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การเลอืกซ้ือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 BUYING DIGITAL TELEVISION OF CONSUMERS IN BANGKOK 

METROPOLITAN REGION 
ชวนชัฌ ์จิรบุษยกุล 1  ชนะเกียรติ สมานบุตร 2   

---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ป ริมณฑลโดยใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมู ลจากก ลุ่มผู ้บ ริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเคยซ้ือและใชโ้ทรทศัน์ระบบดิจิตอลมาก่อน จ านวน 
384 ตวัอย่าง และใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และเพียร์สันไคสแควร์ 

 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี มี
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกนั มีรายได้ส่วนบุคคล
ระหวา่ง 30,001 – 45,000 บาทโดยเฉล่ียต่อเดือน และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
โดยให้ความส าคญักับส่วนประสมทางการตลาดของโทรทศัน์ระบบดิจิตอลด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์กบัปัจจยัความคมชัดสมจริงของภาพและระบบเสียง ด้านราคากบั
ปัจจยัราคาท่ีสมเหตุสมผลและมีความคุม้ค่ากบัคุณภาพ และดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายกบั
ปัจจยัการวางจ าหน่ายในสถานท่ีตั้งท่ีมีระบบคมนาคมสะดวกและมีท่ีจอดรถ  กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลเพราะความทนัสมยัตามกระแสนิยม โดยพิจารณา
จากฟังก์ชัน่การใชง้าน เลือกซ้ือยี่ห้อแอลจี เม่ือมีโทรทศัน์รุ่นใหม่ ซ่ึงมีฟังก์ชัน่การใช้งาน
ตามตอ้งการออกมาจ าหน่าย จากศูนยบ์ริการหรือบริษทัผูผ้ลิตโดยตรง ซ่ึงให้ความส าคญั
ในช่วงศึกษาขอ้มูลของสินคา้ เน่ืองจากตวัเอง และมีผลมาจากส่ือโทรทศัน์ ทั้งน้ี พบว่า 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ทุกด้านท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์
ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั และส่วน
ประสมทางการตลาดของโทรทศัน์ระบบดิจิตอลทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5   

 

ค าส าคัญ : โทรทศัน์ระบบดิจิตอล, เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
 

ABSTRACT 
This study has objectives to study influence of demographic characteristics on 

buying behavior of consumers in Bangkok Metropolitan Region for digital television and 
to study relationship between marketing mix and their buying behavior.  It used 
questionnaire to collect data from 384 consumers in Bangkok Metropolitan Region who 
used to buy and use the digital television. And, to use various statistics for data analysis 
involve percentage, mean, standard deviation, and Pearson Chi-Square. 

Outcomes reveal that most samples are male.  Their age range is between 31-40 
years.  Their education is in bachelor’s degree.  Their marital status is married or staying 
together.  Their personal income range is between 30,001-45,000 baht in average per 
month.  And, their career is an employee of private firm. They focus on various 
marketing mix of digital television, for instance, clearness of screen and sound for 
product, reasonable price with quality for pricing, and location with convenient 
transportation and car parking for place or distribution channel.  Most of them bought 
digital television due to trends.  Their decision comes from consideration of usage 
functions. Their most popular brand is LG. Their new television is changes due to new 
model with functions according to wishes.   They preferred to buy the television from 
service center or manufacturer directly. They focused on process of relating data search.  
And, their decision tends to be influenced with themselves and media on television.  
Moreover, all different demographic characteristics influence their buying decision and 
all marketing mix of digital television have relationship with their buying decision at 
statistically significant level of 5%.     
KEYWORDS :  DIGITAL TELEVISION, BANGKOK METROPOLITAN REGION 
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บทน า  
กิจการโทรทัศน์มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่าง

มาก   เน่ืองจากการเป็นรากฐานท่ีส าคญัของระบอบประชาธิปไตยท่ีมีอิทธิพลอยา่งสูงใน
ความคิด พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชน   ท าให้ประชาชนสามารถรับรู้และ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลาย โดยมีโอกาสในการพฒันาความคิด  ความเป็นอยู่ และ
การมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมและประเทศชาติ 

กิจการโทรทศัน์ของประเทศไทยเร่ิมข้ึนคร้ังแรกในปี 2498 ดว้ยระบบโทรทศัน์
ขาวด า ไดป้รับเปล่ียนเป็นระบบโทรทศัน์สีในปี 2510 และไดข้ยายโครงข่ายครอบคลุมทัว่
ทั้งประเทศในเวลาต่อมา  กิจการโทรทศัน์โดยเฉพาะระบบภาคพื้นดินถือเป็นบริการขั้น
พื้นฐานท่ีมีความหลากหลายและประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ ซ่ึงในปัจจุบนัระบบ
การรับส่งสัญญาณโทรทศัน์ของประเทศไทยยงัคงใชร้ะบบอนาล็อก   โดยเป็นระบบท่ีใช้
ท รัพยากรค ล่ืนความ ถ่ีวิทยุ ท่ี เ ป็นสาธารณะสมบัติ ท่ี มีอยู่อย่า งจ ากัดอย่ างไม่ มี
ประสิทธิภาพ   ท าใหมี้ขอ้จ ากดัในการเพิ่มจ านวนช่องรายการและคุณภาพการใหบ้ริการ 

โทรทศัน์ระบบอนาล็อกแบบเดิมสามารถส่งช่องรายการไดเ้พียงช่องเดียว แต่เม่ือ
ใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอล ท าให้สามารถออกอากาศไดม้ากถึง 8-25 ช่องรายการด้วย
คุณภาพท่ีดีกวา่เดิม  สามารถรองรับการให้บริการมลัติมีเดียใหม่ๆ   และยงัช่วยลดการใช้
พลงังานของประเทศ   เน่ืองจากระบบส่งสัญญาณและโทรทศัน์ระบบดิจิตอลจะประหยดั
การใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าระบบอนาล็อกหลายเท่าตวั   นอกจากน้ียงัสามารถใช้
ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการส่งสัญญาณร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพอีก
ดว้ย ในการพฒันาเทคโนโลยีโทรทศัน์ระบบดิจิตอลจึงถือไดว้า่เป็นวิวฒันาการของกิจการ
โทรทศัน์คร้ังส าคญัในการพฒันาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรคล่ืนความถ่ีวิทยุให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนอีกหลายเท่าตวัดว้ยขนาดคล่ืนความถ่ีวิทยุท่ีเท่ากนั  ซ่ึงท าให้ประชาชน
มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการท่ีมีความหลากหลายจากผลของจ านวนช่อง
รายการท่ีเพิ่มข้ึนดว้ยคุณภาพท่ีดีกวา่เดิม  และส่งผลท าใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวิต สังคม 
และเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง 

โทรทศัน์ระบบดิจิตอลหรือทีวีดิจิตอล (Digital TV) เป็นโทรทศัน์ท่ีรองรับการ
ออกอากาศในรูปแบบดิจิตอล ซ่ึงให้สัญญาณภาพและเสียงท่ีมีคุณภาพดีกว่าแบบอนาล็อก 
โดยใชค้ล่ืนความถ่ีท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงใชส้ัญญาณดิจิตอลท่ีถูกบีบอดั
และเขา้รหสัท่ีมีค่าเป็น 0 กบั 1 จึงสามารถน าส่งไดห้ลายรายการโทรทศัน์พร้อมสัญญาณ
ภาพและเสียงท่ีมีความละเอียดคมชดัมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนั มากกวา่ 38 ประเทศในทวีป
ยโุรป แอฟริกา และเอเชีย ไดเ้ร่ิมเปล่ียนมาใชส้ัญญาณโทรทศัน์แบบทีวดิีจิตอลกนัแลว้ 
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จากการพฒันาดังกล่าวส่งผลดีต่อประชาชนทั้ งการท่ีมีช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารท่ีมีคุณภาพมากข้ึนแต่ใชพ้ลงังานนอ้ยลง จึงเปิดโอกาสท่ีดีต่อการลงทุนในธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ซ่ึงผูว้ิจยัคาดวา่จะมีความตอ้งการท่ีสูงมากใน
เวลาอนัใกล้น้ี รวมทั้งการพฒันารูปแบบและฟังก์ชั่นใช้งานท่ีมาพร้อมกบัตวัผลิตภณัฑ์
ร่วมกบัการใชก้ลยทุธ์การก าหนดราคาและกลยทุธ์ทางการตลาดอ่ืนๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัเล็งเห็นความส าคญัดงักล่าวน้ี จึงตดัสินใจเลือกท าการศึกษาพฤติกรรม
การเลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยท าการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ทั้งในดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์และ
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดผ้ลการศึกษาท่ี
เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในดา้นการวางแผนกลยุทธ์ในกระบวนการ
ผลิตและการตลาดต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
โทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานของการวจัิย 
1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์

ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 
2. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์

ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
           ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 

ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 

 เพศ      

 อาย ุ      

 ระดบัการศึกษา      

 สถานภาพสมรส  

 รายไดส่้วนบุคคล     

 อาชีพ     
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท  าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ท าใหไ้ดข้อ้มูลดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของโทรทศัน์
ระบบดิจิตอลและผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ส่วนประสมทาง
การตลาดของโทรทศัน์

ระบบดิจิตอล 
ผลิตภณัฑ ์   

ราคา   

ช่องทางจดัจ าหน่าย  

การส่งเสริมการตลาด    

บุคลากร 

ลกัษณะทางกายภาพ    

กระบวนการบริการ 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 
 

เหตุผลหลกัท่ีส าคญัในการเลือกซ้ือ 
 หลกัเกณฑห์ลกัท่ีส าคญัในการเลือกซ้ือ  
 ยีห่อ้ท่ีเลือกซ้ือ   
 เวลาท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือ 

 สถานท่ีท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือ 

 ขั้นตอนท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 ประเภทของส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
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ปริมณฑล ซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ประกอบการวางแนวทางการด าเนินธุรกิจ 
โดยช่วยในการการวางแผนการผลิตและการตลาดเพื่อให้สามารถตอบสนองผูบ้ริโภคได้
อยา่งเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการมากข้ึน 
การทบทวนวรรณกรรม 

วรรณกรรมในการศึกษาคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
Wilo and Yates (2002: 114 อา้งถึงในก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ,์ 2546) ความแตกต่าง

ทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารท่ีแตกต่างกนั โดยเพศหญิงมีแนวโน้ม
และความต้องการส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไม่ได้มีความ
ตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการท่ีจะสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีใหเ้กิดจากการรับข่าวสารนั้นดว้ย  

Tarrance (1962 อา้งถึงในก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ์, 2546) อายุท่ีเพิ่มข้ึนท าให้มี
ความคิดท่ีรอบคอบเพิ่มมากข้ึน โดยบุคคลท่ีมีอายุมากข้ึนมกัมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อ
การติดต่อส่ือสารต่างจากบุคคลท่ีมีอายนุอ้ย 

ปรมะ สตะเวทิน (2546: 116) การศึกษาเป็นลกัษณะส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลต่อผูรั้บสาร บุคคลท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีต่างกนั ยุคสมยัท่ีต่างกนั ระบบ
การศึกษาแตกต่างกนั และสาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั มกัมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และ
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปอีกดว้ย 

ธีระภทัร์ เอกผาชยัสวสัด์ิ (2551) สถานภาพสมรส รายได ้และอาชีพ เป็นเคร่ืองช้ี
ถึงเร่ืองท่ีกลุ่มจะสนใจรับรู้ข่าวสาร บุคคลท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนั
มกัมีการรับสารท่ีแตกต่างกนั 

Kurtz (2008) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การผสมผสาน 
4 กลยุทธ์ ซ่ึงประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด เพื่อก าหนดความตอ้งการและความช่ืนชอบในตลาดเป้าหมาย  

ปรีชา สรรพศรี (2551); Kotler (1997)   ในปัจจุบนับริการถือเป็นปัจจยัส าคญัใน
การสร้างความพึงพอใจและความประทบัใจให้ลูกค้าได้ จึงต้องเพิ่มส่วนประสมทาง
การตลาดอีก 3 ดา้น เรียกวา่ ส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ (7P’s) 

Schiffman and Kanuk (2000) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนและกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเสาะแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใช ้และการ
ประเมินผล เพื่อสนองความตอ้งการและปรารถนาอยากไดใ้หไ้ดรั้บความพึงพอใจ 

ส านกังาน กสทช. (2556); กองการเจา้หนา้ท่ี ส านกัอธิการบดี มหาวทิยาลยั สงขลา
นครินทร์ (2556); Kruger (2003); Weber and Evans (2002) โทรทศัน์ท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั

http://khonnesiwa.blogspot.com/2008/10/blog-post.html
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ส่วนใหญ่เป็นโทรทศัน์ระบบแอนะล็อก ซ่ึงตอ้งเปล่ียนเป็นโทรทศัน์รุ่นใหม่หรือเช่ือมต่อ
กบั Set Top Box (STB) หรือกล่องแปลงสัญญาณ ก็ท าให้สามารถรับชมโทรทศัน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได ้เน่ืองจากกล่องแปลงสัญญาณจะช่วยเปล่ียนสัญญาณจาก
ระบบแอนะล็อคเ ป็นระบบดิ จิตอล โดยมีหนวดกุ้งหรือเสาก้างปลา เ ป็นตัว รับ
สัญญาณ  ส าหรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอลเป็นโทรทศัน์ท่ีมีสัญลักษณ์ DVB-T2 โดยมี
ดิจิตอลจูนเนอร์ในตวัรับสัญญาณ (Integrated Digital Television: iDTV) ซ่ึงสามารถรับ
สัญญาณดิจิตอลไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้กล่องแปลงสัญญาณอีก แต่ยงัต่อเสากา้งปลาหรือหนวด
กุง้อยู่  จึงสามารถรับชมไดถึ้ง 48 ช่องพร้อมกบัคุณภาพความคมชดัปกติ SD (Standard 
Definition) และความคมชดัสูง HD (High Definition) 

ส านกังาน กสทช. (2556) การปรับเปล่ียนระบบโทรทศัน์จากระบบอนาล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอลตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดใหด้ าเนินการมีประโยชน์ในหลายดา้น 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและแบบส ารวจท่ีใช้แบบสอบถามแบบมี
โครงสร้างเป็นเคร่ืองมือวิจยั ซ่ึงมีค าถามแบบปลายปิดทั้งหมดแยกเป็น 3 ส่วนส าหรับเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง
เคยซ้ือและใชเ้คร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอลมาก่อน โดยไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนและ
ใชสู้ตร n   =   PQ (Z2) / e2 ในการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้384 ตวัอยา่ง 

ผูว้ิจยัไม่ใช่ความน่าจะเป็นในการสุ่มตวัอย่างแบบพบกลุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญใน
บริเวณศูนยก์ารคา้และธุรกิจต่างๆ ตามความสะดวกจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในเขต
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑล โดยก าหนดจ านวนตวัอยา่งตามโควตา้หรือสัดส่วน
ของจ านวนประชากรในแต่ละพื้นท่ี ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 208 ตวัอยา่ง นครปฐม 32 
ตวัอย่าง ปทุมธานี 38 ตวัอย่าง นนทบุรี 42 ตวัอย่าง สมุทรปราการ 45 ตวัอย่าง และ
สมุทรสาคร 19 ตวัอยา่ง รวม 384 ตวัอยา่ง 

ผูว้ิจยัทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้ 30 ชุดเก็บขอ้มูลกบักลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อน าขอ้มูลมาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบคัของแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ท่ีมีมาตราวดัอนัตภาคชั้น 5 ระดบั ซ่ึงได้
ค่า 0.831 ถือวา่สามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือวจิยัได ้

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละเพื่อใช้บรรยายคุณลักษณะเก่ียวกับ
ลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูต้อบ
แบบสอบถาม และค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใชบ้รรยายระดบัความคิดเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  ส าหรับสถิติเชิงอนุมาน ใชเ้พียร์
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สันไคสแควร์ทดสอบความแตกต่างลกัษณะของประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และทดสอบความสัมพนัธ์ของส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 69.79  มี

อายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 53.39 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา
ตรี จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 61.20  มีสถานภาพสมรสหรืออยูด่ว้ยกนั จ านวน 287 
คน คิดเป็นร้อยละ 74.74 มีรายไดส่้วนบุคคลระหวา่ง 30,001 – 45,000 บาทโดยเฉล่ียต่อ
เดือน จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 50.26 และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 
192 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 โดยไม่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา
และมีอาชีพอ่ืนๆ เลย 

2. สรุปผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดของโทรทศัน์

ระบบดิจิตอลดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัความคมชดัสมจริงของภาพและระบบเสียง

มากท่ีสุด  ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.51 
ด้านราคา ให้ความส าคญักับปัจจยัราคาท่ีสมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่ากับ

คุณภาพมากท่ีสุด  ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.80 
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ให้ความส าคญักบัปัจจยัการวางจ าหน่ายในสถานท่ีตั้งท่ีมี

ระบบคมนาคมสะดวก และมีท่ีจอดรถมากท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย 4.19  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคญักบัปัจจยัการรับประกนัสามารถเปล่ียน

สินคา้ในระยะเวลาท่ีก าหนดมากท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.33 
ดา้นบุคลากร ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัพนกังานขายมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เป็น

อยา่งดีมากท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.30 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัการจดัวางแสดงสินคา้ไวทุ้กยี่ห้อ 

และทุกรุ่นมากท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.58 
ดา้นกระบวนการบริการ ให้ความส าคญักบัปัจจยัการให้บริการดา้นขอ้มูลเก่ียวกบั

สินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้นมากท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.42 
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3. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลเพราะความทนัสมยั
ตามกระแสนิยม จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 60.16 โดยพิจารณาจากฟังก์ชัน่การใชง้าน 
จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 70.57 เลือกซ้ือยี่ห้อแอลจี จ  านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.72  เม่ือมีโทรทศัน์รุ่นใหม่ ซ่ึงมีฟังก์ชัน่การใชง้านตามตอ้งการออกมาจ าหน่าย จ านวน 
179 คน คิดเป็นร้อยละ 46.61 จากศูนยบ์ริการหรือบริษทัผูผ้ลิตโดยตรง จ านวน 228 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.38 ซ่ึงใหค้วามส าคญัในช่วงศึกษาขอ้มูลของสินคา้มากท่ีสุด จ านวน 235 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.20 เน่ืองจากตวัเอง จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 63.02 และมีผลมาจาก
ส่ือโทรทศัน์ จ  านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยไม่มีกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกซ้ือ
โทรทศัน์ระบบดิจิตอลดว้ยเหตุผลอ่ืนๆ โดยใชห้ลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ภายใตย้ี่ห้ออ่ืนๆ ในช่วง
เวลาอ่ืนๆ จากแหล่งอ่ืนๆ เพราะบุคคลอ่ืนๆ และเพราะส่ือประเภทอ่ืนๆ  รวมถึงไม่มีกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใหข้อ้เสนอแนะมาเพิ่มเติม 

4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ทุกดา้น ประกอบดว้ย  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพสมรส รายไดส่้วนบุคคล และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
โทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5   

ส่วนประสมทางการตลาดของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทุกด้าน ประกอบด้วย 
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ 
และกระบวนการบริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอล
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5   
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ต่างๆ ดงัน้ี 

กาญจนา อุฬารเสถียร (2546) พบวา่ เพศ  อายุ รายได ้และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์จอแบนโดยรวมแตกต่างกนั    

สุภาวดี ศรีเขียว (2552) พบวา่การศึกษา รายได ้และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ระดบัความเช่ือมัน่ในการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทแอลซีดีทีวโีดยรวมแตกต่างกนั    

http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=สุภาวดี%20ศรีเขียว&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ภรินทร สุขีพจน์ (2550) พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ และ
อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือตราสินคา้ของโทรทศัน์แตกต่างกนั  และส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการซ้ือโทรทศัน์   

สมพงษ์ เจริญวงษา (2551) พบว่าเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และ
สถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์สีจอแอลซีดีแตกต่างกนั    

กนกวรรณ วฒิุการณ์ (2553) พบวา่ระดบัการศึกษาและรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์สีแอลซีดี   และส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สีแอลซีดี    

ขนิษฐา พดัทอง (2554) พบว่าเพศ ระดบัการศึกษา อายุ สถานภาพ รายได ้และ
อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์แบบสามมิติ 3D    

ชนิตา ศุภติยารัต (2555) พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ รายได้ การศึกษา 
สถานภาพ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั   และปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์ บุคคล กระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่น
วดีิโอเกมของกลุ่มคนรุ่นใหมใ่นเขตกรุงเทพมหานคร   

เมธาวี จารุวฒัน์จีรังกร (2555) ท่ีพบวา่รายไดแ้ละสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  และส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

จุไรรัตน์ พูลสวสัด์ิ (2548) ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการขายมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์แตกต่างกนั   

อย่างไรก็ตาม มีความไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุภาวดี ศรีเขียว (2552) 
พบว่า เพศ อายุ และสถานภาพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดับความเช่ือมั่นในการใช้
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทแอลซีดีทีวีโดยรวมไม่แตกต่างกนั    

กนกวรรณ วุฒิการณ์ (2553) ท่ีพบวา่เพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพท่ีแตกต่างกนั
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์สีแอลซีดี     

ชนิตา ศุภติยารัต (2555) ท่ีพบวา่เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ือง
เล่นวิดีโอเกมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน และปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดดา้นราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และลกัษณะทาง

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=สุภาวดี%20ศรีเขียว&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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กายภาพ  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

เมธาว ีจารุวฒัน์จีรังกร (2555) ท่ีพบวา่เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนั
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  และ
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร 
ข้อเสนอแนะใน 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ควรมุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์โทรทศัน์ระบบดิจิตอลดา้นความคมชดัสมจริง

ของภาพและระบบเสียงมาเป็นอนัดบัแรก 
2. ดา้นราคา  
ควรก าหนดราคาของผลิตภณัฑ์โทรทศัน์ระบบดิจิตอลให้มีความเหมาะสมกับ

คุณภาพของสินคา้ 
3. ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย  
ช่องทางจดัจ าหน่ายถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมความสะดวกในการซ้ือสินคา้

ของผูบ้ริโภค โดยควรเอาใจใส่ดา้นการวางจ าหน่ายในสถานท่ีท่ีมีระบบคมนาคมสะดวก 
โดยเฉพาะศูนยบ์ริการหรือบริษทัผูผ้ลิต ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกเป็นแหล่งจ าหน่ายท่ี
ไวเ้ลือกซ้ือสินคา้ รวมถึงพื้นท่ีจอดรถเป็นส าคญั 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ควรให้ความส าคัญกับการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือทางโทรทัศน์ 

ร่วมกบัการใหก้ารรับประกนัสินคา้ท่ีสามารถเปล่ียนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
5. ดา้นบุคลากร  
ควรมุ่งเน้นปัจจยัด้านความรู้เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ท่ีพนักงานเข้าใจและสามารถ

ถ่ายทอดไดเ้ป็นอยา่งดี 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
ควรเอาใจใส่ในการจดัวางแสดงสินค้าไว้ให้ครบทุกยี่ห้อและทุกรุ่นเพื่อสร้าง

ทางเลือกใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือได ้
7. ดา้นกระบวนการบริการ  
สอดคลอ้งปัจจยัด้านบุคลากร ซ่ึงสามารถให้บริการดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได้

อย่างถูกตอ้งและครบถว้นเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจและความพึงพอใจ อีกทั้งการให้ขอ้มูล
เพื่อใชท้  าการตดัสินใจซ้ือได ้

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  
1. ควรพิจารณาเพิ่มจ านวนตวัแปร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยาและปัจจยัภายนอก

อ่ืนๆ เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัยด้านเทคโนโลยี เพื่อสามารถท าการศึกษา
หลากหลายไดม้ากข้ึน 

2. ควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กวา้งข้ึน โดยครอบคลุมกลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ี
อ่ืนๆ อยา่งเช่นเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาค ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ ภูเก็ต และพทัยา เป็นตน้ 
เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ส่งผลท าให้การศึกษามี
ประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากข้ึน 

3. ควรเลือกใช้เคร่ืองมือวิจยัอ่ืนควบคู่กนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ การ
สังเกตการณ์หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นตน้ เพื่อให้ไดข้อ้มูลในมุมมองท่ีแตกต่างส าหรับ
การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง 

4. ควรท าการทบทวนการศึกษาเป็นระยะ ไดแ้ก่ ปีละคร้ัง เป็นตน้ เพื่อท าให้ผล
การศึกษามีความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคท่ี มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน 
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