใหญ่
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ของบริษทัฯ ตั้งอยูใ่นโตโยตา้ซิทต้ี เมืองไอจินะโงะยะและเมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

และมีศูนยจ์าํหน่ายและบริการอยูม่ากกวา่ 160 ประเทศทัว่โลก โดยถือวา่เป็นบริษทัท่ี

ผลิตรถยนต์รายใหญ่ท่ีสุดในโลกรองจาก General Motors และ Ford Motors ทั้งน้ี

บริษทัฯ สามารถผลิตรถโตโยตา้ในประเทศไดถึ้ง 10 ลา้นคนัในปี 2515 (ค.ศ. 1972) 

และไดถึ้ง 100 ลา้นคนัในปี 2542 (ค.ศ. 1999) โดยสามารถส่งออกรถโตโยตา้ไดถึ้ง 10 

ลา้นคนัในปี 2522 (ค.ศ. 1979) และเคยไดรั้บการจดัลาํดบัให้เป็นบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์

อนัดบัสองของโลกจากนิตยสาร Fortune ในปี 2549 (ค.ศ. 2006)  

สาํหรับบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 

2505 และดาํเนินงานภายใตว้ิสัยทศัน์ “เป็นบริษทัแกนนาํของโตโยตา้ มอเตอร์ เอเชีย 

แปซิฟิค และเครือข่ายโตโยตา้ทัว่โลก เป็นบริษทัท่ีไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งท่ีสุด

ในประเทศไทย” เพื่อผลิตและจาํหน่ายรถยนต์โตโยตา้เป็นท่ีนิยมใช้งานอย่างมาก

ภายในประเทศ โดยมียอดจาํหน่ายสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัรถยนตย์ี่ห้อต่างๆ ซ่ึงในปี 

2553 มียอดจาํหน่ายจาํนวน  326,007 คนั เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ร้อยละ 41.4 และมีส่วน

แบ่งตลาด ร้อยละ 40.7 และในปี 2554 มียอดจาํหน่ายถึงเดือนพฤศจิกายน จาํนวน 

278,495 คนั ในขณะท่ีรถยนต์อิซูซุและฮอนดา้มียอดจาํหน่าย จาํนวน 127,054 คนั

และ 81,878 คนัตามลาํดบั   ผูว้ิจยัเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจและช่องทางการพฒันา

ผลิตภณัฑ์และบริการ รวมไปถึงกลยุทธ์ทางการตลาดในตลาดรถยนต์โตโยตา้ จึง

เลือกศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใช้รถยนต์โต

โยตา้ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มกัมีแนวโนม้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

โตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัไป รวมทั้งการศึกษาส่วน

ประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมและส่งมอบใน

การตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจและความภกัดีต่อ

ตราสินค้าได้ โดยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรับวาง

แผนการผลิต การใหบ้ริการ และการตลาดต่อไป       
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชร้ถยนต์โตโยตา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด  ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหเ้ขา้ใจถึงอิทธิพลของปัจจยัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ทาํให้ได้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์  ต่อการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด      

สาํหรับธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต ์

3. ทาํใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานนาํมาเป็นโครงการนาํร่อง ท่ีใชเ้ป็นแนวทางสําหรับ

การศึกษาในอนาคต                

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

2. พฤติกรรมการเลือกซ้ือและใช้รถยนตโ์ตโยตา้ท่ีแตกต่างกนั  มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั     

3. ส่วนประสมทางการตลาด   มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ต

โยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 

                  ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 

 
  

 

 

  

 

   

  

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ    อาย ุ   ระดบัการศึกษา    อาชีพ    รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

สถานภาพสมรส  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

พฤตกิรรมการเลือกซือ้รถยนต์ 

            เหตุผลหลกัท่ีใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์โต

โยตา้     จาํนวนรถยนต์โตโยตา้ท่ีใช้งานภายในครอบครัวในปัจจุบนั  

รุ่นของรถยนต์โตโยตา้ท่ีใช้งานภายในครอบครัวในปัจจุบัน  สีของ

รถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั ขนาดเคร่ืองยนต์

โดยเฉล่ียของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั  อายุ

การใช้งานโดยเฉล่ียของรถยนต์โตโยตา้ภายในครอบครัวในปัจจุบนั  

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้คนัใหม่  สภาพของ

รถยนต์โตโยตา้ท่ีนิยมตดัสินใจเลือกซ้ือ     ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีใชใ้น

การตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้      

           งบประมาณโดยเฉล่ียท่ียอมรับได้ในการซ้ือรถยนต์โตโยต้า  

บทบาทสาํคญัมากท่ีสุดของท่านท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้  

บุคคลท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์โตโยต้า  

แหล่งขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์

โตโยตา้  วิธีการชาํระเงินท่ีท่านนิยมมากท่ีสุดในการพิจารณาตดัสินใจ

เลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ 

การ

ตดัสินใจ

ซือ้

รถยนต์

โตโยต้า

ของ

ผู้บริโภค

ในเขต

กรุงเทพ 

มหานคร 

ส่วนประสมทางการตลาด    

ดา้นผลิตภณัฑ์ (ดา้นตราสินคา้ ดา้นคุณภาพ ดา้นการออกแบบ 

ดา้นบริการต่างๆ)   ดา้นราคา  ดา้นการจดัจาํหน่าย  ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด 
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แนวคิด 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี ครอบคลุม

เน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) บริษทัจาํกดั (2553); กาํพล วิวฒัน์นิมิต ธีรศกัด์ิ 

กิตติธีระนนทร์ และประวติั ชาติยานนท,์ 2539 (อา้งถึงในธารา   ธิยะภูมิ, 2554) ใน

ปัจจุบนัรถยนต์มีความสําคญัและจาํเป็นมากต่อการดาํรงชีวิต ทั้งในเร่ืองการขนส่ง 

และการคมนาคมต่างๆ จึงส่งผลทาํให้เกิดความตอ้งการรถยนตใ์นประเทศไทยเพิ่ม

สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่อยา่งเช่นกรุงเทพมหานคร 

แต่ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตในทุกดา้น รวม

ไปถึงผลกระทบจากราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลทาํให้ความตอ้งการซ้ือรถยนต์

ของผูบ้ริโภคมีจาํนวนน้อยลงบา้ง ทาํให้สภาวะทางการแข่งขนัในตลาดรถยนต ์และ

ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งมีความทวีรุนแรงยิ่งข้ึนไปอีก ดงันั้นบริษทัผลิตรถยนตต่์างๆ จึง

ตอ้งพยายามหากลยุทธวิธีทางการตลาดและส่งเสริมการขาย เพื่อคาดหวงัในการเพิ่ม

ยอดขายให้กบับริษทัของตนเองและพยายามแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งขนัให้

ไดม้ากท่ีสุด 

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก (2555) ประเทศไทย

มีรถท่ีจดทะเบียนใหม่เพิ่มข้ึนทุกปี โดยในปี 2553 ทัว่ประเทศมีรถท่ีจดทะเบียนใหม่ 

เท่ากบั 2,880,733 คนั เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ร้อยละ 25.68 ซ่ึงในปี 2554 ทัว่ประเทศมีรถ

ท่ีจดทะเบียนใหม่ถึงเดือนสิงหาคม เท่ากบั 2,307,218 คนั เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ในช่วง

เดียวกนั ร้อยละ 17.57 สาํหรับในเขตกรุงเทพมหานครรถท่ีจดทะเบียนใหม่ในปี 2553 

เท่ากับ 774,589 คัน เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ร้อยละ 27.63 ซ่ึงในปี 2554 ในเขต

กรุงเทพมหานครมีรถท่ีจดทะเบียนใหม่ถึงเดือนสิงหาคม เท่ากบั 616,051 คนั เพิ่มข้ึน

จาก ปี  2 55 3  ใ นช่ วง เ ดีย วกัน  ร้อยล ะ 14 . 18  ทํา ให้ทั่วป ระ เทศ แล ะในเข ต

กรุงเทพมหานครมีรถท่ีจดทะเบียนสะสมถึงเดือนกนัยายน 2554 เท่ากบั 29,950,682

คนัและ 6,822,060 คนัตามลาํดบั โดยเม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนจาํนวนรถจดทะเบียน 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

สะสมในเขตกรุงเทพมหานครของทัว่ประเทศ เท่ากบั ร้อยละ 22.78  

โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย บริษทัจาํกดั (2555) บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 

ประเทศไทย จาํกดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2505 โดยมีทุนจดทะเบียน 7,520 ลา้น

บาท ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2554 บริษทัฯ มีโชวรู์ม 329 แห่ง ผูแ้ทนจาํหน่าย 121 ราย 

บุคลากร 13,500 คน และกาํลงัการผลิต จาํแนกออกเป็น โรงงานท่ีสําโรง 230,000 คนั

ต่อปี เกตเวย ์200,000 คนัต่อปี และบา้นโพธ์ิ 220,000 คนัต่อปี 

Kotler, Philip (2007) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 

หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริกร

ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก 

Kotler, Philip and Armstrong, Gary (2009) กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

โดยทัว่ไปแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ พฤติกรรมก่อนการซ้ือหรือการมองเห็น

ปัญหา การแสวงหาทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และการ

ประเมินผลหลงัการซ้ือ 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2550) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือ

ว่าเป็นนหัวใจสําคญัของการบริหารการตลาด การทาํให้การดาํเนินงานของกิจการ

ประสบความสําเร็จไดข้ึ้นอยู่กบัการปรับปรุงและความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วน

ประสมทางการตลาด ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดถือว่าเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ี

ควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย 

โดยทัว่ไปส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 

การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกวา่ 4P’s 

ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามท่ีม่ีโครงสร้างของกลุ่มขอ้คาํถามแบบปลาย

ปิด 4  ส่วนเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป มีรถยนตโ์ต

โยต้า รุ่นต่างๆ  ไว้ใช้งานอย่า งน้อย  1  คัน  และอาศัยหรือทํางานอยู่ ในเข ต

กรุงเทพมหานคร 400 ตวัอยา่ง แยกเป็นในเขตบางรัก เขตสาทร เขตลาดพร้าว  เขตวงั

ทองหลาง และเขตบางกะปิ รวม 5 เขตๆ ละ 80 ตวัอยา่งในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 

โดยสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

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

สําหรับสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-test F-test และ MRA ณ ระดบันยัสําคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 

สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 66.25 มีอายุระหวา่ง 31-40 

ปี ร้อยละ 38.75 สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 76.00 มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 57.25 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 30,001-40,000  

บาท ร้อยละ 47.00 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 50.75 และมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว

ระหวา่ง 4-5 คน ร้อยละ 41.75 

5.1.2 สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการเลอืกซ้ือและใช้รถยนต์โตโยต้าของ

กลุ่มตัวอย่าง 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชร้ถยนตโ์ตโยตา้

จาํแนกตามเหตุผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์โตโยตา้ ในดา้นช่ือเสียงของตรา

สินคา้ ร้อยละ 21.50 มีจาํนวนรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั 2 

คนั ร้อยละ 65.00 ใชรุ่้นของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั คือ 

Prius ร้อยละ 56.00 ใชสี้ของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั คือ 

สีดาํ ร้อยละ 56.75 ใชข้นาดเคร่ืองยนต์โดยเฉล่ียของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใช้งานภายใน

ครอบครัวในปัจจุบนั ระหว่าง 1,500-2,000 ซีซี ร้อยละ 32.00 มีอายุการใช้งานโดย

เฉล่ียของรถยนต์โตโยตา้ภายในครอบครัวในปัจจุบนัภายใน 1 ปี  ร้อยละ 34.00 มี

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้คนัใหม่ ภายใน 1 ปี  ร้อยละ 44.25 

มีสภาพของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีนิยมตดัสินใจเลือกซ้ือ – ใหม่ ร้อยละ 85.50 มีระยะเวลา

โดยเฉล่ียท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้มากกว่า 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน 

ร้อยละ 41.50 มีงบประมาณโดยเฉล่ียท่ียอมรับไดใ้นการซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ระหวา่ง 

301,000-500,000 บาท ร้อยละ 36.25 มีบทบาทสําคญัท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

โตโยต้าเป็นผูใ้ช้งาน ร้อยละ 25.50 มีบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตโ์ตโยตา้ คือ ตวัเอง ร้อยละ 68.75 ใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจ
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

เลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ จากประสบการณ์ของตวัเอง ร้อยละ 49.25 และมีวิธีการชาํระ

เงินในการพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้แบบผอ่นชาํระ ร้อยละ 83.50 

5.1.3สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกบัส่วนประสม

ทางการตลาดทีม่ีความสัมพันธ์กบัการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ในดา้นบริการต่างๆ ตามมาดว้ยการจดัจาํหน่าย การออกแบบ ราคา คุณภาพ 

และตราสินค้ากับการส่งเสริมการขายเท่ากันตามลาํดับ โดยในด้านตราสินค้าให้

ความสําคัญมากท่ีสุดกับปัจจัยด้านตราสินค้าท่ีจดจาํง่ายและคิดถึงก่อน ในด้าน

คุณภาพให้ความสําคญัมากท่ีสุด กบัปัจจยัดา้นอุปกรณ์มีมาตรฐานและความทนัสมยั 

ในด้านการออกแบบให้ความสําคัญมากท่ีสุด กับปัจจัยด้านรูปทรงของรถยนต์

ภายนอกมีความโฉบเฉ่ียวและสวยงาม ในดา้นบริการต่างๆ ให้ความสําคญัมากท่ีสุด

กบัปัจจยัด้านการได้รับบริการท่ีถูกต้อง น่าเช่ือถือ และรวดเร็ว ในด้านราคาให้

ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นราคาถูกกว่า เม่ือเทียบกบัรถยนต์ยี่ห้ออ่ืนในขนาด

เคร่ืองยนตท่ี์ใกลเ้คียงกนั ในดา้นการจดัจาํหน่ายใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้น

จาํนวนสาขาของโชวรู์มและศูนย์บริการมีมาก และกระจายอยู่โดยทัว่เพียงพอต่อ

ความตอ้งการ และด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้น

การยดืระยะเวลาในการผอ่นชาํระ  

5.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  เกี่ยวกับการ

ตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า  

พบวา่ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ในดา้นผลิตภณัฑ ์(ตราสินคา้/คุณภาพ/รุ่น/สี/ราคา)  

5.1.5 สรุปผลผลการทดสอบสมมติฐาน  

พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ยกเวน้ อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05พฤติกรรมการ

เลือกซ้ือและใช้รถยนต์โตโยต้าส่วนใหญ่ ยกเวน้ รุ่นของรถยนต์โตโยตา้ท่ีใช้งาน
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ภายในครอบครัวในปัจจุบนั ไดแ้ก่ Prius Camry Vioz Yaris  Avensis Avanza และรุ่น

อ่ืนๆ สีของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั ไดแ้ก่ สีดาํ สีขาว สี

เงิน สีทองบรอน และสีอ่ืนๆ ขนาดเคร่ืองยนตโ์ดยเฉล่ียของรถยนต์โตโยตา้ท่ีใชง้าน

ภายในครอบครัวในปัจจุบนั  สภาพของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีนิยมตดัสินใจเลือกซ้ือ และ

วิธีการชาํระเงินในการพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์โตโยตา้ท่ีแตกต่างกนั ไม่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั  

ส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

โตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล 

ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี มีความสอดคล้องกับผล

การศึกษาต่างๆ ไดแ้ก่ รัตนโชติ สนธิซ่ือสัตย ์ )2553 ( ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

การเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ศิริวรรณ นาเมือง

(255 3)ปั จจัย ท่ี มีผล ต่อก ารตัดสินใจ ซ้ือถยนต์มือสอง ของผู ้บ ริโภคใ นเข ต

กรุงเทพมหานคร แครีย่า ภู่พฒัน์  )2551  ( ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตโ์ตโยตา้ นิว วีออส ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สุภาวดี ลํ้ าสกุลวงศ ์

)2552 (ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลยี่ห้อฮอนด้า

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทมหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร นิตยา วงศ์

สุทธิเลิศ  )2550  (การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล

ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร มนู   แฟงสุวรรณ   )2 5 52 (   ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจ ซ้ือรถยนต์กระบะยี่ห้อ มิตซู บิ ชิ   )1  ตัน   (ของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ศิลพงศ์ สุภาภรณ์  )2548  (ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: โต

โยต้ากบัฮอนด้า จกัรพล ภสัสร  )2549  (ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: บริษทัฟอร์ด และสุรชยั พฒันดิลก )2549 (

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ส่วนบุคคล   )เฉพาะรถญ่ีปุ่น  (ของกลุ่มคนทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในความไม่สอดคลอ้งท่ีเกิดข้ึนอาจมีสาเหตุมาจากกลุ่ม
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ตวัอย่างคร้ังน้ีท่ีมีอาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนั แต่มีความสามารถในการรับรู้และ

ทศันคติท่ีคล้ายคลึงกัน จนไม่ทาํให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า

แตกต่างกนัเช่นเดียวกนักบัความน่าจะเป็นโดยพื้นฐานทัว่ไป ในขณะท่ีงานวจิยัของ 

ศิลพงศ์ สุภาภรณ์  )2548  ( พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อาจมีสาเหตุมาจาก

กลุ่มตวัอย่างไม่สามารถรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างรถยนต์ 2 ยี่ห้อ: โตโยต้า

กบัฮอนด้า ซ่ึงต่างเป็นรถยนต์สัญชาติญ่ีปุ่นเหมือนกันได้ จึงทาํให้การสร้างความ

แตกต่างในรถยนตท์ั้ง 2 ยีห่อ้ในสายตาของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในคร้ังนี ้

 ผูว้ิจยัเช่ือมัน่ว่าขอ้มูลจากงานวิจยัในคร้ังน้ี ท่ีได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงดว้ยการนาํไปปรับให้เขา้กบัลกัษณะการบริหารจดัการของ

แต่ละองค์กร และสถานการณ์ในปัจจุบนั ทั้ งน้ี ควรใส่ใจแนวทางความต้องของ

ผูบ้ริโภคตามพฤติกรรมการซ้ือและใช้รถยนต์โตโยต้าท่ีศึกษามา และมุ่งเน้นให้

ความสําคญักบัปัจจยัด้านอาชีพและระดบัรายได้ท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนต์ ซ่ึงอาจทาํให้การวางแผนการตลาดยุ่งยากมากข้ึน เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ยาน

ยนตแ์ละบริการใหมี้ประสิทธิภาพและเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้ใหม้ากข้ึน 

 2. ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

ผูว้ิจยัมีขอ้แนะนาํให้ผูท่ี้สนใจท่ีจะทาํการศึกษาในเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ี ควร

มีการเพิ่มจาํนวนตวัแปรมากข้ึน โดยเฉพาะตวัแปรอิสระ เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์

ในมุมท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใหก้วา้งขวางและครอบคลุมไดม้ากข้ึน โดยเลือกใชเ้คร่ืองมือวิจยั

อ่ืนควบคู่กันในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการ

สัมภาษณ์ในเชิงลึกกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีความพร้อม และความเต็มใจในการให้ความ

ร่วมมือใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ และขยายขอบเขตการศึกษาให้กวา้งขวางมากข้ึนให้

ครอบคลุมกลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีต่างจงัหวดัดว้ย เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์
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เชิงเปรียบเทียบใหไ้ดผ้ลงานวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากข้ึน นอกจากน้ี 

ควรทบทวนการศึกษาเป็นระยะเพื่อปรับปรุงแก้ไข และพฒันาอย่างต่อเน่ืองให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัมากท่ีสุด สําหรับตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคท่ีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว ซ่ึงสามารถช่วยสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

เอกสารอ้างองิ 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติและคณะ. ระเบียบวธีิวจัิยทางธุรกจิ. พิมพค์ร้ังท่ี 1, 

กรุงเทพมหานคร: เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2552  

แครียา่ ภู่พฒัน์. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลในการตัดสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์โตโยต้า นิว วอีอส 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด), 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2551 

จกัรพล ภสัสร. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์ในเขต

กรุงเทพมหานคร กรณศึีกษา: บริษัทฟอร์ด.” รายงานการศึกษาอิสระ, คณะ

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด), มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2549 

ฉตัยาพร เสมอใจ. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2550 

ณฏัฐ ์ภูริพฒัน์สิริ. ความรู้เบือ้งต้นด้านประชากรศาสตร์. เอกสารประกอบการเรียน, 

บดัด้ีติวเตอร์, 2555 

ธารา   ธิยะภูมิ. “ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผู้ขับข่ีรถยนต์น่ังส่วนบุคคล

ในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

นพดล ภูเกา้ลว้น. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ของผู้บริโภคในอาํเภอเมือง

จังหวดักระบี่.” วทิยานิพนธ์, มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี, 2553 

นฤมล นนัทรัตนสกุล. “ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านรถยนต์ทีม่ีอิทธิพลต่อส่วน

ประสมทางการตลาดของผู้ใช้รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิในเขตจังหวดัปทุมธานี.” 

วทิยานิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2550 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นพดล%20ภูเก้าล้วน&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=rmutt&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rmutt.ac.th%2F&ei=WmpXT8WsL4HRrQei8fCDDA&usg=AFQjCNG_roTWYiway8ulBeLJoSOrO-MQiQ
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นิตยา วงศสุ์ทธิเลิศ. “การศึกษาปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเอง, คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Modern Leaders - Weekend 

Program) รุ่นท่ี 1, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2550 

นุชนาฏ สุทธิลกัษณ์. ความหมายของการตลาด. ขอ้มูลเพื่อการคน้ควา้, สาํนกับริการ

ขอ้มูลและสารสนเทศ, 2553  

บวร รุ่งเสถียร. “ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์คอมแพค็ของ

กลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ, คณะ

บริหารธุรกิจ,มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550 

พชัรา เผือกหนู. “ความพงึพอใจของผู้ใช้บัตรเครดิตของธนาคารพาณชิย์ต่างชาติใน

เขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการตลาด, 

คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับนกับริหาร, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553   

พิมพท์อง สังสุทธิพงศแ์ละวรวติั กิติวงค.์  “ความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวจัิย.” รายงาน

การวจิยัขั้นสูงเพื่อพฒันาการศึกษา, การศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

การวจิยัและพฒันาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

มนู   แฟงสุวรรณ. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์กระบะยีห้่อมิตซูบิชิ (1 

ตัน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค.์ กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค. ส่ือการเรียน
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ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซ้ือสินค้าทีศู่นย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนตีว้ัน 

(MARKETING MIX FACTORS RELATING FOR BUYING DECISION IN 

TERMINAL 21 SHOPPING MALL) 

ขวญัชนก เจริญสุข0

1 ดร.ณกมล จนัทร์สม1

2 

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

บทคัดย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้น

การตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั จากกลุ่ม

ตวัอย่าง จาํนวน 400 คนใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใช้การวิเคราะห์การการทดสอบค่�า T-Test การวิเคราะห์�ความ

แปรปรวนทางเดียว และการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson correlation) ซ่ึง

ผลการวิจยั พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มี

อายุ 20 – 29 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน / รับจา้ง และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่าหรือ

เท่ากบั 10,000 บาท ส่วนความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือสินคา้ โดยภาพรวมอยู ่ในระดบัมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว ่า 

ผูบ้ริโภคที่ซ้ือสินคา้ที่ศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยั

ดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อยู่ในระดบัมากที่สุดทุกดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้น

ราคา ตามลาํดบั ประกอบกบัความคิดเห็นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ศูนยก์ารคา้

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัโดยรวมต่อในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ มีการ

พิจารณาถึงความพึงพอใจหลงัจากซ้ือสินคา้ เพื่อใช้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

ที่ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ในคร้ังต่อไป , มีความคิดที่จะแนะนาํให้ผูอื้่น

เลือกซ้ือสินคา้ที่ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั , มีการศึกษา และเปรียบเทียบ

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ีมีการขายตามร้านต่างๆในศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั 

ก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้ ,  มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ี

วนั  โดยพ ิจารณาถึงประโยชน์ของสินค า้และ ,  ม ีการตดัสินใจซื้อสินค า้ ท่ี

ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั โดยพิจารณาถึงความจาํเป็นในการใช้ ตามลาํดบั 

เม่ือทาํการเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ที่ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัจาํแนกตาม  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั  0.05 โดย

ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัดา้นการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ี

ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ี

ศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั มีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้นอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั    

  

Abstract 

The study aimed primarily to compare and study the The marketing mix 

factors relating for buying decision in Terminal 21 shopping mall. The 

questionnaires were used to collect data from 400 consumers who had bought 

products from Terminal 21 shopping mall. Various statistical techniques were 

utilized to analyze the data such as t-test, One – Way ANOVA, and Pearson 

Correlation. The result found that the majority of consumers were female, 20-29 

years old, graduated in bachelor degree, private company employee, and having 



219 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

lower 10,000 baht average income per month. The opinion toward the overall of 

buying decisions at Terminal 21 shopping mall at high level. When considered 

in each, they have considered to satisfy after buying the product in the nex time, 

they will suggest the people to buy a shopping center terminal methanol show. 

Today, education and information about products the product at Terminal 21 

shopping mall , they have to search abd compare the various stores in the 

shopping center before making a purchase, they have considered the benefits of 

the product, they have decided to purchase by concerning the need for using. 

And the consumers who differed in different in gender, age, education, occupation 

and income per month had no influence on buying decision in Terminal 21 at 0.05 

statistically significant level. Therefore the relationship between the marketing mix 

factors were related to the the buying decision in Terminal 21 shopping mall overall 

at statistically significant level of 0.05 

KEYWORDS : TERMINAL 21 SHOPPING MALL    

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

รูปแบบของห้างสรรพสินคา้ในปัจจุบนั มุ่งเน้นความหรูหราครบครันของ

สินคา้ท่ีหลากหลาย และมุ่งเนน้จบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีกาํลงัซ้ือสูงๆเป็นหลกั แต่จริงๆ

แล้ว ตลาดในกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือวยัรุ่น ยงัเป็นตลาดสําคญัของการจบัจ่าย 

โดยเฉพาะในหมวดของสินคา้แฟชัน่ โดยเฉพาะกลุ่ม บริเวณรถไฟฟ้า ซ่ึงในปัจจุบนั

ถือไดว้า่กลายเป็นแหล่งท่ีมากไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย  

ในเดือนตุลาคม พ.ศ 2554 ทางบริษทั แลนด์ แอน เฮา้ส์ จาํกดั และ บริษทั 

สยามรีเทล ดีเวลล็อปเมน้ท ์จาํกดั ไดเ้ปิดดาํเนินการศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั 

ดว้ยคอนเซปต์ “ท่าอากาศยานแห่งการช้อปป้ิง” โดยใช้งบประมาณการลงทุนกว่า 

6,000 ลา้นบาท ยา่นใจกลางอโศก ซ่ึงสนองไลฟ์สไตล์ใหม่ๆทั้งFashion, Food & 

Film ความบนัเทิงครบอรรถรส เพื่อใหเ้หมาะแก่การเป็น Urbanation ทั้งน้ีมีร้านคา้ 

600 ร้านอีกทั้งยงัสัญจรง่ายดว้ยเส้นทาง BTS และ MRT  
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ถึงแมว้า่การขยายตวัของกลุ่มของหา้งสรรพสินคา้และศูนยก์ารคา้อ่ืนท่ีถูกวาง

ตาํแหน่งให้เป็นแหล่งรวบรวมสินคา้และบริการแบบครบวงจร อาทิเช่น สยามพารา

กอน ดิเอ็มโพเรียมและมาบุญครอง ได้มีการปรับปรุงส่วนผสมการตลาด ให้

สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวั

เพิ่มข้ึน ดงันั้นจากการท่ี ศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ไดว้างภาพพจน์ท่าอากาศ

ยานแห่งการช้อปป้ิง เพื่อกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอย่างเด่นชดั และใชลู้กคา้เป็น

ตวักาํหนดกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีกา้วเดินต่อไป ทาํให้ศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั มี

จุดเด่นอยู่ท่ีการนาํเสนอรูปแบบท่ีแตกต่างจากศูนยก์ารคา้อ่ืนๆ Market Street ซ่ึง

มีไอเดียแปลกใหม่ ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงถือเป็นส่วนสําคญัในการนาํไปกาํหนดและปรับกลยุทธ์ในการรองรับ

พฤติกรรม และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความ

เคล่ือนไหวในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อเพิ่มจาํนวนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนตาม

สภาพวะแวดลอ้มภายนอกทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดงันั้นความสําคญัของการวิจยั

คร้ังน้ี ก็เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาพื้นท่ีศูนยก์ารค้า เทอร์มินอล 

ทเวนต้ีวนั ให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและจูงใจให้ผูบ้ริโภคมาซ้ือ

สินคา้ อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูส้นใจในการเขา้มาลงทุนดาํเนินธุรกิจภายใน

พื้นท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั และเป็นขอ้เสนอแนะในการใช้ปัจจยัทาง

การตลาดใหมี้ประสิทธิผลใหผู้บ้ริโภคสามารถตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 

2. วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั 

2. เพื่อศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์

ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ี

ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล  
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ทเวนต้ีวนั  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ 

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั โดยผูว้ิจยักาํหนดขนาดตวัอย่าง โดยใช้สูตรการคาํนวณ

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา วานิชยปั์ญญา. 2545: 

26) โดยกาํหนดความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอยา่ง 

385 คน และสํารองไวป้ระมาณ 4% ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดเ้ท่ากบั 15 คน รวมเป็น 400 

คนซ่ึงทําการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก 

(Convenience Sampling) 

4. ตัวแปรทีศึ่กษา 

1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ แบ่งเป็นดงัน้ี ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน , ปัจจยั

ด้านการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคาช่องทางการจัดจาํหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การตดัสินใจซ้ือสินค้าท่ี

ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั 

5.  สมมติฐานในการวจัิย 

1. ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และระดบัรายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั  

6. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

กรอบแนวคิดในการวจิยัสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

กบัตวัแปรตามไดด้งัน้ี 
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 1.ตัวแปรอสิระ           2.ตัวแปรตาม  

          (Independent Variables)                                         (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

7. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

ในการการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ี

ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ทฤษฏี แนวความคิด

และรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการวิจยั โดยมีประเด็นท่ีเป็น

สาระสาํคญัในการศึกษาดงัน้ี  

1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ    

1.1 ทฤษฎีการตดัสินใจ 

การตดัสินใจ หมายถึง (สุโขทยัธรรมาธิราช,2548: 263-264) 

กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึง

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดต่้อเดือน 

ปัจจัยด้านการตลาด  

1. ผลิตภณัฑ ์

2. ราคา 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด 

 

 

 

 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าที่

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 

ทเวนตีว้นั 
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ผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในการเลือกต่างๆ ของสินคา้และบริการอยู่เสมอใน

ชีวติประจาํวนั ซ่ึงจะมีขั้นตอนท่ีสาํคญั 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

 1. การตระหนกัถึงปัญหา 

 2. การแสวงหาขอ้มูล  

 3. การประเมินทางเลือก (ชนงกรณ์� กุณฑลบุตร, 2547: 50) 

สามารถ  ทาํได ้2 วธีิ คือ  

   3.1.การแสดงรายการคุณสมบติัของสินคา้  

   3.2. การให้คะแนนตามคุณสมบัติของสินค้า เ ป็นการ

    ประเมิน    

 4. การตดัสินใจซ้ือ  

 5. ทศันคติของการซ้ือ-การใช ้ 

 1.2  แนวโนม้ของพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

 ในปัจจุบนัน้ีโลกเขา้สู่ยุคข่าวสารขอ้มูล (Information Age) และเป็น

โลกท่ีเศรษฐกิจการคา้เปิดกวา้งถึงกนัทัว่โลก มีการแข่งขนัรายไดร้ะบบการคา้เสรีไร้

พรมแดน มีผลทาํให้การผลิตและการบริการตลอดจนการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 

สามารถดาํเนินไปไดด้ว้ยความรวดเร็วและมีความหลากหลาย มีผลทาํให้พฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย นกัการตลาดจึงตอ้งติดตาม วิเคราะห์เพื่อปรับ

วิธีการดาํเนินงานและการทาํงานต่างๆ ให้ตรงกับความตอ้งการหรือพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนด ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดั

จาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรี

รัตน์, 2546 : 219 – 226) 

- กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (The Buyer decision Process)  

- กระบวนการตดัสินใจซ้ือ เป็นขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดย

ผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การ

ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ดงัโมเดล 5 

ขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคต่อไปน้ี 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

             ท่ีมา: Kotler,Phillip. (2006). Marketing Management Pearson International 

Edition. P.181 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคสามารถพิจารณาตาม

ขั้นตอนต่างๆ ไดเ้ป็น 5 ขั้น โดยเร่ิมจากเหตุการณ์ก่อนท่ีมีการซ้ือสินคา้จริง ๆ จนถึง

เหตุการณ์ภายหลงัจากการซ้ือ ซ่ึงสรุปขั้นตอนท่ีสําคญัไดด้งัน้ีคือ (คอตเลอร์และอาร์ม

สตรอง Kotler and Armstrong, 1999:153) 

1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Problem Recognition)  

2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search)  

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision)  

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior)  

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

- การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการ

ค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึง

ลกัษณะและความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค คาํตอบท่ีได้

จะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถ

สนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

คาํถามท่ีใช้เพื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึง

ประกอบดว้ย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพื่อ

คน้หาคาํตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบด้วย OCCUPANTS, OBJECTS, 

OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, OCCASIONS, OUTLETS และ 

OPERATIONS ดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 32) 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคาํถามเพื่อ

ทราบถึงลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants)  

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพื่อทราบ

ถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ (Objects)  

3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพื่อทราบ

ถึงวตัถุประสงค ์(Objectives) การซ้ือ  

4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who participates in the buying?) เป็นคาํถาม

เพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ  

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพื่อทราบ

ถึงโอกาสในการซ้ือ (Occasions)  

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีใด (Where does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพื่อทราบ

ถึงช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคจะไปทาํการซ้ือซ่ึงนกัการตลาดจะตอ้ง

ศึกษาเพื่อจดัช่องทางการจดัจาํหน่าย  

7.ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพื่อทราบ

ถึงขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operation)  

โดยมีรายละเอียดของคาํถาม 7 คาํถาม เพื่อตอบคาํถาม 7 ประการเก่ียวกบั

พฤติกรรมผูบ้ริโภครวมทั้งการใช้กลยุทธ์ในแผนงานการตลาดให้สอดคล้องกับ

คาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 194)  

- โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

รูปแบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) หรือโมเดล

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้ของรูปแบบจาํลองน้ีท่ีมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิด

ความตอ้งการก่อนแลว้ทาํให้เกิดการตอบสนอง (Response) ดงันั้นสรุปแบบจาํลองน้ี

จึงอาจเรียกว่า แบบจาํลองตวักระตุน้ปฎิกิริยาตอบสนอง (S-R Model) โดยมี

รายละเอียดของทฤษฎีดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 196-199)  

1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ซ่ึงอาจใชเ้หตุจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล และใชเ้หตุจูงใจ

ใหซ้ื้อดา้นจิตวทิยา (อารมณ์) ก็ได ้ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus)  

1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus)  

2. กล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) ความรู้สึกนึก

คิดของผูซ้ื้อท่ีเปรียบเสมือนกล่องดาํ (Black box) ซ่ึงผูข้ายไม่สามารถทราบได ้

 3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค จะมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆได้แก่ การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product 

choice) การเลือกตราสินคา้ (Brand choice) การเลือกผูข้าย (Dealer choice) การเลือก

เวลาในการซ้ือ (Purchase timing)  

- พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคก็เพื่อทราบถึงลักษณะ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางดา้นต่าง ๆ และเพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้

เหมาะสม งานของผูข้าย คือ คน้หาว่าลกัษณะของผูซ้ื้อและความรู้สึกนึกคิดไดรั้บ

อิทธิพลจากส่ิงใดบา้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 199-

217)  

1. ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม (Cultural Factors)  

2. ปัจจยัทางดา้นสังคม (Social Factors)  

3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors)  

4. ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา (Psychological Factors)  

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  

ธุรกิจท่ีให้บริการจะใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing mix) หรือ 4Ps 

เช่นเดียวกบัสินคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑ์ (Product) (2) ราคา (Price) (3) การ

จดัจาํหน่าย (Place) (4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) (5) บุคคล (People) (6) 

การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางการภาพ (Physical Evidence) และ (7) กระบวนการ 

(Process) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 434) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1.  ผลิตภณัฑ ์(Product))  

2.  ราคา (Price)  

3.  การจดัจาํหน่าย (Place)  
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

5.  บุคคลหรือพนกังาน (People)  

6.  การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  

7.  กระบวนการ (Process)  

8. การจัดกระทาํและการวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีทาํการตอบเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยันาํ

แบบสอบถามทั้งหมดมาดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ 

2.นําข้อมูลท่ีได้มาจําแนกตามหมวดหมู่และแจงนับความถ่ี (Frequency 

Distribution) 

3.วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในด้านเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต้่อเดือน โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และคิดเป็น

ค่าร้อยละ (Percentage) 

4.การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบ

สมมติฐานแต่ละขอ้โดยใชส้ถิติ t-test และ One-Way ANOVA (F-test) เพื่อทดสอบ

ความแตกต่างในการวิเคราะห์ความแตกต่าง รวมทั้ งการวิเคราะห์เพื่อหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ 2 เพื่อ

อธิบายความสัมพนัธ์ของสมมติฐานแต่ละขอ้ 

 9 ผลการวจัิย  

 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 20 – 29 ปี 

ส่วนใหญ่ม ีการศ ึกษาอยู ่ในระดบัปริญญาตรี  ประกอบอาชีพ เป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน / รับจา้ง และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 

10,000 บาท ส่วนความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคที่ซ้ือ

สินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการตลาดที่มี
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อยู่ในระดบัมากที่สุดทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา ตามลาํดบั 

ประกอบกบัความคิดเห็นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั

โดยรวมต่อในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละขอ้ มีการพิจารณาถึงความพึง

พอใจหลงัจากซื้อสินคา้  เพื ่อใช ้ในการตดัสินใจเลือกซื้อสินคา้ที ่ศ ูนยก์ารคา้

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ในคร้ังต่อไป , มีความคิดท่ีจะแนะนาํให้ผูอ่ื้นเลือกซ้ือสินคา้

ที่ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั , มีการศึกษา และเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบั

สินคา้ท่ีมีการขายตามร้านต่างๆในศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ก่อนตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ ,  มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั โดย

พิจารณาถึงประโยชน์ของสินคา้และ , มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ศ ูนยก์ารคา้

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั โดยพิจารณาถึงความจาํเป็นในการใช้ ตามลาํดบั  

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

การเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ที่ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัจาํแนกตาม  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย

ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัดา้นการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ี

ศ ูนยก์ารค า้ เทอร์ม ินอล ทเวนต้ีวนั  กบัการตดัสินใจซื้อสินคา้ที ่ศ ูนยก์ารค า้ 

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั มีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้นอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ตารางท่ี 1: แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั 

ปัจจยั t F Sig. 

เพศ ชาย/หญิง -0.897 - 0.798 

อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม  1.266 0.283 

ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม  1.171 0.323 

อาชีพ ระหวา่งกลุ่ม  1.607 0.187 

รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 

ระหวา่งกลุ่ม 
 0.526 0.665 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตาราง 2: แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการตลาดกับการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั 

ปัจจยัดา้นการตลาด 
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

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

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.552** 0.000 

ดา้นราคา 0.650** 0.000 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.737** 0.006 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.779** 0.000 

ปัจจยัดา้นการตลาดโดยรวม 
0.822** 0.000 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

10. การอภิปรายผล 

 1. การวิ เคราะห์การเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินค้า ท่ีศูนย์การค้า 

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัจาํแนกตามเพศ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินค้าท่ีศูนย์การค้า 

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัจะไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ี

ศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ อดุลย�์  
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

จาตุรงคกุล  (2543 : 38-39)    กล�าวว�่าจาํนวนสตรี  (สมรสหรือโสด)  ท่ีทาํงาน

นอกบา้นเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ และปัจจุบนัสตรีเป็�นผู�้ซ้ือรายใหญ� ซ่ึงท่ีแลว้มาผู ้

�ชายเป็นผู�้ตดัสินใจซ้ือ นอกจากนั้น บทบาทของสตรีและบุรุษบางส่�วนท่ีซํ้ า

กนั 

2. การวิ เคราะห์การเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินค้า ท่ีศูนย์การค้า 

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั จาํแนกตามอายุ พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะไม่มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ไม่แตกต่างกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฉิดโฉม โชติมาโชค (2545) ท่ีพบวา่ ปัจจยัทางดา้นอายุท่ี

แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสแตกต่างกนั 

 3. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีศูนย์การค้า 

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั จาํแนกตามอาย ุพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั

จะไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ไม่แตกต่าง

กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุกลัย ์ นิรันดร์สุข (2549) พบว่า ผูบ้ริโภคระดบั

การศึกษาแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการท่ีศูนยก์ารคา้เม

โทรมอลลใ์นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น ไม่แตกต่างกนั  

4. การวิ เคราะห์การเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินค้า ท่ีศูนย์การค้า 

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่าง

กันจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีศูนย์การค้า เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ไม่

แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฉิดโฉม โชติมาโชค (2545) พบวา่ ปัจจยั

ทางอาชีพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

ไม่แตกต่างกนั  

5. การวิ เคราะห์การเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินค้า ท่ีศูนย์การค้า 

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั จาํแนกตามอาชีพ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

แตกต่างกนัจะไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั 

ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฉิดโฉม โชติมาโชค (2545) พบว่า 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส  
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

6. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ พบว่า ปัจจยัดา้นการตลาดโดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์กนัไป

ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของเฉิดโฉม โชติมาโชค 

(2545) พบว่า ปัจจยัทางดา้นการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ี

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ พบวา่ ปัจจยัดา้นการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กนัไปใน

ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของยุทธนา ลิมบานเยน็ 

(2550) พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ใน

ดา้นสินคา้  

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ พบว่า ปัจจยัด้านการตลาด ด้านราคามีความสัมพนัธ์กนัไปใน

ทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุกลัย ์ นิรันดร์สุข 

(2549) พบวา่ ปัจจยัการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการท่ี

ศูนยก์ารคา้เมโทรมอลล ์ดา้นจาํนวนเงิน ในทิศทางเดียวกนัและระดบัปานกลาง  

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินค้า พบว่า ปัจจัยด้านการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายมี

ความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของเฉิดโฉม โชติมาโชค (2545) พบวา่ ปัจจยัทางดา้นการตลาด ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ พบว่า ปัจจยัด้านการตลาด ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มี

ความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของเฉิดโฉม โชติมาโชค (2545) พบวา่ ปัจจยัทางดา้นการตลาด ดา้นการส่งเสริมการ

ขาย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส  



232 
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11. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย  

 1. ทางศูนยก์ารคา้ให้ความสําคญัและเนน้การดาํเนินกลยุทธ์ดา้นการส่งเสริม

การขายและการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เพื่อท่ีจะตอบสนองกบักลุ่มผูบ้ริโภคหลกัเหล่าน้ี 

ซ่ึงจากผลการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุระหวา่ง 20 – 29 ปี สําเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีพนกังานบริษทัเอกชน / รับจา้ง ดงันั้นจึงควรนาํ

ขอ้มูลท่ีได้มาทาํการวางแผนการตลาดโดยตอ้งกาํหนดกลุ่�มเป้าหมายว่�าเป็�

นกลุ่�มใดและศึกษาถึงการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ของกลุ่มนั้น เพื่อให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ปัจจยัดา้นการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัในทุกดา้น ดงันั้นทางศูนย�์การคา้ควรกาํหนดนโยบายหรือ

เพิ่มกิจกรรมทางการตลาดให้�กลุ่มผูบ้ริโภค�มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้และใช้�

บริการเพิ่มข้ึน อีกทั้งทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ าและสอดคลอ้งกบัผู�้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

และควรจดักิจกรรมส่�งเสริมการขายร�วมกนัในรูปแบบต่างๆ ไปยงัผู�้บริโภค 

เช่�น การซ้ือสินคา้และบริการสามารถสะสมแตม้เพื่อแลกของรางวลั หรือ บตัร

โดยสารแบบเติมเงินสามารถใชเ้ป็นส่�วนลดซ้ือสินคา้ ซ่ึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย

จะช่วยกระตุ�้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ประกอบกบัพฒันาพื้นท่ีร้านค�้าภายใน

ศูนย�์การค�้าเทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัให้มีความสะดวก และทนัสมยั รวมถึงการมี

ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่�างๆ อย�่างเพียงพอ 

 12. ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ทาํการศึกษาถึงความคิดเห็นหรือทศันคติท่ีมีต่อศูนย�์การคา้เทอร์มินอล 

ทเวนต้ีวนั ในดา้นการเช่ือมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT อนัเน่ืองมาจากมีสถาน

ท่ีตั้งใกล้กบัแหล่งนั้นๆ เพื่อจะได�้ทราบถึงความคิดเห็นหรือทศันคติทั้งของผู�้

บริโภคท่ีเคยใช�้บริการและไม่�เคยใช�้บริการ  

2. ทาํการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค

ท่ีศูนย�์การคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนักบัร้านคา้บริเวณใกล้เคียง เช่น ห้างคา้ปลีก 
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Shibuya 19 เพื่อจะได�้ทราบถึงปัจจยัการตลาด ดา้นช่�องทางการจดัจาํหน่�ายท่ี

แตกต่�างกนัของร้านคา้ มีผลต�อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคหรือไม่�  

3. ทาํการศึกษาถึงป�จจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าของ

ผูบ้ริโภค เพื่อเป็�นขอ้มูลในการตดัสินใจสําหรับการพฒันาร้านคา้ท่ีศูนย�์การคา้

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัเพื่อใหผู้บ้ริโภคได�รับความพึงพอใจสูงสุด  

4. ทาํการศึกษาปัจจยัสู่ความสําเร็จของผูป้ระกอบการร้านค้าศูนย์การค้า
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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการสร้างความภักด ี

ของผู้อ่านหนังสือพมิพ์รายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(THE FACTORS INFLUENCING LOYALTY OF DAILY  

NEWSPAPER READERS IN BANGKOK) 

กุลนารี เหล่าวานิช 1   ดร. พีรพงษ ์ฟูศิริ 2 

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

บทคัดย่อ 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นควา้อิสระ เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของ

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อการสร้างความภกัดีของผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั ศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีต่อการสร้างความภกัดีของ

ผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยสํารวจจาก

ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีอ่านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 400 คน แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t-test  F-test  และสถิติ Multiple Result of Analysis 

(MRA) กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 

 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 

31-40 ปี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีเงินเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อ

เดือน การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดท่ีผูอ่้านใหค้วามสาํคญัมากเป็นอนัดบัแรกคือ ดา้นคุณภาพ รองลงมาคือ ดา้น

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลิตภัณฑ์ ด้านสถานท่ีจัดจําหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด 

ตามลาํดบั สําหรับปัจจยัอ่ืนๆ ผูอ่้านให้ความสําคญัมากเป็นอนัดบัแรก คือ ดา้นความ

ไวว้างใจ รองลงมาคือ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ส่วนความภกัดีของผูอ่้าน พบว่า อยูใ่น

ระดบัมาก โดยจะซ้ือหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัเดิมอ่านเป็นประจาํ และในอนาคตก็

ยงัคงซ้ือฉบบัเดิมอ่านอีก แมว้า่ราคาจะเพิ่มสูงข้ึนก็ตาม  

ผลการสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย รายได้ ระดับ

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการสร้างความภกัดีของผูอ้่าน ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์

กบัความภกัดีของผูอ่้าน และปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย ภาพลกัษณ์สินคา้และความ

ไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการสร้างความภกัดีของผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนัในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

คําสําคัญ: หนงัสือพิมพ ์
 

                         ABSTRACT 
 

The purpose of this independent research is to study personal factor differences 

regarding how to create a royalty of daily newspaper readers, to study a relation between 

marketing factor and other factors available to create a royalty of daily newspaper 

readers in Bangkok Metropolitan. 

This study uses  the data collecting method by questionnaires from  population 

both male and female reading the daily newspaper in Bangkok Metropolitan total 400 

persons and then data has been analyzed for percentage frequency, standard deviation 

and tested a statistic hypothesis of t-test  F-test and Multiple Result of Analysis (MRA) 

and specified statistical important meaning equal to 0.05 

Result of study is summarized as follows :  Majority of sample population are 

women aged between 31-40 years old, private company employees with salary between 

10,001-20,000 Baht/month and with  bachelor degree education and single. The 
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marketing compounding factors that those readers given most important at the first level 

are quality and secondly product, distribution place, price and marketing promotion 

respectively. For other factors that the readers have given most important at the first 

level are trust and secondly product images. For royalty of the readers it is found at the 

much level they always buy and read the same daily newspaper and also in the future 

they will be keeping buying and reading such same newspaper as usual even though its 

price is going higher whatever. 

Hypothesis result found that 1) Personal factor costing of income, education 

grade has influence on the reader’s royalty creation. 2) Marketing compound factors 

consisting of products, price and marketing promotion have relation to the reader’s 

royalty and 3) Other factors consisting of product image and trust have relation to the 

reader’s royalty on the daily newspaper in Bangkok Metropolitan. 
 

KEY WORDS:  NEWSPAPER 

บทนํา 

หนังสือพิมพ์ เป็นส่ือมวลชนชนิดแรกและเก่าแก่ท่ีสุด ท่ีมีบทบาทและ

อิทธิพลต่อประชาชนในสังคมเมืองและสังคมชนบท เพราะหนังสือพิมพ์เป็นท่ี

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไดห้ลายรูปแบบไม่วา่ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา 

วฒันธรรม ตลอดจนความบนัเทิง ในแต่ละยุคแต่ละสมยัหนงัสือพิมพมี์หนา้ท่ีในการ

เผยแพร่ใหข้อ้มูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชน ให้ประชาชนไดมี้ความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม สามารถรับรู้และทนัเหตุการณ์ท่ีเกิดมากมาย  

ความเจริญทางเทคโนโลยีท่ีไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจาํวนัและมีผลต่อ

การรับข่าวสาร ในขณะเดียวกนัการใช้บริการอินเตอร์เน็ตเป็นทางเลือกหน่ึงของ

ผูบ้ริโภคในการรับข่าวสาร จึงทาํให้ผูบ้ริโภคมีเวลาในการอ่านหนงัสือพิมพน์อ้ยลง

ความเจริญด้านเทคโนโลยีและอ่ืนๆ อาจมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่าน

หนงัสือพิมพร์ายวนั และมีผลต่อความอยู่รอดของหนงัสือพิมพร์ายวนัเป็นอย่างยิ่ง 

กล่าวโดยย่อการท่ีหนงัสือพิมพร์ายวนัไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านน้อยลง อาจเป็น
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เพราะเน้ือหาของข่าวสารรูปเล่มรูปภาพในการนาํเสนอเป็นตน้ ดงันั้น หนงัสือพิมพ์

รายวนัจะอยูร่อดไดห้รือไม่จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าศึกษา อยา่งไรก็ตามในชีวิตประจาํวนัของ

ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร ก็ยงัให้ความสนใจต่อหนงัสือพิมพร์ายวนัอยู่ โดย

กรุงเทพมหานครมีอตัราการอ่านหนงัสือพิมพม์ากท่ีสุดถึงร้อยละ 75.5 (สํานกังาน

สถิติแห่งชาติ, 2553) แต่มีปริมาณซ้ือลดลงทั้งๆ ท่ีหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือท่ีมีราคาถูก

สามารถเก็บขอ้มูลไวไ้ดน้านและสามารถพกพาติดตวัไดต้ลอดเวลา 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความ

ภกัดีของผูอ่้านหนังสือพิมพ์รายวนัในปัจจุบนัว่าเป็นอย่างไร และได้ขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ร้านคา้จาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน

วิชาชีพหนงัสือพิมพ ์เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของหนงัสือพิมพร์ายวนั 

ใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างความภกัดีของผูอ้่านหนงัสือพิมพร์ายวนั ใน

เขตกรุงเทพมหานครต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการสร้างความ

ภกัดีของผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายว◌ัน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดท่ีมีต่อการสร้างความ

ภกัดีของผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีต่อการสร้างความภกัดีของ

ผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลิตหนังสือพิมพ์รายวนั ในการปรับปรุงรูปแบบ

เน้ือหา และการนาํเสนอใหต้รงกบัความตอ้งการของผูอ่้านมากยิง่ข้ึน 

2.  เป็นแนวทางสําหรับผูป้ระกอบการ และร้านคา้จาํหน่ายผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจหนงัสือพิมพใ์นการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การสร้างความภกัดีของผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. เป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ตอ้งการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อ

การสร้างความภกัดีของผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 

และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการสร้างความภกัดีของผูอ่้านหนังสือพิมพ์

รายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด และคุณภาพ มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของผูอ่้านหนงัสือพิมพ์

รายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า  และความไว้วางใจ มี

ความสัมพันธ์กับการสร้างความภักดีของผู ้อ่านหนังสือพิมพ์รายว ัน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 
 

      ตัวแปรอสิระ                           ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การสร้างความภกัดีของผูอ้่านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี 

ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

 

 

ความภกัดีของผูอ่้าน 

หนงัสือพิมพร์ายวนั  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจยัสว่นบคุคล  

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. อาชีพ  

4. รายได้ 

5. ระดบัการศกึษา  

6. สถานภาพ 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

1. ภาพลกัษณ์สินค้า (Brand Image) 

2. ความไว้วางใจ (Trust) 

 

ปัจจยัการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) 

2. ราคา (Price) 

3. สถานท่ีจดัจําหนา่ย (Place) 

4. การสง่เสริมการตลาด (Promotion) 

5. คณุภาพ (Quality) 
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พระราชบญัญติัการพิมพ ์พ.ศ.2484 กล่าววา่ หนงัสือพิมพ ์หมายถึง ส่ิงพิมพ์

ซ่ึงมีการจ่าหนา้เช่นเดียวกนัและออกหรือเจตนาจะออกตามลาํดบัเร่ืองไปไม่มีกาํหนด

ระยะเวลาหรือไม่ก็ตามมีความต่อเน่ืองกนัหรือไม่ก็ตาม (ดรุณี หิรัญรักษ,์ 2529: 1) 

พนา ทองมีอาคม (2532) ได้ให้คาํจาํกดัความเก่ียวกบัการตลาดซ่ึงน่า

ครอบคลุมหลักการ บริหารธุรกิจไวว้่า การตลาดคือ การสร้างความพึงพอใจหรือ

บําบัดความต้องการของบุคคลโดยการซ้ือขายแลกเปล่ียน โดยท่ีการซ้ือขาย

แลกเปล่ียนและความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนนั้น เกิดจากการวางแผนงานและการปฏิบติั

ตามแผนงานในแต่ละองค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด ซ่ึงไดแ้ก่วางรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ การตั้ งราคา การทาํการส่งเสริม และการจัดจาํหน่าย ทั้ ง 4 ลักษณะน้ี

สามารถเรียกว่าส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix คือ 4 P’s) ไดแ้ก่ ส่วนผสม

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ (Product Mix) ส่วนผสมทางดา้นราคา (Price Mix) ส่วนผสม

ทางดา้นสถานท่ีจาํหน่าย (Place Mix) ส่วนผสมทางดา้นการส่งเสริมการจาํหน่าย 

(Promotion Mix) 

จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร และคณะ (2547) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของตรา

สินคา้ (Brand Image) หรือท่ีนิยมเรียกสั้นๆวา่ ตราสินคา้ (Brand) สมาคมการตลาด

แห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้คาํจาํกัดความว่า หมายถึง ช่ือ ถ้อยคาํ สัญลกัษณ์ รูปแบบ 

หรือการผสมผสานรวมกนัของส่ิงดงักล่าว เพื่อตั้งใจท่ีจะแสดงถึงสินคา้หรือบริการ

ของผูข้ายรายหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึงท่ีทาํให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ภายใตก้ฎหมาย

เคร่ืองหมายการคา้ ผูข้ายมีสิทธิใช ้ตราสินคา้ ท่ีสร้างข้ึนไดต้ลอดไป ซ่ึงแตกต่างจาก

สิทธิบตัรหรือลิขสิทธ์ิท่ีมีระยะเวลาหมดอายุ ตราสินคา้ท่ีดีตอ้งมีลกัษณะเฉพาะและ

ยากต่อการเลียนแบบจากคู่แข่ง จึงจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนให้แก่

สินคา้หรือบริการนั้น 

Berry and Parazuraman (1991) กล่าวว่า ความไวว้างใจ คือ ตวัช้ีวดัผลท่ี

สําคัญเก่ียวกับสัมพันธภาพท่ีลูกค้ามีต่อองค์กรธุรกิจการบริการ เน่ืองจากโดย

ธรรมชาติแลว้ไม่สามารถจบัตอ้งตวัผลิตภณัฑไ์ดอ้ยูแ่ลว้ 

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ (2547) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 

หมายถึง ความเก่ียวขอ้งหรือความผกูพนัท่ีมีต่อตราสินคา้ร้านคา้ ผูผ้ลิต การบริการ
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หรืออ่ืนๆ ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของทศันคติท่ีชอบพอ หรือการสนองตอบดว้ยพฤติกรรม

อยา่งการร่วมกิจกรรมทางการตลาด กบัตราสินคา้และการซ้ือสินคา้ซํ้ าๆ  

ระเบียบวธีิวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม

ท่ีม่ีโครงสร้างของกลุ่มขอ้คาํถามแบบปลายปิด 4  ส่วนเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูอ่้าน

หนงัสือพิมพท์ั้งเพศชายและเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอยู่ในเขตบางกะปิ 

เขตพญาไท เขตหลกัส่ี และเขตราษฎร์บูรณะ เขตละ 100 ตวัอย่างเท่ากนั รวม 400 

ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี จาํแนกออกได้เป็นสถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ Independent Sample Test (t-test)   

One-way ANOVA (F-test) และ Multiple Regression Analysis (MRA)  เพ่อใช้

ทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สรุปผลการวจัิย 

 ส่วนท่ี   1 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.75 โดยมีอายุระหวา่ง 31-40 ปี 

ร้อยละ 35.75 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 69.00 มีเงินเดือนระหว่าง 

10,001-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 27.50 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 

ร้อยละ 55.50 และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 64.00 

ส่วนท่ี  2   สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้น

คุณภาพ 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู ้อ่าน

หนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัเห็นดว้ยมากทั้งในภาพรวม

และรายดา้นทุกดา้น เรียงลาํดบัความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ 
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รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริม

การตลาด ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ความ

สะดวกในการอ่าน รองลงมาคือ ความชัดเจนของการจัดหมวดหมู่ข่าว รูปเล่ม/

ภาพประกอบเหมาะสม ขนาดตวัอกัษรเหมาะสม และการจดัหน้ามีความเหมาะสม 

ตามลาํดบั 

ด้านราคา พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ราคา

เหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาคือ มีส่วนลดสําหรับลูกค้าท่ีรับเป็นประจาํ ราคา

ใกล้เคียง/เท่ากบัฉบบัอ่ืน ราคาถูกกว่าฉบบัอ่ืน และมีส่วนลดสําหรับลูกคา้ทัว่ไป 

ตามลาํดบั 

ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยในระดบัมากทุกข้อ 

ไดแ้ก่ ตามแผงหนงัสือทัว่ไป รองลงมาคือ ใกลท่ี้ทาํงาน/ใกลบ้า้น เป็นทางผา่นในการ

เดินทาง เป็นสมาชิกหนงัสือพิมพมี์พนกังานส่ง และมีท่ีจอดรถสะดวก ตามลาํดบั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัมาก ไดแ้ก่ 

การแจกส่ิงพิมพพ์ิเศษฟรี/แจกแถมร่วมกบัสินคา้หรือบริการอ่ืนๆ รองลงมาคือ การ

ขายรวมกบันิตยสารฉบบัอ่ืน การเขา้ร่วมงานนิทรรศการต่างๆ เช่น เขา้ร่วมงาน

สัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ และการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ให้รู้จกัหนงัสือพิมพร์ายวนั

เช่น โทรทศัน์ วทิย ุป้ายโฆษณา เป็นตน้ ตามลาํดบั สาํหรับขอ้ท่ีเห็นดว้ยในระดบัปาน

กลางคือ การใชพ้นกังานขายตรงแนะนาํใหเ้ป็นสมาชิก  

ดา้นคุณภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เสนอข่าว

ดว้ยความรวดเร็วและทนัเหตุการณ์ รองลงมาคือ ความหลากหลายของเน้ือหา และ

เจาะลึกและสืบเสาะขอ้เทจ็จริงไดม้ากกวา่ฉบบัอ่ืน ตามลาํดบั สําหรับขอ้ท่ีเห็นดว้ยใน

ระดบัมาก ได้แก่ เสนอข่าวด้วยความเป็นธรรมและไม่เอนเอียงไปทางหน่ึงทางใด 

รองลงมาคือ ความเหมาะสมของการโฆษณา ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี  3   สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ 

และความไวว้างใจ 
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จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจยัอ่ืนๆ ของผูอ่้าน

หนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัเห็นดว้ยมากทั้งในภาพรวมและ

รายดา้นทุกดา้น เรียงลาํดบัความคิดเห็นจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความไวว้างใจ 

และดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ตามลาํดบั 

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ 

การเสนอข่าวจะคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั รองลงมาคือ มีเน้ือข่าว

สร้างสรรค์สังคมสร้างความสามคัคีในประเทศ  ภาพข่าวหรือบทความส่งเสริม

วฒันธรรมศีลธรรมและจริยธรรม  มีภาพพจน์ดี การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ 

เช่น ไทยรัฐบริจาคเงินสร้างโรงเรียน  และมียอดจาํหน่ายสูง ตามลาํดบั 

ดา้นความไวว้างใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยในระดบัมากทุกขอ้ ได้แก่ 

ความจริงใจในการเสนอข่าวเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสู่ผูอ่้านอยา่งแทจ้ริง รองลงมา

คือ ความน่าเช่ือถือของหนงัสือพิมพท่ี์อ่านเป็นประจาํ เช่น คุณภาพข่าว เน้ือหาข่าว 

ความซ่ือสัตยข์องผูผ้ลิต เช่น ไม่นาํเสนอข่าวท่ีหวงัประโยชน์แอบแฝง ไม่เขียนข่าวท่ี

ไม่เป็นความจริง  ความเช่ือมัน่ของผูอ่้านในแวดวงท่ีสนใจขอ้มูลข่าวสารท่ีมีต่อ

หนงัสือพิมพท่ี์อ่านเป็นประจาํ ความมีช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิต  และความมัน่คงของ

องคก์รผูผ้ลิต ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 4  สรุปผลการวเิคราะห์ความภกัดีของกลุ่มตวัอยา่ง 

จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อความภกัดีของผูอ้่าน

หนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัเห็นดว้ยมากทั้งในภาพรวมและ

รายดา้นทุกดา้น เรียงลาํดบัความคิดเห็นจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ จะซ้ือหนงัสือพิมพ์

รายวนัฉบับ (ยี่ห้อ) เดิมอ่านเป็นประจํา รองลงมาคือ ในอนาคตก็ยงัคงซ้ือ

หนังสือพิมพ์รายวนัฉบบั (ยี่ห้อ) เดิมอ่านอีก แม้ว่าราคาจะเพิ่มสูงข้ึนก็ตาม จะ

สนบัสนุนให้บุคคลภายในครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จกั อ่านหนงัสือพิมพร์ายวนั

ฉบบั (ยี่ห้อ) ท่ีอ่านเป็นประจาํ  จะบอกต่อคนอ่ืนๆ ให้อ่านหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบั 

(ยี่ห้อ) ท่ีอ่านเป็นประจาํ และหากไม่สามารถซ้ือหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบั (ยี่ห้อ) ท่ี

อ่านเป็นประจาํไดก้็จะไม่ซ้ือฉบบั (ยีห่อ้) อ่ืนทดแทนเลย ตามลาํดบั 
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ส่วนท่ี  5   สรุปผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ และสถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั ยกเวน้ รายได้และระดบัการศึกษา ไม่มีผลต่อการสร้างความภกัดีของ

ผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา และการ

ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัทางการตลาดทุกปัจจยัมีผลทางบวกกบัความภกัดีของ

ผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนัในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจัย อ่ืนๆ  ประ กอบ ด้วย  ภา พลัก ษณ์ สิ นค้า แล ะ ควา มไ ว้วา ง ใจ  มี

ความสัมพันธ์กับการสร้างความภักดีของผู ้อ่านหนังสือพิมพ์รายว ัน ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัอ่ืนๆ ทุกปัจจัยมีผลทางบวกกับความภกัดีของผูอ่้าน

หนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปิยะดา โพธิหัง 

(2548)  ซ่ึงศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือหนงัสือพิมพร์ายวนัของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เทิดศกัด์ิ แซ่เตียว (2542) ซ่ึงศึกษาความคิดเห็นต่อ

หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินของลูกคา้ในอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ จีรวรรณ อยูสุ่ข (2549) 

ซ่ึงศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้ต่อการซ้ือเส้ือผา้ 

Esprit ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  และศิริพงษ ์จีนะบุญเรือง (2544: อา้งอิง

จาก Assael, 1995) ซ่ึงศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความภกัดีในตรา

สินคา้ท่ีควรใช ้รวมทั้งความสอดคลอ้งกบัการให้ความหมายของเบอร์ร่ีและพาราสุรา

มาน (Berry and Parazuraman, 1991) ท่ีว่าความไวว้างใจคือตวัช้ีวดัผลท่ีสําคญั

เก่ียวกบัสัมพนัธภาพ ท่ีลูกคา้มีต่อองคก์รธุรกิจการบริการ เน่ืองจากโดยธรรมชาติแลว้

ไม่สามารถจบัตอ้งตวัผลิตภณัฑ์ไดอ้ยู่แลว้ มอร์แกน และฮนัท์ (Morgan & Hunt, 

1994: 23) ท่ีกล่าวไวว้า่ ความไวว้างใจมีความสําคญัอยา่งยิ่งในการกาํหนดลกัษณะขอ้

ผกูมดั เพื่อแสดงสัมพนัธภาพระหวา่งลูกคา้และองคก์ร ความไวว้างใจ คือ สภาพความ

เป็นจริงเม่ือคนจาํนวนหน่ึงเกิดความเช่ือมัน่ โดยเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน
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ความเช่ือถือ (Reliability) และความซ่ือสัตยจ์ริงใจ (Integrity) ทฤษฎีความภกัดีต่อตรา

สินคา้ของธีรพนัธ์ โล่ทองคาํ (2547) ท่ีให้ความหมายวา่เป็นความเก่ียวขอ้งหรือความ

ผูกพนัท่ีมีต่อตราสินคา้ ผูผ้ลิต การบริการหรืออ่ืนๆ ท่ีอยู่บนพื้นฐานของทศันคติท่ี

ชอบพอ หรือการสนองตอบดว้ยพฤติกรรมอย่างการร่วมกิจกรรมทางการตลาด กบั

ตราสินคา้และการซ้ือสินคา้ซํ้ าๆ และ Hawkins & Coney (2001) ท่ีวา่ “ความภกัดีต่อ

ตราสินคา้” หมายถึง “การซ้ือตราสินคา้หน่ึงตราสินคา้ใดอยา่งสมํ่าเสมอ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) จากผลการศึกษาพบวา่ ผูอ่้านส่วนใหญ่จะเลือกอ่าน

หนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัท่ีมีความสะดวกในการอ่านมากท่ีสุด ดงันั้น การออกแบบ

ตอ้งมุ่งเน้นให้มีความสะดวกในการอ่าน ตลอดจนมีการจดัหมวดหมู่ข่าวได้อย่าง

ชดัเจน จดัวางรูปเล่มและภาพประกอบใหค้มชดัมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา

ข่าว ออกแบบรูปแบบตวัอกัษรและขนาดให้อ่านง่าย ตลอดจนมีการจดัหน้าไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

2. ดา้นราคา (Price) จากผลการศึกษาพบว่า ผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนัให้

ความสาํคญัเร่ืองราคาท่ีจาํหน่ายตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด ดงันั้น การกาํหนด

ราคามีความสําคัญมากควรตั้ งราคาให้ใกล้เคียงหรือเท่ากับฉบับอ่ืนหรือถูกกว่า 

เน่ืองจากธุรกิจหนงัสือพิมพร์ายวนัมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง การใชก้ลยุทธ์ราคาโดย

การปรับเพิ่มข้ึนหรือลดลงจะส่งผลกระทบอย่างมาก ดังนั้น ควรมีการให้ส่วนลด

สําหรับลูกคา้ท่ีรับเป็นประจาํเพื่อเพิ่มความจงรักภกัดีของผูอ่้านรายเดิม และสามารถ

ดึงดูดผูอ่้านรายใหม่ไดด้ว้ย 

3. ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย (Place) ผลการศึกษาพบว่า ผูอ่้านส่วนใหญ่จะ

นิยมซ้ือหนงัสือพิมพร์ายวนัจากแผงหนงัสือทัว่ไปตามความสะดวกมากท่ีสุด ดงันั้น 

การจดัจาํหน่ายหนังสือพิมพ์รายวนัต้องให้มีเพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะ

ช่วงเวลาท่ีมีเหตุการณ์ท่ีประชาชนส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจและมีการกระจายให้ถึงมือ

ผูอ่้านมากท่ีสุด โดยเฉพาะตามแผงหนงัสือทัว่ไปท่ีอยูใ่กลส้ถานท่ีทาํงาน แหล่งชุมชน 
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และทางผ่านในการคมนาคม ตลอดจนขยายฐานสมาชิกให้มากข้ึนเพื่อให้มีพนกังาน

จดัส่งใหถึ้งมือผูอ่้านไดอ้ยา่งรวดเร็วตรงเวลามากท่ีสุด 

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) จากผลการศึกษาพบว่า ผูอ่้านส่วน

ใหญ่พึงพอใจกบัการแจกส่ือส่ิงพิมพพ์ิเศษฟรี หรือแจกแถมร่วมกบัสินคา้หรือบริการ

อ่ืนมากท่ีสุด เน่ืองจากได้อ่านหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีช่ืนชอบแล้วยงัไดรั้บประโยชน์

เพิ่มข้ึนจากของอภินันทนาการอีกด้วย ดงันั้น ควรมีการแจกส่ิงพิมพ์พิเศษฟรีหรือ

สินค้าบริการอ่ืนควบคู่กับหนังสือพิมพ์ตามโอกาสท่ีเหมาะสม และควรมีการจัด

จาํหน่ายร่วมกบันิตยสารฉบบัอ่ืนๆ ในเครือ มีการเขา้ร่วมงานนิทรรศการสําคญั ๆ ต่าง 

เพื่อประชาสัมพนัธ์และเป็นช่องทางในการขยายจาํนวนสมาชิกเพิ่มมากข้ึนดว้ย เช่น 

การใหส่้วนลดพิเศษแก่ผูส้มคัรเป็นสมาชิกภายในงาน เป็นตน้ 

5. ดา้นคุณภาพ (Quality) จากผลการศึกษาพบว่า ผูอ่้านส่วนใหญ่ตอ้งการ

หนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีเสนอข่าวดว้ยความรวดเร็วและทนัเหตุการณ์ ดงันั้น สํานกัพิมพ์

ควรให้ความสําคัญกับการนําเสนอข่าวท่ีมีความรวดเร็วถูกต้อง และมีความ

หลากหลายของเน้ือหามากท่ีสุด โดยเฉพาะเร่ืองท่ีประชาชนให้ความสนใจอยู่ใน

ปัจจุบัน มีการนําเสนอเกร็ดความรู้ซ่ึงมีผลทางด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใน

วทิยาการแขนงต่างๆ ตลอดจนมีการนาํเสนอข่าวท่ีถูกตอ้ง เจาะลึกขอ้เท็จจริงของข่าว

ได้มากกว่าฉบับอ่ืน ตลอดจนมีการจัดสัดส่วนและประเภทของหน้าโฆษณาให้

เหมาะสม  

6. ด้านภาพลกัษณ์สินค้า (Brand Image) ผลการวิจยัพบว่า ผูอ่้านส่วนใหญ่

พอใจกบัการนาํเสนอข่าวสารท่ีคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สร้างสรรคส์ังคม สร้าง

ความสามคัคีในประเทศ ส่งเสริมวฒันธรรมศีลธรรมและจริยธรรม ดังนั้น การ

นาํเสนอข่าวควรมีจรรยาบรรณของส่ือมวลชนท่ีดี ควรศึกษาขอ้มูลอยา่งละเอียดก่อน

การนําเสนอ นําเสนอแต่ภาพท่ีสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ตลอดจนเข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมสาธารณะเพราะถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบต่อ

สังคมของส่ือ อีกทั้งยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์อีกรูปแบบหน่ึง และสามารถสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีกบัหนงัสือพิมพร์ายวนัใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
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7. ดา้นความไวว้างใจ (Trust) ควรมีความจริงใจในการทาํข่าวเพื่อเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารสู่ผูอ่้านอย่างแทจ้ริง โดยนาํเสนอข่าวท่ีมีคุณภาพ ชดัเจน น่าเช่ือถือ มี

ความเป็นกลางไม่นาํเสนอข่าวท่ีหวงัประโยชน์แอบแฝงหรือไม่เป็นความจริง เพื่อ

สร้างความเช่ือมัน่ให้กับผูอ่้าน และยงัเป็นการรักษาช่ือเสียงของหนังสือพิมพ์ให้

เติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนือีกดว้ย            

2. ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาในภาพรวมของหนงัสือพิมพร์ายวนั ทาํให้

ไม่ไดข้อ้มูลในเชิงลึกของหนงัสือพิมพร์ายวนัแต่ละประเภท ดงันั้น โอกาสต่อไปควร

มีการศึกษาผูอ่้านหนังสือพิมพ์รายวนัในแต่ละประเภทคือหนังสือพิมพท์ัว่ไป และ

หนังสือพิมพ์ธุรกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการนําไปปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์

การตลาดของธุรกิจเก่ียวกบัหนงัสือพิมพร์ายวนัมากข้ึน 

2. ในการศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั 

ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โอกาสต่อไปควรมีการศึกษาในกลุ่มประชากรพื้นท่ี

อ่ืน ๆ เช่น ปริมณฑล และต่างจงัหวดั เพื่อให้ไดท้ราบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้าง

ความภกัดีของผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในแต่ละพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายไดอ้ยา่ง

ชัดเจนมากข้ึน ทาํให้ได้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดของธุรกิจ

เก่ียวกบัหนงัสือพิมพร์ายวนัมากข้ึน  
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        ปัจจัยทีม่ีผลกบัทัศนคติของผู้ใช้บริการต่อภาพลกัษณ์ของ 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากดั สํานักงานใหญ่ 

(Factors Effecting to Attitude of Customer Towards Image of Bangkok  

Commercial Asset Management Co., Ltd. Office : BAM) 

นพพร  กิตติโสภิตวงศ ์1 ดร.นนัทวนั  อินทรชาติ 2 

………………………………………………………………………………………... 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาทศันคติของผูใ้ช้บริการต่อภาพลกัษณ์

ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สาํนกังานใหญ่ (บสก.) และศึกษา

ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติของผูใ้ชบ้ริการต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์

กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สาํนกังานใหญ่ (บสก.) โดยใชปั้จจยัทางการตลาด 7p ซ่ึงไดแ้ก่  

ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจาํหน่าย  กิจกรรมส่งเสริมทางดา้นการตลาด  บุคลากร  

กระบวนการให้บริการ และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ซ่ึงจากงานวิจยัอ้างอิง อาทิ 

อาํนาจ สุขสุเดช, 2553 : 24; กุลธิดา  ธรรมวภิชัน์, 2545 : 133; ธนญัญา  เชรษฐา, 2532 

(อา้งถึง รุจิรา เครือโชติกุล, 2549 หน้า 10) รวมถึงนกัวิชาการอีกหลายท่าน ได้

ทาํการศึกษาวิจยั และพบวา่ส่วนประสมทางการตลาด 7p สามารถใชว้ดัทศันคติของ

ผูใ้ช้บริการต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั หรือผลิตภณัฑ์ได้   งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิง

สํารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาํนวน 400 

ชุด ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัน้ี ได้จากลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ ซ้ือสินทรัพยร์อการขาย 

โดยไดท้าํการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่มจากประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 51 ปี จาํนวน  

400 คน  สถิติท่ีใช้ในงานวิจยัประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน 
 

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

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาตร์ คณะบริหารทัว่ไป มหาวิทยาลยั

บูรพา 
2  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐประศาสนศาตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
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ไดแ้ก่ ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ    

 ผลการศึกษาในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัที่มีผลกบัทศันคติ

ของผูใ้ช้บริการต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกัด 

สํานกังานใหญ่ (บสก.) ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างของการวิจยั เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ 50.25  มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.75  ส่วน

ใหญ่มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.00   มีระดบั

การศึกษาระดบัปริญญาตรี   คิดเป็นร้อยละ  63.00  และมีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชนมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 47.75 กลุ่มตวัอย่างของการวิจยัส่วนใหญ่ มี

ความถ่ีในการรับข่าวสารอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.73 (S.D. = .47)  โดย

ไดรั้บข่าวสารดา้นส่ือเฉพาะกิจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.97 (S.D. = .63)  

 จากการศึกษายงัพบว่าผลการศึกษาทศันคติของผูใ้ช้บริการต่อ 7p พบว่า 

ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซ่ึงสามารถแยกย่อยไดเ้ป็น ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์  ราคา  

ช่องทางการจาํหน่าย  พนกังาน  กระบวนการให้บริการ  และส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในเกณฑ์ดี 

 สรุปได้ว่าปัจจยัที่มีผลกบัทศันคติของผูใ้ช ้บริการต่อภาพลกัษณ์ของ

บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังานใหญ่ (บสก.)  มีทศันคติ

ต่อภาพลกัษณ์อยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 4.34 (S.D. = .37)  โดยส่วนใหญ่มีทศันคติ

ต่อภาพลกัษณ์ดา้นพนกังานมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.45 (S.D. = .50) นอกจากน้ีผลการ

ทดสอบสมมติฐานการถดถอยพหุคูณเพื่อคน้หาตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อทศันคติของ

ผูใ้ช ้บริการต่อภาพลกัษณ์ของ บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 

สํานักงานใหญ่ (บสก.)  พบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู ้ใช้บริการต่อ

ภาพลักษณ์ของ บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังานใหญ่ 

(บสก.)  ไดแ้ก่ เพศหญิง, อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี, รายไดร้ะหว่าง 30,001 - 40,000 

บาท, รายไดร้ะหว่าง 40,001 - 50,000 บาท, รายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาท ข้ึนไป, ระดบั

การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี, ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และอาชีพรับราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ  โดยตวัแปรทั้ง 8 ตวั  มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของผูใ้ช้บริการต่อ
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ภาพลกัษณ์ของ บสก.  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ .561  และสามารถพยากรณ์

ตวัแปรไดร้้อยละ 31.5  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 โดยมีความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั ± .308  และจากผลการศึกษาพบว่า ราคาขาย

ทรัพยสิ์นของทาง บสก. ค่อนขา้งสูง ดงันั้นบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์

จาํกดั สํานกังานใหญ่ (บสก.) ควรกาํหนดราคาขายโดยอิงราคาตลาดให้มากที่สุด  

นอกจากนั้นทาง บสก. ควรจดัโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจอย่าง

สมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง 

     ABSTRACT 

 The purposes of this research is to study factors affecting attitudes of users 

towards images for the Head Office of Bangkok Commercial Asset Management 

Co., Ltd. (BAM). A questionnaire was issued sample population of 400 people aged 

between 30 – 51 years, those are the Head Office of Bangkok Commercial Asset 

Management Co., Ltd. (BAM) customers.  The sample population were selected 

using random sampling technique from 6,524 overall BAM’s customers (in year 

2010). Computer data analysis software was used to calculate data analysis.  The 

statistics used for data analysis were percentage and standard deviation. The 

hypothesis was tested by Multiple Regression Analysis consisted of variable, gender, 

educational level, career, age, and income. The statistic significance was at .05 

level.  

 Analysis of demographic effecting the factors to Attitude of Customer 

Towards Image of Bangkok  Commercial Asset Management Co., Ltd. Office : 

BAM) was female at 50.25% age between 31 - 40 years old at 36.75%, income 

between 20,001 – 30,000 baht at 41%, education level was Bachelor degree at 63% 

and occupation was Employee at 47.75%.  The frequency of information receiving 

was in the middle level at 2.73 (S.D. = .47); mostly received from poster, brochure 
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and leaflet at 2.97 (S.D. = .63).  The attitude toward BMA’s employees was the 

most affecting factor with 4.45 (S.D. = .50). 

  The research result revealed that the users had attitudes towards the 

images of BAM for 7 aspects in total. The overall images were at a very good level. 

When divided into each aspect, it was found that there were 6 aspects at a very good 

level including employee aspect, product aspect, distribution channel aspect, 

physical environment aspect, service process aspect, and price aspect, respectively. 

Only one aspect was at a good level, which was, marketing promotion aspect.  

 From studied factors affecting attitudes of users towards images for the 

Head Office of Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd. (BAM) to 

marketing mix 7ps found that the overall was excellent which could be classified as 

Product, Price, Place, Employee, Service and Physical Evidence were excellent and 

Promotion was Good.  

 According to the test of hypothesis, it was found that the variables 

affecting the attitudes of users towards the images for the Head Office of Bangkok 

Commercial Asset Management Co., Ltd (BAM) included female, age between 41 – 50 

years old, income between 30,001 - 40,000 baht, 40,001 - 50,000 baht, 50,001 baht 

up, educational level lower than bachelor level and higher than bachelor level, career in 

civil servant/state enterprise. All of 8 variables had relationship with the attitudes of 

users towards the images of BAM. The Correlation Coefficient value was .561 and 

the variables could be predicted at 31.5% by statistical significance at .001 level. The 

standard error in prediction was equal to ± .308. 

บทนํา 

 จากวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาค

เศรษฐกิจไดร่้วมกนัดาํเนินการหาทางแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงปัญหาท่ีสําคญั

ในขณะนั้น คือ 1) ทุนสาํรองระหวา่งประเทศตกตํ่า และความเช่ือมัน่ต่อค่าเงินบาท 2) 
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ความมัน่คงของสถาบนัการเงินและปัญหากองทุน เพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนั

การเงิน 3) อตัราดอกเบ้ียสูง 4) อตัราเงินเฟ้อสูง 5) การไหลออกของเงินทุนจาํนวน

มากและการขาดสภาพคล่อง 6) ผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตเศรษฐกิจ และ 7) 

ความไม่มัน่ใจในนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาล (กระทรวงการคลงั, 

ออนไลน์, 2553) 

 ในช่วงเวลาดงักล่าวไดบ้ัน่ทอนความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อเศรษฐกิจไทย  

เกิดความเสียหายจนตอ้งปิดบริษทัไฟแนนซ์ 56 แห่ง จากปัญหาดงักล่าวรัฐบาลไดอ้อก

มาตรการหลายมาตรการโดยมีเป้าหมายในการเอ้ืออาํนวยให้มีการปรับโครงสร้างหน้ี  

แกปัญหาหน้ีท่ีไมก่อให้เกิดรายไดเ้พื่อให้สถาบนัการเงินสามารถเพิ่มปริมาณ

การให้กูยืมได โดยหน่ึงในมาตรการที่สําคญั คือ การออกพระราชกาํหนด

บรรษทับริหารสินทรัพย ์พ.ศ. 2540  จดัตั้งบรรษทับริหารสินทรัพย ์ หรือ บบส. (Asset 

Management Company : AMC) เพื่อประกอบธุรกิจรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยทุ์ก

ประเภทของบริษทัเงินทุนและบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ถูกระงบัการดาํเนินกิจการ 

รวมทั้งรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีมีการคา้งชาํระดอกเบ้ียตั้งแต่ 3 เดือน

ข้ึนไปของสถาบนัการเงิน (กระทรวงการคลงั, ออนไลน์, 2553) 

 บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.)  เป็นหน่ึงใน บรรษทั

บริหารสินทรัพย ์ท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี  14  สิงหาคม  2541 เพื่อ

บริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (Non-Performing Loans : NPLs) ของธนาคาร

กรุงเทพพาณิชยก์าร จาํกดั (มหาชน)  (Bangkok Bank of Commerce : BBC) มูลค่า

รวม 55,204 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.63 ของหน้ีท่ีไม่ก่อเกิดรายได้ (NPLs) ใน

ระบบสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีจาํนวนรวม ณ ส้ินปี 2541 ทั้งส้ิน 2,675 พนัลา้นบาท 

หรือร้อยละ 45.02 ของ NPLs ทั้งระบบเศรษฐกิจ ในจาํนวนน้ีเป็น NPLs ของธนาคาร

พาณิชยข์องรัฐร้อยละ 49.95 หรือ 1,036 พนัลา้นบาท ส่วนสินทรัพยท่ี์ดีและหน้ีสินชั้น

ดี (Performing Loans) ได้โอนไปยงัธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) เพื่อดาํเนิน

ธุรกรรมต่อไป (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2543, หนา้ 79) 

 การดาํเนินงานของบริษทับริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์จาํกดั ในช่วงปี 

พ.ศ. 2542 ประสบปัญหาภาพลกัษณ์ขององค์การที่ไม่มั่นคงและไม่น่าเช่ือถือ 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ประชาชนจดจาํและระลึกถึงองค์การ (Brand Awareness) ในด้านลบ (Negative 

Image) ซ่ึงผูบ้ริหารแกไ้ขภาวะวิกฤตดงักล่าว จนต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บสก. จึงไดรั้บ

การยอมรับและความไวว้างใจจากสถาบนัการเงินสมาชิกชมรมสินทรัพยร์อการขาย

ของธนาคารพาณิชย ์ภายใตส้มาคมธนาคารไทย ให้เป็นองค์การหลกัในการจดังาน

มหกรรมอสังหาริมทรัพยส์ถาบนัการเงิน (NPA Grand Sale) และงานบา้นธนาคารสัญจร                          

(สุดารัตน์     ศุภธรรมกิจ,   2551,   หนา้ 5)     ภาพลกัษณ์ดา้นความเป็นมืออาชีพดา้น

การบริหารจดัการสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสิ์นพร้อมขาย (NPA) นาํมา

ซ่ึงการยอมรับจากภาครัฐให้ บสก. รับบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายของกองทุน

เพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (Thai 

Asset Management Company : TAMC) สถาบนัการเงินรัฐและเอกชนในระบบ

เศรษฐกิจ และมีแนวนโยบายให้ บสก. เป็นองค์การหลกัในการบริหารสินเช่ือดอ้ย

คุณภาพในระบบเศรษฐกิจ  (สุดารัตน์ ศุภธรรมกิจ, 2551, หนา้ 8) 

 ภารกิจหลกัของบสก. คือ การติดตามเรียกเก็บหน้ีที่ไม่ก่อเกิดรายได้ 

(NPL) โดยเน้นการประนอมหน้ีบนพื้นฐานความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้ีและ

ลูกหน้ี  ไม่เน้นกาํไรสูงสุด แต่เน้นการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีสุจริต  หรือท่ีประสบปัญหา

ดา้นต่าง ๆ เช่น ลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยั เป็นตน้  และการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย 

(NPA) โดยการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย    และร่วมงานอสังหาริมทรัพยต่์าง ๆ เพื่อ

จาํหน่ายทรัพยต์ามโอกาสท่ีเหมาะสม  จดัมหกรรมขายทอดตลาดของ บสก. โดยจดั

ร่วมกบัสถาบนัการเงิน และกรมบงัคบัคดี  จดัทาํรายการแบบสํารวจทรัพยเ์ป็นบญัชี

สําหรับตรวจ (Check List) ที่เป็นมาตรฐานทั้งสํานกังานใหญ่และภูมิภาค  พฒันา

ระบบการจดัการทรัพยใ์ห้เป็นบรรทดัฐานเดียวกนั และปรับปรุงพฒันาทรัพยเ์พื่อ

เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทาํให้ขายไดง่้ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัไดรั้บการยอมรับ

จากลูกคา้วา่เป็นทรัพยส์ภาพดีไดม้าตรฐาน แมจ้ะเป็นทรัพยมื์อสองก็ตาม อย่างไรก็

ตามถึงแมว้า่การดาํเนินการสนบัสนุนและส่งเสริมทางดา้นภาพลกัษณ์ท่ีกล่าวมาแลว้

ขา้งตน้ จะส่งผลให ้บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั ไดรั้บการยอมรับ

มากข้ึน แต่อาจจะมีประชาชนและกลุ่มลูกคา้บางกลุ่มท่ียงัไม่มัน่ใจ และไม่เช่ือมัน่ใน

สินค้าและบริการของบริษทับริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จาํกัด  จากเหตุผล
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ดังกล่าวจึงทําให้ผู ้วิจ ัยสนใจท่ีจะทําการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลกับทัศนคติของ

ผูใ้ชบ้ริการต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังาน

ใหญ่ (บสก.)  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันานโยบาย และแผนการสร้าง

ภาพลกัษณ์ต่อองคก์ารใหเ้ป็นท่ียอมรับแก่ประชาชนตลอดไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใ้ช้บริการต่อภาพลักษณ์ของบริษัท บริหาร

สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สาํนกังานใหญ่ (บสก.)   

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อทศันคติของผูใ้ช้บริการด้านภาพลักษณ์ของบริษัท 

บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สาํนกังานใหญ่ (บสก.)    

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการซ้ือสินทรัพยร์อการขาย

ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สาํนกังานใหญ่ (บสก.)  จาํนวน 

6,524 ราย  (ฝ่ายขอ้มูลและปฏิบติัการทรัพยสิ์นรอการขาย, 2553) มีอายุระหวา่ง 30 – 

51 ปี  

 การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ด ้วยสูตรของ 

Taro Yamane  โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ที่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 400 คน  แลว้

ทาํการแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)  ตามพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และ สมุทรปราการ แล้วจึงทาํการสุ่มตวัอย่าง

อยา่งง่าย จากบญัชีรายช่ือลูกคา้ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ (บสก.) 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี เคร่ืองท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม 

(Questionnaires) ประกอบดว้ย  

 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลป�จจยัส�วนบุคคล   

 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัป�จจยัประสบการณ์ของบุคคล 

ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่ือมวลชนในเร่ืองส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ      

ส่ือบุคคล และส่ืออินเตอร์เน็ต 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

 ส่วนท่ี4 ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติของผูใ้ช้บริการต่อภาพลักษณ์ของบริษัท 

บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สาํนกังานใหญ่ (บสก.)    

 โดยทาํการตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน และ

ทดลองใช  ้(Try Out) กบัผูใ้ช้บริการที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน เพื่อหาค่า

ความเช่ือถือได ้(Reliability) แบบ Cronbach’s Alpha  ไดค้่า  .94  และดาํเนินการ

เก็บขอ้มูลเป็นไปตามเง่ือนไขของการพิทกัษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่าง  สถิติเพื่อ การ

ทดสอบสมมติฐาน  โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis)  ผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจาํลอง และตรวจสอบ

ข้อตกลงเบ้ืองต้นในการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น และเน่ืองจากการ

วิเคราะห์ในคร้ังน้ี  มีตวัแปรอิสระ ท่ีมีมาตรวดัเป็นแบบนามบญัญติั (Nominal) หรือ

แบบอนัดบั (Ordinal)  ผูว้ิจยัจึงทาํการเปล่ียน (transform) ให้เป็นตวัแปรหุ่น (Dummy 

Variable) แลว้จึงทาํการวเิคราะห์การถดถอย ซ่ึงผลการศึกษาจะนาํเสนอต่อไป 

สรุปผลการวจัิย  

ผูว้จิยัขอนาํเสนอผลงานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

  ตอนที ่1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  

 ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 50.25)  มากกวา่เพศชาย (ร้อย

ละ 49.75)      ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 36.75)  รองลงมามี

อายุต ํ่ากว่า 31 ปี (ร้อยละ 26.50)  และน้อยท่ีสุดมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป (ร้อยละ 13.00)มี

รายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 20,001 - 30,000 บาท มากท่ีสุด (ร้อยละ 41.00)  รองลงมามีรายได้

นอ้ยกวา่ 20,001 บาท (ร้อยละ 23.25)  และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดร้ะหวา่ง 30,001 - 40,000 

บาท (ร้อยละ 10.25) มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด (ร้อยละ 63.00)  

รองลงมามีระดบัการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 23.00) และนอ้ยท่ีสุดมี

ระดับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 14.00) มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชนมากท่ีสุด (ร้อยละ 47.75)  รองลงมามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั (ร้อย

ละ 28.25)  และนอ้ยท่ีสุดมีอาชีพอ่ืน ๆ เช่น แม่บา้น (ร้อยละ 1.25) 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่ือมวลชน 

 กลุ่มตวัอย่างมีความถ่ีในการรับข่าวสารด้านส่ือมวลชนอยูใ่นระดบัค่อนขา้ง

บ่อย คือ หนงัสือพิมพม์ากท่ีสุด  รองลงมาคือ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง และโทรทศัน์ 

ส่วนความถ่ีในการรับข่าวสารดา้นส่ือเฉพาะกิจอยูใ่นระดบัค่อนขา้งบ่อย คือ ใบปลิว

มากท่ีสุด  รองลงมาคือ แผน่พบั และโปสเตอร์ ตามลาํดบั  

 ในขณะที่การรับข่าวสารด้านส่ือบุคคลอยู่ในระดบัค่อนขา้งบ่อย คือ เพื่อน

ร่วมงานมากท่ีสุด  รองลงมาคือ บุคคลอ่ืน ๆ  พนกังานของ บสก.  บุคคลในครอบครัว 

และญาติพี่นอ้ง ส่วนการรับข่าวสารด้านส่ืออินเตอร์เน็ตอยูใ่นระดบัค่อนขา้งบ่อย คือ 

เวบ็ไซต์ (Website) ของ บสก. มากท่ีสุด  รองลงมาคือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - 

mail)  การรับข่าวสารของผูใ้ช้บริการบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์

จาํกดั สํานกังานใหญ่ (บสก.) อยู ่ในระดบัค่อนขา้งบ่อย ในภาพรวม พบว่า 

ผูใ้ช้บริการไดรั้บข่าวสารจากเวบ็ไซต ์(Website) ของ บสก. มากท่ีสุด  รองลงมาคือ 

ใบปลิว เพื่อนร่วมงาน และหนงัสือพิมพ ์ตามลาํดบั 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ตอนที ่3 ทศันคติของผู้ใช้บริการต่อภาพลกัษณ์ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ

พาณชิย์ จํากดั สํานักงานใหญ่  (บสก.)  

ผูว้จิยัขอนาํเสนอ สรุปภาพรวมของทศันคติ ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี  1 สรุปค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอนัดบั ของ

ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั  บริหารสินทรัพย ์ กรุงเทพพาณิชย ์

จาํกดั สาํนกังานใหญ่ (บสก.)  โดยภาพรวม 

 

ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ X  S.D. การแปลความ อนัดบั 

1.  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.41 .49 ดีมาก 2 

2.  ดา้นราคา 4.25 .47 ดีมาก 6 

3.  ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 4.40 .51 ดีมาก 3 

4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.15 .51 ดี 7 

5.  ดา้นพนกังาน 4.45 .50 ดีมาก 1 

6.  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.35 .53 ดีมาก 5 

7. ด้ า น ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง    

กายภาพ 

4.37 .49 ดีมาก 4 

ภาพรวม 4.34 .37 ดีมาก  

  

จากตารางท่ี 1  ทศันคติของผูใ้ช้บริการต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์

กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังานใหญ่ (บสก.)  ในภาพรวมพบว่า  อยู่ในระดบัดี

มาก  โดยมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ดา้นพนกังานมากท่ีสุด   รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์  

ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ 

ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

 ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่ออิทธิพลต่อภาพลกัษณ์ของ บริษัท 

บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากดั สํานักงานใหญ่ (บสก.) 

การวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยเชิงพหุเป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหว่างทศันคติของผูใ้ช้บริการต่อภาพลักษณ์ของบริษทัฯ กับ เพศ อายุ  รายได ้ 

การศึกษา และอาชีพ ดงัผลการวเิคราะห์ในตารางท่ี 2 

ตารางที ่ 2     ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างตวัแปรอิสระ กบัทศันคติของ 

ผูใ้ชบ้ริการต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั ฯ โดยวธีิ Entered  

ตวัแปร b bSE  β  t P - value 

ค่าคงท่ี 4.44 .06  76.07** .000 

1) เพศหญิง -.094 .038 -.129 -2.505* .013 

2) อายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี -.186 .063 -.216 -2.966** .003 

3) รายไดร้ะหวา่ง 30,001 - 

40,000 บาท 

-.129 .060 -.107 -2.151* .032 

4) รายไดร้ะหวา่ง 40,001 -  

50,000 บาท 

.249 .064 .213 3.914** .000 

5) รายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาท 

ข้ึนไป 

.166 .063 .160 2.626** .009 

6) ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่

ปริญญาตรี 

-.228 .045 -.263 -5.089** .000 

7) ระดบัการศึกษาสูงกวา่

ปริญญาตรี 

-.114 .051 -.108 -2.255* .025 

8) อาชีพรับราชการ/ 

รัฐวสิาหกิจ 

.151 .046 .166 3.259** .001 

estSE  =  ± .308 

R = .561 ;  2R = .315 ;  F = 12.638 ; p - value = .000  

* p < .05,  ** p < .01 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

หมายเหตุ:  กลุ่มอา้งอิง   1) เพศชาย                    

 2) อายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 ปี                                              

 3)-5)  รายได ้20,001-30,000 บาท                                                                     

6) สูงกวา่ปริญญาตรี 

    7) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี ปี                                

      8) อาชีพอ่ืนๆ                   

จากตารางที่ 2  พบว่าตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อทศันคติของผูใ้ช้บริการต่อ

ภาพลกัษณ์ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังานใหญ่ 

(บสก.)  ไดแ้ก่ 1.เพศหญิง 2. อายุระหวา่ง 41 - 50 ปี  3. รายไดร้ะหวา่ง 30,001 - 

40,000 บาท  4. รายไดร้ะหวา่ง 40,001 - 50,000 บาท  5. รายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาท ข้ึน

ไป  6. ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี  7. ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  และ 8. 

อาชีพรับราชการ/ รัฐวสิาหกิจ  และเม่ือควบคุมอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนแลว้ พบวา่ 

ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กับตวัแปรตามในทิศทางบวก  ได้แก่  ตวัแปร 

รายไดร้ะหวา่ง 40,001 - 50,000 บาท  รายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาท ข้ึนไป  และอาชีพรับ

ราชการ/ รัฐวสิาหกิจ  ซ่ึงหมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 40,001 

- 50,000 บาท และรายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาท ข้ึนไป จะมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของ

บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังานใหญ่ (บสก.) ท่ีดีกว่ากลุ่ม

รายได้อ่ืนผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจจะมีทศันคติต่อ

ภาพลักษณ์ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ํากัด สํานักงานใหญ่ 

(บสก.) ท่ีดีกวา่อาชีพอ่ืน  

ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในทิศทางลบ  ไดแ้ก่  ตวัแปร เพศ

หญิง  อายุระหวา่ง 41 - 50 ปี  รายไดร้ะหวา่ง 30,001 - 40,000 บาท  ระดบัการศึกษาตํ่า

กว่าปริญญาตรี  และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ซ่ึงหมายความว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามเพศหญิงจะมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของบริษัท บริหารสินทรัพย ์

กรุงเทพพาณิชย์ จาํกัด สํานักงานใหญ่ (บสก.) ท่ีดีน้อยกว่าเพศชาย และผูต้อบ

แบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี   จะมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั 

บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังานใหญ่ (บสก.) ท่ีดีนอ้ยกว่าอายุอ่ืน  
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้ระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท  จะมีทศันคติต่อ

ภาพลักษณ์ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ํากัด สํานักงานใหญ่ 

(บสก.) ท่ีดีน้อยกวา่รายไดอ่ื้น ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญา

ตรี  จะมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 

สํานกังานใหญ่ (บสก.) ท่ีดีนอ้ยกว่าระดบัการศึกษาอ่ืน ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดบั

การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  จะมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์

กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังานใหญ่ (บสก.) ที่ดีน้อยกว่าระดบัการศึกษาอ่ืน

ตามลาํดบั 

โดยตวัแปรอิสระทุกตวัร่วมกนัพยากรณ์ตวัแปรตามไดร้้อยละ 31.5  อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ 

เท่ากบั ±.308  ซ่ึงสามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 

='Y  ค่าคงท่ีb + เพศหญิงb + อายุระหวา่ง 41 - 50 ปีb + รายไดร้ะหวา่ง 30,001 - 

40,000 บาทb + รายไดร้ะหวา่ง 40,001 - 50,000 บาทb + รายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาท ข้ึน

ไปb + ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีb + ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีb + 

อาชีพรับราชการ/ รัฐวสิาหกิจb 

='Y  4.440 - .094sex2 - .186age3 - .129inc3 + .249inc4 + .166inc5 - 

.228edu1 - .114edu3 + .151tra4  

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการวิจยั พบว่า ผูใ้ช ้บริการมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั 

บริหารสินทรัพย  ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังานใหญ่ (บสก.) ในระดบัดีมาก  ทั้งน้ี

เน่ืองมาจากทรัพยสิ์นรอการขาย    ของบสก. มีความหลากหลาย เช่น บา้นเด่ียว บา้น

แฝด ทาวน์เฮา้ส์ อาคารพาณิชย ์อาคารชุดพกัอาศยั ท่ีดิน เป็นตน้  มีการทาํรายการแสดง

ราคาทรัพยสิ์นรอการขายไวอ้ย่างชดัเจน มีศูนยรั์บขอ้มูลทางโทรศพัท์ (Call Center) 

เพิ่มความสะดวกในการติดต่อแก่ลูกคา้ มีการส่งเสริมการขายผ่านส่ือทุกแขนง เช่น 

โปรชวัร์ แผน่พบั ใบปลิว หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ และเวบ็ไซต ์ของ บสก. เป็นตน้  

เมื่อแบ่งเป็นรายดา้นพบว่า มีภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัดีมาก จาํนวน 6 ดา้น ไดแ้ก่  
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ดา้นพนกังาน ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้น

กระบวนการให้บริการ และดา้นราคา  ตามลาํดบั  และท่ีอยูใ่นระดบัดีเพียงดา้นเดียว คือ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ บวัไข    ใจงาม  (2549) ท่ี

พบวา่ ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนบา้นหนองแอดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 

เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับดี  และงานวิจยัของ นงเยาว ์ สุคาํภา (2547) พบว่า ระดับ

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก  แต่ขดัแยง้กบังานวิจยัของ วินีตา  รังสิวรารักษ ์และศรีฤดี  รู้บุญ  (2549) ท่ี

พบว่า ทศันะของประชาชนเขตอาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรีมีต่อภาพลกัษณ์ของฐาน

ทพัเรือสัตหีบ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และงานวิจยัของ อรนุช  สีตะบุตร 

(2549)  พบว่า ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) จงัหวดันครราชสีมา มีภาพลกัษณ์

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อทศันคติของ

ผูใ้ช้บริการต่อภาพลกัษณ์ของ บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังาน

ใหญ่ (บสก.)  ไดแ้ก่ เพศหญิง อายุระหวา่ง 41 - 50 ปี รายไดร้ะหวา่ง 30,001 - 40,000 

บาท รายไดร้ะหว่าง 40,001 - 50,000 บาท รายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาท ข้ึนไป ระดบั

การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี และอาชีพรับราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงหากผูใ้ชบ้ริการแต่ละคนไดรั้บปัจจยัต่าง ๆ ทั้ง 8 ดา้น แลว้จะส่งผลให้

ผูใ้ช้บริการมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของ บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย ์

จาํกดั สํานักงานใหญ่ (บสก.) อยู่ในระดบัสูง  ซ่ึงหมายความว่า ภาพลกัษณ์ของ บริษทั 

บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานักงานใหญ่ (บสก.) จะเพิ่มมากข้ึนได ้

หน่วยงานจะตอ้งให้ความสําคญักบัปัจจยัทั้ง 8 ตวั เป็นอยา่งมาก   โดยพบวา่ตวัแปรท่ี

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก  ไดแ้ก่  ตวัแปร รายไดร้ะหวา่ง 40,001 - 50,000 บาท  

รายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาท ข้ึนไป  และอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ  ตวัแปรท่ีมีมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ  ไดแ้ก่  ตวัแปร เพศหญิง  อายุระหวา่ง 41 - 50 ปี  รายได้

ระหวา่ง 30,001 - 40,000 บาท  ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี  และระดบัการศึกษาสูง

กวา่ปริญญาตรี  ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Oskamp (อา้งถึงใน ฉัตรชยั  ชูแกว้, 

2544, หน้า 12)  ท่ีว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติ คือ ปัจจยัทางพนัธุกรรมและร่างกาย 
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(Gene and Physiological Factors)  ซ่ึงปัจจยัตวัแรกไม่ค่อยมีการศึกษามากนัก 

ในขณะท่ีปัจจยัทางร่างกาย เช่น อายุ ความเจ็บป่วย ฯ จะมีผลต่อเจตคติของบุคคล 

นอกจากนั้นยงัไดอ้ธิบายถึง ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล (Direct Personal 

Experience)  วา่มีผลต่อทศันคติเช่นเดียวกนั  

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 จากผลการวิจยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  

1.  ผูบ้ริหารของ บสก. ควรกาํหนดนโยบายการกระจายทรัพยสิ์นรอการขายให้มี

ความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกระดบั และมีการกาํหนด

ราคาทรัพย์สินรอการขายให้มีความเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ควรมี

นโยบายการประชาสัมพนัธ์ผ่านศูนย์บริการ หรือเว็บไซด์ ให้ผูใ้ช้บริการได้รู้จัก

ทรัพยสิ์นรอการขายของ บสก. ไวอ้ยา่งชดัเจน และสะดวกในการเลือกซ้ือ หรือรับชม

ทรัพยสิ์นรอการขายของ บสก. และการส่งเสริมการตลาด  ควรกาํหนดนโยบายการ

ขายผ่านส่ือทุกแขนงอย่างต่อเน่ือง และชดัเจน เพื่อดึงดูดความสนใจให้ผูใ้ช้บริการได้

เลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของ บสก. เพิ่มมากข้ึน  เพื่อให้มีศกัยภาพ มีความชาํนาญ 

และมีบุคลิกท่ีน่าเช่ือถือของ บสก. ไวอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดทั้ งปีควรมีการพฒันา

บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

2.  ในส่วนของทรัพยสิ์นและบริการ ผูว้ิจยัเสนอว่าควรกระจายทรัพยสิ์นรอ

การขายให้มีความหลากหลาย และแบ่งประเภททรัพยสิ์นรอการขายไวอ้ย่างชัดเจน 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกระดบั การกาํหนดราคาทรัพยสิ์นรอการ

ขายให้มีความเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ควรแยกประเภททรัพยสิ์นรอ

การขายในเวบ็ไซด์ (website) และศูนยบ์ริการ (Counter Service) อย่างเป็นระเบียบ 

สามารถเลือกซ้ือไดง่้าย เพื่อดึงดูดความสนใจให้ผูใ้ช้บริการเขา้ชมทรัพยสิ์นรอการ

ขายของ บสก. มากยิง่ข้ึน  

3.  ใหบ้ริการหลงัการขายอยา่งสมํ่าเสมอ โดยดูแลทรัพยสิ์นท่ีผูใ้ชบ้ริการซ้ือไป

แล้ว เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีของสมนาคุณให้ผูใ้ช้บริการ เช่น บตัรเติม

นํ้ ามนั หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เพื่อกระตุน้ให้ผูใ้ชบ้ริการเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของ 

บสก. เพิ่มมากข้ึน    
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4.  จดัอบรมพนกังานให้บริการทรัพยสิ์นรอการขายของ บสก. เพิ่มมากข้ึน 

นอกจากนั้นโดยจดัให้มีการอบรมเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส และหาหลกัสูตรท่ี

สอดคล้องกบังานให้บริการ เพื่อให้พนักงานมีความชาํนาญ และเช่ียวชาญในงาน

ให้บริการมากยิ่งข้ึน อนัจะส่งผลให้ผูใ้ช้บริการเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของ 

บสก. เพิ่มมากยิง่ข้ึน   

5.  เพิ่มพนกังานให้บริการเพียงพอต่อการใช้บริการทรัพยสิ์นรอการขาย

ของ บสก. เพื่อให้งานบริการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และควรจดั

สถานท่ีภายในศูนยบ์ริการทรัพยสิ์นรอการขายให้เป็นสัดส่วน และสะดวกในการชม

สินคา้  เพื่อให้ผูใ้ช้บริการมีความตอ้งการอยากชมทรัพยสิ์นรอการขายของ บสก. 

เพิ่มข้ึน อนัจะส่งผลใหมี้การซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของ บสก. เพิ่มยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรพิจารณาหาวิธีการวิจยัในลกัษณะอ่ืนนอกเหนือจากการวิจยัแบบ

สาํรวจเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลหลากหลาย ซ่ึงอาจมีคาํอธิบายแตกต่างไปจากวธีิการสาํรวจ 

 2. ผูท่ี้สนใจในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาภาพลักษณ์ของ

หน่วยงานเอกชนดว้ยแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) ในหน่วยงานเอกชนอ่ืน 

ๆ เพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีกวา้งขวางและหลากหลายมากข้ึน เน่ืองจากขอ้มูลและปัจจยัใน

การศึกษามีความแตกต่างกนั 

 3. ในการทาํวจิยัในคร้ังต่อไป อาจทาํการวจิยัเชิงคุณภาพ เขา้ไปผสมผสาน

ในการทาํวจิยัเร่ืองนั้น ๆ ทั้งน้ีเพื่อให้การเก็บขอ้มูลมีรายละเอียด และมีเน้ือหาที่เพิ่ม

มากข้ึน โดยการเก็บขอ้มูลอาจจะมีการรวบรวมเก่ียวกบัประสบการณ์ และแนวคิด

ส่วนบุคคลท่ีเป็นเชิงพรรณนา เจาะลึกและตรงประเด็น เพื่อให้เกิดความหลากหลาย

ของขอ้มูล ช่วยให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้มูลถูกตอ้งและครอบคลุม

ยิง่ข้ึน 

รายการอ้างอิง 
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ความพงึพอใจในการใช้บริการคลนิิกความงาม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(THE STUDY SATISFACTION OF SERVICE BEAUTY CLINIC 

IN BANGKOK AREA) 

วชิญสิ์นี  ศิวะบวร0

1ผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขาํเดช1

2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้

บริการคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการคลินิก

ความงามในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อค้นหาความพึงพอใจในการให้บริการ

คลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครโดยจาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรส และ

อาชีพ 

 ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือผูใ้ชบ้ริการ

เพศชายและเพศหญิงท่ีเขา้มาใช้บริการในขณะท่ีทาํการวิจยัเลือกสํารวจคลินิกความ

งามในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ชุด ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูล และประมวลผล

ขอ้มูลนั้น ไดใ้ช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล โดยใช้สถิติการ

แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ANOVA, T – test, F–

test และ Multiple Regression Analysis ในการวเิคราะห์ 

 

 

                                                           
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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ผลการศึกษาพบว่า 

 1.  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหวา่ง 21 - 30 ปี สถานภาพ

โสด  การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท และ

ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทั/หา้งร้าน 

 2.  พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกความงาม  การใช้บริการคลินิกความงาม  

ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีการสมคัรคอร์สระยะสั้น ส่วนใหญ่มีการมาใชบ้ริการ  3 ปี แต่

ไม่ถึง 4 ปี  รู้จกัคลินิกเสริมความงามจากส่ือโทรทศัน์  รองลงมาคือรู้จกัจากนิตยสาร 

รู้จกัจากวทิย ุรู้จกัจากใบปลิว/แผน่พบั  และรู้จกัจากคนแนะนาํ ตามลาํดบั มีค่าใชจ่้าย

ในแต่ละคร้ัง 2,001 – 3,000 บาท ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการ ช่วงเวลา  17.00 – 

20.00 น. และผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มาใชบ้ริการคนเดียว   

 3.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อคลินิกเสริมความงามโดยภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งมี

ความพึงพอใจในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้นการจดัจาํหน่ายมี

ความพึงพอใจสูงท่ีสุด   รองลงมาคือ ด้านผลิตภณัฑ์ด้านราคาด้านบุคคลด้านการ

ส่งเสริมการตลาดดา้นกระบวนการและดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 

 4. การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงามพบว่า  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ใน

ภาพรวม เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได ้และอาชีพ มีความพึงพอใจในการใช้

บริการไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 5.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ์  มี

ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามมากท่ีสุด รองลงมา ดา้น

ราคา ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นการจดัจาํหน่ายของผูบ้ริโภค ดา้น

การส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : คลินิก, ความงาม, เสริมความงาม 
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Abstract 

 The objective was to study the satisfaction of service beauty clinic in 

Bangkok area. To study the relationship of the marketing mix factors that influence 

satisfaction in the use of the beauty clinic. And research the satisfaction of service 

beauty clinic in Bangkok area. By demographic factors including gender , age , 

level of education , average income per month , marital status and occupation 

 The study in this survey (Survey Research) were used. As a tool to collect 

data from a sample. The service men and women who use the research to explore 

the beauty clinic in Bangkok 400 sets. The data analysis and process that 

information the use of computer-aided processing. Were analyzed by frequency, 

percentage, mean, standard deviation, ANOVA, T - test, F – test and Multiple 

Regression Analysis in the analysis. 

 The results showed that 

 1. Most users are female. Between the ages of 21 to 30 years old, single, 

bachelor's degree , Income of between 20,001 to 30,000 and most professional 

service company/store. 

 2. Behavior of service beauty clinic. Most users of the beauty clinic have a 

short course application. Most of the service for 3 years but less than 4 years, the 

user connected beauty clinic by television followed, the magazine , radio , 

flyer/brochure  and the recommendations of the respective. The costs of each 2,001 

to 3,000 baht, Almost users use the service at 17.00- 20.00 pm. and most of them 

come alone. 

 3. Satisfaction with the service beauty clinic. The overall sample has a high 

level of satisfaction. Considering of the distribution the consumers were satisfied is 

the most , second highest is the product , price of the product , personnel ,service to 

promote sales, processes  and physical evidence. 
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 4. Analysis of the differences in the demographic with the satisfaction of 

the service beauty clinic found that the  population as a whole gender , age , marital 

status, level of education, income per month and occupation satisfaction in the 

service is not different by statistically significant at the 0.05 level. 

 5. Analysis of the marketing mix factors associated with the satisfaction of 

the beauty clinic in Bangkok area found that the product affect the satisfied of  

service beauty clinic to the highest price of the product, physical evidence, 

personnel, the distribution of consumers, promotion and process. The distribution of 

consumers by statistically significant at the 0.05 level. 

KEY WORD: Health, Beauty. 

1.  บทนํา 

ความสวยความงามเป็นส่ิงท่ีทุกคนพึงปรารถนาและให้ความสนใจเสมอมา

ทั้งน้ีเพื่อให้ตนเองดูดีและดึงดูดใจ สังเกตเห็นได้ว่าในปัจจุบนัน้ีไม่เพียงแต่ผูห้ญิง

เท่านั้นท่ีใส่ใจกบัรูปร่างหน้าตา แต่รวมถึงผูช้ายท่ีให้ความสําคญัไม่แพก้ัน ทุกคน

ปรารถนาใหต้นมีสุขภาพผิวท่ีดีสดใสเปล่งปลัง่คงความอ่อนเยาว ์ซ่ึงในปัจจุบนัความ

เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยดีา้นการแพทยท่ี์ลํ้าหนา้ทนัสมยัสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการและแกไ้ขจุดบกพร่องของผูท่ี้มีปัญหาดา้นผิวพรรณไดอ้ย่างตรงจุดประสงค์

และรวดเร็ว อาทิเช่น การใชเ้ลเซอร์เขา้มาช่วยในการรักษาสําหรับผูท่ี้มีปัญหาดา้นสิว 

ฝ้า กระ จุดด่างดาํ และการใชส้ารเคมีเขา้มาช่วยกระตุน้ผลดัเซลล์ผิวกระจ่างใส เรียบ

เนียน เป็นตน้ ดงันั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงเศรษฐกิจชะลอตวั แต่ธุรกิจความสวยงาม

กลบัมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีเพิ่มข้ึน อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคคาํนึงถึงความสําคญั

ของรูปร่างหนา้ตาท่ีดี ผวิพรรณท่ีสวยงามเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัในการดาํเนินชีวิต 

อนัเป็นผลมาจากผูท่ี้เป็นบุคคลตวัอย่างในสังคม เช่น ดารานกัร้อง นกัแสดง ต่างให้

ความสําคัญกับเร่ืองรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ ประกอบกับส่ือต่างๆไม่ว่าจะเป็น

หนงัสือพิมพ,์ โทรทศัน์, วิทยุ นิตยสารต่างๆ มกัจะนาํเสนอผูท่ี้มีรูปร่างหนา้ตาดี เพื่อ

สร้างความน่าสนใจใหก้บัสินคา้และบริการของตน 
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ธุรกิจคลินิกเสริมความงามท่ีเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัมีประมาณ 10 ราย มี

มากกวา่ 300 สาขาทัว่ประเทศ โดยทัว่ไปคลินิกรักษาสิวและเสริมความงามจะตั้งอยู่

ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสํานักงานย่านธุรกิจ บริเวณใกล้

มหาวิทยาลยั เพื่อให้ง่ายต่อการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความหลากหลาย  สําหรับมูลค่า

ตลาดในปี 2552 น้ี คาดว่า มีมูลค่าประมาณ 11,0002 ลา้นบาท มีอตัราการขยายตวั

เฉล่ียอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 10.0 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาซ่ึงมีมูลค่าตลาด 10,000 ลา้น

บาท ส่งผลใหใ้นธุรกิจน้ีมีการแข่งขนักนัมากข้ึน 

ความหลากหลายของลูกคา้ท่ีใช้บริการ เดิมคนท่ีมาใช้บริการกบัทางคลินิก

ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนท่ีมีปัญหาเร่ืองผิวหนงั เช่น สิว ฝ้า กระ เป็นตน้ ทาํให้คลินิก

เหล่าน้ีมีรายไดจ้ากส่วนน้ีเพียงอยา่งเดียว อีกทั้ง บางคนไม่กลา้มาท่ีจะมาทาํการรักษา 

เพราะกลวั และอายแพทย ์หากมีปัญหาก็จะหายา หรือเคร่ืองสําอางมารักษากนัเอง 

นอกจากกรณีท่ีเป็นหนกั ๆ ถึงจะยอมไปพบแพทย ์จึงทาํให้ธุรกิจน้ียงัไม่ขยายตวั และ

ไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั แต่ปัจจุบนั ไม่เพียงแต่ผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองผิวหนงัเท่านั้นท่ีไปใช้

บริการทางคลินิก แต่ผูท่ี้ไม่ไดมี้ปัญหาเร่ืองผิวหนงั แต่ตอ้งการไปเสริมความงามดว้ย

การบาํรุงใบหนา้ใหข้าวใส สวยเดง้ ก็นิยมไปใชบ้ริการทางคลินิกเป็นจาํนวนมาก 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงไดท้าํการศึกษาเพื่อทราบถึงความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

คลินิกความงาม ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีจะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่

ผูป้ระกอบการและผูท่ี้เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา

ให้บริการของคลินิกความงาม เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูม้าใช้

บริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงาม

ศึกษาพฤติกรรมของผูท่ี้ใชบ้ริการคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ กบัระดบัความพึงพอใจในการใช้

บริการ คลินิกความงาม และเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ริการ

คลินิกความงามกบัระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ คลินิกความงาม 
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สมมติฐานการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กาํหนดสมมติฐานปัจจยัความพึงพอใจในการใช้บริการ

คลินิกความงามจาํแนกตาม ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ  รายได ้สถานภาพ และพฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกความงาม 

ขอบเขตการศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงาม 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บริโภคท่ีมา

ใช้บริการคลินิกความงามจาํนวน 400 คน  โดยวิธีการเลือกตวัอย่างได้จากวิธีสุ่ม

ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ทาํการสอบถามแหล่งคลินิกเสริม

ความงามบนหา้งสรรพสินคา้ และตามเขตต่างๆในกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

ตวัแปรตน้     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได ้

-สถานภาพ 

พฤติกรรมการใช้บริการคลนิิก

ความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อคลินิก

เสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

-  ดา้นผลิตภณัฑ์ 

-  ดา้นราคา 

 -  ดา้นการจดัจาํหน่ายบริการ 

 -  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 -  ดา้นบุคลากร 

 -  ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 

 -  ดา้นกระบวนการ 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1.  ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใช้บริการ

คลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ถึงพฤติกรรมของผู ้บริโภคในการใช้บริการคลินิกความงามในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3.  สามารถนาํผลงานวจิยัน้ีไปเป็นแนวทางสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจคลินิก

ความงาม เพื่อนาํไปปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ข้ึน 

2.  แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการคลินิกความงาม ในเขต

กรุงเทพมหานคร  มีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน

การศึกษาดงัน้ี 

 2.1  ความรู้ทัว่ไปและแนวความคิดเก่ียวกบัผิวหนงัและการดูแลผิวพรรณ

 คลินิกคือสถานรักษาพยาบาลของเอกชนมักไม่รับผูป่้วยให้พกัรักษาตัว

ประจาํหรือแผนกของโรงพยาบาลท่ีรักษาโรคเฉพาะทาง 

การบาํบดัรักษาในคลินิกเปิดใหบ้ริการตรวจรักษาดงัน้ี 

1.บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังพร้อมให้ค ําปรึกษาโดยแพทย์

ผูเ้ช่ียวชาญ 

2. รักษาร้ิวรอยรอยดาํกระเสริมใหผ้วิผอ่งใสดว้ย AHA 

3. รักษาสิวฝ้ากระร้ิวรอยรอยแผลเป็น 

4. กาํจดัหูดไฝปานข้ีแมลงวนักระเน้ือต่อมไขมนัโตสิวและเน้ืองอก

ขนาดเล็ก 

5. บริการทดสอบผืน่การแพส้ารสัมผสั 

6. บริการกดสิว 

7. บริการทรีทเมนทแ์กปั้ญหาผวิพรรณดว้ยเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 

8.  เลเซอร์ 
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9. ดูแลรักษาผวิพรรณ 

10. จาํหน่ายผลิตภณัฑรั์กษาและบาํรุง 

11. ผา่ตดัช้ินเน้ือท่ีเก่ียวกบัโรคผวิหนงัไปตรวจวิเคราะห์ 

12. บริการฉีดลบรอยเพื่อความสดสวยและเต่งตึง 

13. โปรแกรมยกกระชบัผวิหนา้ดว้ยเคร่ืองมือทนัสมยัฯลฯ 

 นวตักรรม และเทคโนโลยีท่ีใช้ในการรักษาเลเซอร์ (Laser) คือ พลงังาน

พิเศษชนิดหน่ึง ซ่ึงอยู่ในรูปของคล่ืนแสงเลเซอร์ซ่ึงมีลกัษณะคล้ายกบัพลงังานจาก

คล่ืนวิทยุ คล่ืนไมโครเวฟ คล่ืน x-ray ใชใ้นการรักษาโรคผิวหนงัมากมาย เช่น การ

รักษาสิว รอยแผลเป็นสิวการลบปานแดงปานดาํกาํจดัไฝ ข้ีแมลงวนั หูดการกาํจดัขน

การกาํจดัเส้นเลือดขอด เส้นเลือดฝอยการกาํจดัเมด็สีผดิปกติ ฝ้า กระ เป็นตน้ 

โบท็อกซ์ (Botox) เป็นช่ือทางการค้าของสารโบทูลิน่ัมท็อกซิน เอ 

(Botulinum toxin A) ซ่ึงเป็นโปรตีนชนิดหน่ึงทีส่ร้างจากแบคทีเรียช่ือ คลอสตริเดียม 

โบทูลิน่ัม (Clostridium botulinum)ออกฤทธ์ิโดยการไปจบักบัส่วนปลายของเซลล์

ประสาท ทาํใหเ้ซลลป์ระสาทไม่สามารถหลัง่สารส่ือประสาทได ้กลา้มเน้ือจึงคลายตวั 

ส่งผลใหร้ิ้วรอยเห่ียวยน่หายไป  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง รอยยน่บริเวณหนา้ผาก รอยตีนกา

รอบดวงตา รอยยน่ระหวา่งหวัคิ้ว ร่องแกม้ลึกบริเวณจมูกและปากรวม รวมถึงรอยยน่

รอบริมฝีปาก การฉีดโบทอ็กซ์ ไม่ใหผ้ลถาวร  

Filler หรือ สาร Hyaluronic Acid (HA)เป็นสารประกอบของคอลลาเจนท่ีมี

อยูแ่ลว้ในผิวหนงัของเรา Filler (HA) ถูกนาํมาใชเ้พื่อช่วยในการปรับแกไ้ขรูปหน้า

เติมเตม็ใหแ้ก่ผวิท่ีเป็นร้ิวรอย หลุมสิว ร่องแกม้และเติมเตม็ใหริ้มฝีปากอ่ิม  

เซลล์ต้นกําเนิด (Stem cell) เป็นเซลล์อ่อนท่ีพร้อมจะเจริญเติบโตและ

เปล่ียนแปลงเพื่อไปทาํหน้าท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึง ปัจจุบนัสามารถสกดัเซลล์ตน้กาํเนิด

ได ้2 วิธี คือ สเต็มเซลล์จากตวัอ่อนมนุษย ์(Embryonic Stem cell)และสเต็มเซลล์จาก

ร่างกายหรือท่ีเรียกวา่สเตม็ 

เซลล์เต็มวยั (Adult Stem cell) เช่น รก สายสะดือ ไขกระดูก ไขมนั เป็นตน้ 

โดยเช่ือวา่เม่ือสเตม็เซลลส์ัมผสักบัเซลลผ์วิของมนุษยจ์ะสามารถเหน่ียวนาํเซลลผ์วิให ้
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แปรสภาพกลบัมาเป็นเซลลผ์วิท่ีอ่อนเยาวไ์ดอี้กคร้ัง 

 2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

กล่าวถึงคาํถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6 Wsและ 1 H 

ซ่ึงประกอบดว้ย Who?, What?, Why?, Who?, When?,Where? และ How? เพื่อคน้หา

คาํตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภครวมทั้งการใช้กลยุทธ์การตลาดให้

สอดคลอ้งกบัคาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคหรือเรียกวา่ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in Target Market) เป็นคาํถามท่ีตอ้งการ

ทราบถึงลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางดา้นประชากรศาสตร์ภูมิศาสตร์

จิตวทิยาและพฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the Consumer Buy) เป็นคาํถามท่ีตอ้งการ

ทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Objects) เช่นคุณสมบติัหรือองค์ประกอบของ

ผลิตภณัฑ ์(Product Components) 

3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the Consumer Buy) เป็นคาํถามท่ีตอ้งการ

ทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) ของผูบ้ริโภคซ่ึงจะตอ้งศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือคือปัจจัยทางจิตวิทยาปัจจัยทางสังคมปัจจัยทาง

วฒันธรรมและปัจจยัเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who Participates in the Buying) เป็น

คาํถามเพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organization) ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ

ซ้ือประกอบดว้ยผูริ้เร่ิมผูมี้อิทธิพลผูต้ดัสินใจซ้ือผูซ้ื้อและผูบ้ริโภค 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the Consumer Buy) เป็นคาํถามท่ีตอ้งการ

ทราบถึงโอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่นช่วงเดือนใดของปีช่วงวนัใดของเดือน

ช่วงเวลาใดของวนัเป็นตน้ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the Consumer Buy) เป็นคาํถามท่ีตอ้งการ

ทราบถึงช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปทาํการซ้ือเช่นคลินิกบริษทั

หา้งสรรพสินคา้ร้านคา้ 
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7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the Consumer Buy) เป็นคาํถามท่ีตอ้งการ

ทราบถึงขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operation) ซ่ึงประกอบดว้ยการรับรู้ปัญหาการ

คน้หาขอ้มูลการประเมินผลการตดัสินใจซ้ือและความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

 2.3  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจหมายถึงภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิด

จากการเปรียบเทียบประสบการณ์การไดรั้บบริการ 

 1.ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับจากบริการ (Convenience) ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 

 1.1 การใชเ้วลารอคอยในสถานบริการ(Office waiting time) 

 1.2 การไดรั้บการรักษาดูแลเม่ือมีความตอ้งการ (Availability or care when 

need) 

 1.3 ความสะดวกสบายท่ีไดรั้บในสถานบริการ(Base of getting to care) 

 2.ความพึงพอใจต่อการประสานงานของบริการ (Coordination) ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 

 2.1 การไดรั้บบริการทุกประเภทในสถานท่ีหน่ึง (Getting all needs at one 

place) 

 2.2 แพทย์ให้ความสนใจสุขภาพทั้งหมดของผูป่้วยทั้งร่างกายและจิตใจ 

(Concern of doctors of overall health) 

 2.3 แพทยไ์ดมี้การติดตามการรักษา (Follow – up care) 

 3.ความพึงพอใจต่ออัธยาศัยและการให้เกียรติของผู้ ให้บริการ (Courtesy) 

ได้แก่การแสดงอัธยาศัยท่าทางท่ีดี เป็นกันเองของผู ้ให้บริการและปฏิบัติต่อ

ผูรั้บบริการดว้ยท่าท่ีท่ีเหมาะสม 

 4.ความพงึพอใจต่อข้อมูลทีไ่ด้รับจากบริการ (Medical Information) 

 4.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสาเหตุการเจบ็ป่วย (Information about what was wrong) 

 4.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการให้การรักษาพยาบาล (Information about treatment) 

เช่นการปฏิบติัตนของผูป่้วยและการใชย้าเป็นตน้ 
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 5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ (Quality of care) ไดแ้ก่คุณภาพของ

การดูแลทั้งหมดท่ีผูป่้วยไดรั้บในทศันะของผูป่้วยท่ีมีต่อการบริการของโรงพยาบาล 

 6. ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ (Out of pocket cost) ไดแ้ก่

ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีผูป่้วยจ่ายไปกบัการรักษาพยาบาล 

 2.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ไพลิน ลืออดุลย ์(2549) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมใน

การใชบ้ริการจากสถานเสริมความงามดา้นผิวพรรณของนกัศึกษาหญิงระดบัปริญญา

ตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลการศึกษาพบว่าปัจจัยภายนอกด้านส่วนผสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีความสําคญัต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการมากท่ีสุดคือ

คุณภาพการใหบ้ริการและการส่งเสริมการขายท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดคือการลดราคา

การศึกษาดา้นพฤติกรรมในการใชบ้ริการพบวา่ความถ่ีในการใชบ้ริการคือนอ้ยกวา่ 4 

คร้ังต่อปีมีจานวนมากท่ีสุดโดยวนัท่ีนักศึกษาไปใช้บริการมากท่ีสุดได้แก่วนัเสาร์

อาทิตยส่์วนช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุดคือเวลา 13.00 – 16.00 น. โดยเฉล่ียในการ

ใชบ้ริการต่อคร้ัง คือตํ่ากวา่ 300 บาทต่อคร้ัง 

 เขมจิรา กุลขาํ (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคใน

การเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในอาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ผลการศึกษา

พบว่า ปัจจยัส่วนประสม ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ

เลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในอาํเภอเกาะสมุย พบวา่ โดยรวมผลการประเมินอยูใ่น

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

รองลงมาด้านพนักงาน/บุคลากร ด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านกายภาพ และด้าน

สถานท่ี ตามลาํดบั ส่วนการส่งเสริมการตลาด ผลการประเมินความสําคญัอยูใ่นระดบั

นอ้ย ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ดา้นเพศ สัญชาติ อายุ อาชีพ มีผลต่อปัจจยัในการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ส่วนระดบัการศึกษาและระดบัรายไดไ้ม่มีผลต่อปัจจยั 

 อรวรรณ วิวฒันากนัตงั (2553) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านเสริม

สวยของสตรี ในเขตเทศบาลเมืองพทัยาผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการ
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ร้านเสริมสวยของสตรี ในเขตเทศบาลเมืองพงังา โดยปกติแลว้ใชบ้ริการ สระ-เซท ใน

ร้านเสริมสวยมากท่ีสุด เหตุผลจูงใจสําคัญท่ีสุดท่ีเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย 

เน่ืองจากเป็นร้านประจาํ สถานท่ีท่ีนิยมใช้บริการเสริมสวยบ่อย ท่ีสุด คือ ร้านเสริม

สวยทัว่ไป ร้านเสริมสวยท่ีนิยมไปใช้บริการมากท่ีสุด คือ ร้านเสริมสวยใกลบ้า้น/ท่ี

ทาํงาน สาเหตุสําคญัท่ีสุดท่ีเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยจากสถานท่ีขา้งตน้ เพราะมี

ความเป็นกนัเอง ความถ่ีในการใช้บริการร้านเสริมสวยโดยเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง 

ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการแต่ละคร้ัง 1-2 ชัว่โมง ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวย 

คือ 15.00-18.00 น. จาํนวนเงินท่ีใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง 201-500 บาท ผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่ไปใชบ้ริการร้านเสริมสวยคนเดียว ผูมี้ส่วนร่วมและมีอิทธิพลในการตดัสินใจใช้

บริการร้านเสริมสวย คือ ตวัเอง ชอบใช้บริการจากช่างเสริมสวยท่ีมีฝีมือดี และนิยม

ชาํระเงินค่าบริการเสริมสวยดว้ยเงินสดมากท่ีสุด  

3.  วธีิการดําเนินการศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อถึงความพึง

พอใจในการใช้บริการคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีคณะผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการเป็นขั้นตอนเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด ดงัน้ี 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ใช้แบบสอบถามในการวิจัย และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปเพื่อทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้สถิติ

ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และขอ้มูลเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) 

โดยใชส้ถิติ t-test, F- test 
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4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูป เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงการวิเคราะห์แบ่งเป็นการวิเคราะห์

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม (Anova Analysis) 

เพื่อทดสอบหาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 

 ผลจากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคทั้งหมดจาํนวน 400 คนผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  69.8  รองลงมาคือเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 30.2  ส่วน

ใหญ่มีช่วงอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3   สถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ 

56.5  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  29.0  มีรายได้

ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท  และผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทั/ห้าง

ร้าน  คิดเป็นร้อยละ 23.5   

  พฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกความงาม  พบวา่  ประเภทการใชบ้ริการคลินิก

ความงาม  ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีการสมคัรคอร์สระยะสั้ น ส่วนใหญ่มีการมาใช้

บริการ  3 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปีรู้จกัคลินิกเสริมความงามจากส่ือโทรทศัน์  รองลงมาคือรู้จกั

จากนิตยสาร รู้จักจากวิทยุ รู้จักจากใบปลิว/แผ่นพับ  และรู้จักจากคนแนะนํา 

ตามลาํดบั มีค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ัง 2,001 – 3,000 บาท ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการ 

ช่วงเวลา  17.00 – 20.00 น. และผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มาใชบ้ริการคนเดียว   

ความพึงพอใจท่ีมีต่อคลินิกเสริมความงามโดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความ

พึงพอใจในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ดา้นการจดัจาํหน่าย(มีคะแนน

เฉล่ียเท่ากบั 7.31)กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด   รองลงมาคือ ดา้น

ผลิตภณัฑ์และดา้นราคา (มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.22) ด้านบุคคล (มีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั 7.20) ดา้นการส่งเสริมการจาํหน่ายบริการ (มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.16) ดา้น

กระบวนการ (มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.15) และดา้นหลกัฐานทางกายภาพ (มีคะแนน

เฉล่ียเท่ากบั 7.03) 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุ

สถานภาพ การศึกษา รายได ้และอาชีพมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการไม่แตกต่าง

กนัเน่ืองจากค่า Sig. มีค่ามากกวา่ 0.05 จึงทาํใหป้ฏิเสธสมมติฐาน เม่ือพิจารณาเป็นราย
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ดา้น พบวา่อาชีพผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้นราคา ซ่ึงค่า Sig. มีค่า

นอ้ยกวา่ 0.05จึงทาํการทดสอบความแตกต่างดว้ยวิธี LSD พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ

ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของธุรกิจมีความพึงพอใจในดา้นราคาแตกต่างจากผูท่ี้มีอาชีพ 

พนกังานบริษทั หรือห้างร้าน ลูกจา้งรายวนั และนกัเรียน/นกัศึกษา ซ่ึงผูท่ี้ประกอบ

อาชีพเจา้ของกิจการหรือเจา้ของธุรกิจมีความพึงพอใจตํ่ากวา่ และผูป้ระกอบอาชีพรับ

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตํ่ากว่าผูป้ระกอบอาชีพอาชีพลูกจา้งรายวนั 

และผูท่ี้ประกอบอาชีพลูกจา้งรายวนั มีความพึงพอใจสูงกวา่ผูท่ี้มีอาชีพอิสระ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิก

ความงามกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกความงามของผูบ้ริโภคในภาพรวมไม่แตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05เน่ืองจากค่า Sig. มีค่ามากกวา่ 0.05 จึงทาํให้

ปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ารู้จักคลินิกความงามผ่านส่ือ

นิตยสาร มีความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้นการส่งเสริมการจาํหน่าย ดา้นบุคคล และ

ด้านหลักฐานทางกายภาพรู้จกัคลินิกความงามผ่านมีคนแนะนํามีความพึงพอใจ

แตกต่างกนัในดา้นหลกัฐานทางกายภาพ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคลินิกเสริม

ความงามในแต่ละคร้ัง มีความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้น ดา้นราคา และดา้นส่งเสริม

การจดัจาํหน่ายLSDพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อคร้ังน้อยกว่า 

1,000 บาท มีความพึงพอใจตํ่ากว่าผูท่ี้มีค่าใช้จ่าย 1,001 – 3,000 บาท ส่วนผูท่ี้มี

ค่าใช้จ่าย 1,001 – 2,000 บาท มีความพึงพอใจสูงกว่าผูท่ี้มีค่าใช้จ่าย 2,001 – 3,000 

บาท และ 4,001 -5,000 บาท ทดสอบความแตกต่างของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการ

จาํหน่ายบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจจาํแนกตามค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคลินิก

เสริมความงามในแต่ละคร้ังพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใชบ้ริการต่อคร้ังนอ้ย

กวา่ 1,000 บาท มีความพึงพอใจตํ่ากวา่ผูท่ี้มีค่าใชจ่้าย มากกวา่ 5,001 บาทข้ึนไป ผูท่ี้มี

ค่าใช้จ่าย 4,001 – 5,000 บาท มีความพึงพอใจสูงกว่าผูท่ี้มีค่าใช้จ่าย 1,001 – 2,000 

บาท 2,001 – 3,000 บาท และมากกวา่ 5,001 บาทข้ึนไป 
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5. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัย ความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงามในเขต

กรุงเทพมหานครโดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการใช้บริการและ

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ในดา้นผลิตภณัฑ์  ราคา  การจดัจาํหน่ายบริการ  การ

ส่งเสริมการจาํหน่ายบริการ  บุคคล  หลกัฐานทางกายภาพ  และกระบวนการ   ซ่ึง

ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยั (Methodology) โดยใชก้ารวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โดยการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ิจยัทาํการสรุปผล

การศึกษาไวด้งัน้ี 

สรุปผลการวจัิย 

 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ในภาพรวมปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีเพียงปัจจยัดา้นอาชีพท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ

รับบริการคลินิกความงามท่ีแตกต่างกนั และ พฤติกรรมการใช้บริการคลิกความงาม

ในภาพรวมไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่า พฤติกรรมการรู้จกัคลินิกความงามผา่นส่ือนิตยสาร มีความพึงพอใจ

แตกต่างกนัในดา้นการส่งเสริมการจาํหน่าย ดา้นบุคคล และดา้นหลกัฐานทางกายภาพ

พฤติกรรมรู้จกัคลินิกความงามผ่านมีคนแนะนาํมีความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้น

หลกัฐานทางกายภาพ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามในแต่ละ

คร้ัง มีความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้น ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการจดัจาํหน่าย 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. ควรให้ความสําคญัในเร่ืองการพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี

กาํหนด ควบคู่กบัราคาท่ีสมเหตุสมผล 

2. สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ว่าผูใ้ห้บริการมีความตั้งใจจริง โดยการทาํ

การตลาดอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม เช่น การใช้พรีเซนเตอร์ท่ีเหมาะสมกับ

ผลิตภณัฑ์นั้นๆ  เปิดช่องทางการติดต่อให้หลากหลาย เช่น website , Facebook , ออก 

booth ตามงาน event ต่างๆ รวมทั้งมีโปรโมชัน่เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น 
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การสะสมแตม้เพื่อเป็นส่วนลดหรือแลกของตามท่ีไดจ้ดัไว ้การลดราคาสินคา้  เป็น

ตน้ 

3. ทางสถาบนัความงามควรท่ีจะมีการอบรมพนกังานให้มีความรู้เก่ียวกบั

สินคา้และบริการบริการ รวมทั้งพฒันาทกัษะในดา้นต่าง ๆ เช่น ทกัษะดา้นการขาย 

(selling skill) ทกัษะดา้นการนาํเสนอสินคา้ (presentation skill)  เป็นตน้ เพื่อหาความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ ส่งผลใหส้ามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการ 

 4. อาจจะมีตูรั้บความคิดเห็นจากลูกคา้เก่ียวกบัตวัสินคา้และบริการราคาการ

จดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการขายรวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานและการ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อตอกย ํ้าหรือเน้นกิจกรรมในกลุ่มผูใ้ช้บริการ เพื่อให้เกิด

ความจงรักภกัดีต่อคลินิกความงาม 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงาม 

ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรทาํการศึกษากลุ่ม

ลูกคา้ในต่างจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพเพื่อใหค้รอบคลุมกลุ่มลูกคา้ทั้งหมด 

 2. ควรมีการศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกความงามแต่ละแห่งเพื่อเป็น

ประโยชน์แก่คลินิกความงาม ในการวางแผนการตลาดให้สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด 

 3. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิก

ความงามอาทิการรับรู้ภาพลักษณ์ต่างๆผ่านส่ือโฆษณาการประชาสัมพนัธ์การ

ส่งเสริมการขายแก่ลูกคา้ 
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ข้อเสนอแนะในการเตรยีมและส่งต้นฉบบั 

รูปแบบผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อพิจารณาพิมพ์เผยแพร่  อาจเป็นดังนี ้
 บทความวิชาการ บทความเรียบเรียง บทความแปล บทความวิจัย /
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้จะต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ได้ผ่านการ
กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 
การคัดสรรบทความ 

 เน้นสาระประโยชน์ทางวิชาการในสาขาวิชาการ เงิน การลงทุน 
การตลาด และการบริหารธุรกิจ การพัฒนาสาขาวิชาชีพและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
การเตรียมต้นฉบับ 
 1.พิมพ์ต้นฉบับในกระดาษ A4 โดยพิมพ์หน้าเดียว เนื้อหามีความยาวไม่
เกิน 15หน้า ใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า เว้นหน้าแรกของบทความ โดยพิมพ์ไว้กึ่ง
หน้ากระดาษด้านล่าง และส่งพร้อมแผ่นข้อมูล ( CD ) 
 2.หน้าแรกของบทความประกอบด้วยชื่อเร่ือง ชื่อผู้เขียน ต าแหน่ง (ถ้ามี)
และสถานที่ท างาน 
 3.เน้ือหาบทความประกอบด้วยบทน า เน้ือหา และสรุป/เสนอแนะ 
 4.กรณีบทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ เขียนในรูปแบบการเขียนบทความ 
ไม่ใช่บทสรุปรายงานการวิจัย 
 5.การใช้ค า-ภาษา ยึดหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 6.รูปภาพและตาราง ให้พิมพ์แยกต่างหากจากเนื้อเร่ือง หน้าละ 1 
รายการโดยไม่ต้องอธิบายเขียนแยกไว้ต่างหาก 
 7.การอ้างอิงในเนื้อหา และการเขียนเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม) ใช้
วิธีการอ้างอิงระบบนามปี (APA) ดูคู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
 8. ผู้ที่ต้องการส่งบทความ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสาร จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความๆ ละ 1,000 บาท  
  



 
 
 

 
ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสาร การเงิน  การลงทุน  การตลาด และการบริหารธุรกิจ 
 
ชื่อ.......................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี.......................................................  ตรอก/ซอย................................. 
ถนน..................................................................  ต าบล/แขวง................................ 
อ าเภอ/เขต  .......................................................  จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์ ...................................................  โทร............................................ 
 
ข้าพเจ้าได้ช าระเงินสด จ านวน   1,500  บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
มาด้วยแล้วเป็นค่าวารสาร  1   ปี   

 
ลงชื่อ...........................................ผู้สมัคร 

               ( ......................................................... ) 
วันท่ี..........เดือน..................... พ.ศ......... 

ท่ีอยู่ในการจัดส่ง 

ชื่อ......................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่...................................................................................................................... 

สมัครท่ี 
มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาสาทรธานี   อาคารสาทรธานี 1 ชั้น 6-8 ถนนสาทร
เหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทรศัพท์ 02-6368383  ต่อ  1807 
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