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อรทยั  วานิชดี 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ 

จํากัด (มหาชน)   594 

คมกฤช  บุดดีเลิศ 

ความพึงใจพอของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการไปท่องเทีย่วเกาะหลีเป๊ะ  จังหวัดสตูล  610 

ภทัราภรณ์  กิจวิจารณ์ 

ความพึงพอใจในการท่องเทีย่วปรากฏการณ์บ้ังไฟพญานาค 

ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร   623 

นนัทณ์ภสั กุลลภสัโชตศิริ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปเทีย่วจังหวัดเชียงราย  637 

สมาภรณ์ จนัธิมา 

ความพึงพอใจของผู้บริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  654 

กนัตยา เหินฟ้าปัญญา 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนํ้าด่ืมเนสท์เล่เพยีวไลฟ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  673 

วลิาวณัย ์ ณนุวงษ ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  686 

อจัฉริยา อุ่นวจิิต 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร  707 

จารุวรรณ ปกราณเสนีย ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre 

ในเขตกรุงเทพมหานคร   725 

สาริศา วงวาด 



สารบัญ 

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการ 7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร  739 

กิติญา  แกว้อาํไพ 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์  755 

ณทตัสิทธ์ิ ศรีจนัทร์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้ามือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล   769 

อารยา โคมทัซึซะกิ 

ความพึงพอใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  785 

ศุทธหทยั  คุณานพรัตน ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือความงามของผู้หญิงใน 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   797 

ณัฐพร พรรษา 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดนิทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่า 

ชายเลน จ. สมุทรสงคราม  811 

ปราจีน  คูณจนัทร์ทึก 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์น่ังส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   825 

วชัรพงษ ์สิทธิศกัด์ิ 

ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ส่ังซ้ือสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA  838 

ปรียกานต ์กลดัทอง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือชานมไข่มุก ในเขตกรุงเทพมหานคร  853 

เจนจิรา  ล้ิมลอ้มวงศ ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า  กลุ่มประชากร 

ในเขตกรุงเทพมหานคร   866 

กุลปาลี  มัง่มีธนวาณิชย ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบะหมีก่ึ่งสําเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร  880 

ขนิษฐา  ทว้มธรรม 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยว 

เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี   893 

ภิญฐิตา เตม็ประเสริฐฤดี 
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Abstract 

The benefits of e-commerce used in small and medium enterprise in democratic republic of Congo 

which is considered as an innovative strategy of traditional business to enter the world market by 

using new technologies. In this paper, SME in DRC show that several barriers enable the adoption 

or/and extension of e-commerce. Through literature review, many barriers have been found for SME 

to adopt e-commerce for their business in the Democratic Republic of Congo. 

This paper aims to discover the barriers that enable SME to use and adopt the electronic commerce 

especially in country where the internet remains a problem not yet solve. This research applied the 

qualitative method approach by using data collection, semi-structures interviews and documentation 

analysis on the same topic. 

Several data such as on demographic, internet and e-commerce status were collected and analyzed 

to find out external and internal barriers for the electronic commerce.  

Keywords: e-commerce, adoption, SME. 
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Introduction 

The development of electronic commerce calls into question of notion of distance and in particular 

the role of borders. It helps with the development of transnational firms and the growth of the power 

of the World Trade Organization (WTO) to accelerate the decline of the role of the United Nations 

in regulating international trade1. 

E-commerce has boomed so much that it has now become a centerpiece in globalization and the 

interaction of trade around the world, major niche concept of globalization. 

Businesses and companies are inserted in this logic of cyber digital market which makes the 

movement of capital and the mobility of funds very easy and safe; joining the concept of small 

global village, where everyone is free to buy and sell products, goods and services, without any 

territorial or continental restrictions, customs or other, combining the immediacy of trade and 

guarantee transactions, this without moving. 

The developed countries make use of this system in major international transactions, banks, 

international exchanges, which states, companies, SMEs and individuals meet to exchange. 

In Africa, however, the rate to access the vast majority of people with new information and 

communications technology is low; this opportunity is not made possible for the masses, but 

remains within the reach of African companies. 

Until recently, there were only two ways to buy a book or the ordered catalog or from a book club; 

or purchase in bookstores and cash settlement. 

Today you can visit a virtual library, view a book, to read excerpts, browse sections of the store, to 

make a choice, and then buy a book online. We can delivered its purchase at home or, in some cases, 

download directly into his computer. Of course, other goods and services can be purchased in the 

same way. 

 

 

  

                                                             
1 https://www.wto.org/french/res_f/publications_f/ecom_devel_countries_f.htm 
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During this research, we will identify the difficulties that small and medium business whatever their 

field of activity either to adopt or to use electronic commerce. 

The present paper is subdivided into three sections except the present introduction, objectives 

significance of the study and the methodology.  The first section focuses on the literature review, 

section two present our finding which was conducts from our respondents and we will conclude our 

research and give some suggestions for improvement at the last chapter. 

Objectives  

The main aims of this study are: 

• To discover the benefits of using e-commerce in SMEs in Congo, 

• To find out what are the barriers on SME in Congo to use or extend e-commerce, 

• To identify customer behavior by using online shopping, 

• To suggest and recommend for the improvements of e-commerce for SME to 

develop ideas for further research in this context.  

Research Question  

• What are the barriers on the development and adoption of e-commerce for SMEs 

in Congo?  

Methodology 

The choice of research methods and practice depends on the research problem and the 

research questions that are asked. This study follows the qualitative research method. Series of 

interviews were used with participant to profile the participants on variables of interest.  In such 

cases, qualitative research is appropriate because it can be more exploratory in nature. For this 

research there are several theoretical supports the E-commerce adoption and extension in small and 

medium enterprises in the developing countries especially in Congo 
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Data collection 

 Data collection refers to how the researcher obtains the empirical data to be used to answer 

his or her research questions. This method started with the procedure of conducting survey 

questionnaires, followed by validity and reliability of measures. Then semi-structured interviews 

are discussed. Finally, document analysis is explained. The most common method of gathering 

primary data is through surveys. This study used survey questionnaires; semi-structures interviews 

and documentation analysis to collect primary data collect primary data.  

LITTERATURE REVIEW 

1.1.   E-commerce  

 

The definition of e-commerce depend on whom you ask, e-commerce has different definitions. 

From a communication perspective, e-commerce is the delivery of information, products/services 

or payments via telephone line, computer network or another means. 

From a business process perspective, e-commerce is the application of technology toward the 

automation of business transactions and work flows. 

From a service perspective, e-commerce is the tool that addresses the desire of firms, consumers 

and management to cut service costs while improving the quality of goods and increasing the speed 

of service delivery. 

From an online perspective, e-commerce provides the capability of buying and selling products and 

information on the internet and others online services. (Ravi Kalakota, Andrew B. Whinston 2001)2.  

It is well known that E-commerce and internet technologies can benefit an organization (Van 

Akkeren & Cavaye, 1999)3. E-commerce can deliver the tools to provide cost effective ways for 

SME’s to market their products and services.  They can launch new products, improve 

  

                                                             
 
3 Van Akkeren, J.K and Cavaye, AL.M, 1999, factors affecting entry-level internet adoption by SME: an 
empirical study, proceeding from the Australian conference in information systems 
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communication, gather information and identify potential business partners due to the fact that the 

ownership and decision making power in a SME’s is held by just one or two people , adaptation of 

e-commerce into such an organization is heavily reliant on these people acceptance of technology 

(Venkatesh and Davis, 2000)4. 

1.2.  Adoption of E-commerce 

The Internet offers series of economical and saving methods for attracting foreign customers and 

rendering services to them through e-commerce which and by reductions in costs associated with 

geographic domains.  These obstacles can be removed (Economic Development & co-operation 

organization 2000)5. 

However using internet for e-commerce is accompanied with some obstacle and problems.  For 

examples in a research study done by the EDC, two mains reasons that the managers of SME do 

not use a business are their unfamiliarity with the technology and its benefits on one hand, and the 

related costs and security consideration on the other hand. (EDC 1998) 

According to UNCTAD report in 2002, the review of 37 developing countries shows that 70% have 

observed awareness as the top priority for development of e-commerce strategies. The US office of 

Advocacy of the US small business administration reported in 1999 many reviews of adoption and 

use of the Internet by SME. This report shows that the number of SME with access to the Internet 

is growing rapidly with email, research and the provision of company product service information 

dominant when SME operate a website, the overwhelming reason for this is the ability to reach new 

and potential customers.  According to a recent study of the Internet (Verband Reisevertrieb 2009)6, 

14% out of 1,104 persons surveyed would accept higher cost and 31% would accept longer waiting 

within the transaction process given an improvement in security. These findings indicate the 

perceived importance of security to customers. 

  

                                                             
4Venkatesh and Davis, 2000, acceptance of technology, perceived usefulness and perceive ease of use 
of technology  
5 OECD, (2000) E-commerce:  impacts and policy challenges organizations for economic co-operation and 
development  
6 Verband Reisevertirieb, 2009, e-commerce business, dissertations, retrieved form 
http://www.ukessays.com/dissertations/business/e-commerce.php 
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1.3. Factors Affecting Diffusion of IT Innovations  

The factors affecting innovation can be classified into three broad groups:    

• Those belonging to the technologies and their diffusion context  

• Those belonging to organizations and their adoption contexts  

• Those belonging to the combination of technology and organization (Fichman, 2000)7.  

The pattern and extent of diffusion of an innovation is affected most by technologies and their 

diffusion context. Organizations and their adoption environments affect what determines the 

likelihood of organizations to adopt and absorb innovations. Technology and organization 

determine the likelihood of an organization to adopt and absorb particular innovations (Fichman, 

2000). 

1.4.  Small and medium enterprise       

Different countries define small and medium enterprises in different ways. Teethe and Burn (2001) 

defines small medium enterprises (SME) as “firms with less than 500 employees". This is further 

broken down into micro companies, those with less than 5 employees; small companies, those with 

5 to 20 employees and medium companies, those with between 20 and 500 employees". On the 

other hand, the UK Department of Trade and Industry (DTI, 1999) define SME’s as firms with 250 

employees or fewer. 

The European Commission (2003) defines SME’s as follows: "microenterprises are enterprises with 

a maximum number of 10 employees, maximum turnover of 2 million euros and a maximum 

balance sheet of total of 2 million euros. While small enterprises are enterprises with maximum 

number of 50 employees, a maximum turnover of 10 million euros and a maximum balance sheet 

of a total of 10 million euros. Finally medium enterprises are enterprises with a maximum number 

of 250employees, a maximum turnover of 50 million euros and a maximum balance sheet of a total 

of 43 million euros. 

  

                                                             
7 Fichman R.G., 2000, the diffusion and assimulation of information technology innovation, in framing 
the domains of IT Management: projecting the future through the past 
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1.4.1. SME in D.R. Congo 

There are two types of SMEs: 

1. Those working in the formal economy or formal SMEs, grouped in most within OPEC 

(promotion agency Congolese SMEs); 

2. Those working in the informal sector of the economy or informal SMEs. They are 

producing activities of tangible or intangible assets, which carry out the legal standards: by 

definition, informal sector enterprises are not registered and do not declare their labor. They are 

illegal because they do not respect the rules of their existence and operation. 

The informal sector in the DRC occupies at present 25% of the workforce. The rest of the 

labor force, 75% refuge in other activities including, agricultural self-sufficiency activities. 

The informal sector includes activities following: 

1. Small or very small businesses that operate on a model of modern activities: activities of 

restoration repair, processing... 

2. Trade specific activities: small shops, small vendors, hairdressers, porters, etc... 

3. Activities menus services: car wash, shiners, barbers, porters... 

4. The activities of the traditional type, worship, spiritual or psychological: healers, witch 

doctors, marabous, pastors, charlatans... 

Many job seekers transiting through wage sector. They cannot agree to leave the sector for 

employment if wages offered in the wage sector are much higher than the revenue derived in 

informal activities. 
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1.5. Barriers of SME to E-commerce 

SMEs traditionally have some typical barriers to adopt internet and E-commerce in their 

business; some of these barriers are as follows (Chau & Pederson, 2000)8:  

o Lack of cost effective E-commerce enabled software  

o General lack of resources  

o Complications in implementing -change  

o Lack of technical skills and training  

o Computer apprehension  

o Ongoing support costs  

o Inter-organizational motivation 

o Giving priority to E-commerce initiatives  

1.6. Barriers to e-commerce adoption in developing countries  

SME studies of electronic commerce issues in developed countries indicate that issues faced by 

SMEs in developed countries can be totally different from those experienced by SMEs in 

developing countries.  Organizations adopting ICT and e-commerce in developing countries face a 

number of challenges that are specific to them and are more pronounced than would be the case in 

developed countries.  Some of these are the lack of telecommunication infrastructure includes poor 

Internet connectivity and the underdeveloped state of Internet service providers, lack of qualified 

staff to develop and support e-commerce sites, lack of skills among consumers needed in order to 

use the internet, lack of timely and reliable systems for the delivery of physical goods, low bank 

account and credit cards penetration, low income, and low computer and internet penetration 

(mahesha kapurubandara and robyn Lawson 2007)9.  

Cultural barriers in some countries may also exist to deter the acceptance of e-commerce as a way 

of doing business.  In countries like Sri Lanka and India, shopping is a social activity and personal 

face to face contacts with sellers is an important part of the shopping experience.  Distrust of what 

businesses do with personal and credit card information is an e-commerce issue 

  
                                                             
8 Chau. S and Peterson S ,2000, small is beautiful: the emergence of new micro businesses utilizing e-
commerce  
9Mahesha Kapurubandara and Robyn, barriers to adopting ICT and e-commerce with SME in 
developing countries: An exploratory study in Sri Lanka, case study 2007, university of western Sydney, 
Australia  
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in any country, but in countries where there may be good justification for such distrust, it could 

become a serious obstacle to e-commerce growth (anigan G 1999).  Lack of developed legal and 

regulatory systems also would inhibit the development of e-commerce in developing countries. 

Cloete, Courtney, and Fintz in their study of SME adoption of e-commerce in South Africa found 

that adoption is heavily influenced by factors within the organization.  Lack of access to computers, 

software, others hardware and telecommunications  at a reasonable cost; low e-commerce use by 

competitors and supply chain partners; concerns with security and legal issues; low knowledge level 

of management and employees ; and unclear benefits from e-commerce we found to be the major 

factors that inhibit adoption.  Another study of e-commerce in china found that there are many 

significant barriers to e-commerce adoption. Limited diffusion of computers, high cost of internet 

access, and a lack of online payment processes were found to directly inhibit e-commerce.  

Inadequate transportation and delivery networks, limited availability of banking services, and 

uncertain taxation rules indirectly inhibit e-commerce  

El-Nawawy and Imail10 in their study of e-commerce adoption by SMEs in Egypt found that the 

main factors contributing to the non-adoption of electronic commerce in Egypt are awareness and 

education, market size, e-commerce infrastructure, telecommunications infrastructure, financial 

infrastructure, the legal system, the government’s role, pricing structures and social and 

psychological factors. 

Schmid et al. suggest that the main e-commerce issues facing SMEs in Argentina are awareness, 

access to hardware, infrastructure, organizational culture, financial issues. A comparison of the two 

studies in Argentina and Egypt, (both developing countries) suggests that the keys factors of 

electronic commerce adoption in developing countries are: awareness, telecommunication, 

infrastructure, and cost.  It also suggests that SMEs in developing countries share similar issues.  

The internet and e-commerce issues of SMEs in Samoa are consistent with the studies conducted in 

other developing countries  

The above literature review of SME barriers for e-commerce adoption reveals that there 

are many significant factors, which affect the adoption of e-commerce technologies.  These factors 

                                                             
10 El-Nawawy, M.A. and M.M. Ismail. (1999). “Overcoming Deterrents and Impediments to Electronic 
Commerce in Light of Globalisation: The Case of Egypt.”In Proceedings of the 9th Annual Conference 
of the Internet Society, INET 99, San Jose, USA 
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can be grouped to develop a framework for investigations.  The barriers for SMEs in adopting ICT 

and e-commerce can be broadly categorized into Internal and External barriers as followed. 

 

FINDING 

This chapter provides data presentations that were collected, empirical finding of the surveys of 

barriers for SMEs to use or extend e-commerce by using qualitative technique that we explain in 

the previous chapter. The research represents the demographics of respondents, following by the 

ICT data related indication in D.R. Congo in the second section. Furthermore it shows internal 

and external barriers to use or extend e-commerce in SMEs. 

The results for each questionnaire are presented in the form of table and figures that will make 

easier for the reviewer to understand and compare the findings. 

2.1. Demographics of respondents  

The surveys questionnaire and interview were conducted amount 10 managers and/or 

entrepreneurs of a period of 4 weeks. 

2.1.1 Respondents profile 

Amount of 10 managers interviewed, 7(70%) were male and 3(30%) were female. Table 

1 and figure 3 show the frequency of sample by gender. 

Table 1 Frequency of sample by gender 

 Number Percentage 

Male  7 70% 

Female 3 30% 

Total  10 100% 

The table2 show results about frequency of sample by Age, and indicated that most of the 

managers of small and medium enterprises were between 41-50 years of age in this study.  

Table 2 Frequency of sample by Age 

Age Number Percentage 

18-30 1 10% 

31-40 3 30% 

41-50 4 40% 
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>50 2 20% 

The table 3 indicated that most top managers were enough educated, with over 50% holding a 

bachelor degree, only 10% whether 1 manger was holding a master degree. 

Table 3 Frequency of sample by education  

Education  number Percentage 

High school 5 50% 

Bachelor degree 4 40% 

Master degree 1 10% 

Others 0 0% 

Total  10 100% 

 

2.2 Internet and e-commerce status 

Table 4 Internet provider in place  

Internet in place Number Percentage 

Yes 7 70% 

No  3 30% 

Total  10 100% 

   

Table 4 show the number of internet provider in interviewer’s company, the big number 70% 

represent number of company that have install internet for their business.  

Table 5 E-commerce in place 

Electronic commerce in place Number Percentage 

Yes  2 20% 

No  8 80% 

Total  10 100% 

Table 5 indicated that most of company or business 80% have not yet use e-commerce for their 

transaction. 
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Table 6 SMEs has website and or Facebook page 

SME has website number percentage 

Yes  3 30% 

No  7 70% 

SME has Facebook page   

Yes  4 40% 

No  6 60% 

Table 7 Types of industry 

Industry Number Percentage 

Wholesale 4 40% 

Hotel and spa 3 30% 

Healthcare 2 20% 

Construction  1 10% 

2.3. Internal and external barriers to use or extend e-commerce in SMEs 

Based on surveys and interview responded by 10 managers, the following table indicated top 

internal and external barriers that enables SMEs to use or extend e-commerce for their business. 

Table 8 Internal barriers for SMEs to use or extend Electronic commerce 

General barriers related to 

SMEs 

Number Percentage 

Lack of knowledge and skills 

of employees 

6 60% 

Not financial gain 9 90% 

e-commerce not adapted to 

products and services 

5 50% 

e-commerce not arranged 

customers and suppliers 

9 90% 

Security concerned with 

payment over the internet 

10 100% 
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The top 3 internal factors that holding back small and medium enterprises to use or extend the 

electronic commerce are: security online, concerned with the payment, following by lack of 

knowledge and skills of employees, and e-commerce not arranged customers and suppliers. 

Table9 external barriers for SMEs to use or extend e-commerce 

The table 9 indicated external barriers, divided into cultural, social, legal and regulatory barriers. 

Cultural barriers  Number Percentage 

Lack of popularity of online marketing and sales 7  

High cost of internet services providers present 9 90% 

Infrastructure barriers(broadband) 9 90% 

Low internet penetration in the country 3 30% 

Low penetration of computer  3 30% 

Low bank account and credit card penetration in 

the country 

10 100% 

Social barriers   

Lack of information on e-commerce 5 50% 

Low education on ICT on e-commerce 6 60% 

Legal and regulatory   

Lack of suitable standards 7 70% 

Not enough support for SMEs from government 9 90% 

No simple procedure and guidelines 8 80% 

Hard process and policies to use e-commerce 

from government 

8 80% 

High taxes  6 60% 

A majority of respondents agree that low bank account and credit card penetration, infrastructure 

barriers, and high cost of internet services providers have a major impact in expansion or usage of 

e-commerce. 

Table 10 barriers for customers to purchase online 

Number of customers=25 

We increase the amount of respondent’s samples to get better understanding of their online 

behavior while dealing with electronic commerce. 
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 Number Percentage 

Lack information on online 

shopping 

15 60% 

Less penetration of computer in 

the country 

19 76% 

High cost of computer 20 80% 

High cost of internet 23 92% 

Less speed and quality of internet  22 88% 

Lack of account or credit card 17 68% 

Less skills on computer 18 72% 

Total  25 100% 

We asked also customers to find out if the same factors that enable the usefulness of e-commerce 

to SMEs; in table 3 we can see that infrastructure and high cost of internet remain the major 

barriers to shop online. 

Conclusion 

The growth of SMEs can make a significant contribution to the reduction of poverty through the 

generation of income resulting from the diversification or l 'improvement of existing economic 

activities, as well as the creation of new businesses. The contribution of ICT in this area is their 

ability to give small and medium-sized enterprises access to more information and better 

communication and the means to create and accumulate assets that serve as their means existence.  

African electronic commerce suffers from the absence of an environment conducive to its 

development but also of a lack of awareness, particularly against proponents of SMEs. These are, 

however, the best position to accelerate the launch of e-commerce. 

As a first step, these SMEs need to seize the opportunities offered by international TV services in 

particular, even if they should, very quickly, turn to the regional market to secure e-commerce in 

morals. 

Meanwhile, the development of cellular and its corollaries, such as WAP (Wireless Access 

Protocol) Protocol will allow remote devices such as mobile phone access to the Internet, with the 

ability to buy and sell electronic commerce services and products. 
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We conclude that electronic commerce has beautiful days ahead in the DRC, despite the brakes, 

related to the purchasing power and the very low development of the fixed Internet broadband; 

however it will be able to impose itself only if the actors of this trade offer innovative solutions 

and offer offers and business models adapted to the African specificities. 

E-commerce is to contribute to the growth of the Congolese private sector, and thus enable 

African countries to participate actively in the information economy, it is necessary to define clear 

strategies at the regional and national levels and a multinational approach across the country, the 

aim being to make the Congolese people at all levels of communicators and contributors of 

information and knowledge. The country should adopt technology not in both vector of a foreign 

culture but as a tool for his own use, must be adapted to the development needs of its populations. 

Some of the uses of information technologies that can contribute to the development require 

efforts on the part of all social and economic actors. 

Electronic transactions are of increasing importance to Governments, businesses and consumers in 

most countries. E-commerce develops, creating many possibilities, but is still facing the major 

obstacle is the lack of security and trust. Fraud online and data security breaches are of growing 

concern and call for legislative and regulatory responses adequate that allow growing the domestic 

and international trade. However, it is not easy to adopt a legal and regulatory framework 

satisfactory, given the variety and complexity of the legislation and regulations and the rapidly 

changing technologies and markets. New payment methods and the growing use of cloud 

computing make more urgent the need for progress in this area. 

Further research 

This study touches on several areas that enabled Congolese SMEs but some of Government 

policies to implement weren’t clearly discovered.  Further research could investigate into the role 

of government in the development and implementation of e-commerce in Congolese SMEs, to 

provide guidance and regulation for e-commerce implementation. 
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์  

(เส้นทางบินภายในประเทศ) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors that   the Decision Making in Choosing Services from Thai Lion Airline 

(Domestic Route) in Bangkok Metropolitan Area. 

จรูญ สินใจ1 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพือ่ศึกษาลกัษณะบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายได ้ที่มีความแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยไลออ้น

แอร์ (เสน้ทางบินภายในประเทศ) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (2)เพือ่ศึกษาปัจจยัคุณภาพ

และบริการที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบิน

ภายในประเทศ) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบิน

ภายในประเทศ)ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่ง คือประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ป็นเพศชาย จาํนวน 235 คน 

อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี จาํนวน 228 คน สถานภาพโสด จาํนวน 202 คน การศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 

273 คน อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 144 คน และรายได้ต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท 

จาํนวน 239 คน ปัจจยัคุณภาพและบริการ ดา้นความสามารถการให้บริการ ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด 

คือ มีตารางบินที่แน่นอนไม่ล่าชา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.05 ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ให้ความสาํคญัมาก

ที่สุดคือ ความเตม็ใจใหบ้ริการของพนกังานผูใ้หบ้ริการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.35 ดา้นความน่าเช่ือถือ ให้

ความสําคัญมากที่สุดคือ มีมาตรฐานด้านการบิน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.80 ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นสินคา้ ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ ความสะดวกสบายในหอ้งโดยสาร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

7.38  ดา้นราคา ให ้ความสาํคญัมากที่สุดคือ ราคาบตัรโดยสารมีความเหมาะสมและไม่คิดราคาบตัร

โดยสารเด็กอายไุม่เกิน 3 ขวบ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.65 ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด

คือ มีช่องทางการเช็คอินผ่านทางอินเตอร์เนต ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.98 ดา้นโปรโมชัน่ ให้ความสาํคญั

มากที่สุดคือ บตัรโดยสารราคาพเิศษเม่ือจองล่วงหนา้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.33  

คาํสําคญั : การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ABSTRACT 

The main purpose of this independence study (1) Study the differences of each personal 

factors such as age status education career and income which affects the decision making in 

choosing services from Thai Lion Airline (Domestic Route) in Bangkok Metropolitan Area.  (2) 

Study the factors or quality and services that affects the decision making in choosing services from 

Thai Lion Airline (Domestic Route) in Bangkok Metropolitan Area. (3) To study the marketing 

mix’s that affects the decision making in choosing services from Thai Lion Airline (Domestic 

Route) in Bangkok Metropolitan Area.  

The main study focuses on the people who lived in Bangkok, the researcher uses 

questionnaire as a research tool and collect 400 samples. Most of the respondents are male 235 

samples, age between 31 – 40 years old 228 samples, single status 202 samples, education level in 

bachelor degree 273 samples, private employees 144 samples, and income level between 20,001 – 

40,000 baht 239 samples. The result shows the factors between Quality Services and the Ability of 

services, focus on the flight schedule that is stable without any delays at the median of 7.05, factor 

of providing services focus on the important fact that the employees willingness to serve their 

customers at the median of 7.35, reliability factor focus on flight standards as stated in the 

regulations at the median of 6.80 The determinant of service marketing mix’s (4P’s) Product focus 

on the convenience in the cabin median of 7.38, Price focus on the price of the ticket that are suitable 

with the destination and no fees for children that are under 3 years old median of 7.65, Place of 

distributing the tickets focus on the channel for online check-in with the median of 6.98, Promotion 

focus on special ticket price for advance booking above 3 months with the median at 7.33 

 

KEYWORDS: Decision Making in Choosing Services from Thai Lion Airline 
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บทนํา 

 ปัจจุบนัการเดินทางทางอากาศโดยเคร่ืองบินนั้น ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจาก

เหตุผลหลายประการ เช่น ด้านความสะดวกสบาย ด้านความรวดเร็วในการเดินทาง ความ

ประหยดัเวลาในการเดินทาง รวมทั้งความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยขีองเคร่ืองบินที่ทาํให้การ

เดินทางไปในที่ต่าง ๆ ในระยะใกลห้รือไกลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว แต่เดิมในโลกธุรกิจสายการ

บินมีเพียงสายการบินประจาํชาติ ที่อยใูตก้ารควบคุมของรัฐบาล ให้บริการเส้นทั้งเส้นทางการบิน

ภายในและต่างประเทศเท่านั้น เช่น สายการบินไทยของประเทศไทย เป็นตน้ ต่อมาเม่ือความ

ตอ้งการการเดินทางทางอากาศมีมากขึ้น จึงไดมี้บริษทัเอกชนต่างๆไดริ้เร่ิมเขา้มาเปิดธุรกิจให้บริการ

สายการบินต่างๆเพิม่มากขึ้น ในประเทศไทยเองมีสายการบินที่ให้บริการการเดินทางทางอากาศทั้ง

เส้นทางการบินภายในและระหว่างประเทศ เป็นจาํนวนหลายสายการบิน ส่งผลให้ไทยมีอตัราการ

ใชบ้ริการการเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้นมากทุกปี โดยแต่ละสายการบินจะมีการบริการภาคพื้นดิน 

การบริการบนอากาศยาน โดยแต่ละสายการบินที่ให้บริการก็จะมีอตัราค่าโดยสารรวมไปถึงอตัรา

ค่าบริการอ่ืนๆในการเดินทาง ซ่ึงมีความหลากหลายแตกต่างกนัออกไป ตามความตอ้งการของกลุ่ม

ลูกคา้หรือผูโ้ดยสาร เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูโ้ดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใน

ทุกระดบั เป็นทางเลือกใหม่ๆใหก้บัผูโ้ดยสารท่ีมีความตอ้งการเดินทางโดยเคร่ืองบิน โดยมีรูปแบบ

การให้บริการและราคาบตัรโดยสารไม่แตกต่างจากสายการบินแห่งชาติ ทาํให้การแข่งขนัในธุรกิจ

การบินเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ จนทาํให้เกิดสายการบินรูปแบบใหม่ ที่เราเรียกว่าสายการบินตน้ทุนตํ่า 

หรือโลวคอสแอร์ไลน(์Low Cost Airline)ขึ้นปัจจุบนั  

 จากสภาพการแข่งขนัของสายการบินตน้ทุนตํ่า หรือโลวคอสแอร์ไลน์(Low Cost Airline)

ในประเทศไทยที่ค่อนขา้งมีความหลากหลาย ทั้งดา้นกลยทุธ ์การตลาด หรืออ่ืนๆและยงัมีแนวโน้ม

การของคู่แข่งรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูใ้ช้บริการ อีกทั้งยงัมีการ

เปล่ียนแปลงและพฒันาระบบขนส่งมวลชนอยูต่ลอดเวลา เพื่อให้สายการบินของตนเองกา้วขึ้นมา

เป็นผู ้นําในการให้บริการสายการบินต้นทุนตํ่ า  หรือโลวคอสแอร์ไลน์(Low Cost Airline) ผู ้

ให้บริการจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการให้ทนัสมยัและตอบสนองความตอ้งการ

ของผูโ้ดยสารหรือผูใ้ชบ้ริการในทุกๆดา้นอยูต่ลอดเวลา โดยในประเทศไทยมีสายการบินตน้ทุนตํ่า

หรือโลวคอสแอร์ไลน(์Low Cost Airline) ที่เรารู้จกักนัเป็นอยา่งดี อาทิเช่น ไทยสไมล ์(Thai smile) , 

น ก แ อ ร์  ( Nok Air) , ไ ท ยแ อ ร์ เอ เ ชีย  ( Thai Air Asia), วัน ทู โ ก  ( One Two Go) แ ล ะ น้อ งใหม่

อยา่ง ไทยไลออ้นแอร์ (Thai Lion air)  

 ดว้ยสายการบินตน้ทุนตํ่าหรือโลวคอสแอร์ไลน์(Low Cost Airline)ไดรั้บความนิยมในการ

ใชบ้ริการเพิ่มากขึ้น ซ่ึงสายการบินไทยไลออ้นแอร์ (Thai Lion air) นับไดว้่าเป็นสายการบินตน้ทุน
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ตํ่า ที่เขา้มาให้บริการใหม่ล่าสุดในประเทศไทย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไลออ้นแอร์(เส้นทางบินภายในประเทศ)ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ผลท่ีได้จากการทาํการวิจัยคร้ังน้ีเป็นข้อมูล ให้กับผูท้ี่สนใจและ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลเพือ่กาํหนดแนวทางหรือวางแผนปรับปรุงแกไ้ขปัญหาพฒันา

รูปแบบการบริการที่ดียิง่ขึ้น เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการที่ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ของสายการบินต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและ 

รายไดท้ี่มีความแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ (เสน้ทางบิน

ภายในประเทศ) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพและบริการที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาย

การบินไทยไลออ้นแอร์ (เสน้ทางบินภายในประเทศ) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาย

การบินไทยไลออ้นแอร์ (เสน้ทางบินภายในประเทศ) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพและ รายไดท้ี่มีความแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยไลออ้น

แอร์ (เสน้ทางบินภายในประเทศ) ที่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพและบริการ ประกอบด้วย ความสามารถในการ

ให้บริการ บุคลากรผูใ้ห้บริการ และความน่าเช่ือถือที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ (เสน้ทางบินภายในประเทศ)ที่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานขอ้ที่ 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย สินคา้(Product),ราคา 

(Price),โปรโมชัน่ (Promotion) และช่องทางจดัจาํหน่าย(Place) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ (เสน้ทางบินภายในประเทศ) ที่แตกต่างกนั 

ขอบเขตการศึกษา 

 ผูว้ิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใช้วิธีการสํารวจด้วย

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ีคือ 

1.ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดย

เลือกใช้วิธีการสํารวจด้วยแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ที่ประกอบด้วย

ขอ้มูลบุคคล คุณภาพการและบริการ และส่วนประสมทางการตลาด 
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 2.ประชากรที่ใชศึ้กษาคือประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ใชบ้ริการสายการบินไทยไล

ออ้นแอร์ในการเดินทางภายในประเทศ  

 3.ตวัแปรที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ประกอบดว้ย 

 ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัลกัษณะบุคคล ปัจจยัดา้นคุณภาพและบริการ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 

 ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

 4.ช่องทางจดัจาํหน่ายศึกษาที่ผูว้ิจยัใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล คืออาคารผูโ้ดยสารขาออกท่า

อากาศยานสนามบินดอนเมือง 

 5.ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมตั้งแต่ พฤษภาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2559 

6.สถิติที่ใชใ้นการวิจยั คือสถิติเชิงพรรณนาและอา้งอิง ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยเชิงพหุการ 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่อให้ผูโ้ดยสารสายการบินได้นําขอ้มูลการวิจยั ไปใช้เป็นประโยชน์ในการเลือกใช้

บริการสายการบิน ในการเดินทางภายในประเทศ ให้ไดร้าคาอตัราค่าโดยสาร และการบริการ ให้

ตรงกบความตอ้งการของตนให้มากที่สุดและคุม้ค่าที่สุด ในการใชบ้ริการของสายการบินไทยไล

ออ้นแอร์  

 2.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ให้ดาํเนินการหาแนวทางการปรับปรุงหรือ

พฒันาการให้บริการของผูใ้ห้บริการสายการบินภายในประเทศ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีคุณภาพมากยิง่ขึ้น 

 3.เพือ่ใหท้ราบถึงระดบัการตดัสินใจของผูท้ี่มาใชบ้ริการของสายการบินไทยไลออ้นแอร์ใน

เร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการ 
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กรอบแนวความคดิในการวิจัย  

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน การวจิยัคร้ัง

น้ีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวจิยั 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• สถานภาพ 

• ระดับการศึกษา 

• อาชีพ 

• รายได้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

• สินค้า (Product) 

• ราคา (Price) 

• โปรโมช่ัน (Promotion) 

• ช่องทางจัดจําหน่าย (Place) 

 

 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 

ปัจจัยด้านคุณภาพและบริการ 

• ความสามารถการให้บริการ 

• บุคลากรผู้ให้บริการ 

• ความน่าเช่ือถือ 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
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แนวความคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดย

อาศยั แนวคิดและทฤษฏีหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาดงัน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

 ฉ ล อ ง ศ รี  พิม ล ส ม พ ง ศ์  (2548, ห น้า  22) ไ ด้ก ล่ า ว ถึ ง ค ว า ม ห ม า ยข อ ง ปั จจัยท า ง

ประชากรศาสตร์  (Demographic Factor) หมายถึง  ลักษณะของประชากร  ได้แก่  ขนาดของ

องคป์ระกอบของครอบครัว เพศ อาย ุการศึกษา ประสบการณ์ ระดบัรายได ้อาชีพ เช้ือชาติ สญัชาติ 

ซ่ึงโดยรวมแลว้จะมีผลต่อรูปแบบของอุปสงคแ์ละปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑท์างการท่องเที่ยว  

 สุวสา ชยัสุรัตน์ (2537) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ที่

เป็นหลกัเกณฑใ์นการบ่งบอกถึงลกัษณะทางประชากรที่อยูใ่นตวับุคคลนั้นๆ ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ขนาด

ครอบครัว รายได ้การศึกษาอาชีพ วฏัจกัรชีวิต ครอบครัว ศาสนา เช้ือชาติ สัญชาติและสถานภาพ

ทางสงัคม (Social class)  

 ศิ ริ ว ร ร ณ  เ ส รี รั ต น์  แ ล ะ ค ณ ะ  (2538, ห น้ า  41-42) ลั ก ษ ณ ะ ด้ า น

ประชากรศาสตร์(Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได ้เป็นเกณฑท์ี่นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสาํคญั

ที่ช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ที่สาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 

 1. เพศ เพศสามารถแบ่งแยกความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้โดยดูเพศของผูบ้ริโภคเป็นหลกั

ในการตอบสนองความตอ้งการซ่ึงเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีสาํคญั เพราะปัจจุบนัน้ีตวัแปร

ด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศท่ีแตกต่างกนัมกัจะมีทศันคติ การรับรู้ 

และการตดัสินใจในเร่ืองการซ้ือสินคา้บริโภคต่าง ๆ กนั 

 2. อายุ กลุ่มผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกันย่อมจะมีความต้องการในสินคา้และบริการที่

แตกต่างกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่ และชอบสินคา้แฟชัน่ กลุ่มผูสู้งอายจุะสนใจ

สินคา้เก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภยั นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรด้าน

ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั และไดค้น้หาความตอ้งการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) 

โดยมุ่งความสาํคญัที่ตลาดอายสุ่วนนั้น 

 3. สถานภาพครอบครัว ลกัษณะสาํคญั 3 ประการ คือ การเขา้สู่ชีวิตสมรส (อายแุรกสมรส) 

การแตกแยกของชีวิตสมรส (อนัเน่ืองมาจากการตาย, การแยกกนัอยู,่ การหยา่ร้าง) และการสมรส 

ใหม่    
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(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) กล่าววา่สถานภาพสมรสเป็นคุณลกัษณะทางประชากรที่สาํคญั

ที่เก่ียวกบัเร่ืองทางเศรษฐกิจ สงัคม กฎหมาย ประเด็นสาํคญัที่สุด ในการศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบ

เก่ียวกบัสถานภาพสมรสของประชากร คือ ประเภทของสถานภาพสมรส สถานภาพสมรส มีส่วน

สําคญัต่อการตดัสินใจของบุคคล คนโสดจะมีอิสระทางความคิดมากกว่าคนท่ีแต่งงานแลว้ การ

ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ จะใชเ้วลานอ้ยกวา่คนท่ีแต่งงานแลว้เน่ืองจากไม่มีภาระผกูพนั หรือคนที่ตอ้ง

อยูใ่นความรับผดิชอบมากเท่ากบัคนที่แต่งงานแลว้ 

 4. รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตัวแปรที่

สาํคญัในการกาํหนดส่วนของตลาด มีแนวโนม้ความสมัพนัธใ์กลชิ้ดกนัในเชิงเหตุและผล ส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงบุคคลที่มีการศึกษาตํ่าโอกาสที่จะหางานระดับสูงยากจึงทาํให้มี

รายไดต้ ํ่า ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ที่แทจ้ริงอาจเป็นเกณฑ ์รูปแบบการดาํรงชีวิต ค่านิยม

อาชีพ  ระดับการศึกษา  ฯลฯ  นักการตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรทางด้า น

ประชากรศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ เพื่อให้การกาํหนดตลาดเป้ าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มรายได้

อาจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์าย ุและอาชีพร่วมกนั 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

 วีรพงศ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542, หน้า 14) ได้กล่าวว่า หมายถึง ความสอดคล้องกับ ความ

ตอ้งการของลูกคา้เป็นระดบัของความสามารถของบริการในการบาํบดัความตอ้งการของ ลูกคา้เป็น

ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้หลงัจากไดรั้บบริการไปแลว้ ในการประเมินคุณภาพการให้บริการ

ตอ้งพจิารณาระดบัความพงึพอใจที่ลูกคา้ไดรั้บจาก ปัจจยัคุณภาพต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ใชบ้ริการ

นั้นจนเสร็จส้ินกระบวนการรับบริการ ปัจจยัคุณภาพบริการที่ลูกคา้มกัอา้งถึง มีอยู ่10 ปัจจยั คือ  

1.ความเช่ือถือไดใ้นคุณลกัษณะหรือมาตรฐานการใหบ้ริการ  

2.การสนองตอบต่อความตอ้งการหรือความรู้สึกของลูกคา้  

3.ความสามารถในการใหบ้ริการอยา่งรอบรู้ ถูกตอ้งเหมาะสม เช่ียวชาญ อยา่งผูรู้้จริง  

4.การเขา้ถึงง่าย ใชบ้ริการไดไ้ม่ยุง่ยาก  

5.ความสุภาพ อ่อนนอ้ม ใหเ้กียรติ มีมารยาท  

6.ความสมบูรณ์ในการส่ือสารและความสมัพนัธก์บัลูกคา้ ตอบในขอ้สงสยัไดอ้ยา่งกระจ่าง

ชดั  

7.ความเช่ือถือได ้ความมีเครดิตของผูใ้หบ้ริการ  

8.ความมัน่คงปลอดภยั อบอุ่นสบายใจของลูกคา้ในขณะใชบ้ริการ  

9.ความเขา้ใจในลูกคา้ เอาใจลูกคา้มาใส่ใจตน  

10.สมัผสั รับรู้ไดท้างกายภาพปัจจยัการบริการ  
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แนวความคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543, หนา้26) กล่าวในเร่ืองตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วนผสมทาง

การตลาด (4P’s) ว่าเป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1.ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อาจกระทบต่อ

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพที่คนรับรู้ได้ของ

ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ที่ใหม่และสลบัซับซ้อนอาจตอ้งมีการตดัสินใจอย่างกวา้งขวางถา้เรารู้เร่ือง

เหล่าน้ีแลว้ในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่ง่ายกว่าผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยเพื่อให้

ผูบ้ริโภคที่ไม่ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวางในการพิจารณาส่วนในเร่ืองของรูปร่าง

ของผลิตภณัฑต์ลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค 

หีบห่อที่สะดุดตาอาจทาํให้ผูบ้ริโภคเลือกไวเ้พื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตดัสินใจซ้ือ ป้ายฉลากที่

แสดงใหผู้บ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑท์ี่สาํคญัก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคประเมินสินคา้เช่นกนั

สินคา้คุณภาพสูงหรือสินคา้ที่ปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการซ้ือดว้ย 

2.ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผู ้บริโภคทาํการประเมิน

ทางเลือกและทาํการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาตํ่า นกัการตลาดจึงควรคิดราคา

น้อย ลดตน้ทุนการซ้ือหรือทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจด้วยลักษณะอ่ืนๆ สําหรับการตดัสินใจอย่าง

กวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง

สําหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ทาํให้การซ้ือลดน้อยลง นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองประเมิน

คุณค่าของผูบ้ริโภคซ่ึงก็ติดตามดว้ยการซ้ือ 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยทุธ์ของนักการตลาด

ในการทาํใหมี้ผลิตภณัฑไ์วพ้ร้อมจาํหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ ์แน่นอนวา่สินคา้

ที่มีจาํหน่ายแพร่หลายและง่ายที่จะซ้ือก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคนําไปประเมินประเภทของช่องทางที่

นาํเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ ์ เช่น สินคา้ที่มีของแถมในร้านเสริม

สวยชั้นดีในห้างสรรพสินคา้ทาํให้สินคา้มีช่ือเสียงมากกว่านาํไปใชบ้นชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์

เก็ต 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาด

สามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารที่นักตลาด

ส่งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินคา้ของนักการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ละ

มนัสามารถส่งมอบให้ไดม้ากกว่าสินคา้ของคู่แข่ง เม่ือไดข้่าวสารหลกัการซ้ือเป็นการยนืยนัว่าการ

ตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

27 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( อา้งถึงใน ปิยะนุช เหลืองาม , 2552) ไดก้ล่าววา่ ในบรรดาทฤษฎี

ที่สาํคญัของการตดัสินใจ อาจจาํแนกไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ประเภท ดงัน้ี  

1) ทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theory) เป็นทฤษฎีการตดัสินใจที่มีลกัษณะสาํคญั คือ จะ

คาํนึงถึงวา่ แนวทางการตดัสินใจ น่าจะเป็น หรือควรจะเป็นเช่นใด จึงจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมาย

ที่ตอ้งการตดัสินใจได ้ ซ่ึงการพิจารณาว่าแนวทางใดเป็นแนวทางที่น่าจะเป็น หรือควรจะเป็นนั้น 

ยอ่มขึ้นอยูก่บัวิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซ่ึงอาจจะคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกนัก็ได ้ดงันั้น การ

ใชท้ฤษฎีน้ี ตดัสินใจในประเด็นปัญหาใดๆ ก็ตาม จึงมีลกัษณะที่ขึ้นอยูก่บัมาตรฐานหรือหลกัเกณฑ์

ดังกล่าว จะเป็นเคร่ืองกาํหนดว่า มีปัญหานั้นๆ น่าจะหรือควรจะตดัสินใจอย่างไร จึงจะดีที่สุด 

ถูกตอ้งเหมาะสมที่สุด ซ่ึงในทรรศนะของบุคคลอ่ืน ที่มีมาตรฐานความพึงพอใจที่แตกต่างกัน 

อาจจะเห็นวา่ไม่เหมาะสมก็ได ้ดว้ยเหตุน้ี การตดัสินใจโดยใชท้ฤษฎีจึงมีลกัษณะการพรรณนาแบบ

อุดมทศัน ์(Idea Type) มากกวา่จะเป็นแบบวเิคราะห์ถึงสภาพที่แทจ้ริง  

2) ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เป็นทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะแตกต่าง

กับทฤษฎีแรก กล่าวคือ เป็นทฤษฎีที่มีสาระสําคญัที่ว่า การตดัสินใจเพื่อแกปั้ญหาหน่ึงๆ จะตอ้ง

กระทาํอยา่งไร จึงจะสมัฤทธ์ิผลได ้ไม่วา่ผลของการตดัสินใจนั้น จะเป็นที่ช่ืนชอบหรือพงึพอใจของ

ผูต้ดัสินใจหรือไม่ก็ตาม หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ การตดัสินใจโดยใชท้ฤษฎีน้ี จะพยายามหลีกเล่ียง

การใชค้วามรู้สึกนึกคิดใด หรือค่านิยมส่วนตวัของผูต้ดัสินใจมาเป็นหลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจ โดย

มุ่งเน้นให้การตดัสินใจเป็นไปอย่างมีเหตุผล มีความถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป 

ดงันั้น จึงไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่แน่นอน ตลอดจนมีการนาํเอาเทคนิคสมัยใหม่

ต่างๆ เขา้มาช่วยในการตดัสินใจดว้ย เพือ่ที่จะใหก้ารตดัสินใจนั้น มีความถูกตอ้งเหมาะสมที่สุด  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อาจารี วงษห์าญ(2548)ศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการสายการบิน 

ไทยและสายการบินตน้ทุนตํ่า เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพ โดยใช้แบบจาํลองโลจิต (logit mode)l 

ด้วยเทคนิคการ วิเคราะห์ความน่าจะเป็นสูงสุด สรุปได้ว่า มี 5 ตวัแปรที่มีนัยสําคญั ได้แก่ ระดับ

รายไดข้องผูโ้ดยสาร (INC) การเบิกไดใ้นเที่ยวบินที่กาํลงัโดยสาร (PAY) ความปลอดภยั (SAFE) 

จาํนวน ฝูงบิน (PLANE) และความสะดวกในการจอง (RESERVE) ส่วนด้านส่วนประสมทาง

การตลาด พบวา่สายการบินไทยจะมีราคาตัว๋ที่ค่อนขา้งคงที่และมีราคาสูง ขณะที่สายการบินตน้ทุน

ตํ่าจะมี ราคาไม่แน่นอน ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัระยะเวลาการจองและอุปสงคข์องตลาดในช่วงระยะเวลา

ต่างๆกนั ทั้งน้ีการบริการที่ผูโ้ดยสารสายการบินไทยจะไดรั้บยอ่มมีมากกวา่สายการบินตน้ทุนตํ่าแต่



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

28 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

สายการบินไทยจะมีช่องทางการจดัจาํหน่ายน้อยกว่าสายการบินตน้ทุนตํ่า ในที่น้ี คือ สายการบิน

แอร์เอเชีย สายการบินวนัทูโก และสายการบินนกแอร์ 

กญัญา หม่ืนโฮง้ (2549) ไดท้าํการศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบิน

ตน้ทุนตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทาํการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 300 ราย 

โดยนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ียเลขคณิต จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งไดใ้หค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ตามลาํดบัความสาํคญัดงัน้ี 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉลี2ย 3.60 ปัจจยัด้านราคามีค่าเฉลี2ย 3.59 ปัจจยัด้านการจดัจาํหน่ายมี

ค่าเฉล่ีย 3.59 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ีย 3.72 ปัจจยัดา้นบุคคลมีค่าเฉล่ีย 3.79 ปัจย

ดา้นกายภาพมีค่าเฉล่ีย 4.38 และปัจจยัดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ีย 3.72 

สุธีวนั ปรีชาวิมูลย ์(2546) ไดท้าํการศึกษาถึงความคิดเห็นของผูโ้ดยสารต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจในการเดินทางกบั บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการเดินทาง ระดบัความสาํคญัของปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยสายการบิน

ไทย และศึกษาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนักบัการใหว้ามสาํคญัต่อปัจจยัที่

มีผลต่อการเดินทางโดยสายการบินไทย วิธีการศึกษาและการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยแบบสอบถาม

กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 300 ตวัอยา่งที่เดินทางดว้ยที่นั่งประเภทชั้นประหยดั ของสายการบินไทย

ระหว่างปี 2543-2545 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดสาํหรับสายการบินไทยในเร่ืองการบริการช่องทางการจดัจาํหน่าย ลกัษณะทางกายภาพ

ของอุปกรณ์ หรือช่องทางจดัจาํหน่ายที่ใหบ้ริการ พนกังานท่ีใหบ้ริการและขั้นตอนการใหบ้ริการอยู่

ในระดบัสาํคญัมาก ส่วนในเร่ืองราคาบตัรโดยสารและการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัสาํคญัปาน

กลาง 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยไลออ้น

แอร์(เสน้ทางบินภายในประเทศ)ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงสาํรวจ

โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ (เสน้ทางบินภายในประเทศ) ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.ประชากร ประชากรที่ใช้ศึกษาในคร้ังน้ีคือ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่

เดินทางมาใชบ้ริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ ในการเดินทางภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยาน

สนามบินดอนเมือง 
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2 กลุ่มตัวอย่าง ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เดินทางมาใชบ้ริการสายการบินไทยไล

อ้อนแอร์ ในการเดินทางภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง จาํนวน 400 คน 

เน่ืองจากไม่ทราบขนาดของประชากรผูม้าใช้บริการ จึงได้ใช้วิธีการคาํนวณ ใช้สูตรของ (W.G. 

Cochran, 1953) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95%ที่ความคลาดเคล่ือน ± 5% จึงไดข้นาดของ กลุ่มตวัอยา่ง

เท่ากบั 400 คน 

n =       P (1-P) Z2 

    e2 

n = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที่ตอ้งการ  

p = สดัส่วนประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่มสามารถนาํค่าสถิติในอดีตมาใชแ้ทนได ้ 

z= ความมัน่ใจที่ผูว้จิยักาํหนดไวท้ี่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 มี

ค่าเท่ากบั 1.96 (มัน่ใจ 95%) 

p= สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนที่ยอ่มเกิดขึ้นได ้จะได ้n = (0.5) (0.5) 1.962 / (0.05)2 = 

385 

เพราะฉะนั้ น จึงกําหนดจาํนวนของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยน้ี เท่ากับ 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามที่ไดจ้ดัเตรียมไวเ้พือ่รวบรวมขอ้มูลใหค้รบตามจาํนวน 400 คน 

เคร่ืองมือการวิจัย 

เคร่ืองมือในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้จิยัสร้างขึ้นจากการ

รวบรวมขอ้มูล ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดแ้บบสอบถามที่มีคุณภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย 

คาํถามแบบเลือกตอบ (Check-List) , คาํถามแบบเลือกประเมินค่าเป็นมาตราส่วน (Rating Scale) 

ผูท้าํวจิยัออกแบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบคาํถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด  อาชีพ  รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิดแบบ

ใหเ้ลือกตอบ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวขอ้งกับปัจจยัด้านคุณภาพในการให้บริการซ่ึงประกอบดว้ย 

ปัจจยัดา้นความสามารถในการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นบุคลากรผูบ้ริการ และปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ 

โดยลกัษณะคาํถามเป็นแบบมารตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 10 ระดบั ความคิดเห็นจาก 0 

ถึง 10 

ส่วนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวข้องกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ซ่ึง

ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product ), ปัจจยัดา้นราคา (Price), ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 
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(Place) และโปรโมชัน่ (Promotion) โดยลกัษณะคาํถามเป็นแบบมารตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 10 ระดบั ความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบิน

ไทยไลออ้นแอร์(เส้นทางบินภายในประเทศ)  ซ่ึงประกอบดว้ย การให้บริการของสายการบิน,การ

โฆษณาของสายการบิน (ทุกช่องทาง),ความรวดเร็วในการเดินทาง,ราคาของบตัรโดยสารและ

โปรโมชัน่ของสายการบิน โดยลกัษณะคาํถามเป็นแบบมารตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 10 

ระดบั ความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10 

ทั้งน้ีแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 เป็นการวดัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั 

ปัจจยัด้านคุณภาพและบริการ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  และ การตดัสินใจเลือกใช้

บริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์(เส้นทางบินภายในประเทศ) โดยใชว้ิธีมาตราวดัแบบลิเคอร์ท 

(Likert Scale) จากการแบ่งระดบัค่าคะแนน 10 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

  10  หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สุด 

  0 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

o แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากแบบสอบถามที่ได้เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

จาํนวน 400 คน 

o แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง และแหล่งขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปนี้  

o ผูว้ิจยัทาํการอธิบายถึงรายละเอียดเน้ือหาและความหมายต่างๆของแบบสอบถาม รวมถึง

วธีิการตอบแบบสอบถามแก่ผูต้อบแบบสอบถามตามที่กาํหนด 

o ผูว้จิยัทาํการแจกแบบสอบถาม ใหก้บักลุ่มตวัอยา่งเพือ่ตอบแบบสอบถาม 

o ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างจนครบตาม

จาํนวน 400 ชุด แลว้ทาํการแปลงเป็นรหสัจดัเก็บไวเ้ป็นไฟลค์อมพวิเตอร์ เพือ่เตรียมนาํไป

ทดสอบผา่นโปรแกรมทางสถิติสาํเร็จรูป  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

o รวบรวมแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด มาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้ว นของ

แบบสอบถาม 
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o ลงรหัส (Coding) แล้วนําขอ้มูลมาบนัทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลด้วย

โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของแบบสอบถาม และทดสอบ

สมมติฐาน 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่าลักษณะบุคคลด้านเพศโดย

วิเคราะห์ทางสถิติทดสอบความแตกต่างค่าที (T-test)  พบว่าเพศที่มีความแตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ (เสน้ทางบินภายในประเทศ) ที่แตกต่างกนั ซ่ึงมี

ค่านัยสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000  ซ่ึงค่านัยสาํคญัทางสถิตินอ้ยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้ง

ไว ้

ลกัษณะบุคคลดา้นอาย ุโดยใชส้ถิติทดสอบความแตกต่างค่าเอฟ (One-way ANOVA : F-

test) และ ค่า Sig. พบว่าอายทุี่แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยไล

ออ้นแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ)ที่แตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านัยสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.00 ซ่ึงค่า

นยัสาํคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

ลกัษณะบุคคลดา้นสถานภาพ โดยใชส้ถิติทดสอบความแตกต่างค่าเอฟ (One-way ANOVA 

: F-test) และ ค่า Sig. พบวา่สถานภาพที่แตกต่างกนั  ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการ

บินไทยไลออ้นแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ) ที่แตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านัยสาํคญัทางสถิติเท่ากับ 

0.276  ซ่ึงค่านยัสาํคญัทางสถิติมากกวา่ 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ้

ลักษณะบุคคลด้านระดับการศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบความแตกต่างค่าเอฟ (One-way 

ANOVA : F-test) และ ค่า Sig. พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ที่แตกต่างกัน ซ่ึงมีค่านัยสําคญัทางสถิติเท่ากับ 0.001  ซ่ึงค่า

นยัสาํคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

ลกัษณะบุคคลดา้นอาชีพ โดยใชส้ถิติทดสอบความแตกต่างค่าเอฟ (One-way ANOVA : F-

test) และ ค่า Sig. พบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน

ไทยไลออ้นแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ)ที่แตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านัยสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.127  

ซ่ึงค่านยัสาํคญัทางสถิติมากกวา่ 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ้

ลกัษณะบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชส้ถิติทดสอบความแตกต่างค่าเอฟ (One-way 

ANOVA : F-test) และ ค่า Sig. พบวา่รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ)ที่แตกต่างกัน ซ่ึงมีค่า

นยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.145  ซ่ึงค่านยัสาํคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ้
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 จากผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 และผลทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 3 โดยใชส้ถิติหา 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรผลด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  

 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 ปัจจยัดา้นคุณภาพและบริการ พบวา่ดา้นความสามารถใน

การให้บริการ และความน่าเช่ือถือ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

(เส้นทางบินภายในประเทศ) มีค่านัยสาํคญัทางสถิติเท่าก ั0.000 ซ่ึงมีค่านัยสาํคญัทางสถิติน้อยกวา่ 

0.05 แต่ในส่วนของปัจจยัด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ มีค่านัยสําคญัทางสถิติเท่ากับ 0.519 ไม่มีผล

นัยสําคัญทางสถิติกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบิน

ภายในประเทศ) จึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ในส่วนของปัจจยัดา้นความสามารถในการให้บริการ 

และความน่าเช่ือถือ และปฏิเสธสมมติฐานขอ้ที่ 2 ในส่วนปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 3 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ด้านสินคา้

(Product),ราคา (Price) และโปรโมชัน่(Promotion) มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบิน

ไทยไลออ้นแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ) มีค่านัยสําคญัทางสถิติเท่ากับ 0.00,0.00 และ 0.00 

ตามลาํดบั มีค่านยัสาํคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 แต่ในส่วนของปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย(Place) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B  Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.006 .102  -.058 .954   

ความสามารถใหบ้ริการ .081 .021 .086 3.920 .000 .312 3.210 

บุคลากรผูใ้หบ้ริการ -.015 .023 -.016 -.645 .519 .240 4.165 

ความน่าเช่ือถือ -.073 .018 -.082 -4.033 .000 .362 2.760 

สินคา้ .143 .023 .139 6.191 .000 .297 3.372 

ช่องทางจดัจาํหน่าย -.030 .019 -.030 -1.549 .122 .388 2.579 

โปรโมชัน่ .399 .022 .427 18.135 .000 .268 3.725 

ราคา .513 .025 .504 20.542 .000 .247 4.041 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .970a .942 .941 .35853 .942 902.180 7 392 .000 
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มีค่านัยสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.122 ไม่มีผลนัยสาํคญัทางสถิติกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาย

การบินไทยไลออ้นแอร์ (เสน้ทางบินภายในประเทศ) จึงยอมรับสมมติฐานขอ้ที่ 3 ในส่วนของปัจจยั

ดา้นดา้นสินคา้(Product),ราคา (Price) และโปรโมชัน่(Promotion) และ ปฏิเสธสมมติฐานขอ้ที่ 3 ใน

ส่วนปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (Place)  

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

(เสน้ทางบนิภายในประเทศ) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่เพศชาย จะเป็นผูใ้ชบ้ริการ

ส่วนใหญ่ และผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 

บาท  

 ปัจจยัดา้นคุณภาพและบริการ ดา้นความสามารถในการใหบ้ริการ ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด 

คือ มีตารางการบินที่แน่นอนไม่ล่าชา้ ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ใหค้วามสาํคญัมากที่สุดคือ ความเตม็

ใจให้บริการของพนักงานผูใ้ห้บริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ให้ความสาํคญัมากที่สุดคือ มีมาตรฐาน

ดา้นการบินตามที่กฎหมายกาํหนด  

 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ(4Ps) ดา้นสินคา้ (Product) ให้ความสาํคญัมาก

ที่สุดคือ ความสะดวกสบายในหอ้งโดยสาร ดา้นราคา (Price) ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ ราคาบตัร

โดยสารมีความเหมาะสมกับเส้นทางและไม่คิดราคาบตัรโดยสารสําหรับเด็กอายุไม่เกิน 3 ด้าน

ช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) ให้ความสาํคญัมากท่ีสุดคอื มีช่องทางการเช็คอินผ่านทาง Internet และ

ดา้นโปรโมชัน่ (Promotion) ให้ความสาํคญัมากที่สุดคือ บตัรโดยสารราคาพิเศษเม่ือจองล่วงหน้า

ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.33 

 ดา้นความน่าเช่ือถือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์(เส้นทางบิน

ภายในประเทศ)ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าราคาของบตัรโดยสารมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด รองลงมาคอื ความรวดเร็วในการเดินทาง และการโฆษณาของสาย

การบิน (ทุกช่องทาง)มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนอ้ยที่สุด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.ควรเลือกกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆที่มีความแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี เช่นการเลือกศึกษา

ประชากรในจงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อจะไดเ้ห็นว่าผลการศึกษาเป็นอยา่งไร เหมือนหรือมีความแตกต่างกนั

อยา่งไร 

 2.ควรศึกษาตวัแปรอิสระในปัจจัยอ่ืนๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษา

เพือ่ใหง้านวจิยักวา้งขวางและสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น 
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 3.ควรมีการศึกษาผู ้ให้บริการสายการบินต้นทุนตํ่ าหรือโลวคอสแอร์ไลน์(Low Cost 

Airline) รายอ่ืนๆ เพือ่เปรียบเทียบผลการศึกษา กรณีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลติภณัฑ์นมสเตอริไลส์ตราหมใีนเขต

กรุงเทพมหานคร 

Factors that influence the decision to buy milk pasteurized brand “Bear” In 

Bangkok 

ชลภสัสรณ์ ศิริจินดาพิมล1 

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

บทคดัย่อ 

จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาปัจจยัส่วน

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์มตราหมีคนในเขตกรุงเทพมหานคร(2)ศึกษา

ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือนมตราเมจิของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร(3)ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตรา

หมีของคนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทาํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่

บริโภคนมนมสเตอริไลส์ตราหมี จาํนวน 400 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็นแบบประชากรท่ีนับไม่ได้ 

(Infinite Population) จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย

ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใช้

สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานดว้ย

ค่าสถิติอนุมาน 

ผลจากการศึกษาพบวา่ (1)ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ การศึกษา สถานภาพ มี

ความแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร (2) ปัจจยั ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย  ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์

ตราหมีของคนในเขตกรุงเทพมหานคร (3) พฤติกรรมผูบ้ริโภคประกอบดว้ย ซ้ือนมสเตอริไลส์ตรา

หมี บ่อยแค่ไหน ภายใน 1 สัปดาห์  ซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี เองหรือไม่ ซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี 

จากแหล่งใดมากที่สุด ซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี ต่อกระป๋อง/แพค็ ในราคาเท่าใด บุคคลที่มีผลต่อ

การซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี ของท่านคือใคร สาเหตุหลกัที่ทาํใหท่้านด่ืมนมสเตอริไลส์ตราหมี คือ

อะไรมีความแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

คาํสําคญั: การตดัสินใจ,นมสเตอริไลส์ ,พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
1 นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยั รามคาํแหง 
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Abstract 

The study is a quantitative research aims to (1) study the individual factors that influence 

the decision to buy Bear milk brand in Bangkok   (2) study relations between the marketing mix 

and the decision to buy Bear milk brand in Bangkok (3) study the consumer behavior that influence 

the purchasing decisions of the Bear milk brand in Bangkok. The  samples  consisted  of  400 people 

in Bangkok who consume of milk pasteurization brand  Bear (Infinite Population). The  research  

instrument  was  a  questionnaires and sampling based on convenience (Convenience Sampling). 

The data were analyzed by descriptive statistics, percentage, frequency, average deviation and 

hypothesis testing with statistical inference.  

The  results of  the study  were as  follows :   (1) the individual factors include career and 

status  influence the decision to buy Bear milk brand in Bangkok (2)  the marketing mix include 

Price, Marketing channel, product and promotion related with decision to buy Bear milk brand in 

Bangkok  (3) Consumer behavior include how often to purchase within one week , the place can 

purchase that brand, the price per can or pack,  the person who influenced to buy this brand and  the 

individual reason are influenced people in Bangkok for making decision to buy Bear milk brand. 

 

Keywords: Decision, Sterilized Milk, Consumer Behavior 
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บทนํา 

นมสเตอรีไลส์ คือนมสดที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนไม่ตํ่ากวา่ 100 องศาเซลเซียส 

โดยใชเ้วลาที่เหมาะสมและตอ้งผ่านกรรมวธีิทาํนมสดให้เป็นเน้ือเดียวกนัเสียก่อน นมชนิดน้ีเก็บได้

นานมากกวา่ 1 ปีโดยไม่ตอ้งแช่เยน็ เพราะเช้ือจุลินทรียถู์กทาํลายหมดดว้ยความร้อนของระบบสเตอ

ริไลซ์ โดยที่ไม่ทาํใหคุ้ณภาพของนํ้ านมเปล่ียนแปลงมากนกั 

ปัจจุบนั การบริโภคนมของคนไทยยงัอยูใ่นอตัราท่ีต ํ่า เฉล่ียเพยีงคนละ 14 ลิตร/ปี เม่ือเทียบ

กบัประเทศอ่ืน อาทิ ญี่ปุ่ น เกาหลี มาเลเซีย ที่บริโภคนมประมาณ 50 ลิตรต่อคนต่อปี ขณะที่ยโุรป 

บริโภค 70 ลิตรต่อคนต่อปี และอเมริกา บริโภคถึง 120 ลิตรต่อคนต่อปี จึงเล็งเห็นไดว้า่ตลาดนมของ

ไทยยงัมีโอกาสที่จะเติบโตไดอี้กมาก โดยเฉพาะท่ามกลางกระแสการบริโภคที่หนัมาใหค้วามสนใจ

ด้านสุขภาพเป็นหลกักันมากยิ่งขึ้น โดยล่าสุดไดพ้ร้อมใจกนัหันมาให้ความสําคญักบัการดาํเนิน

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้คนไทยหันมาด่ืมนมกันมากขึ้ น ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจนมใน

เมืองไทย เร่ิมมีการแข่งขนักนัอยา่งคึกคกัโดยเฉพาะดา้นการมุ่งปลุกกระแสตลาด 

จากเหตุผลที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจและตอ้งการศึกษาพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคต่อการเลือกซ้ือ นมสเตอริไลส์ตราหมี ในเขตกรุงเทพมหานคร เพือ่ใหท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบั

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อการเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี เพือ่เป็นแนวทางในการวางแผน

กลยุทธ์ทางการตลาดให้แก้ผู ้ที่สนใจประกอบธุรกิจเก่ียวกับนมสเตอริไลส์ตราหมี ในเขต

กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัอ่ืนๆ ร่วมทั้งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อขยายตลาดให้กวา้งมากยิ่งขึ้ น 

ส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างความพงึพอใจให้ลุก

คา้สูงสุดต่อไปในอนาคต 

ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษาจาํนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามจานวน 400 ชุด เก็บ

ผลสํารวจในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2559 เป็นเวลา 1 เดือน เพศ: ชาย หญิง อาชีพ: 

นกัเรียน นกัศึกษา พนกังานงานบริษทั ขา้ราชการ ธุรกิจส่วนตวั อ่ืนๆ การศึกษา: ต่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่าระดบัปริญญาตรี รายได:้ ต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน 15,001-30,000 บาทต่อ

เดือน สูงกวา่ 30,000 บาท อาย:ุ ต่ากวา่ 22 ปี 23-30ปี 31-40ปี 41-50ปี 51-60ปี สูงกวา่ 60ปี 
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วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี ของคนใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพือ่ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี 

ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพือ่ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี ของคนใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์  

1. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์นมสเตอริไลส์ตราหมี ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

2. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการปรับปรุงแกไ้ขกลยทุธ์ทางการตลาดการเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์

ตราหมี ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. นาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพือ่การเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี ในเขตกรุงเทพมหานคร  

4. เพือ่การขยายฐานการจดัจาํหน่ายการเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี เขตกรุงเทพมหานคร 
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2.ข้ันตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research ) มีกรอบวิจัยดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

การวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจัย เชิงสํารวจ กลุ่มตวั อย่าง คือ กลุ่มคนท่ีเคยซ้ือและบริโภค

นมสเตอริไลส์ตราหมีทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงไม่ทราบจานวนประชากรท่ีแน่นอน จึงไดก้าํหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรการคาํนวณตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใช้

สูตรกาํหนดขนาดตวัอย่างของ สูตร W.G.cochran (1953) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาด

เคล่ือน 5% 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) พบว่ากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยมากที่สุดเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นรสชาตินมสเตอ

ปัจจยัส่วนบุคคล 

การตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอ

ริไลส์ตราหมี  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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ริไลส์ตราหมีมากที่สุดเท่ากบั 6.88 รองลงมาคือดา้นคุณค่าทางอาหารเท่ากบั 6.85 และมีหลายขนาด

ใหเ้ลือกมีความคิดเห็นนอ้ยที่สุดเท่ากบั 5.09 

ดา้นราคา (Price) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจานวน 400 คน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยมากที่สุดเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ

มากที่สุดเท่ากบั 6.44 รองลงมาคือดา้นราคาเหมาะสมกบัรูปแบบ เช่น กระป๋อง/ แพค็ เท่ากบั 6.24 

และมีราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืนมีความคิดเห็นนอ้ยที่สุดเท่ากบั 5.31 

ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากที่สุดเม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบวา่ปัจจยัดา้นร้านคา้ที่จาํหน่ายมีผลิตภณัฑน์มสเตอริไลส์ตราหมีให้เลือกมาก (เช่น  หลาย

รสชาติ) มีผลต่อการซ้ือมากที่สุดเท่ากบั 6.21 รองลงมาคือทาํเล/สถานท่ีตั้งร้านจดัจาํหน่ายง่ายต่อการ

ซ้ือเท่ากบั 6.13 และมีสถานที่จอดรถเพยีงพอมีความคิดเห็นนอ้ยที่สุดเท่ากบั 5.44 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นดว้ยมากที่สุดเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าความคิดเห็นต่อการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ให้ทราบมีผลต่อการซ้ือมาก

ที่สุดเท่ากบั 6.47 รองลงมาคือมีกิจกรรมช่วยเหลือสงัคมเท่ากบั 5.84 และมีแจกใหชิ้มมีความคิดเห็น

นอ้ยที่สุดเท่ากบั 5.29 

 

3 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับปัจจัยพฤติกรรม 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัพฤติกรรมต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี ในเขต

กรุงเทพมหานครจากการแจกแบบสอบถามจานวน 400 ชุด พบว่าส่วนใหญ่ซ้ือนม 1-2 คร้ัง ภายใน 

1 สัปดาห์ จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 และรองลงมาคือซ้ือ 3-4 คร้ัง ภายใน 1 สัปดาห์ 

จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 และกลุ่มตวัอยา่งซ้ือ 5-6 คร้ังภายใน 1 สัปดาห์มีจาํนวนน้อย

ที่สุด จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 โดยส่วนเป็นผูซ้ื้อนมสเตอริไลส์ตราหมีเองหรือไม่ ส่วน

ใหญ่ซ้ือเอง จาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 และรองลงมาคือพ่อแม่/ผูป้กครอง จาํนวน 70 คน 

คิดเป็นร้อยละ 17.5 และกลุ่มตวัอยา่งซ้ือเพราะเพื่อนหรือคนรู้จกัมีจาํนวนน้อยที่สุด จาํนวน 21 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.3 โดยส่วนการซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีจากแหล่งใดมากที่สุด ส่วนใหญ่ซ้ือที่ร้าน

สะดวกซ้ือ จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 และรองลงมาคือซ้ือที่หา้งสรรพสินคา้ทัว่ไปจาํนวน 

113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 และกลุ่มตวัอยา่งซ้ือจากร้านขายของชาํทัว่ไปมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 

8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 โดยส่วนซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีต่อกระป๋อง/แพค็ในราคาเท่าใด พบว่า

ส่วนใหญ่ซ้ือนมราคา 11-20 บาท บาท จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และรองลงมาคือซ้ือ 21-

30 บาท จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 และกลุ่มตวัอยา่งซ้ือ 10 บาทหรือนอ้ยกวา่มีจาํนวนนอ้ย

ที่สุด จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 โดยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีของ
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ท่านคือใคร พบว่าส่วนใหญ่ที่เป็นบุคคลที่มีผลต่อการซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีดว้ยตนเองจาํนวน 

204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 และรองลงมาคือซ้ือเพราะพอ่แม่/ผูป้กครอง จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อย

ละ 23.8 และกลุ่มตวัอยา่งที่ซ้ือเพราะเพือ่นหรือคนรู้จกัมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อย

ละ 9.8 โดยส่วนสาเหตุหลกัที่ท่านด่ืมนมสเตอริไลส์ตราหมีคืออะไร พบว่าส่วนใหญ่ซ้ือนมสเตอ

ริไลส์ตราหมีเพราะมีประโยชน์ จาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 และรองลงมาคืออยากด่ืม

จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และกลุ่มตวัอยา่งซ้ือเพราะบรรเทาอาการทางกาย เช่น นอนไม่

หลบั, เสริมสร้างสมองมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 โดยส่วนพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีของท่านเป็นอยา่งไร พบวา่ส่วนใหญ่มีการเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตรา

หมีเพราะซ้ือนมรสชาติเดิมเป็นประจาํ จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 และรองลงมาคือซ้ือ

เฉพาะยีห่้อที่ช่ืนชอบ จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 และกลุ่มตวัอยา่งซ้ือนมโดยไม่คาํนึงถึง

ยีห่อ้หรือตราสินคา้มีจาํนวนนอ้ยที่สุด จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 

 

4.สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรตาม การตัดสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีในเขต

กรุงเทพมหานคร  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับการตดัสินใจเลือกซ้ือนมนมสเตอริไลส์ตราหมีในเขต

กรุงเทพมหานครจากกลุ่มตวัอยา่งจานวนทั้งหมด 400 คน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก

ที่สุดเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีความคิดเห็นต่อความน่าช่ือถือ เป็นที่รู้จกั / คุน้เคยมีผลต่อการ

ซ้ือมากที่สุดเท่ากบั  6.73 รองลงมาคือช่ือยีห่อ้จาํไดง่้ายเท่ากบั 6.50 และมีฉลากสะดุดตา/ชดัเจนอ่าน

ง่าย มีความคิดเห็นนอ้ยที่สุดเท่ากบั 6.11 

 

อภิปรายผล 

 1. อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์

การศึกษาวิจัยเ ร่ือง “ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีใน เขต

กรุงเทพมหานคร”   ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษา ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรม ที่มีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยทาํการแจกแบบสอบถามเพือ่เก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูล จาํนวน 400 ชุด และใช้

สถิติต่างๆ ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานในการวจิยัคร้ังน้ี 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ 

สถานภาพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์

ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 
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เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงมีค่านัยสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 ซ่ึงค่านัยสาํคญัทางสถิติน้อยกว่า 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

อาย ุพบว่า อายทุี่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงมีค่านัยสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.370 ซ่ึงค่านัยสาํคญัทางสถิติมากกว่า 

0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ้

ระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอ

ริไลส์ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.001 ซ่ึงค่านยัสาํคญั

ทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.530 ซ่ึง

ค่านยัสาํคญัทางสถิติมากกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ้

อาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีใน

เขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.096 ซ่ึงค่านยัสาํคญัทางสถิติมากกวา่ 

0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ้

สถานภาพ พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์

ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงมีค่านัยสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.009 ซ่ึงค่านัยสาํคญัทาง

สถิตินอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว พบวา่ จาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงมีค่านัยสาํคญัทางสถิติ

เท่ากบั 0.725 ซ่ึงค่านยัสาํคญัทางสถิติมากกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการขาย มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตรา

หมีในเขตกรุงเทพมหานคร  
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อภิปรายผล 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ 

สถานภาพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์

ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกัน ซ่ึงมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซ่ึงค่านัยสําคัญทางสถิติน้อย

กวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

อาย ุพบว่า อายทุี่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกัน ซ่ึงมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.370 ซ่ึงค่านัยสําคัญทางสถิติ

มากกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ้

ระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอ

ริไลส์ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.001 ซ่ึงค่านยัสาํคญั

ทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.530 ซ่ึง

ค่านยัสาํคญัทางสถิติมากกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ้

อาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีใน

เขตกรุงเทพมหานครต่างกัน ซ่ึงมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.096 ซ่ึงค่านัยสําคัญทางสถิติ

มากกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ้

สถานภาพ พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์

ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงมีค่านัยสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.009 ซ่ึงค่านัยสาํคญัทาง

สถิตินอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว พบวา่ จาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงมีค่านัยสาํคญัทางสถิติ

เท่ากบั 0.725 ซ่ึงค่านยัสาํคญัทางสถิติมากกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการขาย มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตรา

หมีในเขตกรุงเทพมหานคร 
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จากตารางผลการวิเคราะห์ระหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์

ราคา ช่องทางการจดัจาหน่าย การส่งเสริมการขาย มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอ

ริไลส์ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = . 756a แสดงว่า

ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.014 .242  4.196 .000   

tpro .428 .050 .413 8.473 .000 .456 2.194 

tprice .204 .060 .197 3.417 .001 .327 3.057 

tsale .090 .053 .092 1.690 .092 .367 2.728 

tpomo .154 .045 .163 3.387 .001 .470 2.127 

a. Dependent Variable: td 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .756a .572 .568 1.34219 .572 131.959 4 395 .000 

a. Predictors: (Constant), tpomo, tpro, tsale, tprice 
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 ค่าสมัประสิทธ์ิ( 𝑅𝑅2 ) เท่ากบั .572 แสดงวา่ ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ที่

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการขาย กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

นมสเตอริไลส์ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานครคิดเป็น 53.1% สามารถอธิบายไดว้า่ ความผนัแปรและ

การเปล่ียนแปลงของตัวแปรตามได้ร้อยละ53.1 ส่วนที่เหลือ 46.9% หรือ ร้อยละ 46.9 เป็นผล

เน่ืองจากตวัแปรอ่ืน 

ค่าความคาดเคล่ือนมาตรฐานของประมาณ (Standard Error of the Estimate) เท่ากบั

1.34219   หมายความวา่ ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา 

ช่องทางการจดัจาหน่าย การส่งเสริมการขายกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีในเขต

กรุงเทพมหานคร มีค่าความคาดเคล่ือนเกิดขึ้นเท่ากบั 1.34219 

ผลจากการวเิคราะห์จะพบว่า ค่า VIF สูงสุดท่ีได ้คือ ทางดา้นราคามีค่าเท่ากบั 3.057 ซ่ึงไม่

เกิน 10 หรือค่า Tolerance ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ ดา้นราคา มีค่าเท่ากบั 0.327 ซ่ึงไม่ตํ่ากว่า 0.2 แสดงวา่

ตวัแปรอิสระ ไม่มีความสมัพนัธก์นั คือ ไม่เกิด Multicollinearity 

ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีค่าสําคญัทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซ่ึงค่านัยสําคญัทางสถิติน้อยกว่า 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐานที่ตั้ งไว ้ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณดี จิรกิจอนุสรณ (2558) ได้วิจัย

เ ร่ือง  “กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ท่ี มีผลต่อทัศนคติของผู ้บริโภคนมถั่ว เหลืองในเขต

กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ทศันคติของผูบ้ริโภคนมถัว่เหลืองต่อส่วนประสมการตลาด

อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ช่องทางการจาํหน่ายส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑแ์ละราคา ผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนั มีทศันคติในการด่ืมนมถัว่เหลืองแตกต่างกันอยา่งมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์ 

คุณภาพ ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์ขนาดบรรจุและรสชาติ กบัทศันคติของผูบ้ริโภคนมถัว่เหลืองในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ด้านราคา พบว่า มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีค่าสําคญัทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซ่ึงค่านัยสําคญัทางสถิติน้อยกว่า 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุขมุ อินทนันท ์(2554) ไดว้ิจยัเร่ือง “ปัจจยั

และพฤติกรรมในการตดัสินใจบริโภคนม U.H.T ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่” ผลการศึกษา

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามไดค้าํนึงถึงระดับความสาํคญัโดยรวมท่ีมีต่อค่าใช้จ่ายในการบริโภค มี

ค่าเฉล่ีย 3.26 ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัความสาํคญัปานกลาง ซ่ึงไดใ้ห้ระดับความสาํคญัปานกลางได้แก่

ค่าใชจ่้ายการเลือกซ้ือ มีค่าเฉล่ีย 3.28 เน่ืองจากนม U.H.T ไม่ใช่สินคา้จาํเป็น เป็นเพียงสินคา้ที่เพิ่ม

ทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคที่รักสุขภาพ ความถ่ีในการบริโภคมีค่าเฉล่ีย 3.15 เพราะนม U.H.T ไม่ใช่
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สินคา้จาเป็น ความถ่ีในการบริโภคจึงไม่มาก ในส่วนของปริมาณในการบริโภค มีค่าเฉล่ีย 3.22 อยู่

ในระดบัปานกลางเป็นการรับประทานเพือ่ดูแลสุขภาพ ในระดบัที่พอดี ไม่สามารถที่จะรับประทาน

ในปริมาณที่มากเหมือนอาหารหลักได้และอาจจะเกิดความเบื่อ และราคา U.H.T ในปัจจุบนั มี

ค่าเฉล่ีย 3.42 ซ่ึงผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลางเน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีราคายอ่มเยาอยู่

แลว้ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์

ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีค่าสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.045 ซ่ึงค่านัยสาํคญัทางสถิติน้อย

กว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนันทิยา สุองัควาทิน และคณะ 

(2557) ไดว้ิจยัเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมในการใชบ้ริการร้านมนตน์มสดของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า 1) ในภาพรวม ระดับความสําคญัต่อส่วน

ประสมทางการตลาดในการใช้บริการร้านมนต์นมสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ความสาํคญัมากที่สุด รองลงมา

คือ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร ดา้นราคา ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ 2) ผูบ้ริโภคที่มีอายุ รายได้ต่อเดือน และอาชีพ

แตกต่างกัน ให้ระดับความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการร้านมนต์นมสด

โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผูบ้ริโภคที่มีเพศและระดับการศึกษา

แตกต่างกันให้ระดับความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการร้านมนต์นมสด

โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

ดา้นการส่งเสริมการขาย พบวา่ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตรา

หมีในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีค่าสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซ่ึงค่านัยสําคัญทางสถิติน้อย

กวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ขนิษฐา เก้ือหนุน (2552) ไดว้จิยั

เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพร้อมด่ืม และปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” ผล

การศึกษา พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมพร้อมด่ืมส่วนใหญ่ให้ความสาํคัยด้าน

ผลิตภณัฑ ์และดา้นส่งเสริมการขาย ตามลาํดบั 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัพฤติกรรมที่ประกอบดว้ย ซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีบ่อยแค่ไหน 

ภายใน 1 สัปดาห์ ซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีเองหรือไม่ ซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีจากแหล่งใดมาก

ที่สุด ซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีต่อกระป๋อง/แพค็ในราคาเท่าใด บุคคลที่มีผลต่อการซ้ือนมสเตอริไลส์

ตราหมีของท่านคือใคร สาเหตุหลกัที่ทาํให้ท่านด่ืมนมสเตอริไลส์ตราหมีคืออะไร และพฤติกรรม
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การเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีของท่านเป็น ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอ

ริไลส์ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

พฤติกรรมการซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี บ่อยแค่ไหน ภายใน 1 สัปดาห์ พบว่า พฤติกรรม

การซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีบ่อยแค่ไหน ภายใน 1 สปัดาห์ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีค่านัยสําคญัทางสถิติเท่ากับ 0.001 ซ่ึงค่า

นยัสาํคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ 

พฤติกรรมการซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี เองหรือไม่ พบวา่ พฤติกรรมการซ้ือนมสเตอริไลส์

ตราหมีเองหรือไม่ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีค่านัยสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 ซ่ึงค่านัยสาํคญัทางสถิติน้อยกว่า 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

พฤติกรรมการซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี จากแหล่งใดมากที่สุด พบว่า พฤติกรรมการซ้ือ

นมสเตอริไลส์ตราหมีจากแหล่งใดมากที่สุด ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอ

ริไลส์ตราหมี ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีค่านัยสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.003 ซ่ึงค่านัยสาํคญัทาง

สถิตินอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

พฤติกรรมการซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี ต่อกระป๋อง/แพค็ ในราคาเท่าใดท่ีแตกต่างกนัไม่มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงมีค่านัยสาํคญั

ทางสถิติเท่ากบั 0.000 ซ่ึงค่านยัสาํคญัทางสถิตินอ้ยกวา่กวา่0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

พฤติกรรมบุคคลที่มีผลต่อการซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีของท่านคือใคร พบว่า พฤติกรรม

บุคคลที่มีผลต่อการซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี ของท่านคือใคร ที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน ซ่ึงมีค่านัยสําคัญทางสถิติ

เท่ากบั 0.000 ซ่ึงค่านยัสาํคญัทางสถิตินอ้ยกวา่0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

พฤติกรรมสาเหตุหลักที่ทาํให้ท่านด่ืมนมสเตอริไลส์ตราหมี คืออะไร พบว่า พฤติกรรม

สาเหตุหลกัที่ทาํให้ท่านด่ืมนมสเตอริไลส์ตราหมี คืออะไร ที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน ซ่ึงมีค่านัยสําคัญทางสถิติ

เท่ากบั 0.000 ซ่ึงค่านยัสาํคญัทางสถิตินอ้ยกวา่0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

พฤติกรรมการเลือกซ้ือนมของท่านเป็นอยา่งไร พบว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ือนมของท่าน

เป็นอย่างไร ที่ แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเ ลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีค่านัยสาํคญัทางสถิติเท่ากบั0.431 ซ่ึงค่านัยสาํคญัทางสถิติมากกว่า 0.05 จึง

ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ้
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5.ข้อเสนอแนะ 

5.1.ขอ้เสนอแนะเพือ่การนาไปปฎิบติัจริง 

จากผลการวจิยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมพาสเจอร์ไรซ์ตราฟาร์มโชคชยั ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีขอ้เสนอแนะเพือ่การนาํไปปฎิบติัจริงดงัน้ี  

1. เพือ่ใหเ้กิดการตดัสินใจที่ถูกตอ้งควรคาํนึงถึงกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ่ึงจาก

การวจิยัน้ีเป็นกลุ่มช่วงอายวุยัทาํงาน ซ่ึงมีรายได ้20,001-30,000  บาท ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ใช้

เหตุผลส่วนใหญ่ ดงันั้นจะตอ้งมุ่งเนน้ในเร่ืองคุณภาพของสินคา้ รสชาติ ราคา สถานท่ีจดั

จาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย ใหมี้ประสิทธิภาพใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายหลกั โดยใช้

ขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบในการวางแผนกาํหนดกลยทุธก์ารจดัจาํหน่าย เพือ่ใหถึ้ง

กลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากที่สุด  

2. การกาํหนดราคาขายเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการตดัสินใจดงันั้นตอ้งคาํนึงถึง คุณภาพ 

รสชาติ ปริมาณที่เหมาะสมกบั ราคาเพือ่การตดัสินใจที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายมาก

ยิง่ขึ้น  

3. จากการวจิยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรซ์ตราฟาร์มโชค

ชยัในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลมี

ความสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในการใชซ้ื้อนมในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมี

ความเห็นวา่ ผูป้ระกอบการควรตอ้งมีการพฒันากลยทุธท์างการตลาดอยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ 

โดยพยายามสร้างความแตกต่างในการใหบ้ริการผา่นปัจจยัดา้นต่างๆ เพิม่ขึ้น เพือ่ใชใ้นการ

วางแผนกลยทุธใ์ห้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไม่

หยดุน่ิง โดยเฉพาะในการรักษาคุณภาพ ความอร่อย  

 

5.2 ขอ้เสนอแนะในงานวจิยัคร้ังต่อไป  

จากผลการวจิยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมพาสเจอร์ไรซ์ตราฟาร์มโชคชยั ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี  

2.1 การวิจยัคร้ังน้ี ไดเ้ลือกวจิยัเฉพาะนมพาสเจอร์ไรซ์ตราฟาร์มโชคชยั เฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานคร ยงัมีนมประเภทอ่ืน ยีห่อ้อ่ืน และรูปแบบการบรรจุแบบอ่ืน เช่น  แบบกล่อง เป็น

ตน้ ซ่ึงผลของการวจิยันั้นอาจมีความแตกต่างจากนมหลายรูปแบบ เพือ่จะไดน้าํผลการวจิยัไปใช้

ประโยชน์ไดอ้ยา่งครบถว้นใหต้รงตามกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นเป้าหมาย 
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2.2. ในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยวธีิการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก หรือการ

สมัภาษณ์แบบกลุ่ม กบัตวัอยา่งคอื กลุ่มผูซ้ื้อนมพาสเจอร์ไรซ์ตราฟาร์มโชคชยัอยูเ่ป็นประจาํ เพื่อ

เป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือยิง่ขึ้น 
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6.บรรณานุกรม 

สุภาวดี ประชากูล(2543) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคนา้ ด่ืมของครัวเรือนในเขตเทศบาลนคร 

เชียงใหม่ 

โยธกานตเ์ชาวน์เกษม (2546) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยทัางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือ

นา้ด่ืมบรรจุภาชนะของผูบ้ริโภคในอาเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 

นายภูวดล ทิมะณี(2550) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคนา้ ด่ืมบรรจุขวดปิดสนิทของนกัศึกษา 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

เบญจพร ไสยานนท ์(2547) ทาการศึกษาเร่ือง ปัจจยทัี่มีผลกระทบต่ออุปสงคข์องนา้ อดัลมยีห่อ้หน่ึง

ใน เขตอาเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปฏิพร โพธิรังสิยากร (2545) ศึกษาเร่ือง ความพงึพอใจของผูบ้ริโภคที่มีต่อส่วนประสมทาง

การตลาด ของนา้ด่ืมตรานา้ไทย 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. 2540.ระเบียบวิธีการวจิยัทางสังคมศาสตร์.พมิพค์ร้ังที่7. 

กรุงเทพมหานคร :โรงพมิพแ์ละปกเจริญผล. 

ภาวณีิ กาญจนา. (2554). หลกัการตลาด.กรุงเทพฯ: สานกัพมิพท์อ๊ป จากดั 
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ปัจจยัด้านลกัษณะประชากร พฤติกรรม และความพงึพอใจทีม่ผีลต่อประสิทธิผลในการ

ทาํงาน โดยการใช้ส่ือสังคมเพ่ือประกอบการปฏบิัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง

ส่วนกลาง 

 (FACTORS ON DEMOGRAPHIC, BEHAVIORS AND SATISFACTION 

AFFECTING WORK EFFECTIVENESS BY APPLYING SOCIAL MEDIA 

FOR WORK OF PERSONNEL OF THE CENTRAL DIVISION OF 

COMPTROLLER GENERAL’S DEPARTMENT) 

ไพบูลย ์ปะวะเสนะ1 

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

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร 

(2) ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคม (3) ศึกษาความสมัพนัธข์องความพงึพอใจที่มี

ผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังานของบุคลากร

กรมบัญชีกลางส่วนกลาง ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ บุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลาง โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 320 คน สถิติที่ใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ 

Multiple Regression Analysis 

 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 26-35 ปีสถานภาพ

โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี และเป็นขา้ราชการ มีพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมประเภท Line ใช้

ส่ือสังคมทุกวนั ใชท้ี่บา้นหรือหอพกั ใชเ้พื่อติดต่อกบัเพื่อน และมีค่าใชจ่้ายในการใชส่ื้อสังคมโดย

เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 301-600 บาท โดยความพึงพอใจจากการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการ

ปฏิบติังานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านอุปกรณ์ที่ใช้จากโทรศพัท์เคล่ือนที่ (smart phone) ด้าน

รูปแบบของเน้ือหาพงึพอใจเน้ือหาแบบรูปภาพ และดา้นลกัษณะของเน้ือหามีความพึงพอใจในการ

ใช้ส่ือสังคมเพื่อการสนทนา ติดต่อ ส่ือสาร และแลกเปล่ียนความเห็นในการทาํงาน สําหรับ

ประสิทธิผลในการทาํงานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสิทธิผลในการทาํงานเน่ืองจากส่ือสังคมมี

ความหลากหลาย สะดวก รวดเร็วในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององคก์ร 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Twin Program รุ่น 2/1 กลุ่ม 4) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ

ระดบัการศึกษา และประเภทตาํแหน่งที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้

ส่ือสังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังานแตกต่างกนั ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม ไดแ้ก่ ส่ือ

สังคมที่ใช ้สถานที่ที่ใช ้และบุคคลที่ติดต่อที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการ

ใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังานแตกต่างกนั ยกเวน้ ความถ่ีในการใช ้และค่าใชจ่้ายในการใช้

ส่ือสังคมโดยเฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อ

ประกอบการปฏิบติังาน ในขณะที่ปัจจยัความพงึพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบของเน้ือหา และลกัษณะ

ของเน้ือหามีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการ

ปฏิบติังาน ยกเวน้ ดา้นอุปกรณ์ที่ใชไ้ม่มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อ

สงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลางส่วนกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 

 

สําคญั : ส่ือสงัคม, ประสิทธิผล, กรมบญัชีกลาง 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to ( 1 )  study discrepancy of factors on demographic 

characteristics (2)  study discrepancy of behaviors on social media usage (3)  study correlations of 

satisfaction toward work effectiveness by using social media for works of personnel of the Central 

Division of Comptroller General’s Department. The population was selected from personnel of the 

Central Division of Comptroller General’s Department. The questionnaire was employed for 

compiling data. The sample group consisted of 320 cases. And the statistics applied for data analysis 

included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and multiple regression 

analysis. 

 The findings indicate that the majority of respondents are female; aged around 26-35 years; 

marital status is single; education level is Bachelor’s degree; and they are civil servants. For 

behaviors on using social media “Line”, they use social media every day at home for chat with 

friends and they spend around 301-600 Baht per month for using social media. For satisfaction 

toward using social media for work, the majority of them are satisfied with equipment (smart 

phone). For content pattern, they are satisfied with photos. For content features, they are satisfied 

with using social media for communication, conversation and exchange views on works. For 
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effectiveness in teamwork, the work effectiveness was found in the majority of respondents since 

social media contains diversity, convenience and speed for disseminating information within an 

organization.  

 The hypothesis test has shown the various factors on demographic characteristics including 

gender, age, status, education level and title have no effect to work effectiveness by using social 

media. For behaviors on social media usage including social media, location, and contact person, it  

is found that different factors have effect to work effectiveness by using social media for works 

differently, except for use frequency and monthly spending for using social media as they have no 

effect to work effectiveness. The factors on satisfaction include content pattern and content features 

have effect to work effectiveness by using social media for work, except for equipment. Meantime, 

the social media usage for works by personnel of the Central Division of Comptroller General’s 

Department is statistical significant at the level of 0.05.  

 

KEY WORDS:  SOCIAL MEDIA, EFFECTIVENESS, THE COMPTROLLER GENERAL’S 

DEPARTMENT 
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บทนํา  

ปัจจุบนัโลกไดก้า้วเขา้สู่ยคุดิจิตอล ส่ือสังคม หรือ Social Media ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการ

ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เน่ืองด้วยการพฒันาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

สารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น โทรศพัทมื์อถือ (Smart Phone) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) 

แท็บเล็ต (Tablet) และแอปพลิเคชั่น(Application) บนโทรศพัท์มือถือ อีกทั้งการเจริญเติบโตของ

โครงสร้างพื้นฐาน และการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งจาก

ภายในที่อยู่อาศยั และผ่านทางเคร่ืองมือส่ือสารพกพาต่างๆ ภายในประเทศ มีอัตราเพิ่มขึ้นอยา่ง

รวดเร็ว จึงทาํให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้ น และทาํให้ผูค้นสามารถ

ติดต่อส่ือสารกนัไดง่้าย อีกทั้งพฤติกรรมการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก เม่ือ

เทียบกบัพฤติกรรมในอดีต และสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้ง ผูค้นมีการใชชี้วิตอยา่งเร่งรีบ 

การส่ือสารขอ้มูลดว้ยรูปแบบเก่าๆ อาจไม่สามารถรองรับความตอ้งการการส่ือสารขอ้มูลของผูค้น

ในปัจจุบนัได้ ส่ือสังคมจึงเป็นหน่ึงในทางเลือกของการส่ือสารขอ้มูลในรูปแบบใหม่ท่ีมีการใช้

เทคโนโลยเีขา้มาเก่ียวขอ้ง เหมาะสาํหรับผูค้นในโลกปัจจุบนั และโลกอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิง่

การใชส่ื้อสงัคมผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ หรือสมาร์ทโฟน 

ส่ือสงัคม เป็นการติดต่อส่ือสารผา่นระบบเครือข่ายรูปแบบใหม่ท่ีผูค้นสามารถทาํความรู้จกั

กันร่วมแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนขอ้มูล ทาํกิจกรรมต่างๆ บนโลก

อินเทอร์เน็ตเป็นจาํนวนมาก และสามารถเช่ือมโยงถึงกนั ทาํความรู้จกักนั ส่ือสารถึงกนัได ้ เกิดเป็น

การพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลช่องทางใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเร่ิมพฒันามาตั้งแต่ยงัไม่รู้จกักนั

มาก่อน จนพฒันากลายมาเป็นเพื่อนในเวลาต่อมา ดงันั้น การใชบ้ริการส่ือสังคมน้ีจะมีกลุ่มผูใ้ช้ที่

หลากหลายตามลกัษณะประชากร เช่น เพศ อาย ุและระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั รวมถึงผูใ้ช้จะ

เลือกใชส่ื้อสังคมตามพฤติกรรมที่ตรงกบัตนเอง เช่น Facebook Twitter Instagram Line WhatsApp 

และ Youtube เป็นตน้ ใหต้รงกบัความพงึพอใจตามท่ีตอ้งการ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชเ้อง ปัจจุบนั 

ส่ือสังคมแมจ้ะเพิ่งเกิดขึ้นมาในโลกออนไลน์ไดไ้ม่นาน แต่ดว้ยความที่เป็นส่ือสมยัใหม่ และยงัมี

อานุภาพที่ทาํให้โลกแคบลง ผูค้นทัว่โลกห่างไกลกนัขา้มทวีปก็สามารถเห็นหน้า หรือพูดคุยกนัได้

ไม่ยาก (Real-Time Communication) ดว้ยเหตุน้ี จึงทาํใหส่ื้อชนิดน้ีสามารถสร้างความนิยมจนมียอด

ผูใ้ชบ้ริการจาํนวนมาก ถือวา่เป็นนวตักรรมที่เปล่ียนรูปแบบการส่ือสารในยคุปัจจุบนั 

ปัจจุบนัหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ไดใ้ชป้ระโยชน์จากส่ือสงัคมเพือ่อาํนวยความสะดวก

ในการทาํงานด้านต่างๆ ไม่ว่าเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล การคน้ควา้หาขอ้มูล การรับ-ส่งงานใน

องคก์รหรือระหว่างบุคคล การพูดคุยสนทนา การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั ส่ือสังคม จึงเป็น

ช่องทางหน่ึงในการติดต่อส่ือสารกบับุคคลภายใน และภายนอกองคก์รได ้ถา้หากบุคลากรในองคก์ร
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มีความรู้ ความเขา้ใจในการใชง้านส่ือสงัคมจะทาํให้เกิดประโยชน์ต่อการขบัเคล่ือนประสิทธิผลใน

การทาํงานใหแ้ก่พนกังานในองคก์รเป็นอยา่งมาก ในทางกลบักนั หากพบวา่ บุคลากรในองคก์รไม่มี

ความรู้ ความเขา้ใจในการใชง้านแลว้ อาจเกิดปัญหาที่ตามมา เช่น การสนใจในการเขา้ใชส่ื้อสงัคม

จนขาดความเอาใจใส่ในการทาํงาน ทาํให้ประสิทธิผลในการทาํงานลดลง การใส่ขอ้มูลในเชิงไม่

สร้างสรรค ์แทนท่ีจะเป็นการพฒันาองคก์ร กลบักลายเป็นปัญหาภายในหน่วยงาน ทาํให้ส้ินเปลือง

ทรัพยากร และอาจตอ้งใชง้บประมาณอยา่งมหาศาลในการแกปั้ญหา อีกทั้งขอ้จาํกดัของส่ือสังคมที่

ตอ้งคาํนึงถึงประเภทขององคก์รว่าจะสามารถส่ือสารดว้ยส่ือสังคมไปยงักลุ่มเป้าหมายขององคก์ร

ตนเองไดห้รือไม่ อยา่งไร  

จากที่กล่าวมาข้างต้น กรมบัญชีกลาง ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มี

วสิยัทศัน์ในการกาํกบัดูแลและบริหารการใชจ่้ายเงินของแผน่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไดมี้การนาํ

ส่ือสงัคมมาใชใ้นการทาํงานมากขึ้น เพือ่ใหเ้กิดประสิทธิผลในการทาํงาน และใหบุ้คลากรทุกคนใน

องคก์รใชส่ื้อสังคมให้เกิดประโยชน์ และนาํไปสู่การพฒันาให้เกิดประสิทธิผลเพิม่มากขึ้น ผูว้จิยัจึง

สนใจที่จะศึกษา “ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร พฤติกรรม และความพงึพอใจท่ีมีผลต่อประสิทธิผล

ในการทํางานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง

ส่วนกลาง” เพือ่ใหท้ราบถึงลกัษณะการใชส่ื้อสงัคมที่มีลกัษณะประชากรที่แตกต่างกนั เช่น เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา และประเภทตาํแหน่ง ทราบถึงพฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการในวตัถุประสงคท์ี่แตกต่างกนั รวมทั้ง ความพึงพอใจในการใชง้านส่ือสังคม เพื่อเป็น

แนวทางประกอบ การตัดสินใจขององค์กรสําหรับการวางแผนในการเลือกใช้ส่ือสังคมให้มี

ประสิทธิผลสูงสุด นาํไปประยกุตใ์ชก้บัการทาํงานขององคก์รได ้และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ใน

ปัจจุบนัและอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัด้านลกัษณะประชากรที่มีผลต่อประสิทธิผลในการ

ทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลางส่วนกลาง 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการ

ทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลางส่วนกลาง 

3. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธข์องความพงึพอใจท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้

ส่ือสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลางส่วนกลาง 
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สมมติฐานการวิจัย  

1. ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และประเภท

ตาํแหน่งที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการ

ปฏิบติังานแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคม ไดแ้ก่ ส่ือสงัคมที่ใช ้ความถ่ีในการใช ้สถานที่ที่ใช ้

บุคคลที่ติดต่อ และค่าใชจ่้ายในการใชส่ื้อสังคมโดยเฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิผล

ในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

 3. ปัจจยัความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นอุปกรณ์ที่ใช ้ดา้นรูปแบบของเน้ือหา และดา้นลกัษณะ

ของเน้ือหามีความ สัมพนัธ์ต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการ

ปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลางส่วนกลาง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผลการวิจยัน้ีคาดว่าสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจ และ

พฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคมที่มีผลต่อประสิทธิผลการทาํงานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง ซ่ึงสามารถ

นาํแนวทางต่างๆ ไปพฒันา และปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลท่ีดีในการทาํงานนาํไปประกอบการ

ตดัสินใจในการกาํหนดนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งได ้

2. ผลการวิจยัน้ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์สาํหรับผูบ้งัคบับญัชาสามารถนาํไปประกอบการ

พิจารณา วางแผนพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง รวมทั้ง ปรับปรุง

แนวทางการบริหารจดัการใหบ้รรลุเป้าหมาย 

3. ผลการวิจัยน้ีคาดว่าจะเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนท่ีสนใจถึง

พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดาํเนินกิจกรรมตามที่ตอ้งการ และ

สามารถนาํผลวจิยัในคร้ังน้ีไปศึกษาคน้ควา้ต่อเน่ืองได ้

4. ผลการวิจัยน้ีคาดว่าจะเป็นข้อมูลสําคัญในการกําหนดนโยบาย หรือกฎระเบียบที่

เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคมใหแ้ก่รัฐบาลได ้
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แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร พฤติกรรม และ

ความพงึพอใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังานของ

บุคลากรกรมบญัชีกลางส่วนกลาง ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่  

Kaplan และ Haenlein (2010) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของส่ือสงัคม วา่คือ กลุ่มแอพพลิเคชัน่บน

อินเทอร์เน็ตที่มีการสร้างบนระบบความคิดอนัเป็นรากฐานท่ีผสมผสานระหว่างแนวคิดทางสงัคม

และเทคโนโลย ีเช่น Facebook, Twitter, YouTube และ Wiki เป็นตน้ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2556) ไดบ้ญัญติัศพัท ์Social Media ไวว้่า ปัจจุบนัการส่ือสารของมนุษย์

ได้รับการพฒันาให้ส่ือสารถึงกนัอยา่งรวดเร็ว อนัเป็นผลมาจากความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยี

ปัจจยัลกัษณะประชากร 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- ประเภทตาํแหน่ง 

 
พฤติกรรมการใช้สือ่สงัคม 

- ส่ือสงัคมที่ใช ้

- ความถ่ีในการใช ้

- สถานที่ที่ใช ้

- บุคคลที่ติดต่อ 

- ค่าใชจ่้ายในการใชส่ื้อสงัคมโดยเฉล่ียต่อเดือน 

ความพงึพอใจจากการใช้สือ่สงัคม 

- ดา้นอุปกรณ์ที่ใช ้

- ดา้นรูปแบบของเน้ือหา 

- ดา้นลกัษณะของเน้ือหา 

 

ประสทิธิผลในการทํางานโดยการใช้ 

สือ่สงัคมเพ่ือประกอบการปฏิบติังาน 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

58 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

คอมพิวเตอร์ที่ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของมนุษยม์ากขึ้น ส่ือชนิดหน่ึงที่ผูใ้ชส้ามารถมี

ส่วนร่วมสร้าง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได ้คือ Social Media คาํน้ี 

คณะกรรมการจดัทาํพจนานุกรมศพัท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ีสารสนเทศ ราชบณัฑิตยสถาน 

บญัญติัศพัทว์่า ส่ือสังคม หรือท่ีคนทัว่ไปเรียกว่า ส่ือออนไลน์ หรือส่ือสังคมออนไลน์ ในทางเทคนิค 

ส่ือสงัคม จะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหน่ึงที่ทาํงานโดยใชพ้ื้นฐานและเทคโนโลยขีองเวบ็ตั้งแต่รุ่น 2.๐ 

เช่น บีโบ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่างๆ ในทางธุรกิจเรียก ส่ือ

สังคม ว่า  สื่อที ่ผูบ้ริโภคสร้างขึ้ น (Consumer-Generated Media หรือ CGM) สําหรับกลุ่มบุคคลผู ้

ติดต่อส่ือสารกนัโดยผ่านส่ือสังคม ซ่ึงนอกจากจะส่งข่าวสารขอ้มูลแลกเปล่ียนกนัแล้ว ยงัอาจทาํ

กิจกรรมที่สนใจร่วมกันดว้ย กลุ่มบุคคลที่ติดต่อ ส่ือสารกนัโดยผ่านส่ือสงัคมดงักล่าว คือ Social 

Network ซ่ึงคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บญัญติัศพัท ์Social Network วา่ เครือข่ายสงัคม ในเครือข่ายสงัคม กลุ่ม “เพือ่น” หรือ “ผูติ้ดต่อกนั” 

จะตอ้งแนะนาํตนเองอยา่งสั้นๆ โดยทัว่ไปซอฟตแ์วร์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมจะเปิดโอกาสให้

กลุ่มเพือ่นๆ วพิากษว์จิารณ์กนัเองได ้ส่งขอ้ความส่วนตวั และเขา้ไปอ่านขอ้ความของเพือ่นๆ ในกลุ่ม

ได ้ซอฟตแ์วร์บางประเภทจะสามารถให้เพือ่นๆ เพิม่เสียง และภาพเคล่ือนไหวลงในประวติัของตนได้

ดว้ย นอกจากน้ี เพือ่นบางคนก็อาจจะสร้างโปรแกรมยอ่ยๆ ขึ้นมาให้ใชร่้วมกนัได ้เช่น เล่นเกม ถาม

ปัญหา หรือปรับแต่งรูปภาพ ทาํให้บางคนมีผูส้มคัรเขา้มาเป็นเพือ่นดว้ยมากมาย  

โดยสรุป ส่ือสังคม หมายถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นส่ือกลางที่ให้บุคคลทัว่ไปมีส่วนร่วมสร้าง 

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได ้ไดแ้ก่ Facebook, Twitter, Instagram, Line, 

WhatsApp, YouTube, Blog, Wiki และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

วธีิการที่ใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของงาน (สีมา สีมานนัท,์ 2522 อา้งถึงใน นพพร เจริญ

สุข 2540, 28) มี 4 วธีิ คือ 

1. วิธีการจดบนัทึกปริมาณงาน ใชก้บังานประจาํที่ทาํตามแบบแผนซํ้ าๆ กนั  

2. การใช้มาตรประเมินค่า ซ่ึงจะกาํหนดรายการท่ีตอ้งการจะประเมินเอาไวแ้ลว้ให้ผูป้ระเมิน

จาํแนกคุณลกัษณะของส่ิงที่ตอ้งการประเมิน วา่มีลกัษณะนั้นๆ มากนอ้ยเพยีงใด 

3. การตรวจสอบ (Check list) ผูป้ระเมินตอบคาํถามเก่ียวกบัลกัษณะของส่ิงท่ีประเมิน โดย

เขียนเคร่ืองหมายลงในช่องคาํตอบที่เตรียมไวแ้ลว้ว่า ส่ิงที่ประเมินนั้น มีคุณลกัษณะนั้นหรือไม่ ซ่ึง

เป็นวธีิที่ใกลเ้คียงกบัวธีิที่ 2 

4. วิธีเปรียบเทียบส่ิงที่ตอ้งการประเมินทีละคู่ โดยพิจารณาจากคุณสมบติั หรือผลงาน แลว้

ตดัสินทีละคู่วา่ กลุ่มไหนดีกวา่กนั ทาํกนัจนครบ แลว้รวมคะแนนจดัลาํดบั 

วธีิการที่กล่าวมาขา้งตน้น้ี วธีิที่มีผูนิ้ยมใชก้นัมากที่สุด คือ การใชม้าตรประเมินค่า 
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Cherrington ( 1994)  ก ล ่าว ว ่า  ก า ร ว ดัส ัมฤทธิผล  ห รือ ค วามสํา เร็จในการทํางาน 

(Success) ให้พิจารณา องคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. คุณภาพของงานที่ไดท้าํ (Quantity of Work) ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการทาํงาน 

2. ปริมาณงานที่ไดท้าํ (Quantity of Work) 

3. การพฒันาคุณภาพส่วนบุคคล (Personality Quality Development) ได้แก่ การมีความ

รับผิดชอบ การมีความคิดริเร่ิม มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด การพฒันา ความสามารถ ทกัษะ มีบุคลิกภาพ 

และมีความสามารถในการพูดคุย 

4. การพฒันาการจดัการบริหาร (Improvement in Performance of Administration) คือ การ

เป็นผูน้าํที่ดีของกลุ่มของตนเอง ความใส่ใจในการดาํเนินงานของผูร่้วมทีมงาน การสนับสนุน และ

การช่วยแกปั้ญหา 

ระเบียบวิธีวิจัย   

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเช่ือมั่น 30 ชุดแล้ว เก็บขอ้มูล

ก ับบุคลากรกรมบญัชีกลางส่วนกลาง จาํนวน 320 คน และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-Test และการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) 

สรุปผลการวิจัย  

1. สรุปข้อมูลด้านลักษณะประชากร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.40 

มีอายรุะหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 41.30 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 54.10 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ร้อยละ 59.10 และมีตาํแหน่งเป็นขา้ราชการ ร้อยละ 55.90 

2. สรุปพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ใชส่ื้อสังคมประเภท Line 

ร้อยละ 53.10 รองลงมา คือ Facebook ร้อยละ 34.70 มีความถ่ีในการใชส่ื้อสังคมทุกวนั ร้อยละ 86.60 

ใชส่ื้อสงัคมที่บา้น หรือหอพกั ร้อยละ 62.20 รองลงมา คือ ท่ีทาํงาน ร้อยละ 33.80 ใชส่ื้อสังคมเพื่อ

ติดต่อกบัเพื่อน ร้อยละ 53.40 รองลงมา คือ ผูร่้วมงาน ร้อยละ 28.10 และมีค่าใชจ่้ายในการใช้ส่ือ

สังคมโดยเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 301-600 บาท ร้อยละ 45.30 รองลงมา คือ 601-900 บาท ร้อยละ 

24.70 

3. สรุปความพึงพอใจจากการใช้ส่ือสังคม 

ดา้นอุปกรณ์ที่ใช ้ความพงึพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.16 เม่ือแยกพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ มีความพึงพอใจในการใชส่ื้อสังคมจากโทรศพัทเ์คล่ือนที่ (Smart Phone) มากที่สุด ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 9.05 รองลงมา คือ มีความพงึพอใจในการใชส่ื้อสังคมจากคอมพิวเตอร์พกพา (Note Book) 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.67 
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ดา้นรูปแบบของเน้ือหา ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 7.67 เมื่อแยกพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจในเน้ือหาของส่ือสังคมรูปแบบรูปภาพมากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

7.96 รองลงมา คือ มีความพงึพอใจในเน้ือหาของส่ือสงัคมรูปแบบวดิีโอ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.83 

ดา้นลกัษณะของเน้ือหา ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 8.00 เมื่อแยกพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า มีความพงึพอใจในการใชส่ื้อสงัคมเพือ่การสนทนา ติดต่อส่ือสาร และแลกเปล่ียน

ความเห็นในการทาํงานมากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.25 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในการใช้ส่ือ

สงัคมเพือ่การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ศึกษา และเพิม่พนูความรู้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.22 

4. สรุปประสิทธิผลในการทํางานจากการใช้ส่ือสังคม พบว่า ประสิทธิผลในการทาํงานโดย

การใช้ส่ือสังคมของกลุ่มตวัอยา่งโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 8.05 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ส่ือสังคมมีความหลากหลาย สะดวก รวดเร็วในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององคก์รมาก

ที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.25 รองลงมา คือ ช่วยสร้างสมัพนัธภาพที่ดีกบัผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.18 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และประเภทตาํแหน่ง

ที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังาน

แตกต่างกนั 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม ไดแ้ก่ ส่ือสังคมที่ใช ้สถานที่ที่ใช ้และบุคคลที่

ติดต่อที ่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชสื้่อสังคมเพื ่อประกอบการ

ปฏิบติังานแตกต่างกนั ยกเวน้ ความถ่ีในการใช ้และค่าใชจ่้ายในการใชส่ื้อสังคมโดยเฉล่ียต่อเดือน

ไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังาน 

ปัจจยัความพึงพอใจจากการใชส่ื้อสงัคม ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบของเน้ือหา และลกัษณะของเน้ือหา

มีความสมัพนัธ ์ต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังาน ยกเวน้ ดา้น

อุปกรณ์ที่ใชไ้ม่มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการ

ปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลางส่วนกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (MRA) 

 

Model Summary 

Model R R square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.819a 0.671 0.667 0.75461 

a. Predictors: (Constant), ความพึงพอใจดา้นลกัษณะของเน้ือหา, ดา้นอุปกรณ์ท่ีใช,้ ดา้นรูปแบบของเน้ือหา 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1    Regression 333.315 3 122.105 214.432 0.000a 

      Residual 179.942 316 0.569 

      Total 546.257 319  

a. Predictors: (Constant), ความพึงพอใจดา้นลกัษณะของเน้ือหา, ดา้นอุปกรณ์ท่ีใช,้ ดา้นรูปแบบของเน้ือหา 

b. Dependent Variable: ประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคม 

 

Coefficientsa 

ความพงึพอใจจาก 

การใชส่ื้อสงัคม 

สมัประสิทธ์ิ 

การถดถอย 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

(Beta) Tolerance VIF 

 1  (ค่าคงที่)  2.801 0.005   

     ดา้นอุปกรณ์ที่ใช ้ 0.015 0.405 0.686 0.751 1.332 

     ดา้นรูปแบบของเน้ือหา 0.207 4.606 0.000 0.516 1.938 

     ดา้นลกัษณะของเน้ือหา 0.662 15.380 0.000 0.563 1.775 

a. Dependent Variable: ประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคม 

* นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig. * ผลลพัธ ์** 

ปัจจัยด้านลักษณะ

ประชากร 

เพศ 

อาย ุ

สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา 

ประเภทตาํแหน่ง 

t-test 

F-test 

F-test 

F-test 

F-test 

0.415 

0.355 

0.621 

0.176 

0.564 

2 

2 

2 

2 

2 

ปัจจยัดา้พฤติกรรม

การใชส่ื้อสงัคม 

ส่ือสงัคมที่ใช ้

ความถ่ีในการใช ้

สถานที่ที่ใช ้

บุคคลที่ติดต่อ 

ค่าใชจ่้ายในการใชส่ื้อสงัคมโดยเฉล่ียต่อ

เดือน 

F-test 

F-test 

F-test 

F-test 

F-test 

0.012 

0.412 

0.020 

0.025 

0.315 

1 

2 

1 

1 

2 

ปัจจยัความพพึอใจ

จากการใชส่ื้อ

สงัคม 

ดา้นอุปกรณ์ที่ใช ้

ดา้นรูปแบบของเน้ือหา  

ดา้นลกัษณะของเน้ือหา 

MRA 

MRA 

MRA 

0.686 

0.000 

0.000 

2 

1 

1 

หมายเหตุ: 1. ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 * 

   2. ผลลพัธ์ ** 1 หมายถึง สอดคลอ้งหรือยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

   2 หมายถึง ไม่สอดคลอ้งหรือปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติจริง 

 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อ

ประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง

ส่วนกลาง ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏิบติัจริง ดงัต่อไปน้ี 

1. ส่วนราชการควรมีการสํารวจคุณลักษณะที่เหมาะสมในการใช้งานของส่ือสังคมแต่ละ

ประเภท เพื่อนํามากําหนดแนวทางการใช้งานส่ือสังคมเพื่อประกอบการทาํงานให้เหมาะสม 

เน่ืองจากพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมในดา้นส่ือสังคมที่ใช ้ มีนัยสาํคญัต่อประสิทธิผลในการทาํงาน

โดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังาน แสดงว่า การใช้งานส่ือสังคมที่แตกต่างกันทาํให้

ประสิทธิผลในการทาํงานแตกต่างกนัออกไป ดงันั้น ควรมีการกาํหนดนโยบาย หรือแนวทางปฏิบติัที่

เจนชดัวา่ จะใหบุ้คลากรนาํส่ือสังคมประเภทใด มาใชก้บังานประเภทใด เพือ่ใหก้ารปฏิบติังานเป็นไป

ในแนวทางเดียวกนั 

 2. ส่วนราชการควรผ่อนคลายกฎระเบียบอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานของบุคลากร 

เน่ืองจากพฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคมในดา้นสถานท่ีท่ีใช ้มีนยัสาํคญัต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดย

การใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังาน ดงันั้น จึงควรอนุญาตใหบุ้คลากรสามารถนาํงานไปทาํ

ที่บา้น หรือสถานที่ที่ใชง้านสะดวกได ้โดยอาศยัเคร่ืองมือหรือช่องทางในการส่ือสารผ่านส่ือสังคม

ที่กาํลงัเป็นที่นิยมอยูใ่นปัจจุบนั ช่วยในการส่งเอกสาร หรือไฟล์งานระหวา่งกนั เช่น ผา่นทาง Line 

หรือ Facebook เป็นตน้ อนัเป็นการอาํนวยความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัวถีิ

ชีวติของคนในยคุปัจจุบนั และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ราชการ 

 3. ส่วนราชการควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการใช้งานส่ือสังคมอย่าง

สร้างสรรค ์ เน่ืองจากพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมในดา้นบุคคลที่ติดต่อ มีนยัสาํคญัต่อประสิทธิผลใน

การทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังาน แสดงวา่ บุคคลที่ติดต่อมีส่วนสาํคญัที่ทาํ

ให้บุคลากรมีประสิทธิผลในการทาํงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะบุคลากรใช้ส่ือสังคมใน

การติดต่อกับเพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ซ่ึงถือไดว้่าเป็น

แหล่งความรู้ที่สาํคญัขั้นปฐมภูมิ โดยเฉพาะหากบุคลากรใชติ้ดต่อกบัผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญในงานที่ปฏิบติั

ยอ่มเกิดประโยชน์เป็นอยา่งสูงต่อองคก์ร เพราะความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) เป็นความรู้ท่ีมีคุณค่า 

และถือเป็นทรัพยสิ์นที่สาํคญัขององคก์รอยา่งหน่ึง ในขณะท่ีส่ือสังคมช่วยสร้างสัมพนัธภาพทีดี่

ให้กบัผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกนัได ้ดงันั้น จึงควรส่งเสริมบุคลากรใหมี้การติดต่อส่ือสารกนัผา่นทางส่ือ

สังคม เช่น มีการตั้งกลุ่ม Line หรือ Facebook เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหว่างกัน ให้คาํปรึกษา แนะนาํในเร่ืองของการทาํงาน และเป็นช่องทางสาํคญัในการถ่ายทอด

องคค์วามรู้ (knowledge sharing) ระหวา่งบุคลากร 
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4. ส่วนราชการควรคาํนึงถึงรูปแบบของเน้ือหาที่เผยแพร่หรือนาํเสนอ เน่ืองจากความพึง

พอใจจากการใชส่ื้อสังคมในดา้นรูปแบบของเน้ือหา มีนัยสาํคญัต่อประสิทธิผลในการทาํงาน

โดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบ การปฏิบติังาน จึงควรนาํเสนอเน้ือหาผ่านส่ือสังคมในรูปแบบ

รูปภาพ โดยเฉพาะการนาํเสนอแบบ Infographic ซ่ึงย่อมาจาก Information Graphic คือ ภาพหรือ

กราฟิก ซ่ึงบ่งช้ีถึงขอ้มูลไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตวัเลขฯลฯ เรียกว่า เป็นการย่นย่อขอ้มูลเพื่อให้

ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซ่ึงเหมาะสําหรับผูค้นในยุคไอทีที่ตอ้งการเข้าถึง ขอ้มูล

ซับซ้อนมหาศาลในเวลาอนัจาํกดั (เหตุผลเพราะมนุษยช์อบ และจดจาํภาพสวยๆ ไดม้ากกว่าการ

อ่าน) และในปัจจุบนักําลงัเป็นที ่นิยมในโลกของ Social Network ประโยชน์และพลงัของ 

Infographic มีอยูม่ากมาย เพราะดว้ยแผนภาพสวยๆ สามารถทาํให้คนทัว่ไปสามารถเขา้ถึง เขา้ใจ 

ขอ้มูลปริมาณมากๆ ดว้ยแผนภาพเพยีงภาพเดียวเท่านั้น ดว้ยขอ้มูลที่ถูกคดักรองมาเป็นอยา่งดี ทาํ

ให้ผูอ่้านเขา้ใจไดง่้าย เป็นวิธีการนาํเสนอขอ้มูลเชิงสร้างสรรค ์ ซ่ึงสามารถหยบิยกเร่ืองราวเล็กๆ ไป

จนถึงเร่ืองราวใหญ่โตมานาํเสนอในมุมมองที่แปลกตา ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบนั 

5. ส่วนราชการควรคาํนึงถึงลกัษณะของเน้ือหาที่เผยแพร่หรือนาํเสนอ เน่ืองจากความพึง

พอใจจากการใชส่ื้อสังคมในด้านลักษณะของเน้ือหา มีนัยสาํคญัต่อประสิทธิผลในการทาํงาน

โดยการใชส่ื้อสังคมเพื่อประกอบ การปฏิบตัิงาน จึงควรให้ความสาํคญักบัลกัษณะของเน้ือหาที่

เผยแพร่หรือนาํเสนอในลกัษณะเป็นการให้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ และเพิม่พนูความรู้แก่บุคลากร 
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ปัจจยัด้านลกัษณะประชากร พฤติกรรม และความพงึพอใจทีม่ผีลต่อประสิทธิผลในการ

ทาํงาน โดยการใช้ส่ือสังคมเพ่ือประกอบการปฏบิัติงาน:  

กรณศึีกษาบริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮลโคน่ิง จาํกดั 

 (FACTORS ON DEMOGRAPHIC, BEHAVIORS AND SATISFACTION 

AFFECTING WORK EFFECTIVENESS BY APPLYING SOCIAL MEDIA 

FOR WORK: THE CASE STUDY OF CHUCHAWAL-ROYAL HASKONING 

COMPANY LIMITED) 

นครินทร์ โตเล็ก1 

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

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร 

(2) ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคม (3) ศึกษาความสมัพนัธข์องความพงึพอใจที่มี

ผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบ การปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั 

ชชัวาลย-์รอยลั แฮลโคน่ิง จาํกดั ประชากรที่ใชศึ้กษา คือ บุคลากรบริษทั ชชัวาลย-์รอยลั แฮลโคน่ิง 

จาํกดั โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 124 คน 

สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-

test และ Multiple Regression Analysis 

 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 26-35 ปีสถานภาพ

โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท มี

พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมประเภท Line ใชส่ื้อสังคมทุกวนั ใชท้ี่บา้นหรือหอพกั ใชเ้พื่อติดต่อกับ

เพื่อน และมีค่าใชจ่้ายในการใชส่ื้อสังคมโดยเฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 301-600 บาท โดยความพึง

พอใจจากการใชส่ื้อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นอุปกรณ์ที่ใช้

จากโทรศพัทเ์คล่ือนที่ (smart phone) ดา้นรูปแบบของเน้ือหาพึงพอใจเน้ือหาแบบวีดิโอ และสติก

เกอร์ และด้านลกัษณะของเน้ือหามีความพึงพอใจในการใช้ส่ือสังคมเพื่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

ศึกษา และเพิม่พนูความรู้ สาํหรับประสิทธิผลในการทาํงานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสิทธิผลใน

การทาํงานเน่ืองจากส่ือสังคมมีความหลากหลาย สะดวก รวดเร็วในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของ

องคก์ร 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Twin Program รุ่น 2/1 กลุ่ม 4) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการ

ใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังานแตกต่างกนั ปัจจยัด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม ไดแ้ก่ 

สถานที่ที่ใช ้และบุคคลที่ติดต่อที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคม

เพือ่ประกอบการปฏิบติังานแตกต่างกนั ยกเวน้ ส่ือสงัคมที่ใช ้ความถ่ีในการใช ้และค่าใชจ่้ายในการ

ใช้ส่ือสังคมโดยเฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อ

ประกอบการปฏิบติังาน ในขณะที่ปัจจยัความพงึพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบของเน้ือหา และลกัษณะ

ของเน้ือหามีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการ

ปฏิบติังาน ยกเวน้ ดา้นอุปกรณ์ที่ใชไ้ม่มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อ

สังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังานของบุคลากรบริษัท ชัชวาลย-์รอยลั แฮลโคน่ิง จาํกัด อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  

คาํสําคญั : ส่ือสงัคม, ประสิทธิผล, บริษทั ชชัวาลย-์รอยลั แฮลโคน่ิง จาํกดั 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to ( 1 )  study discrepancy of factors on demographic 

characteristics (2)  study discrepancy of behaviors on social media usage (3)  study correlations of 

satisfaction toward work effectiveness by using social media for works of personnel of Chuchawal-

Royal Haskoning Company Limited. The population was selected from personnel of Chuchawal-

Royal Haskoning Company Limited. The questionnaire was employed for compiling data. The 

sample group consisted of 124 cases. And the statistics applied for data analysis included frequency, 

percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and multiple regression analysis. 

The findings indicate that the majority of respondents are female; aged around 26-35 years; 

marital status is single; education level is Bachelor’s degree; and The average monthly income of 

less than or equal 25,000 baht. For behaviors on using social media “Line”, they use social media 

every day at home for chat with friends and they spend around 301-600 Baht per month for using 

social media. For satisfaction toward using social media for work, the majority of them are satisfied 

with equipment (smart phone). For content pattern, they are satisfied with video and stickers. For 

content features, they are satisfied with using social media for information, education and 

knowledge. For efficiency in teamwork, the work effectiveness was found in the majority of 
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respondents since social media contains diversity, convenience and speed for disseminating 

information within an organization.  

The hypothesis test has shown the various factors on demographic characteristics include 

gender, age, marital status, education level and the average income per month have no effect to 

work effectiveness by using social media. For behaviors on location, and contact person, it  is found 

that different factors have effect to work effectiveness by using social media for work, except for 

difference of social media usage include, frequency and monthly spending for using social media. 

They have no effect to work effectiveness. The factors on satisfaction include content pattern and 

content features have effect to work effectiveness by using social media for work, except for 

equipment. Meantime, the social media usage for works by personnel of Chuchawal-Royal 

Haskoning Company Limited is statistical significant at the level of 0.05. 

 

KEY WORDS:  SOCIAL MEDIA, EFFECTIVENESS, CHUCHAWAL-ROYAL HASKONING 

COMPANY LIMITED 
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บทนํา  

ปัจจุบนัโลกไดก้า้วเขา้สู่ยคุดิจิตอล ส่ือสังคม หรือ Social Media ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการ

ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เน่ืองด้วยการพฒันาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

สารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น โทรศพัทมื์อถือ (Smart Phone) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) 

แท็บเล็ต (Tablet) และแอปพลิเคชั่น(Application) บนโทรศพัท์มือถือ อีกทั้งการเจริญเติบโตของ

โครงสร้างพื้นฐาน และการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งจาก

ภายในที่อยู่อาศยั และผ่านทางเคร่ืองมือส่ือสารพกพาต่างๆ ภายในประเทศ มีอัตราเพิ่มขึ้นอยา่ง

รวดเร็ว จึงทาํให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้ น และทาํให้ผูค้นสามารถ

ติดต่อส่ือสารกนัไดง่้าย อีกทั้งพฤติกรรมการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก เม่ือ

เทียบกบัพฤติกรรมในอดีต และสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้ง ผูค้นมีการใชชี้วิตอยา่งเร่งรีบ 

การส่ือสารขอ้มูลดว้ยรูปแบบเก่าๆ อาจไม่สามารถรองรับความตอ้งการการส่ือสารขอ้มูลของผูค้น

ในปัจจุบนัได้ ส่ือสังคมจึงเป็นหน่ึงในทางเลือกของการส่ือสารขอ้มูลในรูปแบบใหม่ที่มีการใช้

เทคโนโลยเีขา้มาเก่ียวขอ้ง เหมาะสาํหรับผูค้นในโลกปัจจุบนั และโลกอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิง่

การใชส่ื้อสงัคมผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ หรือสมาร์ทโฟน 

ส่ือสงัคม เป็นการติดต่อส่ือสารผา่นระบบเครือข่ายรูปแบบใหม่ที่ผูค้นสามารถทาํความรู้จกั

กันร่วมแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนขอ้มูล ทาํกิจกรรมต่างๆ บนโลก

อินเทอร์เน็ตเป็นจาํนวนมาก และสามารถเช่ือมโยงถึงกนั ทาํความรู้จกักนั ส่ือสารถึงกนัได ้ เกิดเป็น

การพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลช่องทางใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเร่ิมพฒันามาตั้งแต่ยงัไม่รู้จกักนั

มาก่อน จนพฒันากลายมาเป็นเพื่อนในเวลาต่อมา ดงันั้น การใชบ้ริการส่ือสังคมน้ีจะมีกลุ่มผูใ้ช้ที่

หลากหลายตามลกัษณะประชากร เช่น เพศ อาย ุและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั รวมถึงผูใ้ช้จะ

เลือกใชส่ื้อสังคมตามพฤติกรรมที่ตรงกบัตนเอง เช่น Facebook Twitter Instagram Line WhatsApp 

และ Youtube เป็นตน้ ใหต้รงกบัความพงึพอใจตามท่ีตอ้งการ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชเ้อง ปัจจุบนั 

ส่ือสังคมแมจ้ะเพิ่งเกิดขึ้นมาในโลกออนไลน์ไดไ้ม่นาน แต่ดว้ยความที่เป็นส่ือสมยัใหม่ และยงัมี

อานุภาพที่ทาํให้โลกแคบลง ผูค้นทัว่โลกห่างไกลกนัขา้มทวีปก็สามารถเห็นหน้า หรือพูดคุยกนัได้

ไม่ยาก (Real-Time Communication) ดว้ยเหตุน้ี จึงทาํใหส่ื้อชนิดน้ีสามารถสร้างความนิยมจนมียอด

ผูใ้ชบ้ริการจาํนวนมาก ถือวา่เป็นนวตักรรมท่ีเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารในยคุปัจจุบนั 

ปัจจุบนัหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ไดใ้ชป้ระโยชน์จากส่ือสงัคมเพือ่อาํนวยความสะดวก

ในการทาํงานด้านต่างๆ ไม่ว่าเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล การคน้ควา้หาขอ้มูล การรับ-ส่งงานใน

องคก์รหรือระหว่างบุคคล การพูดคุยสนทนา การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั ส่ือสังคม จึงเป็น

ช่องทางหน่ึงในการติดต่อส่ือสารกบับุคคลภายใน และภายนอกองคก์รได ้ถา้หากบุคลากรในองคก์ร
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มีความรู้ ความเขา้ใจในการใชง้านส่ือสงัคมจะทาํให้เกิดประโยชน์ต่อการขบัเคล่ือนประสิทธิผลใน

การทาํงานใหแ้ก่พนกังานในองคก์รเป็นอยา่งมาก ในทางกลบักนั หากพบวา่ บุคลากรในองคก์รไม่มี

ความรู้ ความเขา้ใจในการใชง้านแลว้ อาจเกิดปัญหาที่ตามมา เช่น การสนใจในการเขา้ใชส่ื้อสงัคม

จนขาดความเอาใจใส่ในการทาํงาน ทาํให้ประสิทธิผลในการทาํงานลดลง การใส่ขอ้มูลในเชิงไม่

สร้างสรรค ์แทนที่จะเป็นการพฒันาองคก์ร กลบักลายเป็นปัญหาภายในหน่วยงาน ทาํให้ส้ินเปลือง

ทรัพยากร และอาจตอ้งใชง้บประมาณอยา่งมหาศาลในการแกปั้ญหา อีกทั้งขอ้จาํกดัของส่ือสังคมที่

ตอ้งคาํนึงถึงประเภทขององคก์รว่าจะสามารถส่ือสารดว้ยส่ือสังคมไปยงักลุ่มเป้าหมายขององคก์ร

ตนเองไดห้รือไม่ อยา่งไร 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ บริษทั ชัชวาลย-์รอยลั แฮลโคน่ิง จาํกัด ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัที่

ปรึกษา ออกแบบ วิศวกร และผูจ้ ัดการโครงการ รวมความเช่ียวชาญระดับโลก ความรู้และ

ประสบการณ์ของพนักงาน ให้คาํปรึกษาดา้นวิศวกรรม และบูรณาการบริการที่ไดม้าตรฐานสากล 

บริษทัไดมี้การนาํส่ือสงัคมมาใชใ้นการทาํงานมากขึ้น เพือ่ใหเ้กิดประสิทธิผลในการทาํงาน และให้

บุคลากรทุกคนในองคก์รใชส่ื้อสังคมให้เกิดประโยชน์ และนาํไปสู่การพฒันาให้เกิดประสิทธิผล

เพิม่มากขึ้น ผูว้จิยัจึงสนใจที่จะศึกษา “ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร พฤติกรรม และความพงึพอใจที่

มีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังาน: กรณีศึกษาบริษทั 

ชชัวาลย-์รอยลั แฮลโคน่ิง จาํกดั”  เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะการใชส่ื้อสังคมที่มีลกัษณะประชากรที่

แตกต่างกนั เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ทราบถึงพฤติกรรม

การใชส่ื้อสงัคมเพือ่ตอบสนองความตอ้งการในวตัถุประสงคท์ี่แตกต่างกนั รวมทั้ง ความพงึพอใจใน

การใชง้านส่ือสังคม เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจขององคก์รสาํหรับการวางแผนในการ

เลือกใช้ส่ือสังคมให้มีประสิทธิผลสูงสุด นําไปประยุกต์ใช้กับการทาํงานขององค์กรได้ และ

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัด้านลกัษณะประชากรที่มีผลต่อประสิทธิผลในการ

ทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั ชชัวาลย-์รอยลั แฮลโค

น่ิง จาํกดั 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการ

ทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั ชชัวาลย-์รอยลั แฮลโค

น่ิง จาํกดั 

3. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธข์องความพงึพอใจท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้

ส่ือสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั ชชัวาลย-์รอยลั แฮลโคน่ิง จาํกดั 
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สมมติฐานการวิจัย  

1. ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการ

ปฏิบติังานแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคม ไดแ้ก่ ส่ือสงัคมที่ใช ้ความถ่ีในการใช ้สถานที่ที่ใช ้

บุคคลที่ติดต่อ และค่าใชจ่้ายในการใชส่ื้อสังคมโดยเฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิผล

ในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นอุปกรณ์ที่ใช ้ดา้นรูปแบบของเน้ือหา และดา้นลกัษณะ

ของเน้ือหามีความ สัมพนัธ์ต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการ

ปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั ชชัวาลย-์รอยลั แฮลโคน่ิง จาํกดั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.  ผลการวิจยัน้ีคาดว่าสามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจ และ

พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมที่มีผลต่อประสิทธิผลการทาํงานของบุคลากรบริษทั ชชัวาลย-์รอยลั แฮล

โคน่ิง จาํกัด ซ่ึงสามารถนําแนวทางต่างๆ ไปพฒันา และปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลที่ดีในการ

ทาํงาน นาํไปประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งได ้

2.  ผลการวิจยัน้ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์สาํหรับผูบ้งัคบับญัชาสามารถนาํไปประกอบ การ

พิจารณาวางแผนพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากรบริษทั ชัชวาลย-์รอยลั แฮลโคน่ิง 

จาํกดั รวมทั้ง ปรับปรุงแนวทางการบริหารจดัการใหบ้รรลุเป้าหมาย 

3.  ผลการวิจัยน้ีคาดว่าจะเป็นขอ้มูลให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่สนใจถึง

พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดาํเนินกิจกรรมตามที่ตอ้งการ และ

สามารถนาํผลวจิยัในคร้ังน้ีไปศึกษาคน้ควา้ต่อเน่ืองได ้

4. ผลการวิจัยน้ีคาดว่าจะเป็นข้อมูลสําคัญในการกําหนดนโยบาย หรือกฎระเบียบที่

เก่ียวขอ้งกับการใช้ส่ือสังคมให้แก่บริษทัที่ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัที่ปรึกษา ออกแบบ วิศวกร และ

ผูจ้ดัการโครงการได ้
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กรอบแนวคดิ  

 

ตัวแปรอิสระ                                                                       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจยัลกัษณะประชากร 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  
พฤติกรรมการใช้สือ่สงัคม 

- ส่ือสงัคมที่ใช ้

- ความถ่ีในการใช ้

- สถานที่ที่ใช ้

- บุคคลที่ติดต่อ 

- ค่าใชจ่้ายในการใชส่ื้อสงัคมโดยเฉล่ียต่อเดือน 

ความพงึพอใจจากการใช้สือ่สงัคม 

- ดา้นอุปกรณ์ที่ใช ้

- ดา้นรูปแบบของเน้ือหา 

- ดา้นลกัษณะของเน้ือหา 

 

ประสทิธิผลในการทํางานโดยการใช้ 

สือ่สงัคมเพ่ือประกอบการปฏิบติังาน 
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แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัด้านลักษณะประชากร พฤติกรรม 

และความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการ

ปฏิบติังาน: กรณีศึกษาบริษทั ชชัวาลย-์รอยลั แฮลโคน่ิง จาํกดั ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่  

Kaplan และ Haenlein (2010) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของส่ือสงัคม วา่คือ กลุ่มแอพพลิเคชัน่บน

อินเทอร์เน็ตที่มีการสร้างบนระบบความคิดอนัเป็นรากฐานท่ีผสมผสานระหว่างแนวคิดทางสงัคม

และเทคโนโลย ีเช่น Facebook, Twitter, YouTube และ Wiki เป็นตน้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้บัญญติัศัพท์ Social Media ไวว้่า ปัจจุบันการส่ือสารของ

มนุษยไ์ดรั้บการพฒันาใหส่ื้อสารถึงกนัอยา่งรวดเร็ว อนัเป็นผลมาจากความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ที่ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของมนุษยม์ากขึ้น ส่ือชนิดหน่ึงที่ผูใ้ชส้ามารถมี

ส่วนร่วมสร้าง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได ้คือ Social Media คาํน้ี 

คณะกรรมการจดัทาํพจนานุกรมศพัทค์อมพิวเตอร์และเทคโนโลย ีสารสนเทศ ราชบณัฑิตยสถาน 

บญัญติัศพัทว์า่ ส่ือสงัคม หรือที่คนทัว่ไปเรียกวา่ ส่ือออนไลน์ หรือส่ือสงัคมออนไลน์ ในทางเทคนิค 

ส่ือสงัคม จะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหน่ึงท่ีทาํงานโดยใชพ้ื้นฐานและเทคโนโลยขีองเวบ็ตั้งแต่รุ่น 2.

๐ เช่น บีโบ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่างๆ ในทางธุรกิจเรียก ส่ือ

สังคม ว่า ส่ือที่ผูบ้ริโภคสร้างขึ้น (Consumer-Generated Media หรือ CGM) สําหรับกลุ่มบุคคลผู ้

ติดต่อส่ือสารกนัโดยผ่านส่ือสังคม ซ่ึงนอกจากจะส่งข่าวสารขอ้มูลแลกเปล่ียนกนัแล้ว ยงัอาจทาํ

กิจกรรมที่สนใจร่วมกนัดว้ย กลุ่มบุคคลที่ติดต่อ ส่ือสารกันโดยผ่านส่ือสังคมดังกล่าว คือ Social 

Network ซ่ึงคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บญัญติัศพัท ์Social Network วา่ เครือข่ายสงัคม ในเครือข่ายสงัคม กลุ่ม “เพือ่น” หรือ “ผูติ้ดต่อกนั” 

จะตอ้งแนะนาํตนเองอยา่งสั้นๆ โดยทัว่ไปซอฟตแ์วร์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมจะเปิดโอกาสให้

กลุ่มเพื่อนๆ วิพากษว์ิจารณ์กนัเองได ้ส่งขอ้ความส่วนตวั และเขา้ไปอ่านขอ้ความของเพื่อนๆ ใน

กลุ่มได ้ซอฟตแ์วร์บางประเภทจะสามารถให้เพื่อนๆ เพิ่มเสียง และภาพเคล่ือนไหวลงในประวติั

ของตนไดด้ว้ย นอกจากน้ี เพื่อนบางคนก็อาจจะสร้างโปรแกรมยอ่ยๆ ขึ้นมาให้ใชร่้วมกนัได ้เช่น 

เล่นเกม ถามปัญหา หรือปรับแต่งรูปภาพ ทาํใหบ้างคนมีผูส้มคัรเขา้มาเป็นเพือ่นดว้ยมากมาย  

โดยสรุป ส่ือสงัคม หมายถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นส่ือกลางที่ใหบุ้คคลทัว่ไปมีส่วนร่วม

สร้าง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได ้ไดแ้ก่ Facebook, Twitter, Instagram, 

Line, WhatsApp, YouTube, Blog, Wiki และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

วิธีการที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของงาน (สีมา สีมานันท์, 2522 อ้างถึงใน นพพร 

เจริญสุข 2540, 28) มี 4 วธีิ คือ 
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1. วธีิการจดบนัทึกปริมาณงาน ใชก้บังานประจาํท่ีทาํตามแบบแผนซํ้ าๆ กนั  

2. การใช้มาตรประเมินค่า ซ่ึงจะกําหนดรายการท่ีต้องการจะประเมินเอาไวแ้ล้วให้ผู ้

ประเมินจาํแนกคุณลกัษณะของส่ิงที่ตอ้งการประเมิน วา่มีลกัษณะนั้นๆ มากนอ้ยเพยีงใด 

3. การตรวจสอบ (Check list) ผูป้ระเมินตอบคาํถามเก่ียวกบัลกัษณะของส่ิงที่ประเมิน โดย

เขียนเคร่ืองหมายลงในช่องคาํตอบที่เตรียมไวแ้ลว้ว่า ส่ิงที่ประเมินนั้น มีคุณลกัษณะนั้นหรือไม่ ซ่ึง

เป็นวธีิที่ใกลเ้คียงกบัวธีิที่ 2 

4. วิธีเปรียบเทียบส่ิงที่ตอ้งการประเมินทีละคู่ โดยพิจารณาจากคุณสมบติั หรือผลงาน แลว้

ตดัสินทีละคู่วา่ กลุ่มไหนดีกวา่กนั ทาํกนัจนครบ แลว้รวมคะแนนจดัลาํดบั 

วธีิการที่กล่าวมาขา้งตน้น้ี วธีิที่มีผูนิ้ยมใชก้นัมากที่สุด คือ การใชม้าตรประเมินค่า 

Cherrington (1994) กล่าววา่ การวดัสมัฤทธิผล หรือความสาํเร็จในการทาํงาน (Success) ใหพ้จิารณา 

องคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. คุณภาพของงานที่ไดท้าํ (Quantity of Work) ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการทาํงาน 

2. ปริมาณงานที่ไดท้าํ (Quantity of Work) 

3. การพฒันาคุณภาพส่วนบุคคล (Personality Quality Development) ได้แก่ การมีความ

รับผิดชอบ การมีความคิดริเร่ิม มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด การพฒันา ความสามารถ ทักษะ มี

บุคลิกภาพ และมีความสามารถในการพดูคุย 

4. การพฒันาการจดัการบริหาร (Improvement in Performance of Administration) คือ การ

เป็นผูน้าํที่ดีของกลุ่มของตนเอง ความใส่ใจในการดาํเนินงานของผูร่้วมทีมงาน การสนับสนุน และ

การช่วยแกปั้ญหา 

ระเบียบวิธีวิจัย   

การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความเช่ือมัน่ 30 ชุดแลว้ เก็บขอ้มูลกบั

บุคลากรบริษทั ชชัวาลย-์รอยลั แฮลโคน่ิง จาํกดั จาํนวน 124 คน และใชส้ถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล 

ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-Test และการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) 

สรุปผลการวิจัย  

1. สรุปข้อมูลด้านลักษณะประชากร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

50.80 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 52.04 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 67.70 จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ร้อยละ 63.70 และมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท ร้อยละ 30.60 

2. สรุปพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ใชส่ื้อสังคมประเภท Line 

ร้อยละ 54.00 รองลงมา คือ Facebook ร้อยละ 38.70 มีความถ่ีในการใชส่ื้อสงัคมทุกวนั ร้อยละ 93.50 
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ใชส่ื้อสังคมที่บา้น หรือหอพกั ร้อยละ 62.90 รองลงมา คือ ที่ทาํงาน ร้อยละ 29.00 ใชส่ื้อสังคมเพือ่

ติดต่อกบัเพื่อน ร้อยละ 58.90 รองลงมา คือ ผูร่้วมงาน ร้อยละ 25.80 และมีค่าใชจ่้ายในการใช้ส่ือ

สงัคมโดยเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 301-600 บาท ร้อยละ 36.30 รองลงมา คือ ต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 300 

บาท ร้อยละ 25.00 

3. สรุปความพึงพอใจจากการใช้ส่ือสังคม 

ดา้นอุปกรณ์ที่ใช ้ความพงึพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.89 เม่ือแยกพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า มีความพึงพอใจในการใชส่ื้อสังคมจากโทรศพัทเ์คล่ือนที่ (Smart Phone) มากที่สุด ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.78 รองลงมา คือ มีความพงึพอใจในการจากแทบ็เล็ต (Tablet) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.42 

ดา้นรูปแบบของเน้ือหา ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.44 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ มีความพงึพอใจในเน้ือหาของส่ือสงัคมรูปแบบวีดิโอ และสติกเกอร์มากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

7.61 รองลงมา คือ มีความพงึพอใจในเน้ือหาของส่ือสงัคมรูปแบบรูปภาพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.57 

ดา้นลกัษณะของเน้ือหา ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.55 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า มีความพึงพอใจในการใชส่ื้อสงัคมเพื่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ศึกษา และเพิ่มพูนความรู้มาก

ที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.72 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในการใชส่ื้อสังคมเพื่อการทาํงานร่วมกนั 

และบริหารองคค์วามรู้ขององคก์ร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.66 

4. สรุปประสิทธิผลในการทํางานจากการใช้ส่ือสังคม พบว่า ประสิทธิผลในการทาํงานโดย

การใชส่ื้อสังคมของกลุ่มตวัอยา่งโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.72 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ส่ือสังคมมีความหลากหลาย สะดวก รวดเร็วในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององคก์รมากที่สุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.00 รองลงมา คอื สามารถติดตามความคืบหนา้ในการทาํงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.80 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการ

ปฏิบติังานแตกต่างกนั 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม ไดแ้ก่ สถานที่ที่ใช ้และบุคคลที่ติดต่อที่แตกต่างกนัมี

ผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังานแตกต่างกนั ยกเวน้ 

ส่ือสังคมที่ใช้ ความถ่ีในการใช้ และค่าใช้จ่ายในการใช้ส่ือสังคมโดยเฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อ

ประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังาน 

ปัจจยัความพึงพอใจจากการใช้ส่ือสังคม ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบของเน้ือหา และลกัษณะของ

เน้ือหามีความสมัพนัธ ์ต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังาน 

ยกเวน้ ดา้นอุปกรณ์ที่ใชไ้ม่มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อ



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

80 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

ประกอบการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั ชชัวาลย-์รอยลั แฮลโคน่ิง จาํกดั อยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (MRA) 

Model Summary 

Model R R square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.776a 0.603 0.593 0.78501 

a. Predictors: (Constant), ความพึงพอใจดา้นลกัษณะของเน้ือหา, ดา้นอุปกรณ์ท่ีใช,้ ดา้นรูปแบบของเน้ือหา 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1    Regression 112.248 3 37.416 60.716 0.000a 

      Residual 73.950 120 0.616 

      Total 186.197 123  

a. Predictors: (Constant), ความพึงพอใจดา้นลกัษณะของเน้ือหา, ดา้นอุปกรณ์ท่ีใช,้ ดา้นรูปแบบของเน้ือหา 

b. Dependent Variable: ประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคม 

 

Coefficientsa 

ความพงึพอใจจาก 

การใชส่ื้อสงัคม 

สมัประสิทธ์ิ 

การถดถอย 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

(Beta) Tolerance VIF 

 1  (ค่าคงที่)  3.499 0.001   

     ดา้นอุปกรณ์ที่ใช ้ -0.005 -0.083 0.934 0.798 1.253 

     ดา้นรูปแบบของเน้ือหา 0.205 2.530 0.013* 0.506 1.976 

     ดา้นลกัษณะของเน้ือหา 0.626 8.005 0.000* 0.541 1.849 

a. Dependent Variable: ประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคม 

* นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig. * ผลลพัธ ์** 

ปัจจยัดา้นลกัษณะ

ประชากร 

เพศ 

อาย ุ

สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

t-test 

F-test 

F-test 

F-test 

F-test 

0.266 

0.088 

0.818 

0.818 

0.722 

2 

2 

2 

2 

2 

ปัจจยัดา้น

พฤติกรรมการใช้

ส่ือสงัคม 

ส่ือสงัคมที่ใช ้

ความถ่ีในการใช ้

สถานที่ที่ใช ้

บุคคลที่ติดต่อ 

ค่าใชจ่้ายในการใชส่ื้อสงัคมโดยเฉล่ียต่อ

เดือน 

F-test 

F-test 

F-test 

F-test 

F-test 

0.454 

0.235 

0.001 

0.016 

0.990 

2 

2 

1 

1 

2 

ปัจจยัความพงึ

พอใจจากการใชส่ื้อ

สงัคม 

ดา้นอุปกรณ์ที่ใช ้

ดา้นรูปแบบของเน้ือหา  

ดา้นลกัษณะของเน้ือหา 

MRA 

MRA 

MRA 

0.934 

0.013 

0.000 

2 

1 

1 

หมายเหตุ: 1. ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 * 

   2. ผลลพัธ์ ** 1 หมายถึง สอดคลอ้งหรือยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

   2 หมายถึง ไม่สอดคลอ้งหรือปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติจริง 

จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อ

ประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบตัิงาน: กรณีศึกษาบริษทั 

ชชัวาลย-์รอยลั แฮลโคน่ิง จาํกดั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพือ่ปฎิบติัการจริง ดงัต่อไปน้ี 

1. สําหรับผูป้ระกอบการที่ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับที่ปรึกษา ออกแบบ วิศวกร และผูจ้ดัการ

โครงการควรผ่อนคลายกฎระเบียบอนัเป็นอุปสรรคต่อการปฎิบติังานของบุคลากร เน่ืองจากพฤติกรรม

การใชส่ื้อสงัคมในดา้นสถานที่ที่ใชมี้นัยสาํคญัต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคมเพื่อ

ประกอบการปฏิบตัิงาน ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงควรอนุญาตใหบุ้คลากรของบริษทัสามารถนาํงาน

ของบริษทัไปทาํที่บ้าน หรือสถานที่ที่ใช้งานสะดวกได้ โดยอาศยัเคร่ืองมือหรือช่องทางในการ

ส่ือสารผา่นส่ือสงัคมที่กาํลงัเป็นที่นิยมอยูใ่นปัจจุบนั ช่วยในการส่งเอกสาร หรือไฟลง์านระหวา่งกนั 
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เช่น ผ่านทาง Line หรือ Facebook เป็นตน้ อนัเป็นการอาํนวยความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบติังาน

สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของคนในยคุปัจจุบนั และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องคก์ร 

2. สาํหรับผูป้ระกอบการควรใหก้ารส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของบริษทัในการใช้งาน

ส่ือสงัคมอยา่ง สร้างสรรค ์เน่ืองจากพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมในดา้นบุคคลที่ติดต่อ มีนัยสาํคญัต่อ

ประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการปฏิบตัิงาน แสดงว่า บุคคลท่ี

ติดต่อมีส่วนสาํคญัที่ทาํให้บุคลากรของบริษทัมีประสิทธิผลในการทาํงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งน้ี อาจ

เป็นเพราะบุคลากรใชส่ื้อสังคมในการติดต่อกบัเพื่อน หรือเพื่อนร่วมงานเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบั

การปฏิบติังาน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นแหล่งความรู้ที่สาํคญัขั้นปฐมภูมิ โดยเฉพาะหากบุคลากรของบริษทั

ใช้ติดต่อกับผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญในงานที่ปฏิบติัย่อมเกิดประโยชน์เป็นอย่างสูง เพราะความรู้ฝังลึก 

(Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ มีคุณค่า และถือเป็นทรัพย์สินที่สําคัญขององค์กรอย่างหน่ึง 

โดยเฉพาะกับสถานประกอบการที่ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับที่ปรึกษา ออกแบบ วิศวกร และผูจ้ดัการ

โครงการที่ไม่สามารถหาไดจ้ากเอกสารทัว่  ๆไป ในขณะที่ส่ือสังคมช่วยสร้างสัมพนัธภาพที่ดีให้กบัผูท้ี่

มีส่วนเก่ียวขอ้งกนัได ้ดงันั้น จึงควรส่งเสริมบุคลากรของบริษทัให้มีการติดต่อส่ือสารกนัผ่านทางส่ือ

สังคม เช่น มีการตั้งกลุ่ม Line หรือ Facebook เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ระหวา่งกนั ใหค้าํปรึกษาแนะนาํในเร่ืองของการทาํงาน และเป็นช่องทางสาํคญัในการถ่ายทอดองค์

ความรู้ (Knowledge Sharing) ระหวา่งบุคลากรขององคก์ร 

3. สําหรับผูป้ระกอบการหากมีการนําส่ือสังคมเข้ามาใช้เพื่อประกอบการทาํงานควร

คาํนึงถึงรูปแบบของเน้ือหาที่เผยแพร่หรือนาํเสนอ เน่ืองจากความพึงพอใจจากการใชส่ื้อสังคมใน

ด้านรูปแบบของเน้ือหามีนัยสําคัญต่อประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อ

ประกอบการปฏิบติังาน จึงควรนําเสนอเน้ือหาผ่านส่ือสังคมในรูปแบบรูปภาพ โดยเฉพาะการ

นาํเสนอแบบ Infographic ซ่ึงยอ่มาจาก Information Graphic คือ ภาพหรือกราฟิก ซ่ึงบ่งช้ีถึงขอ้มูล

ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตวัเลขฯลฯ เรียกว่า เป็นการยน่ยอ่ขอ้มูลเพื่อให้ประมวลผลไดง่้ายเพียงแค่

กวาดตามอง ซ่ึงเหมาะสาํหรับผูค้นในยคุไอทีท่ีตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลซับซอ้นมหาศาลในเวลาอนัจาํกดั 

(เหตุผลเพราะมนุษยช์อบ และจดจาํภาพสวยๆ ไดม้ากกว่าการอ่าน) และในปัจจุบนักาํลงัเป็นที่นิยม

ในโลกของ Social Network ประโยชน์และพลงัของ Infographic มีอยูม่ากมาย เพราะดว้ยแผนภาพ

สวยๆ สามารถทาํใหค้นทัว่ไปสามารถเขา้ถึง เขา้ใจ ขอ้มูลปริมาณมากๆ ดว้ยแผนภาพเพยีงภาพเดียว

เท่านั้น ดว้ยขอ้มูลที่ถูกคดักรองมาเป็นอยา่งดี ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจไดง่้าย เป็นวธีิการนาํเสนอขอ้มูลเชิง

สร้างสรรค ์ซ่ึงสามารถหยบิยกเร่ืองราวเล็กๆ ไปจนถึงเร่ืองราวใหญ่โตมานาํเสนอในมุมมองท่ีแปลก
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ตา ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบนั 

4. สําหรับผูป้ระกอบการหากมีการนําส่ือสังคมเข้ามาใช้เพื่อประกอบการทาํงานควร

คาํนึงถึงลกัษณะของเน้ือหาที่เผยแพร่หรือนาํเสนอ เน่ืองจากความพึงพอใจจากการใชส่ื้อสังคมใน

ดา้นลกัษณะของเน้ือหามีนยัสาํคญัต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคมเพื่อประกอบการ

ปฏิบติังาน จึงควรให้ความสาํคญักบัลกัษณะของเน้ือหาที่เผยแพร่หรือนาํเสนอในลกัษณะเป็นการให้

ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ และเพิม่พนูความรู้แก่บุคลากรขององคก์ร 
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ปัจจยัด้านลกัษณะประชากร พฤติกรรม และความพงึพอใจทีม่ผีลต่อประสิทธิผลในการ

ทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพ่ือประกอบการปฏบิัติงานของบุคลากร 

บริษัท แอล.พ.ีเอน็. ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

(FACTORS ON DEMOGRAPHIC, BEHAVIORS AND SATISFACTION 

AFFECTING WORK EFFECTIVENESS BY APPLYING SOCIAL MEDIA 

FOR WORK OF PERSONNEL 

OF L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED) 

พนิดา  ณ สุวรรณ1 

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

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร 

(2) ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคม (3) ศึกษาความสมัพนัธข์องความพงึพอใจที่มี

ผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั 

แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ประชากรที่ใชศึ้กษา คือ บุคลากรบริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดี

เวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 360 คน สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test  F-test  และ Multiple Regression Analysis 

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 26-35 ปีสถานภาพ

โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001-30,000 บาท มีพฤติกรรม

การใชส่ื้อสังคมประเภท Line ใชส่ื้อสังคมทุกวนั ใชท้ี่บา้นหรือหอพกั ใชเ้พื่อติดต่อกบัเพือ่น และมี

ค่าใชจ่้ายในการใชส่ื้อสังคมโดยเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 301-600 บาท โดยความพึงพอใจจากการ

ใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านอุปกรณ์ท่ีใช้จาก

โทรศพัท์เคล่ือนที่ (smart phone) ด้านรูปแบบของเน้ือหาพึงพอใจเน้ือหาแบบรูปภาพ และด้าน

ลกัษณะของเน้ือหามีความพงึพอใจในการใชส่ื้อสงัคมเพือ่การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ศึกษา และเพิม่พนู

ความรู้ สําหรับประสิทธิผลในการทาํงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสิทธิผลในการทาํงาน

เน่ืองจากส่ือสงัคมมีความหลากหลาย สะดวก รวดเร็วในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององคก์ร 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Twin Program รุ่น 2/1 กลุ่ม 4) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อ

ประกอบการปฏิบติังานแตกต่างกนั ยกเวน้ เพศ อาย ุและสถานภาพไม่มีผลต่อประสิทธิผล ในการ

ทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังานแตกต่างกนั ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชส่ื้อ

สังคม ไดแ้ก่ ส่ือสังคมที่ใช ้และบุคคลที่ติดต่อที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดย

การใชส่ื้อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังานแตกต่างกนั ยกเวน้ ความถ่ีในการใช ้สถานที่ที่ใช ้และ

ค่าใชจ่้ายในการใชส่ื้อสังคมโดยเฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือ

สังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังาน ในขณะท่ีปัจจยัความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นอุปกรณ์ท่ีใช ้รูปแบบ

ของเน้ือหา และลกัษณะของเน้ือหามีความสมัพนัธต่์อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคม

เพือ่ประกอบการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั : ส่ือสงัคม, ประสิทธิผล, บริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to ( 1 )  study discrepancy of factors on demographic 

characteristics (2)  study discrepancy of behaviors on social media usage (3)  study correlations of 

satisfaction toward work effectiveness by using social media for works of personnel of L.P.N. 

Development Public Company. The population was selected from personnel of L.P.N. Development 

Public Company. The questionnaire was employed for compiling data. The sample group consisted 

of 360 cases. And the statistics applied for data analysis included frequency, percentage, mean, 

standard deviation, t-test, F-test and multiple regression analysis. 

The findings indicate that the majority of respondents are female; aged around 26-35 years; 

marital status is single; education level is Bachelor’s degree; and The average income per 

month around 20,001-30,000 baht. For behaviors on using social media “Line”, they use social 

media every day at home for chat with friends and they spend around 301-600 Baht per month for 

using social media. For satisfaction toward using social media for work, the majority of them are 

satisfied with equipment (smart phone). For content pattern, they are satisfied with photos. For 

content features, they are satisfied with using social media for information, education and 

knowledge. For efficiency in teamwork, the work effectiveness was found in the majority of 
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respondents since social media contains diversity, convenience and speed for disseminating 

information within an organization.  

The hypothesis test has shown the various factors on demographic characteristics including 

education level and the average income per month have effect to work effectiveness by using social 

media. Except for gender, age and marital status have no effect to difference work effectiveness by 

using social media. For behaviors on social media usage include difference of social media and 

contact person, it  is found that different factors have effect to work effectiveness by using social 

media for work differently, except for use location, frequency and monthly spending for using social 

media. They have no effect to work effectiveness. The factors on satisfaction including equipment, 

content pattern and content features  have effect  to work  effectiveness  by  using  social media  for 

work. Meantime, the social media usage for works by personnel of L.P.N. Development Public 

Company is statistical significant at the level of 0.05. 

 

KEY WORDS: SOCIAL MEDIA, EFFECTIVENESS, L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED 

 

บทนํา  

ปัจจุบนัโลกไดก้า้วเขา้สู่ยคุดิจิตอล ส่ือสังคม หรือ Social Media ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการ

ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เน่ืองด้วยการพฒันาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

สารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น โทรศพัทมื์อถือ (Smart Phone) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) 

แท็บเล็ต (Tablet) และแอปพลิเคชั่น(Application) บนโทรศพัท์มือถือ อีกทั้งการเจริญเติบโตของ

โครงสร้างพื้นฐาน และการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งจาก

ภายในที่อยู่อาศยั และผ่านทางเคร่ืองมือส่ือสารพกพาต่างๆ ภายในประเทศ มีอัตราเพิ่มขึ้นอยา่ง

รวดเร็ว จึงทาํให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้ น และทาํให้ผูค้นสามารถ

ติดต่อส่ือสารกนัไดง่้าย อีกทั้งพฤติกรรมการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก เม่ือ

เทียบกบัพฤติกรรมในอดีต และสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งผูค้นมีการใชชี้วิตอยา่งเร่งรีบ 

การส่ือสารขอ้มูลดว้ยรูปแบบเก่าๆ อาจไม่สามารถรองรับความตอ้งการการส่ือสารขอ้มูลของผูค้น

ในปัจจุบนัได้ ส่ือสังคมจึงเป็นหน่ึงในทางเลือกของการส่ือสารขอ้มูลในรูปแบบใหม่ที่มีการใช้

เทคโนโลยเีขา้มาเก่ียวขอ้ง เหมาะสาํหรับผูค้นในโลกปัจจุบนั และโลกอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิง่

การใชส่ื้อสงัคมผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ หรือสมาร์ทโฟน 
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ส่ือสงัคม เป็นการติดต่อส่ือสารผา่นระบบเครือข่ายรูปแบบใหม่ที่ผูค้นสามารถทาํความรู้จกั

กันร่วมแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนขอ้มูล ทาํกิจกรรมต่างๆ บนโลก

อินเทอร์เน็ตเป็นจาํนวนมาก และสามารถเช่ือมโยงถึงกนั ทาํความรู้จกักนั ส่ือสารถึงกนัได ้ เกิดเป็น

การพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลช่องทางใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเร่ิมพฒันา มาตั้งแต่ยงัไม่รู้จกักนั

มาก่อน จนพฒันากลายมาเป็นเพื่อนในเวลาต่อมา ดงันั้น การใชบ้ริการส่ือสังคมน้ีจะมีกลุ่มผูใ้ช้ที่

หลายหลายตามลกัษณะประชากร เช่น เพศ อาย ุและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั รวมถึงผูใ้ช้จะ

เลือกใชส่ื้อสังคมตามพฤติกรรมที่ตรงกบัตนเอง เช่น Facebook Twitter Instagram Line WhatsApp 

และ Youtube เป็นตน้ ใหต้รงกบัความพงึพอใจตามท่ีตอ้งการ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชเ้อง ปัจจุบนั 

ส่ือสังคมแมจ้ะเพิ่งเกิดขึ้นมาในโลกออนไลน์ไดไ้ม่นาน แต่ดว้ยความที่เป็นส่ือสมยัใหม่ และยงัมี

อานุภาพที่ทาํให้โลกออนไลน์แคบขึ้น ผูค้นทัว่โลกห่างไกลกนัขา้มทวีปก็สามารถเห็นหน้า หรือ

พูดคุยกนัไดไ้ม่ยาก (Real-Time Communication) ดว้ยเหตุน้ี จึงทาํให้ส่ือชนิดน้ีสามารถสร้างความ

นิยมจนมียอดผูใ้ชบ้ริการจาํนวนมาก ถือวา่เป็นนวตักรรมท่ีเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารในยคุปัจจุบนั 

ปัจจุบนัหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ไดใ้ชป้ระโยชน์จากส่ือสงัคมเพือ่อาํนวยความสะดวก

ในการทาํงานด้านต่างๆ ไม่ว่าเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล การคน้ควา้หาขอ้มูล การรับ-ส่งงานใน

องคก์รหรือระหว่างบุคคล การพูดคุยสนทนา การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั ส่ือสังคม จึงเป็น

ช่องทางหน่ึงในการติดต่อส่ือสารกบับุคคลภายใน และภายนอกองคก์รได ้ถา้หากบุคลากรในองคก์ร

มีความรู้ ความเขา้ใจในการใชง้านส่ือสงัคมจะทาํให้เกิดประโยชน์ต่อการขบัเคล่ือนประสิทธิผลใน

การทาํงานใหแ้ก่พนกังานในองคก์รเป็นอยา่งมาก ในทางกลบักนั หากพบวา่ บุคลากรในองคก์รไม่มี

ความรู้ ความเขา้ใจในการใชง้านแลว้ อาจเกิดปัญหาที่ตามมา เช่น การสนใจในการเขา้ใชส่ื้อสงัคม

จนขาดความเอาใจใส่ในการทาํงาน ทาํให้ประสิทธิภาพในการทาํงานลดลง การใส่ขอ้มูลในเชิงไม่

สร้างสรรค ์แทนท่ีจะเป็นการพฒันาองคก์ร กลบักลายเป็นปัญหาภายในหน่วยงาน ทาํให้ส้ินเปลือง

ทรัพยากร และอาจตอ้งใชง้บประมาณอยา่งมหาศาลในการแกปั้ญหา อีกทั้งขอ้จาํกดัของส่ือสังคมที่

ตอ้งคาํนึงถึงประเภทขององคก์รว่าจะสามารถส่ือสารดว้ยส่ือสังคมไปยงักลุ่มเป้าหมายขององคก์ร

ตนเองได ้หรือไม่ อยา่งไร  

บริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนในประเทศไทย 

ประกอบธุรกิจด้านการพฒันาอสังหาริมทรัพยก์็ไดมี้การนําส่ือสังคมมาใช้ในการทาํงานมากขึ้น 

เพือ่ใหเ้กิดประสิทธิผลในการทาํงาน และใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์รใชส่ื้อสังคมให้เกิดประโยชน์ 

นําไปสู่การพฒันาให้เกิดประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยด้านลักษณะ

ประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคม 

(Social Media) ของบุคลากร บริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) เพือ่ให้ทราบถึง
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ลักษณะการใช้ส่ือสังคมที่มีลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการที่แตกต่างกัน รวมทั้ง ความพึงพอใจในการใช้งานส่ือสังคม เพื่อเป็น

แนวทางประกอบการตัดสินใจขององค์กร สําหรับการวางแผนในการเลือกใช้ส่ือสังคมให้มี

ประสิทธิผลสูงสุด นาํไปประยกุตใ์ชก้บัการทาํงานขององคก์รได ้และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ใน

ปัจจุบนัและอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านลักษณะประชากรที่มีต่อประสิทธิผลในการ

ทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอป

เมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

2.  เพือ่ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคมที่มีต่อประสิทธิผลในการทาํงาน

โดยการใชส่ื้อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ 

จาํกดั (มหาชน) 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของความพงึพอใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการ

ใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั 

(มหาชน) 

สมมติฐานการวิจัย  

1. ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการ

ปฏิบติังานแตกต่างกนั 

2.  ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคม ไดแ้ก่ ส่ือสงัคมที่ใช ้ความถ่ีในการใช ้สถานที่ที่ใช ้

บุคคลที่ติดต่อ และค่าใชจ่้ายในการใชส่ื้อสังคมโดยเฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิผล

ในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

3.  ปัจจยัความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นอุปกรณ์ที่ใช ้ดา้นรูปแบบของเน้ือหา และดา้นลกัษณะ

ของเน้ือหามีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการ

ปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผลการวิจยัน้ีคาดว่าสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจ และ

พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมที่มีผลต่อประสิทธิผลการทาํงานของบุคลากร บริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลล

อปเมนท ์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงสามารถนาํแนวทางต่างๆ ไปพฒันา และปรับปรุงใหเ้กิดประสิทธิผลที่

ดีในการทาํงาน นาํไปประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
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2. ผลการวิจยัน้ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์สาํหรับผูบ้งัคบับญัชาสามารถนาํไปประกอบการ

พิจารณาวางแผนพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากรบริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์

จาํกดั (มหาชน)  รวมทั้ง ปรับปรุงแนวทางการบริหารจดัการใหบ้รรลุเป้าหมาย 

3. ผลการวิจัยน้ีคาดว่าจะเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนท่ีสนใจถึง

พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดาํเนินกิจกรรมตามที่ตอ้งการ และ

สามารถนาํผลวจิยัในคร้ังน้ีไปศึกษาคน้ควา้ต่อเน่ืองได ้

4. ผลการวิจัยน้ีคาดว่าจะเป็นข้อมูลสําคัญในการกําหนดนโยบาย หรือกฎระเบียบที่

เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมให้แก่บริษทัที่ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยข์อง

ประเทศไทยได ้
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กรอบแนวคดิ 
 

                          ตัวแปรอิสระ                                                                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจยัลกัษณะประชากร 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

-รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  

พฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคม 

- ส่ือสงัคมที่ใช ้

- ความถ่ีในการใช ้

- สถานที่ที่ใช ้

- บุคคลที่ติดต่อ 

- ค่าใชจ่้ายในการใชส่ื้อสงัคมโดยเฉล่ีย 

ความพงึพอใจจากการใชส่ื้อสงัคม 

-ดา้นอุปกรณ์ที่ใช ้

-ดา้นรูปแบบของเน้ือหา 

-ดา้นลกัษณะของเน้ือหา 

 

ประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช ้

ส่ือสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังาน 
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แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองการศึกษาปัจจยัด้านลักษณะประชากร 

พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อ

ประกอบการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ครอบคลุม

เน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่  

Kaplan และ Haenlein (2010) ได้ให้คาํจาํกัดความของส่ือสังคม ว่าคือ กลุ่มแอพพลิเคชั่นบน

อินเทอร์เน็ตที่มีการสร้างบนระบบความคิดอนัเป็นรากฐานท่ีผสมผสานระหว่างแนวคิดทางสงัคม

และเทคโนโลย ีเช่น Facebook, Twitter, YouTube และ Wiki เป็นตน้ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2556) ไดบ้ญัญติัศพัท ์Social Media ไวว้่า ปัจจุบนัการส่ือสารของมนุษยไ์ดรั้บ

การพฒันาใหส่ื้อสารถึงกนัอยา่งรวดเร็ว อนัเป็นผลมาจากความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

ที่ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวติประจาํวนัของมนุษยม์ากขึ้น ส่ือชนิดหน่ึงที่ผูใ้ชส้ามารถมีส่วนร่วมสร้าง 

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได ้คือ Social Media คาํน้ี คณะกรรมการ

จดัทาํพจนานุกรมศพัทค์อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ ราชบณัฑิตยสถาน บญัญติัศพัทว์า่ 

ส่ือสังคม หรือที่คนทัว่ไปเรียกว่า ส่ือออนไลน์ หรือส่ือสังคมออนไลน์ ในทางเทคนิค ส่ือสังคม จะ

หมายถึง โปรแกรมกลุ่มหน่ึงที่ทาํงานโดยใชพ้ื้นฐานและเทคโนโลยขีองเวบ็ตั้งแต่รุ่น 2.0 เช่น บีโบ 

มายสเปซ เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ วกิิพเีดีย ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่างๆ ในทางธุรกิจเรียก ส่ือสงัคม วา่ ส่ือที่

ผูบ้ริโภคสร้างขึ้น (Consumer-Generated Media หรือ CGM) สาํหรับกลุ่มบุคคลผูติ้ดต่อส่ือสารกัน

โดยผ่านส่ือสังคม ซ่ึงนอกจากจะส่งข่าวสารขอ้มูลแลกเปล่ียนกนัแล้ว ยงัอาจทาํกิจกรรมที่สนใจ

ร่วมกันด้วย กลุ่มบุคคลที่ติดต่อส่ือสารกันโดยผ่านส่ือสังคมดังกล่าว คือ Social Network ซ่ึง

คณะกรรมการจดัทาํพจนานุกรมศพัทค์อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ บญัญติัศพัท ์Social 

Network ว่า เครือข่ายสังคม ในเครือข่ายสังคม กลุ่ม “เพื่อน” หรือ “ผูติ้ดต่อกัน” จะตอ้งแนะนํา

ตนเองอย่างสั้นๆ โดยทัว่ไปซอฟต์แวร์ท่ีให้บริการเครือข่ายสังคมจะเปิดโอกาสให้กลุ่มเพื่อนๆ 

วิพากษ์วิจารณ์กันเองได้ ส่งข้อความส่วนตัว และเข้าไปอ่านขอ้ความของเพื่อนๆ ในกลุ่มได้ 

ซอฟตแ์วร์บางประเภทจะสามารถให้เพื่อนๆ เพิ่มเสียง และภาพเคล่ือนไหวลงในประวติัของตนได้

ดว้ย นอกจากน้ี เพือ่นบางคนก็อาจจะสร้างโปรแกรมยอ่ยๆ ขึ้นมาใหใ้ชร่้วมกนัได ้เช่น เล่นเกม ถาม

ปัญหา หรือปรับแต่งรูปภาพ ทาํใหบ้างคนมีผูส้มคัรเขา้มาเป็นเพือ่นดว้ยมากมาย  

โดยสรุป ส่ือสังคม หมายถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นส่ือกลางท่ีให้บุคคลทัว่ไปมีส่วนร่วมสร้าง 

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได ้ไดแ้ก่ Facebook, Twitter, Instagram, Line, 

WhatsApp, YouTube, Blog, Wiki และอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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วิธีการที่ใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของงาน (สีมา สีมานันท,์ 2522 อา้งถึงใน นพพร เจริญสุข 

2540, 28) มี 4 วธีิ คือ 

1. วธีิการจดบนัทึกปริมาณงาน ใชก้บังานประจาํท่ีทาํตามแบบแผนซํ้ าๆ กนั  

2. การใชม้าตรประเมินค่า ซ่ึงจะกาํหนดรายการท่ีตอ้งการจะประเมินเอาไวแ้ลว้ให้ผูป้ระเมินจาํแนก

คุณลกัษณะของส่ิงที่ตอ้งการประเมิน วา่มีลกัษณะนั้นๆ มากนอ้ยเพยีงใด 

3. การตรวจสอบ (Check list) ผูป้ระเมินตอบคาํถามเก่ียวกบัลักษณะของส่ิงท่ีประเมิน โดยเขียน

เคร่ืองหมายลงในช่องคาํตอบที่เตรียมไวแ้ลว้วา่ ส่ิงที่ประเมินนั้น มีคุณลกัษณะนั้นหรือไม่ ซ่ึงเป็นวิธี

ที่ใกลเ้คียงกบัวธีิที่ 2 

4. วิธีเปรียบเทียบส่ิงที่ตอ้งการประเมินทีละคู่ โดยพิจารณาจากคุณสมบติั หรือผลงาน แลว้ตดัสินที

ละคู่วา่ กลุ่มไหนดีกวา่กนั ทาํกนัจนครบ แลว้รวมคะแนนจดัลาํดบั 

วธีิการที่กล่าวมาขา้งตน้น้ี วธีิที่มีผูนิ้ยมใชก้นัมากที่สุด คือ การใชม้าตรประเมินค่า 

Cherrington (1994) กล่าววา่ การวดัสมัฤทธิผล หรือความสาํเร็จในการทาํงาน (Success) ใหพ้จิารณา 

องคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. คุณภาพของงานที่ไดท้าํ (Quantity of Work) ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการทาํงาน 

2. ปริมาณงานที่ไดท้าํ (Quantity of Work) 

3. การพฒันาคุณภาพส่วนบุคคล (Personality Quality Development) ไดแ้ก่ การมีความรับผิดชอบ 

การมีความคิดริเร่ิม มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด การพฒันา ความสามารถ ทกัษะ มีบุคลิกภาพ และมี

ความสามารถในการพดูคุย 

4. การพฒันาการจดัการบริหาร (Improvement in Performance of Administration) คือ การเป็นผูน้าํ

ที่ดีของกลุ่มของตนเอง ความใส่ใจในการดาํเนินงานของผูร่้วมทีมงาน การสนับสนุน และการช่วย

แกปั้ญหา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย   

การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเช่ือมัน่ 30 ชุดแลว้ เก็บขอ้มูลกบับุคลากร

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) จาํนวน 360 คน และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี     ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test F-Test และการวเิคราะห์

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) 

 

สรุปผลการวิจัย  
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1. สรุปข้อมูลด้านลักษณะประชากร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.90 มีอายุ

ระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 50.60 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 52.50 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อย

ละ 67.50 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 27.50 

2. สรุปพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ใชส่ื้อสังคมประเภท Line ร้อยละ 

43.10 รองลงมา คือ Facebook ร้อยละ 35.60 มีความถ่ีในการใชส่ื้อสงัคมทุกวนั ร้อยละ 83.30 ใชส่ื้อ

สังคมที่บา้น หรือหอพกั ร้อยละ 62.20 รองลงมา คือ ที่ทาํงาน ร้อยละ 34.20 ใชส่ื้อสังคมเพื่อติดต่อ

กบัเพือ่น ร้อยละ 50.30 รองลงมา คือ ผูร่้วมงาน ร้อยละ 26.10 และมีค่าใชจ่้ายในการใชส่ื้อสงัคมโดย

เฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 301-600 บาท ร้อยละ 43.30 รองลงมา คือ อยูร่ะหวา่ง 601-900 บาท ร้อยละ 

28.90 

3. สรุปความพึงพอใจจากการใช้ส่ือสังคม 

ดา้นอุปกรณ์ที่ใช ้ความพงึพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.27 เม่ือแยกพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มี

ความพึงพอใจในการใช้ส่ือสังคมจากโทรศพัท์เคล่ือนที่ (Smart Phone) มากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

9.06 รองลงมา คือ มีความพงึพอใจในการใชค้อมพวิเตอร์พกพา (Note Book) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.17 

ดา้นรูปแบบของเน้ือหา ความพงึพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.86 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า มีความพึงพอใจในเน้ือหาของส่ือสังคมรูปแบบรูปภาพมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.09 

รองลงมา คือ มีความพงึพอใจในเน้ือหาของส่ือสงัคมรูปแบบวดิีโอ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.05 

ดา้นลกัษณะของเน้ือหา ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.90 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า มีความพึงพอใจในการใชส่ื้อสังคมเพื่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ศึกษา และเพิ่มพูนความรู้มาก

ที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.29 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในการใช้ส่ือสังคมเพื่อการสนทนา 

ติดต่อส่ือสาร และแลกเปล่ียนความคดิเห็นในการทาํงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.01 

4. สรุปประสิทธิผลในการทํางานจากการใช้ส่ือสังคม พบวา่ ประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อ

สงัคมของกลุ่มตวัอยา่งโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.00 เม่ือแยกพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่ือสงัคมมี

ความหลากหลาย สะดวก รวดเร็วในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององคก์รมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

8.36 รองลงมา คือ สามารถติดตามความคืบหนา้ในการทาํงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.23 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังานแตกต่างกนั ยกเวน้ เพศ 

อายุ และสถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อ

ประกอบการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
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ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม ไดแ้ก่ ส่ือสังคมที่ใช ้และบุคคลที่ติดต่อที่แตกต่างกนัมีผลต่อ

ประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ยกเวน้ 

ความถ่ีในการใช้ สถานที่ที่ใช้ และค่าใช้จ่ายในการใช้ส่ือสังคมโดยเฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อ

ประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังาน 

ปัจจยัความพึงพอใจจากการใช้ส่ือสังคม ได้แก่ ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ ด้านรูปแบบของเน้ือหา และ

ลักษณะของเน้ือหามีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อ

ประกอบการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (MRA) 

 

Model Summary 

Model R R square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.752a 0.565 0.561 0.80233 

a. Predictors: (Constant), ความพึงพอใจดา้นลกัษณะของเน้ือหา, ดา้นอุปกรณ์ท่ีใช,้ ดา้นรูปแบบของเน้ือหา 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1    Regression 297.457 3 99.152 154.029 0.000a 

      Residual 229.167 356 0.644 

      Total 526.624 359  

a. Predictors: (Constant), ความพึงพอใจดา้นลกัษณะของเน้ือหา, ดา้นอุปกรณ์ท่ีใช,้ ดา้นรูปแบบของเน้ือหา 

b. Dependent Variable: ประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคม 

 

Coefficientsa 

ความพงึพอใจจาก 

การใชส่ื้อสงัคม 

สมัประสิทธ์ิ 

การถดถอย 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

(Beta) Tolerance VIF 

 1  (ค่าคงที่)  5.216 0.000*   

     ดา้นอุปกรณ์ที่ใช ้ 0.132 3.098 0.002* 0.673 1.486 

     ดา้นรูปแบบของเน้ือหา 0.204 4.222 0.000* 0.524 1.910 

     ดา้นลกัษณะของเน้ือหา 0.521 11.072 0.000* 0.552 1.812 

a. Dependent Variable: ประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคม 

* นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig. * ผลลพัธ ์** 

ปัจจยัดา้นลกัษณะ

ประชากร 

เพศ 

อาย ุ

สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

T-test 

F-test 

F-test 

F-test 

F-test 

0.466 

0.322 

0.124 

0.000 

0.004 

2 

2 

2 

1 

1 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรม

การใชส่ื้อสงัคม 

ส่ือสงัคมที่ใช ้

ความถ่ีในการใช ้

สถานที่ที่ใช ้

บุคคลที่ติดต่อ 

ค่าใชจ่้ายในการใชส่ื้อสงัคมโดยเฉล่ียต่อเดือน 

F-test 

F-test 

F-test 

F-test 

F-test 

0.034 

0.097 

0.152 

0.000 

0.045 

1 

2 

2 

1 

2 

ปัจจยัความพงึพอใจ

จากการใชส่ื้อสงัคม 

ดา้นอุปกรณ์ที่ใช ้

ดา้นรูปแบบของเน้ือหา  

ดา้นลกัษณะของเน้ือหา 

MRA 

MRA 

MRA 

0.002 

0.000 

0.000 

1 

1 

1 

หมายเหตุ: 1. ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 * 

   2. ผลลพัธ์ ** 1 หมายถึง สอดคลอ้งหรือยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

   2 หมายถึง ไม่สอดคลอ้งหรือปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติจริง 

 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อ

ประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั แอล.

พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพือ่ปฎิบติัการจริง ดงัต่อไปน้ี 

 1.  สําหรับผูป้ระกอบการควรเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการใช้ประโยชน์จากส่ือ

สังคมให้กับบุคลากรของบริษทั เน่ืองจากลักษณะประชากรด้านระดับการศึกษามีนัยสําคญัต่อ

ประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังาน แสดงวา่ ระดบัการศึกษา

ของบุคลากรบริษทัมีผลต่อประสิทธิผลในการทาํงาน ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะบุคลากรของบริษทัมีความ

หลากหลายทางดา้นการศึกษา โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบติังานในไซด์งานก่อสร้าง อาจจะใช้ส่ือ

สังคมในแง่ของการติดต่อส่ือสาร และความเพลิดเพลินเท่านั้น ยงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ของส่ือสงัคม
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เพือ่ประกอบการปฏิบติังานอยา่งเป็นรูปธรรม ดงันั้น หากบริษทัมีการเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ

ให้กบับุคลากรทุกระดบัไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัของการนาํส่ือสังคมเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานก็จะ

เป็นการเพิม่มูลค่าจากการใชง้านส่ือสงัคมอยา่งแทจ้ริง 

 2.  สําหรับผูป้ระกอบการควรมีการจดัระบบสวสัดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรของ

บริษทั เน่ืองจากลกัษณะประชากรดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีนัยสาํคญัต่อประสิทธิผลในการทาํงาน

โดยการใชส่ื้อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังาน แสดงว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของบุคลากรมีผลต่อ

ประสิทธิผลในการทาํงาน ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะบุคลากรที่มีรายไดน้อ้ยอาจไม่สามารถเขา้ถึงการใช้

งานส่ือสงัคมไดอ้ยา่งสะดวกมากนกั เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของรายจ่าย ดงันั้น บริษทัควรมีการ

จดัระบบสวสัดิการให้กบับุคลากรเพื่อให้ทุกระดบัมีโอกาสใชง้านส่ือสังคมอยา่งเท่าเทียมกนั เช่น 

บริการฟรี WiFi บริเวณที่ทาํงาน 

3.  สําหรับผูป้ระกอบการควรมีการสํารวจคุณลกัษณะที่เหมาะสมในการใช้งานของส่ือ

สังคมแต่ละประเภท เพื่อนํามากาํหนดแนวทางการใช้งานส่ือสังคมเพื่อประกอบการทาํงานให้

เหมาะสม เน่ืองจากพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมในดา้นส่ือสังคมที่ใชมี้นัยสาํคญัต่อประสิทธิผลใน

การทาํงานโดยการใชส่ื้อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังาน แสดงว่า การใชง้านส่ือสังคมที่แตกต่าง

กันทาํให้ประสิทธิผลในการทาํงานแตกต่างกันออกไป  ดังนั้น ควรมีการกาํหนดนโยบาย หรือ

แนวทางปฏิบติัที่เจนชดัวา่จะใหบุ้คลากรนาํส่ือสงัคมประเภทใด มาใชก้บังานประเภทใด เพือ่ใหก้าร

ปฏิบติังานเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

 4.  สาํหรับผูป้ระกอบการควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของบริษทัในการใช้

งานส่ือสังคมอยา่งสร้างสรรค ์เน่ืองจากพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมในดา้นบุคคลที่ติดต่อมีนัยสาํคญั

ต่อประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังาน แสดงว่า บุคคลที่

ติดต่อมีส่วนสาํคญัที่ทาํใหบุ้คลากรของบริษทัมีประสิทธิผลในการทาํงานเพิม่มากขึ้น ทั้งน้ี อาจเป็น

เพราะบุคลากรใชส่ื้อสังคมในการติดต่อกบัเพื่อน หรือเพื่อนร่วมงานเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบัการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นแหล่งความรู้ที่สาํคญัขั้นปฐมภูมิ โดยเฉพาะหากบุคลากรของบริษทัใช้

ติดต่อกบัผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญในงานที่ปฏิบติัยอ่มเกิดประโยชน์เป็นอยา่งสูงต่อสถานประกอบการ 

เพราะความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) เป็นความรู้ที่มีคุณค่า และถือเป็นทรัพยสิ์นที่สาํคญัขององคก์ร

อยา่งหน่ึง ในขณะที่ส่ือสังคมช่วยสร้างสัมพนัธภาพที่ดีให้กบัผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกนัได ้ดงันั้น จึง

ควรส่งเสริมบุคลากรของบริษทัให้มีการติดต่อส่ือสารกนัผ่านทางส่ือสงัคม เช่น มีการตั้งกลุ่ม Line 

หรือ Facebook เพือ่เป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั ใหค้าํปรึกษาแนะนาํใน

เร่ืองของการทาํงาน และเป็นช่องทางสําคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ (knowledge sharing) 

ระหวา่งบุคลากรขององคก์ร 
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 5.  สําหรับผูป้ระกอบควรคาํนึงถึงความหลากหลายของอุปกรณ์การส่ือสารท่ีมีอยู่ใน

ท้องตลาด เน่ืองจากความพึงพอใจจากการใช้ส่ือสังคมในด้านอุปกรณ์ที่ใช้มีนัยสําคัญต่อ

ประสิทธิผลในการทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังาน จึงควรออกแบบเน้ือหาที่

จะเผยแพร่ผ่านส่ือสังคมให้สามารถรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์การส่ือสารท่ีหลากหลาย 

โดยเฉพาะสมาร์ทดีไวซ์ (smart device) ต่างๆ ที่กาํลงัเป็นที่นิยมอยูใ่นปัจจุบนั 

6.  สาํหรับผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงรูปแบบของเน้ือหาท่ีเผยแพร่หรือนาํเสนอ เน่ืองจาก

ความพึงพอใจจากการใช้ส่ือสังคมในด้านรูปแบบของเน้ือหามีนัยสําคญัต่อประสิทธิผลในการ

ทาํงานโดยการใช้ส่ือสังคมเพื่อประกอบการปฏิบติังาน จึงควรนําเสนอเน้ือหาผ่านส่ือสังคมใน

รูปแบบรูปภาพ โดยเฉพาะการนาํเสนอแบบ Infographic ซ่ึงยอ่มาจาก Information Graphic คือ ภาพ 

หรือกราฟิก ซ่ึงบ่งช้ีถึงขอ้มูลไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตวัเลขฯลฯ เรียกว่า เป็นการย่นย่อขอ้มูล

เพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซ่ึงเหมาะสําหรับผูค้นในยุคไอทีที่ตอ้งการเขา้ถึง

ขอ้มูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอนัจาํกดั (เหตุผลเพราะมนุษยช์อบ และจดจาํภาพสวยๆ ไดม้ากกวา่

การอ่าน) และในปัจจุบันกําลังเป็นท่ีนิยมในโลกของ Social Network ประโยชน์และพลังของ 

Infographic มีอยูม่ากมาย เพราะดว้ยแผนภาพสวยๆ สามารถทาํให้คนทัว่ไปสามารถเขา้ถึง เขา้ใจ 

ขอ้มูลปริมาณมากๆ ดว้ยแผนภาพเพยีงภาพเดียวเท่านั้น ดว้ยขอ้มูลท่ีถูกคดักรองมาเป็นอยา่งดี ทาํให้

ผูอ่้านเขา้ใจไดง่้าย เป็นวิธีการนาํเสนอขอ้มูลเชิงสร้างสรรค ์ ซ่ึงสามารถหยบิยกเร่ืองราวเล็กๆ ไป

จนถึงเร่ืองราวใหญ่โตมานาํเสนอในมุมมองท่ีแปลกตา ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบนั 

7.  สาํหรับผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงลกัษณะของเน้ือหาท่ีเผยแพร่หรือนาํเสนอ เน่ืองจาก

ความพึงพอใจจากการใช้ส่ือสังคมในด้านลักษณะของเน้ือหามีนัยสําคญัต่อประสิทธิผลในการ

ทาํงานโดยการใชส่ื้อสงัคมเพือ่ประกอบการปฏิบติังาน จึงควรใหค้วามสาํคญักบัลกัษณะของเน้ือหา

ที่เผยแพร่ หรือนาํเสนอในลกัษณะเป็นการใหข้อ้มูลข่าวสาร ความรู้ และเพิม่พนูความรู้แก่บุคลากร

ขององคก์ร 
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ปัจจยัแรงจูงใจทีม่ีอทิธิพลต่อการเลือกการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว “ LTF ” 

กบั บริษัทหลกัทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บริษทั

หลกัทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงคค์ือ 

(1) เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั 

บริษทัหลกัทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพือ่ศึกษาความ

แตกต่างของปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF ที่มีผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บริษทัหลักทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขต

กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ มี

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บริษทัหลกัทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประชากรที่สนใจ และ ใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ ผูท้ี่มีหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวม LTF กับ  บริษัทหลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุง เทพ ในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นจาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และนาํ

ขอ้มูลที่ได้มาทาํการวิเคราะห์โดยใช้ (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics analysis) ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามโดยใช้ตารางแสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) (2) การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพือ่ทดสอบสมมุติฐาน โดยการหา

ค่า T test และ F test การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

การศึกษาวจิยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (1) เป็นเพศหญิง (2) มีอายใุนช่วง  50 ปี

ขึ้นไป (3) มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (4) มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน และ (5) รายไดต่้อ

เดือน  40,000-59,999 บาท 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin Program 2/1 กลุ่ม 4 คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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 สาํหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า   (1)  อาย,ุ และอาชีพ ที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บริษทัหลักทรัพยก์องทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (2) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการ

เลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF ในดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน ลกัษณะการลงทุน ผลตอบแทนที่

คาดหวงั ระยะเวลาไม่ใช้เงินในการลงทุน และการยอมรับผลขาดทุน ไม่มีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บริษทัหลกัทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  (3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ผลิตภณัฑ ์(Product) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวม LTF กับ  บริษัทหลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุง เทพ ในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05   

 

คาํสําคญั : กองทุนรวมหุน้ระยะยาว,  บริษทัหลกัทรัพยก์องทุนบวัหลวง, ธนาคารกรุงเทพ, การ

ลงทุน, การลดหยอ่นภาษี 

 

ABSTRACT 

The objective of this study “Factor influencing the decision making in choosing the 

investment for Long Term Equity Mutual Fund (LTF) with Bualuang Securities, By Bangkok Bank 

in Bangkok Area” is to examine (1) to study the differences of personal factor that effects the 

decision making in investing Long Term Equity Mutual Funds (LTF) and Bualuang Securities By 

Bangkok Bank in Bangkok Area. (2) To study the differences behavior factor investing Long Term 

Equity Mutual Funds (LTF) and Bualuang Securities By Bangkok Bank in Bangkok Area. (3) to 

study the differences of marketing mix’s investing Long Term Equity Mutual Funds (LTF) and 

Bualuang Securities By Bangkok Bank in Bangkok Area. 

The sample consists of investors of Long Term Equity Fund (LTF) with Bualuang 

Securities, By Bangkok Bank in Bangkok Area. This study uses 400 sample size, the researcher 

uses questionnaire as the research instrument and analyze the data by using (1) descriptive statistics 

analysis which used the data to analyze percentage and standard deviation (2) Inferential statistic is 

use to test the hypothesis by finding t-Test and f-Test and the analysis of variance one-way ANOVA 
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The research found, that the most of the samples are (1) woman (2) aged over 50 years (3) 

graduated Bachelor’s degree ( 4)  working ass employee in private company and organization ( 5) 

40,000 - 59,999 baht monthly income  

Results and outcome of the hypothesis, it found that (1) Age and salary that differently are 

influencing the decision making in choosing the investment for Long Term Equity Mutual Fund 

(LTF) with Bualuang Securities, By Bangkok Bank in Bangkok Area that was different a significant 

relationship at a level of 0.05.  (2) The variant of behavior including propose, type of investment, 

the capital gain, and accept of loss margin are non-relation to factor influencing the decision making 

in choosing the investment for Long Term Equity Mutual Fund (LTF) with Bualuang Securities, By 

Bangkok Bank in Bangkok Area that was a significant relationship at a level of 0.05. (3) Product 

and Promotion of the marketing mix are relation to factor influencing the decision making in 

choosing the investment for Long Term Equity Mutual Fund (LTF) with Bualuang Securities, By 

Bangkok Bank in Bangkok Area that was a significant relationship at a level of 0.05. 

 

KEYWORDS : LTF, Bangkok bank, BBL Asset Management CO., LTD, Investment, Reduce 

Tax 

  



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

111 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

บทนํา 

หน้าที่ของพลเมืองไทยที่ดีอย่างหน่ึง เม่ือมีรายได้ นั่นคือการ “เสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา” โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษยเ์งินเดือนโดยทัว่ไปนั่น มีอัตราการเสียภาษีเร่ิมตน้ตั้งแต่ 5 % 

จนกระทัง่สูงสุดที่ 35 % เลยทีเดียว ซ่ึงมนุษยเ์งินเดือน เป็นรายไดพ้ึงประเมินซ่ึงอยูใ่นมาตราที่ 40 

(1) ทั้งน้ีเม่ือมีรายไดแ้ละอยูใ่นเกณฑต์อ้งเสียภาษีในแต่ละปีแลว้ กรมสรรพกรเอง ก็มีช่องทางในการ

ลดหยอ่นภาษีมากมากหลายทาง ตั้งแต่ หักค่าใชจ่้าย 40 % ของเงินเดือนทั้งหมดในปีนั้น แต่ไม่เกิน 

60,000บาท, หกัลดหยอ่นส่วนตวั 30,000 บาท รวม 90,000 บาท ซ่ึงทุกคนสามารถใชสิ้ทธ์ิลดหยอ่น

ได ้และมีการลดหยอ่นอ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงผูมี้รายไดก้็จะใชสิ้ทธ์ิไดแ้ตกต่างกนัไป เช่น เบ้ียประกนั

ชีวิต, ดอกเบี้ ยเงินกู้บา้น, เงินบริจาค,ลดหย่อนเท่ียวในประเทศ เป็นตน้ ทั้งน้ีหากจะกล่าวถึงการ

ลงทุนที่สามารถลดหยอ่นภาษีได ้และยงัสามารถใหผ้ลตอบแทนในการลงทุนไดอี้กดว้ยนั้น กองทุน

รวมหุ้นระยะยาว (Long-term equity find) หรือ LTF และ กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ หรือ 

Retirement mutual fund หรือ RMF สามารถตอบโจทยเ์หล่ามนุษยเ์งินเดือนที่ตอ้งการลดหยอ่นภาษี

รวมทั้ง ตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทุนไดเ้ป็นอยา่งดี  

กองทุน LTF เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ตอ้งส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้นจด

ทะเบียนในตลาดทุน เพื่อช่วยให้ตลาดทุนของไทยมีเสถียรภาพมากยิง่ขึ้น และยงัช่วยสร้างวินยัการ

ออมของผูล้งทุนรายยอ่ยในระยะยาวมากยิง่ขึ้นอีกดว้ย โดยมีเง่ือนไขสาํคญัคือ ผูล้งทุนจะตอ้งลงทุน

และถือหน่วยลงทุนดงักล่าวไวอ้ยา่งนอ้ย 7 ปี (ปฏิทิน) เพือ่ใหเ้ป็นการลงทุนระยะยาว เน่ืองจาก การ

ลงทุนในระยะยาวนั้น จะช่วยลดความเส่ียงและความผนัผวนของตลาดทุนไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผูล้งทุนที่ตอ้งการลดหย่อนภาษีโดยการลงทุนใน LTF นั้น มีทางเลือกมากมาย โดยใน

ปัจจุบนัแถบจะทุกสถาบนัการเงิน มีกองทุน LTF ใหเ้ลือกลงทุนหลากหลายโดยมีนโยบายการลงทุน

ที่แตกต่างไป ส่ิงสาํคญัในการเลือกลงทุน LTF นั้นคือ ผูล้งทุนจะตอ้งศึกษารายละเอียดในหนังส้ีช้ี

ชวนอยา่งถ่ีถว้น และเขา้ใจถึงนโยบายการลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนอยา่งแทจ้ริง แต่โดยส่วนใหญ่

แลว้ กองทุน LTF นั้น ผูจ้ดัการกองทุนมกัจะเลือกลงทุนในหุน้พื้นฐานดี, มีการปันผลสมํ่าเสมอ แต่

อาจแตกต่างกันที่สัดส่วนการถือครองที่แตกต่างกันออกไปซ่ึงจะทาํให้ผลตอบแทนของแต่ละ

กองทุนแตกต่างกนัออกไปดว้ย อยา่งไรก็ตามส่ิงที่ผูล้งทุนใน LTF ไดรั้บสิทธ์ิอยา่งแน่นอน นั่นคือ

การลดหยอ่นภาษีนัน่เอง 

สาํหรับวธีิการลงทุนในกองทุน LTF ปัจจุบนันั้น ค่อนขา้งสะดวกและรวดเร็วเป็นอยา่งมาก 

ผูล้งทุนสามารถไปเปิดบญัชีหน่วยลงทุนไดท้ีธนาคารที่ตนเองสนใจ และเปิดบญัชีเทรดออนไลน์ได้

ดว้ยตนเองหรือจะซ้ือผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารก็ได ้
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โดยแนวทางการลงทุนในกองทุน LTF นั้นก็มีหลายแนวทาง ซ่ึงมีขอ้ดีและขอ้เสียที่แตกต่าง

กนัออกไป เช่น 

1) ซ้ือ LTF โดยใช้แนวคิด Dollar-cost averaging หรือ DCA นั้นคือ การลงทุนแบบเฉล่ีย

ตน้ทุน โดยผูล้งทุนจะกาํหนดการลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆกนั อาจลงทุนเป็นรายเดือนทุกวนัที่ 30 

หลงัจากเงินเดือนออก โดยจะไม่สนใจวา่ ณ. วนัดงักล่าว ราคาหุน้ หรือมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) จะ

เป็นราคาเท่าไหร่ โดยการลงทุนแบบน้ีจะเป็นการตดัเอาอารมณ์และความรู้สึกออกไป ผูล้งทุนจะ

ลงทุนแบบอตัโนมติัไปเร่ือยๆ หากตลาดอยูใ่นช่วงขาลง ผูล้งทุนก็จะมีโอกาสขาดทุนนอ้ยกว่าที่จะ

ซ้ือทั้งหมดในคราวเดียว หรือหากตลาดอยูใ่นช่วงขาขึ้น เราก็จะไดค้่าเฉล่ียของมูลค่าหน่วยลงทุน 

และในที่สุดหากก็มีแนวโนม้จะสามารถเอาชนะตลาดได ้

2) ซ้ือ LTF ในช่วงใกลว้นัส้ินปีภาษี โดยวธีิการน้ีจะทาํใหผู้ล้งทุนใน LTF ไม่ตอ้งใชเ้วลาใน

การลงทุนมากนัก เน่ืองจากเง่ือนไขของกองทุน LTF หรือลงทุนและถือหน่วยลงทุนดงักล่าวไวไ้ม่

นอ้ยกวา่ 5 ปี (ปฏิทิน) กล่าวคือ ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนในวนัที่ 30 ธนัวาคม และ ขายหน่วย

ลงทุนในวนัที่ 2 มกราคม ได ้นั่นหมายความว่า ถือหน่วยลงทุนไวเ้พียง 3 ปี 3 วนั การซ้ือ LTF ใน

ลกัษณะน้ี จะทาํให้ผูล้งทุนมีสภาพคล่องสูง แต่อาจจะตอ้งแบกรับความเส่ียงของความผนัผวนของ

ราคาหุ้น ณ. วนัดงักล่าว เน่ืองจาก ณ. วนัที่ซ้ือ ราคาหุ้นอาจสูงเกินไป หรือ ณ. วนัที่ขายช่วงตน้ปี 

อาจเป็นช่วงที่ตลาดหุน้อยูใ่นช่วงขาลงก็เป็นได ้

3) ซ้ือ LTF ในช่วงตลาดขาลงตามสภาวะของตลาดหุ้น วิธีการน้ี เป็นแนวทางหน่ึงซ่ึงผู ้

ลงทุนใหค้วามสนใจ โดยผูล้งทุนจะติดตามสถานการณ์ของตลาดทุนในแต่ละวนัอยูเ่สมอๆ และหาก

วนัใดตลาดอยูใ่นช่วงขาลง โดย ดชันี SET INDEX  ปรับตวัลดลงมากหลาย % ผูล้งทุนก็จะซ้ือ LTF 

ในวนัดังกล่าวก่อนเวลาปิดทาํการ(เกณฑ์ส่วนใหญ่คือ 15.30 น.) เพื่อให้ได้ราคา NAV ณ. วนั

ดงักล่าว ซ่ึงมีแนวโนม้จะไดร้าคา NAV ที่ต ํ่ากวา่ปกติ 

 จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการลงทุนในกองทุน LTF นั้นผูล้งทุนจะได้รับประโยชน์

มากมายทั้งในด้านภาษี และผลตอบแทนการลงทุน หากให้ความสนใจและหมั่นศึกษาให้มากๆ 

เพือ่ใหไ้ดรั้บประโยชน์อยา่งสูงสุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม 

LTF กบั บริษทัหลกัทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF 

กบั บริษทัหลกัทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บริษทัหลักทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพือ่ทราบถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั 

บริษทัหลกัทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร และสามารถนาํไป

พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้มาตรฐาน และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

2. เพือ่ทราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุน  และสามารถไปใชใ้นการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคและปรับปรุงแกไ้ข ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

3. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท้ี่สนใจจะศึกษา และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง

ได ้

สมมติฐานงานวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายได ้แตกต่างกนั 

มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บริษทัหลกัทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผา่น

ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั  

2.  ปัจจยัด้านพฤติกรรมในการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บริษทัหลักทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผ่านธนาคาร

กรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบดว้ย Product, Price, Place และPromotion มี

ความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั ผา่นบริษทัหลกัทรัพยก์องทุน

บวัหลวงธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

นิยามศัพท์ 

 การลดหย่อนภาษี หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายไดก้าํหนดให้หกัไดเ้พิม่ขึ้นหลงัจากได้

หักค่าใชจ่้ายแลว้ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผูเ้สียภาษีก่อนนาํเงินไดท้ีเ่หลือซ่ึง เรียกว่าเงิน

ไดสุ้ทธิไปคาํนวณภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) หมายถึง ลงทุนในหุ้นที่จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ มิน้อยกว่าอตัราร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดย

อาจจะเนน้หนกัลงทุนในหุน้กลุ่ม SET50 หุน้ตามประเภทอุตสาหกรรม หรือไม่ก็ลงทุนในหุน้ตามที่
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บริษทัดาํเนินการเห็นสมควรก็ได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดหลักการการลงทุนของแต่ละ LTF มีขอ้

แตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ๆ ไป ดงัน้ี 

1. ถา้ลงทุนครบถว้นตามเง่ือนไขจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

2. ไม่สามารถโอน จาํนาํ หรือวา่นาํหน่วยลงทุนไปเป็นหลกัประกนัได ้

3. เป็นกองทุนเปิด ซ่ึงจาํกดัใหข้ายคืนหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินปีละ 2 คร้ัง 

เง่ือนไขการลงทุนของ LTF สาํหรับให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงทุนใน LTFมี

เง่ือนไขวา่ ทนัทีที่ผูล้งทุนซ้ือ LTF แลว้ จาํเป็นจะตอ้งถือหน่วยลงทุนไว ้ไม่นอ้ยกวา่ 7 ปี 

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที่ลงทุนในกองทุนรวม ซ่ึงหน่วยลงทุนที่ผูล้งทุนถือไวจ้ะ

เป็นเหมือนตวัแสดงสัดส่วนความเป็นเจา้ของในกองทรัพยสิ์นของโครงการกองทุนรวมนั้น นั่น 

หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทุนจะมีสถานะคลา้ย ๆ  กับผูล้งทุนที่ไปถือหุ้นในบริษทัจดทะเบียนและมี

สิทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงสามารถออกเสียงเพื่อลงมติหรือดาํเนินการใด ๆ ของโครงการ

กองทุนรวมที่อาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนได ้บริษทัหลกัทรัพยก์องทุนจะมีหนา้ที่ตอ้งขอมติ

จากผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองสาํคญัต่าง ๆ 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่หักจากจาํนวนเงินที่ผูถื้อหน่วยลงทุน

จะได้รับเม่ือมีการขายคืนหน่วยลงทุนมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของ

กองทุนรวม ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน ณ เวลาขณะใด

ขณะหน่ึง หักออกดว้ยค่าใชจ่้ายและหน้ีสินของกองทุนรวมนั้น ซ่ึงโดยปกติแลว้จะทาํการคาํนวณ

มูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวนั เพือ่ใหส้ะทอ้นถึงมูลค่าที่

เป็นจริงตามสภาวะตลาดที่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป สาํหรับกรณีที่ทรัพยสิ์นนั้นไม่มีการซ้ือขายเกิดขึ้นใน

วนัที่ทาํการคาํนวณก็ใหใ้ชร้าคายติุธรรมหรือราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยในการคาํนวณแทน 

เง่ือนไขการลงทุน หมายถึง สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นักลงทุนได้รับเม่ือร่วมลงทุนใน 

กองทุน LTF หรือเง่ือนไขการลงทุน ระยะเวลาการไถ่ถอน เป็นตน้ ซ่ึงถา้นกัลงทุนไม่ปฏิบติัตามจะ 

กระทบต่อผลตอบแทนที่นกัลงทุนที่อาจจะไดรั้บ (ปัทมรัฐ ธรรมธิ, 2550) 

การตัดสินใจในการลงทุน หมายถึง การกาํหนดทิศทางการตดัสินใจ ซ่ึงเกิดจากความรู้สึกที่ 

มีต่อการลงทุน เม่ือไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนอยา่งเพยีงพอ (วภิา คิดเมตตากุล, 2549) 

หนังสือช้ีชวน (Prospectus) หมายถึง เอกสารท่ีบริษทัผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน 

ทัว่ไปตอ้งจดัทา ขึ้น เพื่อเปิดเผยขอ้มูลแสดงรายละเอียดเก่ียวกบับริษทั และรายละเอียดของการ 

เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังนั้น หนงัสือช้ีชวนจะตอ้งแสดงขอ้มูลลกัษณะธุรกิจของบริษทัโครงการใน

อนาคต โครงสร้างการบริหารงานผูบ้ริหารบริษทั ขอ้มูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่

คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นที่เสนอขาย จาํนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว ้ราคาเสนอ 
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ขาย และวันเวลาที่ให้จองซ้ือหุ้น ข้อมูลในหนังสือช้ีชวนมีความสําคัญต่อผู ้ลงทุนที่ จะใช้ 

ประกอบการวิเคราะห์และตดัสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนังสือช้ีชวนของบริษทัจะตอ้งผ่านการ 

พจิารณาจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนจดัทาํ เผยแพร่ให ้

ประชาชนจองซ้ือหุน้ (สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์, 2551) 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ           

ประชากรศาสตร์ 

1. เพศ   

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได ้

        ตัวแปรตาม  

พฤติกรรมในการเลือกการลงทุนใน

กองทุนรวม LTF 

1. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

2. ลกัษณะการลงทุนในกองทุน 

3. ผลตอบแทนที่คาดหวงั 

4. สดัส่วนเงินลงทุน 

5. ยอมรับผลขาดทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกการลงทุนในกองทุนรวมหุน้

ระยะยาว “ LTF ” กบั บริษทั

หลกัทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผา่น

ธนาคารกรุงเทพ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ ์

2. ราคา 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด 
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2. แนวคดิและทฤษฏี 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) 

คอตเลอร์ ฟิลลิป (Kotler. 2546 : 24) ได้ให้ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาด

หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสม

การตลาดประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งที่กิจการใชเ้พือ่ให้มีอิทธิพลโน้มนา้วความตอ้งการผลิตภณัฑ์

ของกิจการส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังที่ รู้จักกันว่าคือ 4P’s อันได้แก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product)ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

เสรี วงษม์ณฑา (2542 : 11) ไดใ้ห้ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมี

สินคา้ที่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาที่ผูบ้ริโภคยอมรับได ้และ

ผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจดัจาํหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการซ้ือหาเพือ่ใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้

และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง ที่เรียกวา่ ส่วนผสมการตลาด (Marketing mix) ซ่ึงประกอบดว้ย 4P’s  

แนวคดิและทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค 

คอตเลอร์ ฟิลลิป (Kotler. 2546: 67) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

(Consumer buying behavior) หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ไม่วา่จะเป็นบุคคล

หรือครัวเรือนที่ทาํการซ้ือสินคา้และบริการสาํหรับการบริโภคส่วนตวั 

ศิ ริวรรณ เสรีรัตน์ ; และคณะ (2546 :192) ได้ให้ความหมายว่า  พฤติกรรมผู ้บริโภค 

(Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการค้นหา การคิด การซ้ือ การใช้ การ

ประเมินผล ในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา (Schiff man and 

Knuk. 2000 : G-3) หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกับความคิด ประสบการณ์ การซ้ือ การใช้สินคา้และ

บริการของผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจของเขา (Solomon. 2002 : 528) 

หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจของการกระทาํของผูบ้ริโภค ดว้ยเหตุผลหลาย

ประการ กล่าวคือ (1) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลทาํให้

ธุรกิจประสบความสาํเร็จ ถา้กลยทุธท์างการตลาดสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้ริโภคได ้

(2) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดทางการตลาด(Marketing concept) คือ การทาํใหลู้กคา้พงึพอใจ ดว้ย

เหตุน้ีเราจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อจดัส่ิงกระตุน้หรือกลยทุธ์การตลาดที่สามารถ

ตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้ริโภคได ้

 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

118 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลกัทรัพย์กองทุนบัวหลวง 

กองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาวเป็นกองทุนที่นาํทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส่วนหน่ึงไป

ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจยัพื้นฐานแข็งแกร่ง และมีศกัยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ผู ้

ลงทุนจะตอ้งคงเงินลงทุนไวก้บักองทุนไม่นอ้ยกวา่ 7 ปี (เศษของปีนบัเป็นหน่ึงปี) โดยจะไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

เง่ือนไขการลงทุน 

- ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีต่อปี และไม่เกิน 500,000 

บาท 

- เงินที่ลงทุนแต่ละกอ้นตอ้งอยูใ่นกองทุนไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีปฏิทิน (เศษของปีนบัเป็นหน่ึงปี) ผู ้

ลงทุนสามารถเลือกลงทุนเฉพาะปีที่ตอ้งการไดรั้บสิทธิลดหยอ่นภาษี โดยไม่จาํเป็นตอ้งซ้ือ

ทุกปี 

- ผูล้งทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ 

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

เม่ือลงทุนตามเง่ือนไขที่สรรพากรกาํหนด ท่านสามารถนาํยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวไปหักลดหยอ่นเงินไดต้ามจาํนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีกองทุนรวมหุน้

ระยะยาวของ บริษทัหลกัทรัพยก์องทุนบวัหลวง มี 2 กองทุน ดงัน้ี 

1. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 เป็นกองทุนเปิดตราสารทุนที่มีวตัถุประสงค์

ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหลกัทรัพยข์องผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนมีนโยบายการลงทุน

ระยะยาวในหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนที่มีปัจจยัพื้นฐานแข็งแกร่ง และมีศกัยภาพสูง

ในการใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุน เป็นสดัส่วนระหวา่งร้อยละ65-75 ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทุนในรอบปีบญัชี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ี และเงินฝาก 

2. กองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนเปิดตราสารทุนที่มีวตัถุประสงคส่์งเสริมการ

ลงทุนระยะยาว กองทุนมีนโยบายลงทุนร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิในหุ้นสามัญ

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีปัจจยัพื้นฐานแขง็แกร่ง และมีศกัยภาพสูงใน

การใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

  ในการดําเนินงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อหาขอ้เท็จจริงที่เกิดขึ้ นซ่ึงได้

ทาํการศึกษาในเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บริษัท

หลกัทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการเก็บรวบรวม
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ขอ้มูลจากและผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลงัจากได้

ขอ้มูลแลว้ผูว้จิยัจะวเิคราะห์ออกมาเป็นตวัเลข และนาํมาวเิคราะห์กบัสมมติฐานของงานวจิยัที่ต ั้งไว ้

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือประชากรที่มีการลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บริษทั

หลกัทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือผูท้ี่มีการลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บริษทั

หลกัทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยเป็น

การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 แหล่งข้อมูล (Source of Data) การวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research) และการวิจยัเชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดยมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ 

เลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บริษทัหลกัทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร แหล่งขอ้มูลมีดงัน้ี 

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวม

ไวท้ั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ดงัน้ี 

1.1 ศึกษาตาํรา เอกสาร บทความทฤษฏี หลกัการ และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

1.2 หนงัสือทางวชิาการ วทิยานิพนัธ ์และรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.3 ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูม ิ( Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัออกแบบเอง 

แลว้เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการวิจยัคร้ังน้ีใช้ One - Way ANOVA โดยใช้การวิเคราะห์แบบ F-Test และ T-Test 

โดยสถิติจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  (1) สถิติเชิงพรรณนา โดยมีตวัแปรเชิงคุณภาพ ใชก้ารแจกแจง

ความถ่ีและค่าร้อยละในการอธิบายลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และ (2) 

สถิติอา้งอิง ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
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4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57 และ เพศชายเพียง

ร้อยละ 43 

2. อาย ุผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่มีอายมุากกว่า 50 ปี จาํนวน 172 คน คิด

เป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ40-49 ปี จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ช่วง

อายุ 30-39 ปี จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 และกลุ่มตวัอย่างช่วงอายุ 20-29 ปี 

จาํนวน 61 คน ซ่ึงมีจาํนวนนอ้ยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.3 

3. ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 

242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาคือ ปริญญาโท จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.0 ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และกลุ่มตวัอยา่งที่จบการศึกษาระดบั

ปริญญาเอก ซ่ึงมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

4. อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 269 

คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 รองลงมาคือ ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อย

ละ 19.3 ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ กลุ่มตวัอยา่งในอาชีพ

อ่ืนๆ อาท ินกัลงทุน แม่บา้น ฯลฯ ซ่ึงมีจาํนวนนอ้ยสุด จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 

40,000 – 59,000 บาท จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมาคือรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนช่วง 20,000 – 39,999 บาท จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 และกลุ่มตวัอยา่งที่

มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท มีจาํนวนน้อยที่สุด จาํนวน 29 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.2 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ค่า

นัยสําคญั 

สอดคล้อง

สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง

สมมติฐาน 

เพศ 0.995  √ 

อาย ุ 0.025 √  

ระดบัการศึกษา 0.093  √ 

อาชีพ 0.00 √  

รายได ้ 0.446  √ 

พฤติกรรมในการลงทุน 
ค่า

นัยสําคญั 

สอดคล้อง

สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง

สมมติฐาน 

วตัถุประสงคก์บัการตดัสินใจลงทุน 0.22  √ 

ลกัษณะการลงทุน 0.081  √ 

ผลตอบแทนกบัการตดัสินใจลงทุน 0.891  √ 

สดัส่วนเงินลงทุนกบัการตดัสินใจ

ลงทุน 
0.465  √ 

ยอมรับผลขาดทุนกบัการตดัสินใจ

ลงทุน 
0.081  √ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ค่า

นัยสําคญั 

สอดคล้อง

สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง

สมมติฐาน 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.00 √  

ดา้นราคา 0.455  √ 

ช่องทางในการเลือกซ้ือ 0.095  √ 

ดา้นการส่งเสริมการขาย 0.00 √  
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายมุากกว่า 50 ปี ซ่ึงมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 

40,000 – 59,999 บาท 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่ประกอบดว้ย อาย ุและ อาชีพ ที่แตกต่าง

กนัมีผลต่อปัจจยัแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเลือกการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว “ LTF ” กบั 

บริษทัหลกัทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุรีพร สีสนิท (2553:173) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโน้ม

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของลูกคา้ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมแห่ง

หน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่าอายทุี่แตกต่างกนั มีแนวโน้มการตดัสินใจลงทุน 

ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกค้า บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552:139) 

ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุน้

ระยะยาวของนกัลงทุนทัว่ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ อาชีพที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้น ระยะยาวของนักลงทุนทั่วไป ในเขต

กรุงเทพมหานครที่ต่างกนั 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา และ ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธต่์อขาดทุน มีความสมัพนัธต่์อปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว “ LTF ” กับ บริษทัหลักทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผ่าน

ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ทรรศวรรณ จนัทร์สาย

(2557) ศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.

บวัหลวง:กรณีศึกษาลูกคา้ที่ลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

1. อาย ุและ อาชีพ ที่แตกต่างกนั ปัจจยัแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในกองทุน

รวม LTF กบั บริษทัหลกัทรัพยก์องทุนบวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่

แตกต่างกนั ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาอาย ุและ อาชีพ ของกลุ่มเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง เพื่อจะได้

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดสู้งสุด เพือ่จะไดส้ร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือ

คู่แข่ง  

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ และการส่งเสริมทางการตลาด มี

ความสมัพนัธก์บัปัจจยัแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บริษทัหลกัทรัพย์

บวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาดา้น

ผลิตภณัฑ์ในเร่ืองของการมีเงินปันผล และไม่มีเงินปันผลของกองทุน รวมถึงการส่งเสริมทาง

การตลาด ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้

ไดม้ากที่สุด 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการวจิยั เปรียบเทียบปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนของลูกคา้ 

ของบริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมอ่ืนๆ เพิ่มเติม จะทาํให้รู้ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจท่ี

ครบถว้น ในดา้นการเลิกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพือ่จะไดน้าํมาปรับปรุงแกไ้ข 

2. ควรมีการเพิ่มคาํถามที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เช่น เคย

มีการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือไม่ ซ่ึงค ําถามน้ีสามารถศึกษาวิจัยได้ตรงกับ 

กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น นอกจากน้ีสามารถนาํผลการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งทั้งผูท้ี่ไม่เคยลงทุนและผูท้ี่

เคยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว มาทาํ การศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจลงทุน เพือ่ศึกษาดูวา่ทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกนัหรือไม่ 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

124 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

บรรณานุกรม 

สุนทรี จึงประเสริฐกุล. (2552). ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ชุรีพร สีสนิท. (2553). ปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้

ระยะยาว ของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ 

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว. สืบคน้เม่ือ 15 เมษายน 59 , จาก

http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/PersonalBanking/BuildYourWealth/MutualFun

ds/LTF/Pages/default.aspx 

ทาํไมกองทุน LTF ของ บลจ.บวัหลวง จึงมีนโยบาย “ไม่จ่ายเงินปันผล". คอลมัน์บวัหลวง 

Money Tips โดยเสกสรร โตววิฒัน ์และ วรวรรณ ธาราภูมิ   กองทุนบวัหลวงสืบคน้เม่ือ 15 เมษายน 

59, จาก http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000098182 

วศิน อินทรผกู. (2555). ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้

ในอาํเภอเมืองลาํปางในการลงทนุกบักองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว. การ

คน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ลกัขณา ธณาการกร. (2553). ปัจจยัและพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนของ

ผูบ้ริโภค: กรณีศึกษากองทุนรวมหุน้ระยะยาว . การคน้ควา้อิสระ ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ทรรศวรรณ จนัทร์สาย. (2557). ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF 

และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง: กรณีศึกษาลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร. 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเนชัน่ 

 

 



วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

125 
Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแลกจิการและต้นทุนตัวแทนกบัการจดัอนัดบัเครดติ

องค์การของบริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND 

AGENCY COSTS ON THE CREDIT RATINGS OF THE LISTED 

COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

มธุรดา ธนบุญสมบติั1, ผศ.ดร.สุรางค ์เห็นสว่าง2, ผศ.ดร.สันติ กีระนนัทน์3

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

บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกั เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการกาํกบัดูแลกิจการและ

ตน้ทุนตวัแทนกับการจดัอันดับเครดิตองค์การของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และพฒันาตวัแบบที่ใชใ้นการพยากรณ์อนัดบัเครดิตองคก์าร กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตองคก์ารจาก

บริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั ระหวา่งปี2554-2558 การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยโลจิ

สติคแบบหลายกลุ่ม ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05  

ผลการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบของการกาํกบัดูแลกิจการที่มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ กบัการจดัอนัดบัเครดิตองคก์ารไดแ้ก่ ขนาดของสาํนกังานสอบบญัชีและสดัส่วนผูถื้อหุน้

ภายใน โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวกและลบ ตามลาํดบั ส่วนตน้ทุนตวัแทนไม่มีความสมัพนัธอ์ยา่งมี

นัยสาํคญัทางสถิติกับ   การจดัอนัดบัเครดิตองค์การ และตวัแปรควบคุมที่มีความสัมพนัธ์เชิงลบ

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกับการจดัอันดับเครดิตองค์การได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อ

สินทรัพยร์วม อัตราหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมส่วนตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์และขนาดของกิจการ ทั้ งน้ีตัวแบบที่

พฒันาขึ้นเพือ่ใชพ้ยากรณ์อนัดบัเครดิตองคก์ารมีความสามารถในการพยากรณ์ถูกตอ้งโดยเฉล่ียร้อย

ละ 75 จากผลการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะ คือ องคก์ารควรให้ความสนใจการกาํกบัดูแลกิจการ 

เน่ืองจากเป็นปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัมูลค่าองคก์าร ซ่ึงสะทอ้นจากการจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร 

คาํสําคญั: การกาํกบัดูแลกิจการ, ตน้ทุนตวัแทน, การจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร 
1 นิสิตหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต หมวดวิชาการเงิน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2 ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ABSTRACT 

 The main purposes of this research are to investigate the relationship among corporate 

governance, agency cost, and company credit ratings and to develop forecasting models for 

company credit ratings. The samples are the companies listed in the Stock Exchange of Thailand 

given the credit ratings by TRIS Rating Co., Ltd. from 2011 to 2015. Multinomial Logistic 

Regression is used for data analysis at 0.05 level of significance.  

 The results revealed that corporate governance’s component is statistically significant to 

credit rating namely audit firm’s size and insider ownership.  These relationships were demonstrated 

as positive and negative, respectively. Additionally, agency cost does not show any statistically 

significant relationship.  The control variables exhibit negatively statistically significant to credit 

rating, namely working capital to total assets and debt to total assets.  On the other hand, return on 

assets and firm size are found as positively statistically significant.  As for the credit rating 

forecasting model developed from this study, the prediction accuracy is approximately 75 percent.  

Based on the study, the corporate should consider corporate governance because it significantly 

relates to corporate value reflected by credit rating. 

 

Keyword: Corporate Governance, Agency Costs, Credit Rating 
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ความสําคญัและที่มาของปัญหา 

เน่ืองจากในปัจจุบนัเศรษฐกิจไดรั้บผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ ค่าครองชีพที่สูงขึ้นอยา่ง

ต่อเน่ือง และอตัราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยข์องธนาคารพาณิชยย์งัอยูใ่นระดบัตํ่า โดยในปี 2558 

นั้นอตัราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยส์าํหรับบุคคลธรรมดาอยูร่ะหวา่งร้อยละ 0.125 ถึง 2.5 (ธนาคาร

แห่งประเทศไทย, 2558) จึงทาํใหผู้ล้งทุนตอ้งการบริหารเงินออมใหไ้ดรั้บผลตอบแทนมากกว่าการ

ฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย ์ทางเลือกหน่ึงที่นิยมในการลงทุนถึงแมจ้ะมีความเส่ียงสูงกว่าการฝาก

ออมทรัพย ์คือ การลงทุนในตราสารทางการเงินในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสามารถใช้

ขอ้มูลอนัดบัความน่าเช่ือถือพจิารณาประกอบการลงทุนได ้(ฉตัรลดา โชตนาการ, 2557, น. 1-2) 

ขอ้มูลอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้นไดจ้ดัทาํจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ โดยพิจารณา

จากการจดัการและผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงิน ขนาด และความเส่ียงภายนอก นกัลงทุนทัว่

โลกจึงใชข้อ้มูลอนัดบัเครดิตของประเทศหรือองคก์ารที่ไปลงทุนเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ 

ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยมีสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 2 รายที่สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ ได้แก่ TRIS (TRIS Rating Co., Ltd) 

และ Fitch (Fitch Ratings (Thailand) Ltd.) (ชยนนท ์รักกาญจนนัท,์ 2554) 

โดย TRIS ไดป้ระเมินองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพเพือ่จดัอนัดบัเครดิต ดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการ

วเิคราะห์ธุรกิจ 

2) การวเิคราะห์ความเส่ียงดา้นการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย การวเิคราะห์คุณภาพของงบการเงิน 

การวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน และการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

ดังนั้ นนักลงทุนควรนําข้อมูลอันดับเครดิตของTRISมาประกอบการตัดสินใจลงทุน 

เน่ืองจากไดผ้า่นการวเิคราะห์อยา่งรอบคอบตามหลกัการทางการเงินจากผูเ้ช่ียวชาญ 

อยา่งไรก็ตามการตดัสินใจลงทุนนอกจากพิจารณาความเส่ียงแลว้ ตอ้งพจิารณาคุณภาพการ

บริหารจดัการขององคก์ารด้วย ซ่ึงนักลงทุนจาํนวนมากที่เป็นผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมบริหาร

จดัการองค์การได้อย่างใกล้ชิด จึงตอ้งแต่งตั้ งบุคคลท่ีไวว้างใจเป็นกรรมการเพื่อควบคุม ดูแล

ผูบ้ริหารองคก์ารอีกทอดหน่ึง ความมัน่ใจและความไวว้างใจจะเกิดกนัเป็นทอดๆเช่นน้ีได ้จะตอ้งมี

การกาํกบัดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ กรรมการจะตอ้งทาํหนา้ที่เพือ่รักษาผลประโยชน์ขององคก์ารและ

ผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ที่ ไม่ใชต้าํแหน่งในการหาผลประโยชน์หรือฉวยโอกาสจากองคก์าร ดูแลผูบ้ริหาร

และฝ่ายจดัการให้ทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุม้ค่ากับเงิน

ลงทุนที่ใส่เข้ามาในองค์การ ในขณะเดียวกันต้องให้สิทธิผูถื้อหุ้นรับทราบขอ้มูลขององค์การ 

ตดัสินใจในเร่ืองสาํคญั รวมถึงตรวจสอบการทาํงานของกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงองคก์ารที่มีการ
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กํากับดูแลกิจการที่ ดี ย่อมส่งผลดีทั้ งกับองค์การและกับตลาดทุนโดยรวม ในปัจจุบันมี

มาตรฐานสากลดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อให้องคก์ารมีแนวทางปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะ

เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย (ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย, 2558) ทั้งน้ีการกาํกับดูแลกิจการเป็นเพียงส่วนหน่ึงของทฤษฎีตัวแทน (Agency 

Theory) ของ Jensen and Meckling, 1976 ที่กล่าวถึงปัญหาตวัแทน (Agency problem) วา่ตวัแทนคือ

ผูบ้ริหารองค์การส่วนใหญ่ไม่ได้บริหารงานเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผูถื้อหุ้นหรือเจ้าของ 

ก่อใหเ้กิดตน้ทุนของตวัแทนในการกาํกบัการทาํงานของกรรมการองคก์าร มีสาเหตุมาจากค่าใชจ่้าย

ที่ไม่พึงประสงค ์เช่น รถประจาํตาํแหน่ง สาํนักงานหรูหรา ค่าใชจ่้ายในการเล้ียงรับรอง ดงันั้นจึง

ควรกาํหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กบัผูบ้ริหารองคก์ารเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผูบ้ริหารองคก์าร

บริหารงาน เพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ลดความขดัแยง้ระหว่างผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหาร ซ่ึง

นาํไปสู่การเกิดตน้ทุนตวัแทนจึงตอ้งมีการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าองคก์ารและ

เป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน 

จากการวิจยัที่ผ่านมาจาํนวนมากพบว่าการกาํกับดูแลกิจการมีความสัมพนัธ์กับการจัด

อนัดบัเครดิตองคก์าร เช่น นุชชนก ชูแสง (2550) เจริญพร อินทรักษ ์(2553) Bhojraj and Sengopta 

(2003) และ Ashbaugh-Skaife, Collins and LaFond (2006) ขณะท่ีนิตยสุ์ดา ประภทัรวิมล (2556) 

พบความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีช้ีวดัทางการเงินและการกาํกบัดูแลกิจการกบัการจดัอนัดบัเครดิต

องค์การของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และยงัมีผลการวิจยัเก่ียวกบั

ความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกับดูแลกิจการกบัการดาํเนินงาน เช่น อาทรมาศ วุฑฒิสาร (2545) 

ชนิศา เด่นกีรติ (2546) จิรวรรณ ครู่กระโทก (2548) ทิฆมัพร รักธรรม และเสาวนีย ์สิชฌวฒัน์ (2549) 

วภิารัตน์ ปิยรัตนวงศ ์(2549) ธาริณี จวงมุทิตา (2550) สุชลธา บุพการะกุล (2551) ปณิธาน สุจิรชาโต 

(2552) สุพตัรา อุไรรัตน์ (2552) ศรายุทธ เรืองสุวรรณ และคณะ (2552) วรกมล เกษมทรัพย ์

(2553),Baliga et al. (1996),  Veafeas (1999), Chen and Jaggi (2000), Xie, Davidson III, and Dadalt 

(2003), Beiner et al. (2004), Brown and Caylor (2004), Haniffa and Hudaib (2006), Jiamsagul 

(2007), Bhagat and Bolton (2008) และYatim (2009) แต่ยงัไม่พบงานวิจยัใดศึกษาถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งตน้ทุนตวัแทนกบัการจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร นอกจากน้ีวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนใหญ่จะ

ใช้ Multiple Discriminant Analysis (MDA)ซ่ึงการวิเคราะห์ที่ เ ก่ียวข้องกับการจัดลําดับเครดิต

องค์การเป็นการแบ่งกลุ่มกรณีที่มีตวัอย่างแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนันั้นไม่เหมาะสมกับการวิเคราะห์

ขอ้มูลแบบ MDA ควรจะใชว้ธีิ Logistic Regression Analysis มากกวา่(Surang Mainkamnurd, 1999) 

ดงันั้นเพือ่ขยายองคค์วามรู้ใหก้วา้งขวางขึ้น และใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัการจดักลุ่ม

อนัดบัเครดิตที่มีขนาดตวัอยา่งไม่เท่ากนั ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแล



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

129 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

กิจการและต้นทุนตัวแทนกับการจัดอันดับเครดิตองค์การของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใชว้ธีิวเิคราะห์ขอ้มูลแบบหลายกลุ่ม ซ่ึงจะเลือกใชว้ธีิวเิคราะห์ความ

ถดถอยโลจิสติคแบบหลายกลุ่ม (Multinomial Logistic Regression Analysis) เพื่อสามารถนําผล

การศึกษาเชิงประจกัษไ์ปอา้งอิงกบัทฤษฎีตวัแทน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้งต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ขอ้ คือ 

1.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกับดูแลกิจการและตน้ทุนตัวแทนกับการจัด

อนัดบัเครดิตองคก์ารของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.  เพื่อพฒันาตวัแบบที่ใชใ้นการพยากรณ์อนัดบัเครดิตองคก์ารโดยใชก้ารวิเคราะห์ความ

ถดถอยโลจิสติคแบบหลายกลุ่ม (Multinomial Logistic Regression Analysis) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลการวจิยัคาดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1.  ไดท้ราบความสมัพนัธร์ะหวา่งการกาํกบัดูแลกิจการและตน้ทุนตวัแทนกบัการจดัอนัดบั

เครดิตองคก์ารของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อนัก

ลงทุนใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนที่เหมาะสมกบัระดบัของความเส่ียงที่นกัลงทุนสามารถรับได ้

และผูบ้ริหารองค์การสามารถใช้อันดับเครดิตเพื่อให้เขา้ถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย รวมทั้งช่วยให้

สามารถออกตราสารไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นการช่วยลดตน้ทุนในการระดมทุน 

2.  นกัลงทุนและผูบ้ริหารสามารถนาํตวัแบบในการพยากรณ์อนัดบัเครดิตองคก์ารไปใชใ้น

การพยากรณ์แนวโนม้อนัดบัเครดิตองคก์ารของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยได ้เพือ่เป็นประโยชน์ในการตดัสินใจลงทุนและจดัหาเงินทุนต่อไป 

3.  หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งตระหนักถึงความสําคญัของการกาํกับดูแลกิจการและต้นทุน

ตวัแทนต่อมูลค่าองคก์ารซ่ึงสะทอ้นจากอนัดบัเครดิตองคก์ารนั้นๆ อนัจะส่งเสริมใหห้าแนวทางหรือ

กลไกส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการและลดตน้ทุนตวัแทนต่อไป 

การทบทวนวรรณกรรม 

การกํากับดูแลกิจการ (CG) และต้นทุนตัวแทน (Agency Costs) เกิดจากความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัการ (principal) และตวัแทน (agent) ตามทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) ของJensen 

และ Meckling (1976) ที่กล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้น จากการแบ่งแยกและ

ควบคุม ส่งผลให้ผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นตัวแทนเจ้าของหรือผูถื้อหุ้นภายนอกไม่บริหารงานโดยอิง

วตัถุประสงค์ มูลค่าสูงสุดขององค์การ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเกิดจากการใช้จ่ายท่ีไม่เป็นตวัเงิน (non 

pecuniary benefits) ของผูบ้ริหาร และเกิดตน้ทุนตวัแทน (Agency Costs) ซ่ึงมี 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การ
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กาํกบัดูแลการทาํงานของผูบ้ริหาร ตน้ทุนพนัธะสญัญา และความสูญเสียของเจา้ของ ทั้งน้ีการกาํกบั

ดูแลที่ดี จะช่วยลดตน้ทุนตวัแทนได ้และยงัมีอีกแนวทางหน่ึงที่จะช่วยลดตน้ทุนตวัแทนได ้คือ การ

กําหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมของผูบ้ริหาร วดัจากค่าตอบแทนผูบ้ริหารต่อค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินงาน ซ่ึงหากค่ามีแนวโนม้เพิ่มขึ้นจะสร้างแรงจูงใจในการทาํงานและเกิดมูลค่าสูงสุดต่อผูถื้อ

หุน้ หรือองคก์ารไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตองคก์ารที่ดี สาํหรับในประเทศไทยการกาํกบัดูแลกิจการ

มีการกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2555) ซ่ึงแบ่งการกาํกบัดูแลออกเป็น 5 หมวด 

ไดแ้ก่ 1)สิทธิของผูถื้อหุน้ 2)การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 3)บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 4)

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และ5)ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการกบัการจดัอนัดบัเครดิตองคก์ารถือเป็นเร่ืองที่มี

ความสาํคญั โดยมีหลกัฐานสนบัสนุนจากงานวิจยัมากมาย โดยงานวจิยัในประเทศไทยท่ีผา่นมา วดั

การจดัอนัดบัเครดิตองคก์ารของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทั 

ทริสเรทต้ิง จาํกดั ซ่ึงนุชชนก ชูแสง (2550) พบความสัมพนัธ์เชิงระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการและ

การจัดอันดับเครดิตองค์การ และพบว่าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ด้วยความถดถอยโลจิสติค

สามารถจดัประเภทขอ้มูลไดถู้กตอ้งโดยรวมร้อยละ 80.50 และนิตยสุ์ดา ประภทัรวิมล (2556) พบ

ความสมัพนัธเ์ชิงบวกระหวา่งดชันีช้ีวดัทางการเงินและการกาํกบัดูแลกิจการกบัการจดัอนัดบัเครดิต

องคก์าร และตวัแบบสามารถพยากรณ์อนัดบัเครดิตองคก์ารไดถู้กตอ้งร้อยละ 64.90 แสดงใหเ้ห็นว่า

การกาํกบัดูแลกิจการที่ดีจะส่งผลให้องคก์ารมีมูลค่าเพิ่มสะทอ้นจากการไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิต

องคก์ารที่สูงขึ้น นอกจากน้ีการวจิยัในต่างประเทศ ใหผ้ลสอดคลอ้งกนัวา่การกาํกบัดูแลกิจการมีผล

ต่อการจดัอันดับเครดิต เช่น Bhojraj and Sengopta (2003) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกาํกบัดูแล

กิจการต่อการจดัอันดับเครดิตหุ้นกู้สถาบนั Moody พบว่าการกาํกับดูแลกิจการส่งผลกระทบต่อ

ผลตอบแทนหุ้นกูแ้ละการจดัอนัดบัและยงัส่งผลต่อเน่ืองไปยงัความเส่ียงของการผิดนัดชาํระหน้ี 

ทั้งน้ีกลไกการกาํกบัดูแลกิจการยงัช่วยลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัฝ่ายบริหารและช่วยให้

ควบคุมการทาํงานของฝ่ายบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยพฒันาประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์

การวางแผนและการเปิดเผยการบริหารงานในอนาคต และAshbaugh-Skaife, Collins, and LaFond 

(2006) ศึกษาความสมัพนัธก์ารกาํกบัดูแลกิจการกบัการจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร โดยใชโ้ครงร่างการ

ประเมินการกาํกบัดูแลกิจการของ Standard & Poor (2002) และพบว่า องคก์ารท่ีมีการกาํกับดูแล

กิจการที่แขง็แกร่งจะมีการจดัอนัดบัเครดิตสูงกวา่องคก์ารที่มีการกาํกบัดูแลกิจการที่อ่อนแอ  

นอกจากน้ี ยงัมีผลการวิจยัเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการต่อผลการ

ดาํเนินงานของกิจการในหลากหลายตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ งานวจิยัที่วดัผลการดาํเนินงานของกิจการโดยใช้

อตัราส่วนคิว เช่น อาทรมาศ วฑุฒิสาร (2545) วรกมล เกษมทรัพย ์(2553) และVeafeas(1999) พบวา่ 
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จาํนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกบัขนาดองคก์ารจะส่งผลให้องคก์ารมีผลการดาํเนินงานที่ดีขึ้น 

ชนิศา เด่นกีรติ (2546) พบวา่ การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสามารถสร้างผลประโยชน์แก่นกัลงทุนทั้งใน

แง่ของผลตอบแทนจากราคาหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าขององคก์าร ขณะที่วิภารัตน์ ปิยรัตนวงศ ์(2549) 

พบว่า องคก์ารที่มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มาจากบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ หรือมีความรู้ทาง

บญัชีหรือการเงิน จะส่งผลใหมู้ลค่าขององคก์ารเพิม่ขึ้น และศรายทุธ เรืองสุวรรณ และคณะ (2552) 

พบว่า องคก์ารที่มีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยระดับมากขึ้นจะส่งผลให้มูลค่าขององคก์ารลดลง นอกจากน้ีมี

งานวจิยัที่วดัผลการดาํเนินงานของกิจการโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์ เช่น ทิฆมัพร รักธรรม 

และเสาวนีย ์สิชฌวฒัน์ (2549) พบว่า สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหารและคณะกรรมการ

องคก์ารมีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนัยสาํคญัในเชิงบวกกบัตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงาน Suchada Jiamsagul 

(2007) พบว่า สัดส่วนกรรมการอิสระที่สูง และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็น

สญัลกัษณ์ที่ดีของโครงสร้างคณะกรรมการองคก์าร สามารถลดปัญหาของตวัแทนและทาํให้ผลการ

ดาํเนินงานดีขึ้น และHaniffa and Hudaib (2006) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการ

กบัผลการดาํเนินงานของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์วัลาลมัเปอร์ พบว่า สัดส่วนของ

จาํนวนหุ้นที่ถือโดยผูถื้อหุ้นใหญ่ 5 อนัดบัแรก มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลการดาํเนินงาน และ

Bhagat and Bolton (2008) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการกบัโครงสร้างเงินทุน 

โครงสร้างการถือหุ้น และผลการดาํเนินงาน พบว่า สัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการ และการ

แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผูบ้ริหารกับประธานกรรมการมีความสัมพนัธ์เชิงบวก นอกจากน้ียงัมี

งานวจิยัที่วดัผลการดาํเนินงานของกิจการโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ เช่น สุชลธา บุพการะกลุ 

(2551) พบวา่ ขนาดคณะกรรมการขององคก์ารมีความสมัพนัธท์างลบกบัผลการดาํเนินงาน งานวจิยั

ที่วดัผลการดาํเนินงานของกิจการโดยใชอ้ตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรสุทธิเช่น สุพตัรา อุไรรัตน์ 

(2552) พบวา่ การถือครองหุน้ของกรรมการบริหารไม่ส่งผลต่อผลดาํเนินงานขององคก์าร และยงัมี

งานวิจยัที่วดัผลการดาํเนินงานของกิจการโดยใชสิ้นทรัพยห์มุนเวียนสุทธิ เช่น Xie, Davidson III, 

and Dadalt (2003) ศึกษาบทบาทของคณะกรรมการองค์การคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริหารในการป้องกนัการจดัการกาํไร พบว่า คณะกรรมการองคก์ารที่มีกรรมการ

อิสระจากภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ จะทาํให้การกาํกับดูแลรายงานทางการเงินมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงผลการวิจยัทั้งหมดช้ีให้เห็นวา่ การกาํกบัดูแลกิจการมีความสัมพนัธก์บัผล

การดาํเนินงานไม่วา่จะใชต้วัช้ีวดัใด 

นอกจากน้ี การจดัอนัดบัเครดิตยงัมีความสัมพนัธ์กบัดัชนีช้ีวดัทางการเงิน โดยการศึกษา

บริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของชุติกาญจน ์ชาํนาญพฤกษา (2547) พบ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งการจดัอนัดบัเครดิตกบัอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อยอดรวมหน้ีสินและส่วนของ
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ผูถื้อหุ้น อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ต่อยอดขาย และอตัราส่วนกาํไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือม

ราคา และรายการตัดจ่ายต่อหน้ีสินรวม และนภามาศ พลายงาม (2553) พบความสัมพนัธ์กับ

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อยอดหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ต่อยอดขาย และ

อตัราส่วนกาํไรก่อนอกเบี้ยภาษีเงินไดต่้อหน้ีสินรวม  

ตารางที่ 1  สรุปการกาํกบัดูแลกิจการที่มีความสมัพนัธก์บัการจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร 

 

การกาํกบัดูแลกิจการ 

(ตวัแปรอิสระ) 

งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ทิศทาง 

ความสมัพนัธ ์

วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

สิทธิของผูถื้อหุน้ 

คะแนนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

 

นุชชนก ชูแสง (2550) 

นิตยสุ์ดา ประภทัรวมิล 

(2556) 

Ashbaugh-Skaife, 

Collins, and LaFond 

(2006) 

 

บวก 

บวก 

 

บวก* 

  

วเิคราะห์ถดถอยโลจิ

สติค 

วเิคราะห์ถดถอยโลจิ

สติค 

 

วเิคราะห์การถดถอย 

องคป์ระกอบของ

คณะกรรมการและคณะ

ผูบ้ริหาร 

สดัส่วนกรรมการอิสระ 

 

 

 

นุชชนก ชูแสง (2550) 

นิตยสุ์ดา ประภทัรวมิล 

(2556) 

Bhojraj and Sengopta 

(2003) 

Ashbaugh-Skaife, 

Collins, and LaFond 

(2006) 

 

 

 

บวก 

บวก* 

บวก* 

 

บวก 

 

  

 

 

วเิคราะห์ถดถอยโลจิ

สติค 

วเิคราะห์ถดถอยโลจิ

สติค 

วเิคราะห์ถดถอยOLS 

 

วเิคราะห์การถดถอย 

 

การควบตาํแหน่งประธาน

กรรมการและประธาน

บริหาร 

นุชชนก ชูแสง (2550) 

Ashbaugh-Skaife, 

Collins, and LaFond 

(2006) 

บวก 

 

 

ลบ* 

วเิคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

วเิคราะห์การถดถอย 
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สดัส่วนกรรมการบริษทัที่

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน

บริษทัอ่ืน 

นุชชนก ชูแสง (2550) 

Ashbaugh-Skaife, 

Collins, and LaFond 

(2006) 

บวก* 

บวก* 

 วเิคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

วเิคราะห์การถดถอย 

การเปิดเผยขอ้มูล 

ขนาดของสาํนกังานสอบ

บญัชี 

 

นุชชนก ชูแสง (2550) 

 

บวก* 

  

วเิคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

คะแนนเปิดเผยขอ้มูล นุชชนก ชูแสง (2550)  

Ashbaugh-Skaife, 

Collins, and LaFond 

(2006) 

 

บวก* 

ลบ 

 

วเิคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

วเิคราะห์การถดถอย 

สดัส่วนกรรมการ

ตรวจสอบที่มีความ

เช่ียวชาญ 

นิตยสุ์ดา ประภทัรวมิล 

(2556) 

 

บวก* 

 

 วเิคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

วฒันธรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

การกระจุกตวัของผูถื้อหุน้ 

 

 

Bhojraj and Sengopta 

(2003) 

 

 

 

 

 

ลบ* 

 

 

วเิคราะห์ถดถอยOLS 

 

สดัส่วนการถือหุน้ของผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ที่ถือหุน้

มากกวา่5% 

นุชชนก ชูแสง (2550) 

Ashbaugh-Skaife, 

Collins, and LaFond 

(2006) 

บวก 

 

 

ลบ* 

วเิคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

วเิคราะห์การถดถอย 

สดัส่วนการถือหุน้ของผู ้

ถือหุน้สถาบนั 

นุชชนก ชูแสง (2550) 

Bhojraj and Sengopta. 

(2003) 

บวก* 

บวก* 

 วเิคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

วเิคราะห์ถดถอยOLS 

สดัส่วนผูถื้อหุน้ภายใน นุชชนก ชูแสง 

(2550) 

บวก  วเิคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

หมายเหต:ุ *  มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที่ 2  สรุปความสมัพนัธก์ารกาํกบัดูแลกิจการกบัการดาํเนินงาน 

 

การกาํกบัดูแล

กิจการ 

(ตวัแปรอิสระ) 

งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ทิศทาง

ความสมัพนัธ ์

วธีิวดัผลการ

ดาํเนินงาน 

วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

องคป์ระกอบของ

คณะกรรมการและ

คณะผูบ้ริหาร 

สดัส่วนกรรมการ

อิสระ 

 

 

 

จิรวรรณ ครู่กระโทก (2548) 

 

 

วภิารัตน์ ปิยรัตนวงศ ์(2549) 

ธาริณี จวงมุทิตา (2550) 

 

 

ศรายทุธ เรืองสุวรรณ และ

คณะ (2552) 

Chen and Jaggi (2000) 

 

Xie et al. (2003)  

 

 

Jiamsagul (2007) 

 

 

 

บวก* 

 

 

บวก* 

 

บวก* 

 

 

บวก* 

 

บวก* 

 

 

 

 

บวก* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลบ 

 

 

 

 

 

 

ผลประเมินการ

กาํกบัดูแล

กิจการ 

Tobin’s Q 

 

ผลประเมินการ

กาํกบัดูแล

กิจการ 

ROE 

 

คะแนนการ

เปิดเผยขอ้มูล 

สินทรัพย์

หมุนเวยีน 

 

ROA 

 

 

 

วเิคราะห์ถดถอยโลจิ

สติค 

 

 

วเิคราะห์ความถดถอย

แบบพหุคูณ 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์

Pearson 

 

วเิคราะห์ความถดถอย

แบบพหุคูณ 

วเิคราะห์ถดถอย OLS  

 

Teoh, Welch and 

Wong(1998), 

Jones(1991) 

วเิคราะห์การถดถอย 

การควบตาํแหน่ง

ประธานกรรมการ

และประธาน

บริหาร 

ธาริณี จวงมุทิตา (2550) 

 

 

Haniffa and Hudaib (2006) 

บวก* 

 

 

 

 

 

ลบ* 

 

ผลประเมินการ

กาํกบัดูแล

กิจการ 

ROA 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์

Pearson 

 

วเิคราะห์การถดถอย 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

135 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

การแบ่งแยกหนา้ที่

ระหวา่งผูบ้ริหาร

กบัประธาน

กรรมการ 

Bhagat and Bolton (2008) บวก*  ROA 

ROE 

Tobin’s Q 

วเิคราะห์การถดถอย 

สดัส่วนกรรมการที่

ไม่ใช่ผูบ้ริหาร 

Yatim (2009) 

 

บวก*  ความเป็นไปได้

ในการจดัตั้ง

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 

วเิคราะห์การถดถอย 

จาํนวน

คณะกรรมการ 

ศรายทุธ เรืองสุวรรณ และ

คณะ (2552) 

วรกมล เกษมทรัพย ์(2553) 

 

Veafeas (1999) 

 

Haniffa and Hudaib (2006) 

Yatim (2009) 

 

 

 

 

 

 

บวก* 

 

บวก* 

ลบ* 

 

ลบ* 

 

ลบ* 

ROE 

 

ROE. 

Tobin’s Q 

Tobin’s Q 

 

ROA 

 

ความเป็นไปได้

ในการจดัตั้ง

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 

วเิคราะห์ความถดถอย

แบบพหุคูณ 

วเิคราะห์ความถดถอย

แบบพหุคูณ 

วเิคราะห์ความถดถอย

แบบพหุคูณ 

วเิคราะห์ความถดถอย 

 

วเิคราะห์การถดถอย 

การเปิดเผยขอ้มูล 

ขนาดของสาํนกั

งานสอบบญัชี 

 

Yatim (2009) 

 

 

บวก* 

  

ความเป็นไปได้

ในการจดัตั้ง

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 

 

วเิคราะห์การถดถอย 
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สดัส่วนกรรมการ

ตรวจสอบที่มีความ

เช่ียวชาญ 

จิรวรรณ ครู่กระโทก (2548) 

 

 

วภิารัตน์ ปิยรัตนวงศ ์(2549) 

ปณิธาน สุจิรชาโต (2552) 

 

Xie et al. (2003) 

 

 

Yatim (2009) 

บวก* 

 

 

บวก* 

 

 

 

 

 

 

บวก* 

 

 

 

 

 

ลบ* 

 

ลบ 

 

ผลประเมินการ

กาํกบัดูแล

กิจการ 

Tobin’s Q 

 

การจดัการกาํไร 

NWC 

 

 

ความเป็นไปได้

ในการจดัตั้ง

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 

วเิคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

 

 

วเิคราะห์ความถดถอย

แบบพหุคูณ 

วเิคราะห์ความถดถอย

แบบพหุคูณ 

Teoh, Welch and 

Wong(1998), 

Jones(1991) 

วเิคราะห์การถดถอย 

การตรวจสอบของ

กรรมการ

ตรวจสอบ 

ปณิธาน สุจิรชาโต (2552)  ลบ* การจดัการกาํไร วเิคราะห์ความถดถอย

แบบพหุคูณ 

วฒันธรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ 

สดัส่วนการถือหุน้

ของผูถื้อหุน้

สถาบนั 

 

 

ศรายทุธ เรืองสุวรรณ และ

คณะ (2552) 

 

 

บวก* 

 

 

 

 

 

ROE 

 

 

วเิคราะห์ความถดถอย

แบบพหุคูณ 

สดัส่วนผูถื้อหุน้

ภายใน 

จิรวรรณ ครู่กระโทก (2548) 

 

 

ทิฆมัพร รักธรรม (2549) 

 

 

 

 

 

 

 

บวก* 

 

ลบ* 

 

 

 

 

 

 

 

ผลประเมินการ

กาํกบัดูแล

กิจการ 

ROA 

ROE 

P/E 

อตัราการ

จ่ายเงินปันผล 

วเิคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

 

 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
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Haniffa and Hudaib (2006) ลบ* ROA 

 

วเิคราะห์การถดถอย 

สดัส่วนการถือหุน้

ของคณะกรรมการ 

Bhagat and Bolton (2008) บวก*  ROA 

ROE 

Tobin’s Q 

การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ 

 

จาํนวนคร้ังการ

ประชุมของ

คณะกรรมการ

บริษทัและ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

จิรวรรณ ครู่กระโทก (2548) 

 

 

Veafeas (1999) 

 

Xie et al. (2003) 

 

 

Yatim (2009) 

บวก 

 

 

 

 

 

 

 

บวก* 

 

 

 

ลบ* 

 

ลบ 

 

 

 

ผลประเมินการ

กาํกบัดูแล

กิจการ 

Tobin’s Q 

 

NWC 

 

 

ความเป็นไปได้

ในการจดัตั้ง

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 

วเิคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

 

 

วเิคราะห์ความถดถอย

แบบพหุคูณ 

Teoh, Welch and 

Wong(1998), 

Jones(1991) 

วเิคราะห์การถดถอย 

สดัส่วนการถือหุน้

ของผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ที่ถือหุน้

มากกวา่5% 

จิรวรรณ ครู่กระโทก (2548) 

 

 

Haniffa and Hudaib (2006) 

 

 

 

บวก* 

ลบ* ผลประเมินการ

กาํกบัดูแล

กิจการ 

ROA 

วเิคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

 

 

วเิคราะห์การถดถอย 

สดัส่วนการถือหุน้

ของผูถื้อหุน้ราย

ยอ่ย 

ศรายทุธ เรืองสุวรรณ และ

คณะ (2552) 

 ลบ* ROE วเิคราะห์ความถดถอย

แบบพหุคูณ 

ความเป็นอิสระ

ของประธาน

กรรมการ 

จิรวรรณ ครู่กระโทก (2548) บวก 

 

 ผลประเมินการ

กาํกบัดูแล

กิจการ 

วเิคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

หมายเหตุ: *  มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ROA อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์
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 ROE อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ 

 Tobin’s Q มูลค่าบริษทั 

 P/E อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรสุทธิ 

 NWC สินทรัพยห์มุนเวยีนสุทธิ 

 

ตารางที่ 3  สรุปตวัแปรควบคุมที่มีความสมัพนัธก์บัการจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร 

 

ตวัแปรควบคุม งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ทิศทางความสมัพนัธ ์

ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์

 

 

 

 

นุชชนก ชูแสง (2550) 

จรรยาพร สงวนวงศ ์(2554) 

นิตยสุ์ดา ประภทัรวมิล (2556) 

Bhojraj and Sengopta (2003) 

 

บวก 

บวก* 

บวก* 

บวก* 

 

นโยบายทางการเงิน 

ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 

 

นิตยสุ์ดา ประภทัรวมิล (2556) 

 

บวก* 

 

อตัราส่วนเงินปันผลต่อส่วนของผูถื้อหุน้ Bhojraj and Sengopta (2003) บวก*  

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย ์ ชุติกาญจน ์ชาํนาญพฤกษา (2547) 

นุชชนก ชูแสง (2550) 

ณัฐพล โกยสมบูรณ์ (2553) 

วรกมล เกษมทรัพย ์(2553) 

Bhojraj and Sengopta (2003) 

 

บวก 

บวก* 

บวก* 

บวก* 

ลบ* 

 

สภาพคล่องทางการเงิน 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนต่อสินทรัพยร์วม 

 

จรรยาพร สงวนวงศ ์(2554) 

นิตยสุ์ดา ประภทัรวมิล (2556) 

 

 

 

ลบ* 

ลบ* 

ความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัรากาํไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได ้ 

ค่าเส่ือมราคา และรายการตดัจ่ายต่อดอกเบ้ีย

จ่าย 

 

ชุติกาญจน ์ชาํนาญพฤกษา (2547) 

นุชชนก ชูแสง (2550) 

ณัฐพล โกยสมบูรณ์ (2553) 

 

บวก* 

บวก 

บวก* 

 

อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ต่อยอดขาย นภามาศ พลายงาม (2553) 

จรรยาพร สงวนวงศ ์(2554) 

บวก* 

บวก* 
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Bhojraj and Sengopta (2003)  ลบ* 

ขนาดของบริษทั นุชชนก ชูแสง (2550) 

Ashbaugh-Skaife, Collins, and 

LaFond (2006) 

บวก* 

บวก* 

 

หมายเหต:ุ *  มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

การวิจยัครัง้นีมี้กรอบแนวคิด ดงัแผนภาพข้างลา่งนี ้

 
 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

การกํากับดูแลกิจการ 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 

1.1 คะแนนสิทธิของผูถื้อหุ้น (RSH) 

2. องคป์ระกอบและบทบาทของคณะกรรมการและ

คณะผูบ้ริหาร 

2.1 สัดส่วนกรรมการอิสระ (IDB) 

2.2 จาํนวนคณะกรรมการ (NBO) 

3. การเปิดเผยขอ้มูล 

3.1 ขนาดของสาํนกังานสอบบญัชี (BIG) 

4. วฒันธรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

4.1 สัดส่วนผูถื้อหุ้นภายใน (INS) 

ต้นทุนตวัแทน 

1. สัดส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารต่อค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงาน (EXC) 

 

ตัวแปรควบคุม 

1. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (NWC) 

2. อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (DEB) 

3. อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) 

4. อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ต่อยอดขาย (GPM) 

5. ขนาดของบริษทั (SIZ) 

ตัวแปรตาม 

การจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร (P(Y)) 

Multinomial Logistic Regression Analysis 
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วิธีการวิจัย 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการและตน้ทุนตวัแทนกบัการจดัอนัดบั

เครดิตองคก์ารของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และพฒันาตวัแบบที่ใช้

ในการพยากรณ์อนัดบัเครดิตองคก์าร ไดท้าํการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือ บริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ี่บริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั ทาํการจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร ในปี พ.ศ. 

2554 - 2558 รวม 5 ปี ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย, 

SETSMART แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และเวบ็ไซดบ์ริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั 

 

ตารางที่ 4  แสดงจาํนวนบริษทัที่ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตองคก์ารในแต่ละปี 

 

Year 

Credit Rating  
2555 2556 2557 2558 รวม 

AAA 1 2 2 3 8 

AA 7 7 8 7 29 

A 38 35 36 37 146 

BBB 21 25 27 34 107 

BB 1 2 1 2 6 

รวม 68 71 74 83 296 

 

วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ความสมัพนัธ ์ใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบหลายกลุ่ม ตาม

ตวัแบบดงัน้ี 

P(Yit+1)=
eβ0+β1RSHit+β2IDBit+β3NBOit+β4BIGit+β5INSit+β6EXCit+β7NWCit+β8DEBit+β9ROAit+β10GPMit+β11SIZit

1+eβ0+β1RSHit+β2IDBit+β3NBOit+β4BIGit+β5INSit+β6EXCit+β7NWCit+β8DEBit+β9ROAit+β10GPMit+β11SIZit
 

 

โดย 

P(Yit+1) = การจดัอนัดบัเครดิตองคก์ารขององคก์ารiปีที่ t+1 

RSHit = คะแนนสิทธิของผูถื้อหุน้ขององคก์ารiปีที่ t 

IDBit = สดัส่วนของกรรมการอิสระขององคก์ารiปีที่ t 

NBOit = จาํนวนคณะกรรมการขององคก์ารiปีที่ t 
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BIGit = ขนาดของสาํนกังานสอบบญัชีขององคก์ารiปีที่ t 

INSit = สดัส่วนผูถื้อหุน้ภายในขององคก์ารiปีที่ t 

EXCit = สดัส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารต่อค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานขององคก์ารiปีที่ t 

NWCit = อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนต่อสินทรัพยร์วมขององคก์ารiปีที่ t 

DEBit = อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 

ROAit = อตัราผลตอบแทนสินทรัพยข์ององคก์ารiปีที่ t 

GPMit = อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ต่อยอดขายขององคก์ารiปีที่ t 

SIZit = ขนาดของกิจการขององคก์ารiปีที่ t 

i = บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่เสนอให้ 

  บริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั ทาํการจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร 

t = ปี2554, 2555, 2556, 2557 

 

โอกาสที่จะไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร วเิคราะห์จากโอกาสที่องคก์ารจะไดรั้บการ

จดัอนัดบัเครดิตเป็นก่ีเท่าของโอกาสที่จะไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตองคก์ารดงักล่าว โดย

กาํหนดใหอ้นัดบัเครดิตองคก์าร BB เป็นอนัดบัเครดิตองคก์ารอา้งอิง เปรียบเทียบกบัอนัดบัเครดิต

องคก์ารที่เหลือ โดยเขียนเป็นตวัแบบความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี 

ln[
P(category BBB)
P(category BB) ]

it+1
= β

0
+β

1
RSHit+β2

IDBit+β3
NBOit+β4

BIGit+β5
INSit+β6

EXCit 

+β
7
NWCit+β8

DEBit+β9
ROAit+β10

GPMit+β11
SIZit 

 

ln[
P(category A)

P(category BB) ]
it+1

= β
0
+β

1
RSHit+β2

IDBit+β3
NBOit+β4

BIGit+β5
INSit+β6

EXCit 

+β
7
NWCit+β8

DEBit+β9
ROAit+β10

GPMit+β11
SIZit 

ln[
P(category AA)
P(category BB) ]

it+1
= β

0
+β

1
RSHit+β2

IDBit+β3
NBOit+β4

BIGit+β5
INSit+β6

EXCit 

+β
7
NWCit+β8

DEBit+β9
ROAit+β10

GPMit+β11
SIZit 

ln[
P(category AAA)
P(category BB) ]

it+1
= β

0
+β

1
RSHit+β2

IDBit+β3
NBOit+β4

BIGit+β5
INSit+β6

EXCit 

+β
7
NWCit+β8

DEBit+β9
ROAit+β10

GPMit+β11
SIZit 
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2. การตรวจสอบปัญหาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) ใช ้

Variance Inflation Factor (VIF) กรณีที่ค่า VIF< 10 หมายความวา่ตวัแปรอิสระไม่เกิดปัญหา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแประอิสระ (วยิะดา ตนัวฒันากุล, 2546: 70) 

3. การวเิคราะห์ความสามารถในการพยากรณ์การจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร จะนาํตวัแบบที่

ไดไ้ปพยากรณ์อนัดบัเครดิตองคก์าร และนาํไปเปรียบเทียบกบัอนัดบัเครดิตองคก์ารที่ไดรั้บการ

ประเมินจาก TRIS เพือ่ศึกษาความสามารถในการจดักลุ่มเครดิตองคก์ารจากตวัแบบ 

4. การตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องผลการวจิยั (Reliability) ทาํการทดสอบความสมัพนัธ์

และความสามารถในการพยากรณ์โดยนาํตวัแบบการวเิคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบหลายกลุ่ม 

(Multinomial Logistic Regression Analysis) เปรียบเทียบกบัตวัแบบการวเิคราะห์ความถดถอยโลจิ

สติคแบบทว(ิBinary Logistic Regression Analysis) 

ตวัแบบการวเิคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบทว ิมีการแบ่งองคก์ารเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

กลุ่ม 0 คือ กลุ่มที่ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตองคก์ารระดบัตํ่า ประกอบดว้ย BB, BBB 

กลุ่ม 1 คือ กลุ่มที่ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตองคก์ารระดบัสูง ประกอบดว้ย A, AA, AAA 

ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ มีดงัน้ี 

1. ความสมัพนัธร์ะหวา่งการกาํกบัดูแลกิจการและตน้ทุนตวัแทนกบัการจดัอนัดบัเครดิต

องคก์ารของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สรุปไดต้ามตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 5 ผลการวจิยัโดยการวเิคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบหลายกลุ่ม 

ตวัแปรอิสระ การจดัอนัดบัเครดิตองคก์ารแบบMultinomial Logistic Regression Analysis 

BBB A AA AAA 

B VIF B VIF B VIF B VIF 

ค่าคงที่ 8.021 

(.598) 

 -10.807 

(.480) 

 -54.656 

(.003) 

 -575.814 

(.981) 

 

การกาํกบัดูแลกิจการ 

RSH 

 

23.135 

(.999) 

 

1.14 

 

23.824 

(.998) 

 

1.14 

 

24.305 

(.998) 

 

1.14 

 

17.405 

(.999) 

 

1.14 

IDB -6.032 

(.323) 

1.041 -4.814 

(.438) 

1.041 -1.248 

(.860) 

1.041 276.538 

(.977) 

1.041 
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NBO -.455 

(.241) 

1.452 -.363 

(.351) 

1.452 -.147 

(.721) 

1.452 7.485 

(.985) 

1.452 

BIG 3.685 

(.042)* 

1.159 

 

4.090 

(.026)* 

1.159 3.954 

(.064) 

1.159 40.145 

(.991) 

1.159 

INS 2.097 

(.622) 

1.302 -.389 

(.928) 

1.302 -4.722 

(.339) 

1.302 -248.846 

(.990) 

1.302 

ตน้ทุนตวัแทน 

EXC 

 

48.630 

(.129) 

 

1.158 

 

42.659 

(.185) 

 

1.158 

 

32.829 

(.323) 

 

1.158 

 

-1959.828 

 

1.158 

ตวัแปรควบคุม 

NWC 

 

-7.699 

(.066) 

 

1.233 

 

-9.738 

(.021)* 

 

1.233 

 

-11.973 

(.008)** 

 

1.233 

 

-216.307 

(.957) 

 

1.233 

DEB -4.455 

(.379) 

1.546 -9.263 

(.073) 

1.546 -22.360 

(.000)** 

1.546 -341.449 

(.961) 

1.546 

ROA .512 

(.029)* 

1.431 .676 

(.004)** 

1.431 .895 

(.000)** 

1.431 1.537 

(.994) 

1.431 

GPM -8.401 

(.121) 

1.311 -7.783 

(.159) 

1.311 -.595 

(.922) 

1.311 10.833 

(.999) 

1.311 

SIZ .325 

(.897) 

1.867 2.992 

(.236) 

1.867 8.337 

(.003)** 

1.867 62.750 

(.981) 

1.867 

หมายเหตุ – ค่าในวงเล็บ คือ P-value (sig) 

    – *,** มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

จากตารางที่ 5 พบวา่ ตวัแบบการวเิคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบหลายกลุ่มไม่มีปัญหา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระ เน่ืองจากค่า VIF มีค่านอ้ยกวา่ 10 ทุกตวัแปร และองคป์ระกอบ

การกาํกับดูแลกิจการที่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกับการจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร 

อันดับ BBB และ A คือ  ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี (BIG) ขณะท่ีต้นทุนตัวแทนไม่มี

ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกับการจดัอันดับเครดิตองค์การ ส่วนตวัแปรควบคุมท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับการจดัอันดับเครดิตองค์การอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุน



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

144 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (NWC), อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (DEB), 

อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) และขนาดของกิจการ (SIZ) ดงัน้ี 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนต่อสินทรัพยร์วม (NWC)มีความสมัพนัธก์บัอนัดบัเครดิต

องคก์ารอนัดบั A และAA 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ (DEB)มีความสมัพนัธก์บัอนัดบั

เครดิตองคก์ารอนัดบั AA 

อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA)มีความสมัพนัธก์บัอนัดบัเครดิตองคก์ารอนัดบั BBB, A 

และ AA 

ขนาดของกิจการ (SIZ)มีความสมัพนัธก์บัอนัดบัเครดิตองคก์ารอนัดบั AA 

จากผลการศึกษาจะเห็นว่าตวัแปรควบคุมมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญักบัอนัดบัเครดิต

องคก์ารมากกวา่การกาํกบัดูแลกิจการ เน่ืองจากตวัแปรควบคุมนั้นเป็นดชันีช้ีวดัทางการเงิน บอกถึง

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน จึงส่งผลต่อการจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร 

อีกทั้งจากผลการศึกษาที่ผ่านมาของนิตยสุ์ดา ประภทัรวิมล (2556) และนุชชนก ชูแสง 

(2550) พบว่าตวัแปรสัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่มีความเช่ียวชาญ และสัดส่วนของกรรมการ

บริษทัที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกับอนัดบั

เครดิตองคก์ารตามลาํดบั เป็นตวัแปรที่ไม่ไดใ้ชใ้นงานวิจยัน้ี ซ่ึงอาจเป็นตวัแปรที่มีความสัมพนัธ์

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัอนัดบัเครดิตองคก์ารAAA 

ผลการวเิคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบทว ิแสดงไวใ้นตารางที่ 2 ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 6 ผลการวจิยัโดยการวเิคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบทวิ 

 

ตวัแปรอิสระ การจดัอนัดบัเครดิตองคก์ารแบบBinary Logistic Regression Analysis 

B VIF 

ค่าคงที่ -19.193 

(.000) 

 

การกาํกบัดูแลกิจการ 

RSH 

 

.830 

(.052) 

 

1.14 

IDB 1.001 

(.571) 

1.041 
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NBO .084 

(.310) 

1.452 

BIG .493 

(.308) 

1.159 

INS -2.532 

(.004)** 

1.302 

ตน้ทุนตวัแทน 

EXC 

 

-6.027 

(.075) 

 

1.158 

ตวัแปรควบคุม 

NWC 

 

-2.219 

(.002)** 

  

1.233 

DEB -5.264 

(.000)** 

1.546 

ROA .177 

(.000)** 

1.431 

GPM .595 

(.626) 

1.311 

SIZ 2.753 

(.000)** 

1.867 

หมายเหตุ – ค่าในวงเล็บ คือ P-value (sig) 

    – *,** มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

จากตารางที่  6 ผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบทวิพบว่า 

องคป์ระกอบการกาํกบัดูแลกิจการที่มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัการจดัอนัดบัเครดิต

องคก์าร ไดแ้ก่ สดัส่วนผูถื้อหุน้ภายใน (INS) และตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

ต่อสินทรัพยร์วม (NWC), อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (DEB), อัตรา

ผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) และขนาดของกิจการ (SIZ) 

ผลการวเิคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบทว ิสอดคลอ้งกบัการวเิคราะห์ความถดถอยโลจิ

สติคแบบหลายกลุ่ม คือ การกาํกบัดูแลกิจการมีความสัมพนัธ์กบัการจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร โดย

การวเิคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบหลายกลุ่ม เป็นองคป์ระกอบดา้นขนาดสาํนกังานสอบบญัชี 
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(BIG) ขณะที่การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบทวิเป็นองคป์ระกอบด้านสัดส่วนผูถื้อหุ้น

ภายใน (INS) ขณะที่ตน้ทุนตวัแทนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร และตวัแปร

ควบคุมที่มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ที่สอดคลอ้งกนัไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน

ต่อสินทรัพยร์วม (NWC), อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (DEB), อัตรา

ผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) และขนาดของกิจการ (SIZ) 

2. ตวัแบบพยากรณ์ ผลการศึกษาพบวา่ 

ตวัแบบพยากรณ์การจดัอนัดบัเครดิตองคก์ารโดยตวัแบบการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิ

สติคแบบหลายกลุ่ม คือ 

ความน่าจะเป็นที่จะมีการจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร BBB 

ln
[P(BBB)]

[P(BB)] it+1
 = 8.021+23.135(RSH)it-6.032(IDB)it-0.455(NBO)it+3.685(BIG)it 

  +2.097(INS)it+48.63(EXC)it-7.699(NWC)it-4.455(DEB)it 

  +0.512(ROA)it-8.401(GPM)it+0.325(SIZ)it 

 ความน่าจะเป็นที่จะมีการจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร A 

ln
[P(A)]

[P(BB)]it+1

=-10.807+23.824(RSH)it-4.814(IDB)it-0.363(NBO)it+4.09(BIG)it 

  -0.389(INS)it+42.659(EXC)it-9.738(NWC)it-9.263(DEB)it 

  +0.676(ROA)it-7.783(GPM)it+2.992(SIZ)it 

ความน่าจะเป็นที่จะมีการจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร AA 

ln
[P(AA)]

[P(BB)]it+1
 = -54.656+24.305(RSH)it-1.248(IDB)it-0.147(NBO)it+3.954(BIG)it 

  -4.722(INS)it+32.829(EXC)it-11.973(NWC)it-22.36(DEB)it 

  +0.895(ROA)it-0.595(GPM)it+8.337(SIZ)it 

ความน่าจะเป็นทีจ่ะมีการจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร AAA 

 ln
[P(AAA)]

[P(BB)] it+1
 = -575.814+17.405(RSH)it+276.538(IDB)it+7.485(NBO)it 

  +40.145(BIG)it-248.846(INS)it-1959.825(EXC)it-216.307(NWC)it 

  -341.449(DEB)it+1.537(ROA)it+10.833(GPM)it+62.45(SIZ)it 

ตวัแบบพยากรณ์การจดัอนัดบัเครดิตองคก์ารโดยตวัแบบการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบทว ิ

คือ 

ln
[P(1)]

[P(0)]it+1
 = -19.193+0.83(RSH)it+1.001(IDB)it+0.084(NBO)it+0.493(BIG)it-2.532(INS)it 

  -6.027(EXC)it-2.219(NWC)it-5.264(DEB)it+0.177(ROA)it+0.595(GPM)it 

  +2.753(SIZ)it 
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3.ผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ 

ความสามารถในการพยากรณ์การจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร โดยใชก้ารกาํกบัดูแลกิจการ และตน้ทุน

ตวัแทนเป็นตวัพยากรณ์มีผลการทดสอบดงัน้ี 

 

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์อนัดบัเครดิตองคก์ารแบบหลายกลุ่ม 

 

Observed 
Predicted 

AAA AA A BBB BB Percent Correct 

AAA 8 0 0 0 0 100.0% 

AA 0 13 16 0 0 44.8% 

A 0 6 118 21 1 80.8% 

BBB. 0 1 24 82 0 76.6% 

BB. 0 0 0 5 1 16.7% 

Overall Percentage. 2.7% 6.8% 53.4% 36.5% 0.7% 75% 

 

จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์อนัดบัเครดิตองคก์ารแบบหลาย

กลุ่ม พบวา่ ตวัแบบสามารถพยากรณ์อนัดบัเครดิตองคก์าร AAA, AA, A, BBB และ BB ไดถู้กตอ้ง 100%, 

44.8%, 80.8%, 76.6% และ 16.7% ตามลาํดบั และตวัแบบสามารถพยากรณ์อนัดบัเครดิตองคก์ารใน

ภาพรวมไดถู้กตอ้งเฉล่ีย 75% ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท์ี่ใกลเ้คียงกบังานวจิยัที่ผา่นมา 

 

ทั้งน้ีการพยากรณ์อนัดบัเครดิตองคก์ารโดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบทวิมี

ผลการทดสอบดงัน้ี 

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์อนัดบัเครดิตองคก์ารแบบทว ิ

Observed 
Predicted 

1 0 Percent Correct 

1 160 23 87.4% 

0 24 89 78.8% 

Overall Percentage 62.16% 37.84% 84.1% 
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 จากตารางที่ 8 พบวา่ การพยากรณ์อนัดบัเครดิตองคก์ารระดบัตํ่าสามารถพยากรณ์ไดถู้กตอ้ง 

78.8% ขณะที่ระดบัสูงสามารถพยากรณ์ไดถู้กตอ้ง 87.4% โดยพยากรณ์ในภาพรวมไดถู้กตอ้งเฉล่ีย 

84.1% ซ่ึงสูงกวา่ความสามารถในการพยากรณ์อนัดบัเครดิตองคก์ารแบบหลายกลุ่ม 

 

การอภปิรายผล 

 ผลการวเิคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบหลายกลุ่ม พบวา่ การกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึง

สะทอ้นจากขนาดของสาํนกังานสอบบญัชี (BIG) มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัเครดิตองคก์าร แสดง

วา่ บริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่ไดรั้บการตรวจสอบโดยสาํนกั

งานสอบบญัชีขนาดใหญ่จะมีอนัดบัเครดิตองคก์ารสูงกวา่สาํนกังานสอบบญัชีขนาดเล็ก เพราะ

สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่มีมาตรฐานและการตรวจสอบท่ีเขม้งวดกวา่ ทาํใหมี้การกาํกบัดูแล

กิจการที่ดีกวา่ และสาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่นั้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยมี

สินทรัพยร์วมจาํนวนพนัลา้นบาท เป็นเวลา 5 ปี ถึงจะไดรั้บสิทธ์ิขอรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ซ่ึง

มีกระบวนการพจิารณาที่ซบัซอ้น นอกจากน้ียงัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากตวับุคคลและสาํนกั

งานสอบบญัชีดว้ย ทาํใหส้าํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่พยายามผลกัดนัใหอ้งคก์ารลูกคา้เปิดเผย

ขอ้มูลระดบัสูงในรายงานประจาํปี และตรงตามขอ้บงัคบัท่ีกาํหนด โดยสาํนกังานสอบบญัชีขนาด

ใหญ่จะกาํกบัดูแลดีกวา่สาํนกังานบญัชีขนาดเล็ก การเปิดเผยขอ้มูลนั้นช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงิน

สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลและตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หากองคก์ารใหค้วามสาํคญักบัการ

เปิดเผยขอ้มูลส่งผลใหก้ารดาํเนินงานดีขึ้น และไดรั้บผลดีจากการจดัอนัดบัเครดิตองคก์ารดว้ย ซ่ึง

ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนุชชนก ชูแสง (2550) และ Yatim (2009)  

ผลการวเิคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบทว ิพบวา่ สดัส่วนผูถื้อหุน้ภายใน (INS) มีความสมัพนัธ์

เชิงลบกบัเครดิตองคก์าร แสดงวา่สดัส่วนผูถื้อหุ้นภายในนอ้ยกวา่จะทาํใหไ้ดรั้บการจดัอนัดบัเครดิต

องคก์ารทีดี่ ซ่ึงการกาํกบัดูแลกิจการกระทาํโดยส่งเสริมใหมี้การกระจายหุน้ไปยงัผูถื้อหุน้ภายนอก 

ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัของสุพตัรา อุไรรัตน์ (2552), จิรวรรณ ครู่กระโทก (2548) และ Haniffa 

and Hudaib (2006)  

 ทั้งน้ี ผลการศึกษาในทุกตวัแบบ พบวา่ ตน้ทุนตวัแทนซ่ึงวดัค่าโดยใชค้่าตอบแทนผูบ้ริหาร

ต่อค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (EXC) ไม่มีความสมัพนัธก์บัการจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร น่าจะเกิด

จากงานวจิยัน้ีวดัค่าตอบแทนผูบ้ริหารจากงบการเงิน ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินเท่านั้น ไม่ได้

รวมค่าตอบแทนอ่ืนทีไ่ม่ไดเ้ป็นตวัเงิน (non pecuniary benefits) ตามแนวคิดของ Jensen and 

Meckling (1976) เช่น กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงควรศึกษาวจิยัต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา มีขอ้เสนอแนะ คือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแล

กิจการ เน่ืองจากการกาํกบัดูแลกิจการมีความสมัพนัธก์บัมูลค่าองคก์าร วดัจากอนัดบัเครดิต โดยให้

พจิารณาองคป์ระกอบการเปิดเผยขอ้มูลและวธีิการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมากขึ้น ซ่ึงสามารถใชข้นาด

ของสาํนกังานสอบบญัชีเป็นตวัช้ีวดัได ้และควรส่งเสริมใหมี้การกระจายหุน้ไปยงัผูถื้อหุน้ภายนอก 

เน่ืองจากพบความสมัพนัธเ์ชิงลบของสดัส่วนผูถื้อหุน้ภายใน (INS) กบัการจดัอนัดบัเครดิตองคก์าร 

นอกจากน้ีควรมีการศึกษาตน้ทุนตวัแทนเชิงลึก โดยศึกษาผลตอบแทนผูบ้ริหารที่ไม่ไดเ้ป็นตวัเงิน 

(non pecuniary benefits) ตามแนวคิดทฤษฎีตวัแทนของ Jensen and Meckling (1976) ต่อไป 
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ความสัมพนัธ์ของการกาํกบัดูแลกจิการและต้นทุนตัวแทนกบัมูลค่าตลาดของธุรกจิใน

กลุ่ม SET100 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

THE RELATIONSHIP OF CORPORATE GOVERNANCE AND AGENCY 

COST TOWARD THE MARKET VALUE OF FIRM IN THE SET100 OF THE 

STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

วรัญญา  พรเลิศกชกร1, ผศ.ดร.สุรางค ์เห็นสวา่ง2, ผศ.ดร.สันติ กีระนนัทน์3 

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

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการกาํกบัดูแลกิจการและ

ตน้ทุนตวัแทนกบัมูลค่าตลาดของธุรกิจในกลุ่ม SET100 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย

มีกลุ่มตวัอยา่ง คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอยูใ่นกลุ่ม 100 อนัดบั

แรก หรือ SET100 ช่วงวนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 และมีระยะเวลาการศึกษาในช่วง

ปี 2553 ถึงปี 2557 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใชส้มการถดถอยเชิงพหุคูณ ซ่ึงมีตวัแปรอิสระที่บ่งช้ี

การกาํกบัดูแลกิจการ คือ ขนาดคณะกรรมการ และสดัส่วนคณะกรรมการอิสระ ตวัแปรอิสระท่ีบ่งช้ี

ตน้ทุนตวัแทน คือ ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  และสัดส่วนการถือหุ้นของผูบ้ริหาร ส่วนของตวัแปร

ควบคุม คือ ขนาดของบริษทั และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ตวัแปรตาม คือ มูลค่าตลาด

ของธุรกิจซ่ึงวดัโดยอตัราส่วนคิว  

 ผลการศึกษาพบว่า บริษทัส่วนใหญ่มีขนาดคณะกรรมการประมาณ 10 - 12 คน มีสัดส่วน

ของคณะกรรมการอิสระประมาณร้อยละ 33 ของคณะกรรมการทั้งหมด ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

ประมาณ 5,000,001 - 10,000,000 บาทต่อคนต่อปี และสัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการที่เป็น

ผูบ้ริหารมีค่านอ้ยกวา่ร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด นอกจากน้ีผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิง

พหุคูณ พบวา่ ขนาดคณะกรรมการและสดัส่วนคณะกรรมการอิสระมีความสมัพนัธเ์ชิงลบกบัมูลค่า

ตลาดของธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะท่ีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นมี

ความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัมูลค่าตลาดของธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คาํสําคญั: การกาํกบัดูแลกิจการ, ตน้ทุนตวัแทน, มูลค่าตลาด 
1 นิสิตหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต หมวดวิชาการเงิน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2 ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to examine the relationship of corporate 

governance and agency cost toward the market value of firms in the SET100 of the Stock Exchange 

of Thailand. The Sample consisted of the listed companies ranked as the Top 100 (SET100) in the 

period of January 1, 2015 to June 30, 2015.  The study period covered the years 2010 to 2014. 

Multiple Linear Regression was used to analyze data. The independent variables used to measure 

Corporate Governance were Board of Directors Size and number of Independent Directors. The 

independent variables used to measure Agency Cost were Executive Compensation and Executives 

Ownership. The control variables were the Company Size and Debt to Equity Ratio. Moreover, the 

dependent variable was the Market Value of Firm measured by Tobin’s Q. 

The results expressed that most of the companies employed 10 - 12 committee members, 

33% of total committee members were independents, excecutive compensation was approximately 

5,000,001 - 10,000,000 baht per person per year and less than 1% of executive share to total shares. 

Furthermore, Multiple Linear Regression results showed that Board of Directors Size and number 

of Independent Directors related negatively statistically significant to Tobin’s Q, whereas Debt to 

Equity Ratio demonstrated a positive relationship. 

 

Keyword: Corporate Governance, Agency Costs, Market Value 

  



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

157 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

ความสําคญัและที่มาของปัญหา 

จากขอ้มูลตลาดทุนไทยเชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงขอ้มูลล่าสุด ณ ส้ินเดือนมกราคม 2558 ซ่ึง

มีความล่าชา้ประมาณ 1 เดือน พบว่า ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2557 สัดส่วนมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคา

ตลาดของตลาดหลกัทรัพยไ์ทยในภูมิภาคเอเชียปรับสูงขึ้นเม่ือเทียบกบัปี 2556 ผลตอบแทนรวมจาก

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ทยเทียบกบัหลกัทรัพยใ์นภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้น 12.26 เท่าจากส้ินปี 

2543 ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัสองรองจากอินโดนีเซีย ตลาดหลกัทรัพยไ์ทยมีอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร

สุทธิตํ่า และอตัราเงินปันผลตอบแทนในระดับใกล้เคียงกับประเทศอ่ืนในเอเชีย นอกจากน้ีมูลค่า

หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของไทยยงัอยูใ่นอนัดบัที่ 24 จาก 52 เม่ือเทียบกบัตลาดหลกัทรัพยท์ัว่โลก

ด้วยมูลค่าหลักทรัพย ์ 430.43 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยไ์ทยมีจาํนวน 613 บริษทั ซ่ึงอยู่ในอันดับที่ 20 เม่ือเทียบกับตลาดหลักทรัพยท์ั่วโลก 

(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558)  จากสถิติขา้งตน้ จะเห็นวา่นกัลงทุนสนใจลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยไ์ทย และผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ทยมีอตัราการเจริญเติบโต

สูง  

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย ์เรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นการลงทุนในหุ้น หุ้นจัดเป็น

หลกัทรัพยท์ี่มีความเส่ียงสูงแต่ก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง มูลค่าของหุ้นมกัจะผนัผวนขึ้นลงตาม

สภาวะแวดลอ้มที่มากระทบไดต้ลอดเวลา ดงันั้นจึงไม่ค่อยเหมาะกบัการลงทุนในระยะเวลาสั้น ๆ  

แต่หากเป็นการลงทุนในระยะยาว หุ้นมักจะมีโอกาสให้ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงกว่า

หลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน ดงันั้น ในการจดัพอร์ตการลงทุนหรือการจดัสาํหรับการลงทุน คนที่มีอายุ

น้อย ๆ จึงมักได้รับการแนะนําให้ลงทุนในหุ้นในสัดส่วนท่ีสูงกว่าหลักทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ 

(สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2556) อยา่งไรก็ตาม การลงทุนใน

หุ้นของตลาดหลกัทรัพยใ์ด ๆ นั้น ตอ้งประเมินปัจจยัพื้นฐานและมูลค่าธุรกิจ (Value of Firm) โดย

มูลค่าธุรกิจที่เพิม่ขึ้นจะมีผลใหร้าคาหุน้สูงขึ้น อนันาํมาสู่ผลตอบแทนท่ีดีใหน้กัลงทุน 

การที่บริษทัจะมีมูลค่าเพิม่ขึ้น และมีผลประกอบการที่ดี ส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยสู์งขึ้น อนั

นาํมาสู่ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน ดงักล่าวขา้งตน้นั้น ตอ้งมีผูบ้ริหารที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

สูงสุดให้แก่กิจการและรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น กรณีที่ผู ้บริหารคํานึงถึงแต่ตนเอง 

บริหารงานเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์มากที่ สุด หรือบริหารงานโดยมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหวา่งตวัการ (Principle) และตวัแทน (Agent) หรือบริหารโดย

มีตน้ทุนตวัแทน (Agency Cost) สูงจะไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิม่สูงสุดแก่กิจการได ้ทาํใหจ้าํเป็นตอ้ง

มีกลไกการตรวจสอบผูบ้ริหาร (Monitoring Mechanism) ซ่ึงกลไกที่สาํคญั คือ การกาํกบัดูแลกิจการ

ที่ดี (Corporate Governance) อันประกอบด้วย กรรมการอิสระเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความ
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โปร่งใส ลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บับุคคลภายนอกและผูล้งทุน และ

สามารถใชก้ลไกค่าตอบแทนเป็นส่ิงจูงใจผูบ้ริหารให้ปฏิบติังานเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่

บริษทั 

สืบเน่ืองจากความตอ้งการลงทุนในหุน้ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่เพิม่ขึ้น และ

ประเด็นของตน้ทุนตวัแทนที่มีสาเหตุมาจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงส่งผลต่อมูลค่าของ

กิจการ และกลไกการลดตน้ทุนตวัแทนโดยใชก้ารกาํกบัดูแลกิจการ ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ดงันั้นผูว้จิยัจึง

ศึกษาความสมัพนัธข์องการกาํกบัดูแลกิจการและตน้ทุนตวัแทนกบัมูลค่าตลาดของธุรกิจของบริษทั

ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET100 เพื่อให้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถใช้

ประโยชน์จากการศึกษาน้ีในการประกอบการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการกาํกบัดูแลกิจการและ

ตน้ทุนตวัแทนกบัมูลค่าตลาดของธุรกิจในกลุ่ม SET100 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลการศึกษาคาดวา่จะเป็นประโยชน์ ดงัน้ี 

1.  ผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดท้ราบถึงทิศทางและความสัมพนัธ์ของการกาํกบัดูแลกิจการและตน้ทุน

ตวัแทนกบัมูลค่าตลาดของธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม 

SET100 

2.  นักลงทุนสามารถนําขอ้มูลการกาํกับดูแลกิจการและตน้ทุนตวัแทนไปประเมินการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าตลาด เพือ่ตดัสินใจลงทุนได ้

3.  ผูบ้ริหารสามารถนาํสามารถนาํขอ้มูลการกาํกบัดูแลกิจการไปประเมินการเปล่ียนแปลง

มูลค่าตลาด เพือ่วางแผนกลยทุธแ์ละกาํหนดนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการได ้

แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

Jensen and Meckling (1976) ให้แนวคิดว่า การแบ่งแยกและการควบคุม (Separation and 

Control) ทาํให้เกิดต้นทุนตัวแทน (Agency Cost) ของผูถื้อหุ้นภายนอก และเจ้าหน้ี อันเกิดจาก

ตวัแทนหรือผูบ้ริหาร โดยมุมมองของทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) ช้ีให้เห็นถึงปัญหาในเร่ือง

พฤติกรรมที่ทาํให้เกิดความขดัแยง้ เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องตวัการและตวัแทนไม่สอดคลอ้งกนั 

เช่น ผูถื้อหุ้นให้ความสนใจกบัความมัง่คัง่ที่เกิดจากมูลค่าของกิจการที่เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนที่

เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผูบ้ริหารซ่ึงมีหน้าที่เป็นตวัแทนตอ้งการสร้างอรรถประโยชน์สูงสุดให้กบัตนเอง 

ซ่ึงขดัแยง้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยผูบ้ริหารจะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับกิจการก็ต่อเม่ือ

พจิารณาแลว้วา่ส่ิงนั้นสามารถเอ้ือประโยชน์สูงสุดใหก้บัตนเองดว้ย ความขดัแยง้ดงักล่าวก่อให้เกิด
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ปัญหาตวัแทน (Agency Problem) ซ่ึง McColgan (2001) ได้ทาํการแบ่งสาเหตุของปัญหาตวัแทน 

ดงัน้ี 

1. Moral - Hazard Agency Conflict คือ ความขดัแยง้จากการท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถติดตาม

การทาํงานของผูบ้ริหาร  

2. Earnings Retention Agency Conflict คือ ความขัดแยง้ในเร่ืองของผลตอบแทน โดย

ผูบ้ริหารให้ความสําคญักบัการเติบโตกิจการซ่ึงวดัจากกาํไรสะสมมากกว่าการเพิ่มผลตอบแทน

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

3. Time Horizon Agency Conflict คือ ความขดัแยง้ท่ีเกิดจากระยะเวลาของกระแสเงินสด 

(Timing of Cash Flows) ผูถื้อหุ้นให้ความสาํคญักบักระแสเงินสดในอนาคต ในขณะที่ผูบ้ริหารให้

ความสาํคญักบักระแสเงินสดในช่วงระยะเวลาท่ีบริหารงานอยูเ่ท่านั้น  

4. Managerial Risk Aversion Agency Conflict คือ ความขัดแยง้ที่เกิดจากพฤติกรรมการ

ยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนของผูบ้ริหาร ทั้งน้ีเป็นเพราะค่าตอบแทนของผูบ้ริหารนั้นขึ้นอยูก่บั

ผลการดาํเนินงานของบริษทั ทาํให้ผูบ้ริหารเลือกลงทุกในโครงการที่มีความเส่ียงตํ่า มากกว่าที่

ลงทุนในโครงการที่มีความเส่ียงสูง โดยเฉพาะผูบ้ริหารที่ไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราคงที่ เพราะถา้

ผูบ้ริหารบริหารงานผดิพลาดจะส่งผลกระทบต่อหนา้ที่การงาน ส่วนผูถื้อหุน้จะชอบผูบ้ริหารที่เลือก

ลงทุนในโครงการที่มีความเส่ียงสูงซ่ึงใหผ้ลตอบแทนที่สูงกวา่  

กลไกที่ใช้ในการลดปัญหาตวัแทนหรือตน้ทุนตวัแทน คือ การพยายามควบคุมตวัแทน

ไม่ใหด้าํเนินการที่ไม่เหมาะสม และสร้างแรงจูงใจที่จะทาํให้ตวัแทนดาํเนินการอยา่งเหมาะสม โดย 

Jensen (1986) ไดเ้สนอแนวทางในการแกปั้ญหา 2 วธีิ ดงัน้ี 

1. การให้ค่าตอบแทน (Incentives) เป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างหน่ึง ทั้งในรูปแบบของ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Financial Incentives) และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Non-Financial 

Incentives) หรือใหผู้บ้ริหารถือครองหุน้ในอตัราท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

2. การสอดส่องดูแล (Monitoring) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย

บุคคลผูท้รงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงคณะกรรมการนั้นจะทาํหน้าที่คอยสอดส่องดูแล

กิจการแทนผูเ้ป็นเจา้ของ  

กลไกในการสอดส่องดูแล (Monitoring Mechanism) ได้มีการพฒันาในหลายรูปแบบทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม เช่น การตรวจสอบงบการเงินและรายงานทางการเงิน การเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง

โปร่งใส ซ่ึงการสอดส่องดูแลสามารถใช้ การติดตาม การควบคุม และการดูแลตวัแทน โดยมี

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูเ้ช่ือมโยงระหว่างผูถื้อหุ้นกับฝ่ายบริหาร ดังนั้นคณะกรรมการจึงเป็น

เคร่ืองมือที่ใช้ในการควบคุมจากภายใน (Internal Control) ท่ีสามารถช่วยป้องกัน และลดปัญหา
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ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งการลดปัญหาเร่ืองของความไม่เท่าเทียมกันของขอ้มูล 

(Asymmetry of Information) โดยการทาํหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปเพื่อให้ผลการดาํเนินงาน

ของกิจการเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งยติุธรรม  

การกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) เป็นกลไกในการสอดส่องดูแลท่ีสาํคญั และ

มีบทบาทช่วยในการสร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่กิจการ และสร้างผลประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูมี้ส่วนได้เสีย 

เน่ืองจากการกาํกบัดูแลกิจการเก่ียวขอ้งกบัการจดัให้มีกระบวนการ โครงสร้างของภาวะผูน้าํและ

การควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส และความสามารถในการ

แข่งขนัเพือ่รักษาเงินลงทุน และเพิม่คุณค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว ภายใตก้รอบการมีจริยธรรมที่

ดี โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ และสังคมโดยรวมประกอบ เพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการดาํเนินงาน สร้างความสัมพนัธ์อนัดีของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ช่วยส่งเสริมและ

สนับสนุนการดาํเนินงานให้กิจการสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืน สามารถแข่งขนัในตลาดได้

เติบโตอยา่งมัน่คง และในทีสุ่ดก็จะส่งผลใหเ้กิดคุณค่าหรือมูลค่าเพิม่แก่กิจการและผูถื้อหุน้ (ศิลปพร 

ศรีจัน่เพชร, 2551) ดงันั้นการส่งเสริมให้การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น จึง

นาํไปสู่มูลค่าของบริษทัที่เพิม่สูงขึ้น (ฉววีรรณ ชูสนุก และ อมัพร ชูสนุก, 2554)  

จากแนวคิดทฤษฎีขา้งตน้ มีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกับดูแลกิจการ ตน้ทุน

ตวัแทน และผลการดาํเนินงานจาํนวนมาก ได้แก่ พดัชา สีตสุวรรณ (2543) ธารทิพย ์ศรีวิสุทธ์ิ 

(2550) สุชลธา บุพการะกุล (2551) ศรายทุธ เรืองสุวรรณ และคณะ (2552) ปัทมา กลัยะกิติ (2553) 

วรกมล เกษมทรัพย ์(2553) สุภานี นวกุล (2553) จินตวิชญ ์ภูพณิชย ์(2554) ฉวีวรรณ ชูสนุก และ 

อมัพร ชูสนุก (2554) ณิชนนัท ์จนัทรเขตต ์(2554) นนัทวนั กิจอิทธิโชติ (2557) Haniffa and Hudaib 

(2006) Bhagat and Bolton (2007) และ Pham, Suchard and Zein (2007)  ซ่ึงศึกษาผลการดาํเนินงาน

ดว้ยตวัช้ีวดัในมุมมองทางบญัชี มูลค่าตลาดซ่ึงวดัจากอตัราส่วนคิว (Tobin’s Q) และราคาตลาดหรือ

มูลค่าหลกัทรัพย ์  

นอกจากผลกระทบจากการกาํกบัดูแลกิจการ และตน้ทุนตวัแทนแลว้ มูลค่าตลาดของธุรกิจ

ยงัไดรั้บผลกระทบจากการจดัหาเงินทุน หรือโครงสร้างเงินทุน ตามทฤษฎีโครงสร้างเงินทุนของ 

Modigliani and  Miller (1958, 1963) โดยคาํนึงถึงผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนซ่ึงวดัจากการก่อ

หน้ี (Debt Financing) ต่อมูลค่ากิจการ (Value of Firm) และไดเ้สนอแนวคิดในช่วงแรก 2 รูปแบบ 

คือ แบบไม่มีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (1958) และแบบมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (1963) โดยแบบท่ีมีภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล กล่าววา่ ผลประโยชน์จากการก่อหน้ีซ่ึงช่วยใหกิ้จการประหยดัภาษีจากดอกเบี้ ยจ่าย

จะเพิม่มูลค่าธุรกิจเท่ากบัผลคูณของอตัราภาษีเงินไดแ้ละมูลค่าหน้ีสิน อยา่งไรก็ตามการก่อหน้ีทาํให้

มูลค่าธุรกิจลดลงไดต้ามแนวคิดของ Warner (1977) ซ่ึงกล่าวว่า การก่อหน้ีเป็นการเพิ่มโอกาสและ
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ตน้ทุนการลม้ละลาย (Bankruptcy Cost) และเกิดภาวะวิกฤติทางการเงิน ทาํให้มูลค่ากิจการลดลง 

และจาก 2 แนวคิดดงักล่าว มีขอ้สรุปวา่ ระดบัการก่อหน้ีหรือโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม (Optimal 

Capital Structure)  อยู ่ณ ระดบัที่มูลค่ากิจการสูงสุด หรือตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักตํ่าสุด

ตามแนวคิดทฤษฎีตน้ทุน-ผลประโยชน์ (Trade-off Theory)  

จากการศึกษางานวจิยัและการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการ ตน้ทุนตวัแทน และ

มูลค่าตลาดของธุรกิจ สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัตาราง ดงัน้ี 

ตารางที่ 1  สรุปการกาํกบัดูแลกิจการท่ีมีความสมัพนัธก์บัผลการดาํเนินงาน 

ตัวช้ีวัดการกํากับดูแลกิจการ ทฤษฎี/ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์อย่างม ี

  นัยสําคญัทางสถิติ 

ทฤษฎีตัวแทน Jensen and Meckling (1976)  

ขนาดคณะกรรมการ สุชลธา  บุพการะกุล (2551) ลบ 

จนัทจร  กออิสรานุภาพ (2552) ไม่มีความสมัพนัธ ์

ปัทมา  กลัยะกิติ (2553) ไม่มีความสมัพนัธ ์

วรกมล  เกษมทรัพย ์(2553)  ไม่มีความสมัพนัธ ์

ฉววีรรณ  ชูสนุก และ อมัพร  

ชูสนุก (2554) 

ไม่มีความสมัพนัธ ์

ณิชนนัท ์ จนัทรเขตต ์(2554) ลบ 

นนัทวนั  กิจอิทธิโชติ (2557) บวก 

Haniffa and Hudaib (2006) บวก 

Pham, Suchard and Zein  (2007)  ไม่มีความสมัพนัธ ์

สัดส่วนจํานวนของ

คณะกรรมการอิสระ 

ศรายทุธ  เรืองสุวรรณ และคณะ 

(2552) 

 

ไม่มีความสมัพนัธ ์

นนัทวนั  กิจอิทธิโชติ (2557) ไม่มีความสมัพนัธ ์

Bhagat and Bolton (2007)  ลบ 

Pham, Suchard and Zein  (2007)  ไม่มีความสมัพนัธ ์

จากตารางที่ 1 สรุปการกาํกบัดูแลกิจการท่ีมีความสมัพนัธก์บัผลการดาํเนินงาน พบวา่  

ตวัแปรที่วดัการกาํกบัดูแลกิจการ ไดแ้ก่ ขนาดของคณะกรรมการ และสัดส่วนของคณะกรรมการ

อิสระ โดยจากการศึกษางานวจิยัที่เก่ียวขอ้งสามารถสรุปความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี ขนาดคณะกรรมการ 

พบว่า มีความสัมพนัธ์ทั้งเชิงบวก เชิงลบ และไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงาน และสัดส่วน
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จาํนวนของคณะกรรมการอิสระ พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงลบ และไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการ

ดาํเนินงาน 

ตารางที่ 2  สรุปตน้ทุนตวัแทนที่มีความสมัพนัธก์บัผลการดาํเนินงาน 

ต้นทุนตัวแทน งานวิจัยที่เกีย่วข้อง ความสัมพนัธ์อย่างม ี
 

  นัยสําคญัทางสถิติ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ธารทิพย ์ ศรีวิสุทธ์ิ (2550) บวก 
 

สุภานี  นวกุล (2553) บวก (ของกรรมการและผูบ้ริหาร) 
 

ฉววีรรณ  ชูสนุก และ อมัพร   

ชูสนุก (2554)  

บวก (ของกรรมการและผูบ้ริหาร) 

 

สัดส่วนการถือหุ้นของ

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

พดัชา  สีตสุวรรณ (2543)  บวก (0 - 25%) 

ลบ (25 - 75%) 

บวก (75% ขึ้นไป)  

ธารทิพย ์ ศรีวิสุทธ์ิ (2550) ไม่มีความสมัพนัธ ์(ของผูบ้ริหาร) 

สุชลธา  บุพการะกุล (2551) ไม่มีความสมัพนัธ ์ 

(ของกรรมการบริหาร) 

จนัทจร  กออิสรานุภาพ (2552) ไม่มีความสมัพนัธ ์

จินตวชิญ ์ ภูพณิชย ์(2554) บวก (ของคณะกรรมการ) 

ฉววีรรณ  ชูสนุก และ อมัพร   

ชูสนุก (2554)  

ไม่มีความสมัพนัธ ์ 

(ของกรรมการและผูบ้ริหาร) 

นนัทวนั  กิจอิทธิโชติ (2557) ไม่มีความสมัพนัธ ์(ของกรรมการ) 

Haniffa and Hudaib (2006) ลบ (ของกรรมการบริหาร) 

Bhagat and Bolton (2007) บวก (ของคณะกรรมการ) 

Pham, Suchard and Zein  (2007)  ไม่มีความสมัพนัธ ์(ของกรรมการ) 

 

จากตารางที่ 2 สรุปตน้ทุนตวัแทนท่ีมีความสมัพนัธก์บัผลการดาํเนินงาน พบวา่ ตวัแปรที่ใช้

วดัตน้ทุนตวัแทน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร และสดัส่วนการถือหุน้ของคณะกรรมการท่ีเป็น 

ผูบ้ริหาร โดยจากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งสามารถสรุปความสัมพนัธ์ได้ดังน้ี ค่าตอบแทน

ผู ้บริหาร พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดําเนินงาน และสัดส่วนการถือหุ้นของ
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คณะกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร พบวา่ มีความสมัพนัธท์ั้งเชิงบวก เชิงลบ และไม่มีความสมัพนัธก์บัผล

การดาํเนินงาน   

ตารางที่ 3  สรุปตวัแปรควบคุมที่มีผลต่อผลการดาํเนินงาน 

ตัวแปรควบคุม ทฤษฎี/ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์อย่างม ี

   นัยสําคญัทางสถิติ 

ขนาดของกิจการ สุชลธา  บุพการะกุล (2551) บวก 

ปัทมา  กลัยะกิติ (2553) ไม่มีความสมัพนัธ ์

วรกมล  เกษมทรัพย ์(2553)  บวก 

นนัทวนั  กิจอิทธิโชติ (2557) ไม่มีความสมัพนัธ ์

ทฤษฎีเกี่ยวกับการก่อหนี ้ Modigliani and  Miller (1958, 

1963) 

Jensen and Meckling (1976) 

 

 Warner (1977)  

 Jensen (1986)  

 Trade-off Theory  

อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้น 

ปัทมา  กลัยะกิติ (2553) ไม่มีความสมัพนัธ ์

วรกมล  เกษมทรัพย ์(2553)  ไม่มีความสมัพนัธ ์

นนัทวนั  กิจอิทธิโชติ (2557) ลบ 

จากตารางที่ 3 สรุปตวัแปรควบคุมท่ีมีผลต่อผลการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ ขนาดของกิจการ และ

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น โดยจากการศึกษางานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องสามารถสรุป

ความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี ขนาดของกิจการ พบวา่ มีความสมัพนัธเ์ชิงบวก และไม่มีความสมัพนัธก์บัผล

การดาํเนินงาน ส่วนอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงลบ และไม่มี

ความสมัพนัธก์บัผลการดาํเนินงาน  
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

จากการตรวจเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ในอดีตที่เก่ียวขอ้ง จึงไดก้าํหนดกรอบการวิจยัสาํหรับการ

วจิยั ดงัต่อไปน้ี 

 
 

วิธีการวิจัย 

การวจิยัคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งคือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่อยู่

ในกลุ่ม 100 อันดับแรก หรือ SET100 ที่อยู่ในช่วงวนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 

ระยะเวลาการศึกษา คือ ปี พ.ศ. 2553 - 2557  

การวจิยัคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ โดยคน้ควา้ขอ้มูลผา่นระบบอินเตอร์เน็ต และเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลออนไลน์ที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรที่ตอ้งการศึกษาจากแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ในระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression) ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.10 โดยแบบจาํลองที่ใชใ้นการศึกษา คือ 

TQit = a + b1BDSit + b2INDit + b3EXCit + b4EXOit + b5SIZEit + b6DE it 

โดยที่ 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ 

TQit     คือ  อตัราส่วนคิวของบริษทั i ปีที่ t ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัผลประกอบการเชิงการเงิน

ทางการตลาด หรือมูลค่าตลาด คาํนวณดงัน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ 

การกาํกับดูแลกิจการที่ดี 

-  ขนาดคณะกรรมการ (BDS) 

-  สดัสว่นคณะกรรมการอิสระ (IND) 

ต้นทุนตัวแทน 

-  คา่ตอบแทนผู้บริหาร (EXC) 

-  สดัสว่นการถือหุ้นของคณะกรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร (EXO) 

ตัวแปรควบคุม 

- ขนาดของบริษัท (SIZE) 

- อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (DE) 
 

ตัวแปรตาม 

การวัดมูลค่าตลาดของธุรกิจ  

-  อตัราสว่นคิว (Tobin’s Q: TQ) 
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อตัราส่วนคิว = Market Value of Equity + Book Value of Debt 

Book Value of Asset 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

BDSit คือขนาดคณะกรรมการของบริษัท i ปีที่  t ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 

กรรมการ กรรมการอิสระ 

INDit  คือ สัดส่วนคณะกรรมการอิสระของ บริษทั i ปีที่ t คาํนวณจาก สัดส่วนกรรมการ

อิสระต่อจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

EXCit  คือ ค่าตอบแทนผูบ้ริหารที่เป็นตวัเงินเฉล่ียต่อคนต่อปี ของบริษทั i ปีที่ t 

EXOit  คือ สดัส่วนการถือหุน้ของคณะกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั i ปีที่ t คาํนวณ

จากสัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ จาํนวนหุ้นสามญั

ของบริษทัที่ถือครองโดยกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารต่อจาํนวนหุ้นสามญัที่ชาํระแลว้

ทั้งหมด 

ตวัแปรควบคุม (Control Variables) ไดแ้ก่ 

SIZEit คือขนาดของบริษทัของบริษทั i ปีที่ t คาํนวณจากค่า Logarithm ของขนาดของ

สินทรัพยร์วมของธุรกิจนั้น ๆ เน่ืองจากบริษทัในกลุ่ม SET100 มีขนาดที่แตกต่าง

กนั และขนาดของบริษทัอาจส่งผลกระทบต่อตวัแปรที่เก่ียวกบัการกาํกบัดูแล

กิจการได ้

DEit คืออตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ หรือ Debt to Equity Ratio ของ

บริษทั i ปีที่ t 

2. การตรวจสอบเง่ือนไขในการวเิคราะห์สมการถดถอย 3 เง่ือนไข ไดแ้ก่  

2.1) การตรวจสอบความสมัพนัธก์นัเองของตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยใช ้

Simple Correlation Coefficients  

2.2) การตรวจสอบความสมัพนัธก์นัเองของตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดย

ใช ้ค่าสถิติ Durbin – Watson 

2.3) การตรวจสอบความไม่คงท่ีของความแปรปรวนในตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน 

(Heteroskedasticity) โดยใชว้ิธี Breusch-Pagan-Godfrey 

3. การตรวจสอบความแขง็แกร่ง (Robustness Check)  

การศึกษาคร้ังน้ีตรวจสอบความแข็งแกร่งของผลการวิจยัโดยการทดสอบความเช่ือถือได้ 

(Reliability Test) คือ นาํแบบจาํลองมาตรวจสอบความเช่ือถือได ้โดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ

การกาํกบัดูแลกิจการและตน้ทุนตวัแทนกบัผลการดาํเนินงานของธุรกิจในกลุ่ม SET100 ของตลาด
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปล่ียนตวัแปรตามจากมูลค่าทางการตลาดของหุ้นสามญั (Market 

Value) ซ่ึงวดัจากอัตราส่วนคิว (Tobin’ s Q) ไปเป็นมูลค่าทางบญัชีของหุ้นสามัญ (Book Value) 

แทน เน่ืองจากมูลค่าทางบญัชีเป็นขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงไม่อ่อนไหวต่อสภาพแวดลอ้มของธุรกิจมาก 

โดยมูลค่าทางบญัชีของหุ้นสามญัวดัจากอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity/ 

ROE) 

ผลการวิจัย การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ารวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ของการกาํกบัดูแลกิจการและตน้ทุนตวัแทนกบัมูลค่าตลาดของ

ธุรกิจในกลุ่ม SET100 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการตรวจสอบ

เง่ือนไขของสมการถดถอยเชิงพหุคูณ และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression)  ซ่ึงการวจิยัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ผลการวิจัย 

1. ขอ้มูลพื้นฐานของกรรมการและผูบ้ริหารจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-

1) หรืองบการเงินประจาํปี 2557 ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม 

SET100 ที่อยูใ่นช่วงวนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 4  ขนาดของคณะกรรมการ สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร และ

สดัส่วนการถือหุน้ของคณะกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยกลุ่ม SET100 

รายละเอียด ช่วง จํานวนบริษัท ร้อยละ 

ขนาดของคณะกรรมการ (คน) 6 - 9 27 27.55 

 10 - 12 41 41.84 

 13 - 15 24 24.49 

 16 - 18 6 6.12 

รวม  98 100.00 

สัดส่วนคณะกรรมการอสิระ 

(%) 
0 - 10 0 0.00 

 11 - 20 1 1.02 

 21 - 30 3 3.06 

 31 - 40 58 59.18 

 41 - 50 24 24.49 
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 0 - 10 0 0.00 

รวม  98 100.00 

 

 

ตารางที่ 4  (ต่อ) 

รายละเอียด ช่วง จํานวนบริษัท ร้อยละ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร นอ้ยกวา่ 5,000,000 31 32.98 

(บาทต่อคนต่อปี) 5,000,001 - 10,000,000 33 35.11 

 10,000,001 - 15,000,000 10 10.64 

 15,000,001 - 20,000,000 10 10.64 

 20,000,001 - 25,000,000 3 3.19 

 25,000,001 - 30,000,000 3 3.19 

 มากกวา่ 30,000,000 4 4.26 

รวม  94 100.00 

สัดส่วนการถือหุ้นของ นอ้ยกวา่ 1 45 46.39 

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร  1 - 10 19 19.59 

(%) 11 - 20 8 8.25 

 21 - 30 12 12.37 

 31 - 40 4 4.12 

 41 - 50 5 5.15 

 51 - 60 1 1.03 

 61 - 70 1 1.03 

 71 - 80 2 2.06 

รวม  97 100.00 

จากตารางที่ 4 พบวา่บริษทัที่อยูใ่นกลุ่ม SET100 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยร้อย

ละ 41.84 มีขนาดคณะกรรมการประมาณ 10 - 12 คน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะประกอบไปด้วย

ประธานกรรมการ คณะกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดย

คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารให้บรรลุตาม

เป้าหมายของบริษทั คณะกรรมการจึงมีส่วนช่วยผลกัดนัให้การดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตาม
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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี  ในส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่  และโครงสร้างของ

คณะกรรมการ ดงันั้นการทาํหนา้ที่ของคณะกรรมการจึงเป็นไปเพือ่ใหก้ารผลดาํเนินงานของกิจการ

เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งยติุธรรม 

บริษทัฯ ร้อยละ 59.18 มีสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระต่อจาํนวนคณะกรรมการบริษทั 

31 - 40% ซ่ึงเป็นไปตามที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้าํหนดไวว้า่ บริษทัจดที่ทะเบียนตอ้ง

มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน กรรมการ

อิสระมีความเป็นกลางในการแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการดํา เนินงานของ

คณะกรรมการและผูบ้ริหาร นอกจากน้ี กรรมการอิสระยงัมีบทบาทสาํคญัในการแสดงความคิดเห็น

ที่เป็นกลางเม่ือเกิดปัญหาต่าง ๆ  เช่น ปัญหาความขดัแยง้ทางดา้นผลประโยชน์ระหว่างผูถื้อหุน้และ

ผูบ้ริหาร การป้องกนัการควบรวมกิจการ การเขา้ควบรวมกิจการ ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร และการ

ตรวจสอบ เป็นตน้ กรรมการอิสระจึงเป็นกลไกสาํคญัในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีส่วนให้การ

ดาํเนินงานและการบริหารจดัการของบริษทัเป็นไปอยา่งโปร่งใส รวมถึงดูแลปกป้องผลประโยชน์

ของบริษทั เพือ่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด 

บริษทัฯ ร้อยละ 35.11 มีค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 5,000,001 - 10,000,000 บาทต่อคนต่อปี 

การที่บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารในระดับท่ีสูง หรือสร้างนโยบายค่าตอบแทนของ

ผูบ้ริหารโดยอิงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัหรือเม่ือผูบ้ริหารสามารถบริหารงานไดต้ามเป้า ถือ

เป็นหน่ึงในกลไกการกาํกบัดูแลกิจการ ลดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูถื้อหุน้และ

ผูบ้ริหาร และสามารถควบคุมตน้ทุนตวัแทน ทาํให้ผูบ้ริหารดาํเนินงานไปในทิศทางที่ผูถื้อหุ้น

ตอ้งการ และจะทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของบริษทัเพิม่ขึ้นได ้

บริษทัฯ ร้อยละ 46.39 มีสัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารน้อยกว่าร้อย

ละ 1 การที่บริษทัสร้างแรงจูงใจให้กับผูบ้ริหารโดยการให้สัดส่วนความเป็นเจา้ของบริษทั ทาํให้

ผูบ้ริหารมีผลประโยชนที่ไปในทิศทางเดียวกบัผูถื้อหุ้น จูงใจให้ผูบ้ริหารเกิดความรู้สึกเหมือนกับ

เป็นเจา้ของบริษทั เพราะผูบ้ริหารมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัในสดัส่วนที่สูงขึ้น เป็นการลดความขดัแยง้

ระหวา่งผูถื้อหุ้นกบัผูบ้ริหาร ดงันั้นผูบ้ริหารจึงใหล้าํดบัความสาํคญัแก่ผลประโยชน์ของบริษทัมาก

ที่สุด จึงทาํใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งผลใหมู้ลค่ากิจการเพิม่ขึ้น 

2. การตรวจสอบเง่ือนไขของสมการถดถอยเชิงพหุคูณ แสดงไวใ้นตารางที่ 5 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 5 ผลการตรวจสอบเง่ือนไขของสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

เง่ือนไข สถิติที่ใช้ทดสอบ ค่าสถิติ สรุปผล 

Multicollinearity Simple Correlation 

Coefficients 

Correlationทุกค่า 

< 0.8 

ไม่เกิดปัญหา 

(Correlationทุกค่า < 0.8) 

Heteroskedasticity   Breusch-Pagan-

Godfrey 

Prob. Chi-Square  

= 0.1829 

ไม่เกิดปัญหา 

(0.1829> 0.05) 

Autocorrelation Durbin-Watson  Durbin-Watson stat   

= 0.778154 

เกิดปัญหา Positive 

Autocorrelation  

(0.778154 < dL(1.83298)) 

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็น ผลการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ด้วยวิธี Simple 

Correlation Coefficients พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระตวัใดที่มีค่า Correlation 

หรือค่าสหสัมพนัธ์ มากกว่า 0.8 นั่นคือ ไม่มีตวัแปรอิสระตวัใดมีความสัมพนัธ์กนักนัเองในระดบั

ค่อนขา้งสูง แสดงว่า สมการถดถอยน้ีไม่มีปัญหา Multicollinearity และผลการตรวจสอบปัญหา 

Heteroskedasticity ดว้ยวธีิ Breusch-Pagan-Godfrey พบวา่ ค่า Prob. ของ Obs*R-squared มีค่าเท่ากบั 

0.1829 ซ่ึงมากกว่าค่า Probability ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% [Prob. > 0.05] แสดงว่า สมการ

ถดถอยน้ีไม่เกิดปัญหา Heteroskedasticity 

ทั้ งน้ี  ผลการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ด้วยวิธีด้วย Durbin-Watson stat พบว่า 

แบบจาํลองมีค่า Durbin-Watson stat  เท่ากับ 0.778154 เม่ือนําค่าที่คาํนวณได้มาเปรียบเทียบกับ 

critical dL กับ dU จากตาราง Durbin-Watson ที่ α = 0.05 พบว่าค่า Durbin-Watson stat ซ่ึงเท่ากับ 

0.778154 มีค่าน้อยกว่า dL(1.83298) ดังนั้นจึงสามารถปฏิเสธสมมุติฐานว่างท่ีว่า “ไม่มี Positive 

Autocorrelation” แสดงว่า สมการถดถอยน้ีเกิดปัญหา Positive Autocorrelation จึงต้องทําการ

บรรเทาปัญหา Autocorrelation ด้วยวิธี Generalized Least Square (GLS) โดยใช้ค่า Coefficient of 

Autocorrelation (ρ) จาก Residual ในการปรับแบบจาํลอง ซ่ึงค่า Coefficient of Autocorrelation (ρ) 

สามารถคาํนวณได ้ดงัน้ี 

Variable Coefficient t-Statistic   Prob. 

RES1(-1) 0.614879 14.83436 0.0000 

จากค่า Coefficient of Autocorrelation (ρ) ของ Residual เท่ากบั 0.614879 ซ่ึงจะนาํค่ามา

แปลงค่าตวัแปรทั้งหมด เพือ่ใชส้าํหรับปรับแบบจาํลองต่อไป 

การบรรเทาปัญหา Autocorrelation ดว้ยวิธี Generalized Least Square (GLS) ได้

แบบจาํลองที่ปรับแลว้ ดงัน้ี 
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แบบจาํลองภายหลงัการบรรเทาปัญหา Autocorrelation  

TQ’it  = a + b1BDS’it + b2IND’it + b3EXC’it + b4EXO’it + b5SIZE’it + b6DE’it 

โดยที่  

TQ’it  =  TQit - (0.614879)TQit-1 

BDS’it  =   BDSit - (0.614879)BDSit-1 

IND’it  =  INDit - (0.614879)INDit-1 

EXC’it  =  EXCit - (0.614879)EXCit-1 

EXO’it  =  EXOit - (0.614879)EXOit-1 

SIZE’it  =  SIZEit - (0.614879)SIZEit-1  

DE’it  =  DEit - (0.614879)DEit-1 

เม่ือนาํแบบจาํลองภายหลงัการบรรเทาปัญหา Autocorrelation มาตรวจสอบเง่ือนไขของ

สมการถดถอยเชิงพหุคูณอีกคร้ัง ไดผ้ลการตรวจสอบตามตารางท่ี 6 ดงัน้ี 

ตารางที่ 6 ผลการตรวจสอบเง่ือนไขของสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ภายหลงัการบรรเทาปัญหา 

Autocorrelation 

เง่ือนไข สถิติที่ใช้ทดสอบ ค่าสถิติ สรุปผล 

Multicollinearity Simple Correlation 

Coefficients 

Correlationทุกค่า 

< 0.8 

ไม่เกิดปัญหา 

( Correlationทุกค่า < 0.8) 

Heteroskedasticity   Breusch-Pagan-

Godfrey 

Prob. Chi-Square  

= 0.5448 

ไม่เกิดปัญหา 

(0.5448> 0.05) 

Autocorrelation Durbin-Watson  Durbin-Watson stat   

= 2.1186 

ไม่เกิดปัญหา 

(2.1186  <  4-dU(2.1266)) 

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็น ผลการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ด้วยวิธี Simple 

Correlation Coefficients พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระตัวใดที่มีค่า Correlation 

หรือค่าสหสัมพนัธ์ มากกว่า 0.8 นั่นคือ ไม่มีตวัแปรอิสระตวัใดมีความสัมพนัธ์กนักนัเองในระดบั

ค่อนขา้งสูง แสดงว่า สมการถดถอยน้ีไม่มีปัญหา Multicollinearity และผลการตรวจสอบปัญหา 

Heteroskedasticity ดว้ยวธีิ Breusch-Pagan-Godfrey พบวา่ ค่า Prob. ของ Obs*R-squared มีค่าเท่ากบั 

0.5448 ซ่ึงมากกว่าค่า Probability ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% [Prob. > 0.05] แสดงว่า สมการ

ถดถอยน้ีไม่เกิดปัญหา Heteroskedasticity 

ผลการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ดว้ยวธีิดว้ย Durbin-Watson stat พบวา่ แบบจาํลอง

มีค่า Durbin-Watson stat  เท่ากบั 2.1186 เม่ือนาํค่าที่คาํนวณไดม้าเปรียบเทียบกบั critical dL กบั dU 
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จากตาราง Durbin-Watson ที่ α = 0.05 พบวา่ค่า Durbin-Watson stat ซ่ึงเท่ากบั 2.1186 มีค่านอ้ยกว่า 

4-dU(2.1266) ดงันั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐานวา่งที่วา่ “ไม่มี Positive Autocorrelation” แสดง

วา่ สมการถดถอยน้ีไดรั้บการบรรเทาปัญหา Autocorrelation เรียบร้อยแลว้  

ดังนั้ น  แบบจําลองที่ส ร้างขึ้ นไ ม่ มี ปัญหา Multicollinearity Heteroskedasticity และ 

Autocorrelation แสดงว่า แบบจาํลองมีความเหมาะสมสาํหรับการอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวั

แปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

3. ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)   

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการกาํกบัดูแลกิจการและตน้ทุนตวัแทนท่ีมีต่อมูลค่าตลาดของธุรกิจ 

ภายหลงัการบรรเทาปัญหา Autocorrelation แสดงไวใ้นตารางที่ 7 ดงัน้ี 

ตารางที่ 7 ผลการวเิคราะห์ความถดถอยของการกาํกบัดูแลกิจการและตน้ทุนตวัแทนที่มีต่อมูลค่า

ตลาดของธุรกิจ   

Variable  Coefficient t-Statistic  Prob. 

C 1.331141 0.728321 0.4669 

BDS’ -0.134637*** -1.728374 0.0847*** 

IND’ -3.113919 -1.640093 0.1018 

EXC’ 0.108071 0.164330 0.8696 

EXO’ 0.000743 0.050602 0.9597 

SIZE’ 0.154736 0.891700 0.3731 

DE’ 0.209766* 4.463801 0.0000* 

R-squared 0.064198 Prob(F-statistic) 0.000210* 

Adjusted R-squared 0.049875 Durbin-Watson stat 2.118604 

หมายเหตุ: *, **, *** หมายถึง ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธท์ี่ระดบันยัสาํคญัที่ 0.01, 0.05, 0.10 

ตามลาํดบั 

จากตารางที่ 7 สามารถเขียนสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

TQ’ = 1.331141 - 0.134637BDS’*** - 3.113919IND’ + 0.108071EXC’ + 0.000743EXO’  

+ 0.154736SIZE’ + 0.209766DE’* 

ผลการวิจยัพบว่า ค่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.064198 แสดงว่า ตวัแปรอิสระและตวัแปร

ควบคุมสามารถอธิบายมูลค่าตลาดของธุรกิจหรืออตัราส่วนคิว (TQ) ซ่ึงแสดงถึงผลการดาํเนินงาน

ได ้6.4198% ส่วนที่เหลืออีก 93.5802% เป็นผลมาจากตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นแบบจาํลองน้ี และค่า 

Adjusted R-squared มีค่า 0.049875 ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกับค่า R-squared แสดงว่าเม่ือเพิ่มค่าตัวแปร
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อิสระก็จะไม่ส่งผลต่อค่า R-squared จากการพจิารณาค่า Prob(F-statistic) มีค่า 0.000210 ซ่ึงนอ้ยกวา่

ค่าProbability ณ ระดบัความเช่ือมัน่ที่ 99% [Prob. < 0.01]  

ตวัแปรการกาํกบัดูแลกิจการที่มีความสมัพนัธก์บัมูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) คือ ขนาดของ

คณะกรรมการ (BDS) มีความสมัพนัธใ์นเชิงลบกบัมูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) ที่ระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติ 0.10 ขณะที่ตวัแปรควบคุมที่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าตลาดของธุรกิจ คือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุ้น (DE) มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัมูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) ที่ระดบันัยสาํคญั

ทางสถิติ 0.01  นอกจากน้ี ตวัแปรที่ไม่มีความสมัพนัธก์บัมูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) ไดแ้ก่ ตวัแปร

การกาํกบัดูแลกิจการ คือ สดัส่วนของคณะกรรมการอิสระ (IND) ตวัแปรตน้ทุนตวัแทนทั้งที่วดัจาก

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (EXC) และสัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร (EXO) และ

ตวัแปรควบคุม คือ ขนาดของกิจการ (SIZE) ไม่มีความสมัพนัธก์บัมูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 4. ผลการวเิคราะห์ความเช่ือถือได ้(Reliability Test Result) ของการกาํกบัดูแลกิจการและ

ตน้ทุนตนัแทนกบัผลการดาํเนินงานของธุรกิจในกลุ่ม SET100 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยเปล่ียนตวัแปรตามใหเ้ป็นมูลค่าทางบญัชีของหุน้สามญัซ่ึงวดัจากอตัราผลตอบแทนต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้ (Return on Equity/ ROE) ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี 

ตารางที่ 8 ผลการวเิคราะห์ความถดถอยของการกาํกบัดูแลกิจการและตน้ทุนตวัแทนที่มีต่อมูลค่า

ทางบญัชีของธุรกิจ   

Variable  Coefficient t-Statistic  Prob. 

C -12.07262 -1.196010 0.2324 

BDS’ -1.045092** -2.383074 0.0176** 

IND’ -8.916858 -0.838141 0.4025 

EXC’ 8.245001** 2.254180 0.0247** 

EXO’ -0.059146 -0.718646 0.4728 

SIZE’ 1.143051 1.172263 0.2418 

DE’ -1.990193* -7.663502 0.0000* 

R-squared 0.141689 Prob(F-statistic) 0.000000* 

Adjusted R-squared 0.128783 Durbin-Watson stat 2.115745 

หมายเหตุ: *, **, *** หมายถึง ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธท์ี่ระดบันยัสาํคญัที่ 0.01, 0.05, 0.10 

ตามลาํดบั 
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จากตารางที่ 8 สามารถเขียนสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

ROE’ = - 12.07262 - 1.045092BDS’** - 8.916858IND’ + 8.245001EXC’** - 0.059146EXO’  

   + 1.143051SIZE’ - 1.990193DE’* 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรการกาํกบัดูแลกิจการซ่ึงช้ีวดัจากขนาดของคณะกรรมการ 

(BDS) มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกับมูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 

ขณะท่ีตวัแปรควบคุม คือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (DE) มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบั

มูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) ที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.01 ช้ีให้เห็นว่า การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ของการกาํกบัดูแลกิจการและตน้ทุนตวัแทนกบัผลการดาํเนินงานของธุรกิจในกลุ่ม SET100 ของ

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงวดัผลการดาํเนินงานของธุรกิจด้วยมูลค่าทางบญัชีของหุ้น

สามญัซ่ึงวดัจากอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity/ ROE) สอดคลอ้งกบัการ

วดัผลการดาํเนินงานของธุรกิจดว้ยมูลค่าตลาดของธุรกิจ (Tobin’s Q/ TQ) ดงันั้น ผลการวจิยัคร้ังน้ี มี

ความแขง็แกร่ง และสามารถเช่ือถือได ้ 

การอภปิรายผล 

จากผลการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ของการกาํกับดูแลกิจการและตน้ทุนตวัแทนกบัมูลค่า

ตลาดของธุรกิจในกลุ่ม SET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวแปรอิสระที่ มี

ความสัมพนัธ์กับมูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.10  ได้แก่ ขนาดของ

คณะกรรมการ (BDS) ส่วนตวัแปรควบคุมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) ที่ระดบั

นัยสาํคญัทางสถิติ 0.01 คือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DE) ส่วนตวัแปรอ่ืน ๆ ไม่พบ

ความสมัพนัธ ์เม่ือเปรียบเทียบกบังานวจิยัที่เก่ียวขอ้งสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

จากตวัอยา่งที่ศึกษา พบวา่ ตวัแปรการกาํกบัดูแลกิจการ คือ ขนาดของคณะกรรมการ (BDS) 

มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัมูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของณิชนันท ์จนัทรเขตต ์(2554) จากผลการศึกษาสามารถอธิบายไดว้่า สาเหตุน่าจะเกิด

จากการที่บริษทัมีคณะกรรมการจาํนวนมากอาจทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการตดัสินใจหรือการหาขอ้

ยติุร่วมกนั และคณะกรรมการจาํนวนมากนั้นอาจมีความคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่ตรงกับลักษณะธุรกิจ ทาํให้กิจการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตาม

นโยบายและกลยทุธ ์ 

ตวัแปรควบคุม คือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (DE) มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวก

กบัมูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เน่ืองจากหน้ีสินเป็นเสมือนตวัช่วยในการ

กาํกบัดูแลธุรกิจ เป็นกลไกในการควบคุมผูบ้ริหาร จึงช่วยเพิม่มูลค่าใหก้บักิจการตามแนวคิดของ 

Jensen and Meckling (1976) และ Jensen (1986) ซ่ึงกล่าววา่ การกูย้มืเงินของบริษทัเป็นการช่วยลด
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ตน้ทุนของตวัแทน และลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งตวัการกบัตวัแทน กูย้มืเงินทาํให้

ผูบ้ริหารลดการใชก้ระแสเงินสดที่ไม่เหมาะสม เพราะจาํเป็นตอ้งสาํรองเงินสดจาํนวนหน่ึงเอาไว้

เพือ่จ่ายดอกเบี้ยในอนาคตใหก้บัเจา้หน้ี ทาํใหโ้ครงสร้างเงินทุนดีขึ้น จึงทาํใหมู้ลค่าของส่วนของผู ้

ถือหุน้ของบริษทัเพิม่ขึ้น ดงันั้นการที่บริษทัมีโครงสร้างเงินที่เหมาะสมจะทาํใหกิ้จการมีมูลคา่สูง

ที่สุดได ้และสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ Modigliani and  Miller (1963) ซ่ึงกล่าววา่ หน้ีสินช่วย

เพิม่มูลค่ากิจการไดจ้ากผลประโยชน์ทางภาษี  

ตวัแปรการกาํกับดูแลกิจการที่ไม่มีความสัมพนัธ์กับมูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติ คือ สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ (IND) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวรกมล  

เกษมทรัพย ์(2553) นันทวนั  กิจอิทธิโชติ (2557) และ Pham, Suchard and Zein  (2007) จากผล

การศึกษาสามารถอธิบายไดว้า่ สาเหตุน่าจะเป็นเพราะคณะกรรมการอิสระจาํนวนมากนั้นอาจไม่ได้

ปฏิบติัภารกิจการเป็นกรรมการอิสระอย่างเต็มที่ เพราะผูบ้ริหารอาจมีส่วนในการแต่งตั้ง และ

การศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดกรรมการอิสระจากเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไม่ได้

คาํนึงถึงเกณฑอ่ื์นที่แสดงความเป็นอิสระของกรรมการ 

ส่วนตัวแปรต้นทุนตวัแทนที่ไม่มีความสัมพนัธ์กับมูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ คือ ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (EXC) น่าจะเป็นเพราะการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไม่ไดศึ้กษา

ถึงค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงินของผูบ้ริหาร (Non-Pecuniary) ตามแนวคิดของ Jensen and Meckling 

(1976) และสดัส่วนการถือหุน้ของคณะกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (EXO) ไม่มีความสมัพนัธก์บัมูลค่า

ตลาดของธุรกิจ (TQ) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของธารทิพย ์ศรีวิสุทธ์ิ 

(2550) สุชลธา บุพการะกุล (2551) จนัทจร กออิสรานุภาพ (2552) ฉววีรรณ ชูสนุกและอมัพร ชูสนุก 

(2554) นันทวนั กิจอิทธิโชติ (2557) และ Pham, Suchard and Zein  (2007) เป็นเพราะการศึกษาวจิยั

คร้ังน้ีไม่ไดศึ้กษาถึงสัดส่วนการถือครองหุ้นที่เป็นของคณะกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารโดยบุคคลอ่ืน 

(Nominee)  

นอกจากน้ี ตัวแปรควบคุมที่ไม่มีความสัมพนัธ์กับมูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ คือ ขนาดของกิจการ (SIZE) น่าจะเป็นเพราะการศึกษาคร้ังน้ีวดัขนาดของกิจการ

ดว้ยค่า Logarithm ของขนาดของสินทรัพยร์วมซ่ึงเป็นมูลค่าทางบญัชี ขณะที่มูลค่าตลาดของธุรกิจ

เป็นมูลค่าทางการตลาด ทั้ งน้ีผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของปัทมา กัลยะกิติ (2553) 

และนนัทวนั กิจอิทธิโชติ (2557) 
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ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. บริษทัจดทะเบียนควรกาํหนดขนาดของคณะกรรมการใหมี้ความเหมาะสม โดยไม่ควรมี

ขนาดใหญ่เกินไป เน่ืองจากการที่บริษทัมีคณะกรรมการจาํนวนมากอาจทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการ

ตดัสินใจหรือการหาขอ้ยติุร่วมกนั และคณะกรรมการจาํนวนมากนั้นอาจมีความคุณสมบติั ทกัษะ 

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ต่างๆ ไม่ตรงกบัลกัษณะธุรกิจ ทาํใหกิ้จการไม่สามารถ

บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและกลยทุธ ์ 

ทั้งน้ีควรมีการศึกษาคร้ังต่อไปเก่ียวกบัขนาดของคณะกรรมการท่ีเหมาะสมซ่ึงส่งผลใหธุ้รกิจท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์มูลค่าธุรกิจสูงสุด หรือส่งผลให้ผูถื้อหุน้มีความมัง่คัง่สูงสุดตาม

วตัถุประสงคข์องการบริหารการเงิน 

2. บริษทัจดทะเบียนควรพจิารณาเร่ืองการจดัหาเงินทุนจากการก่อหน้ี เช่น การออกตราสาร

หน้ี เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบั

ผลการดาํเนินงาน อยา่งไรก็ตามตอ้งมีความระมดัระวงั เน่ืองจากการท่ีบริษทัมีหน้ีสินอยูใ่นระดบัสูง 

ซ่ึงอาจทาํใหต้น้ทุนการลม้ละลายสูงขึ้น และทาํใหมู้ลค่ากิจการลดลงได ้
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การศึกษาปัจจยัด้านบุคคล ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค และด้านส่วนประสมทาง

การตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือชาเขยีว ในร้านสะดวก ซ้ือเซเว่น อเีลฟเว่นของ

พนักงานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จังหวดั กรุงเทพมหานคร 

The Study on Personal, Consumer Behavior, and Marketing Mix Factors 

Influencing the Green Tea Buying Decision of Employees at the Convenience 

Store, 7-Eleven, within Phra Nakhon District, Bangkok. 

อรนุช  พิมพแ์กว้1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1.) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านบุคคลที่มีต่อการตดัสินใจซ้ือชา

เขียว  ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อี เลฟเว่นของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร (2.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูโ้ภคที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้าน

สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร (3.) เพือ่

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนผสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือ

เซเวน่ อีเลฟเวน่ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  

 การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ พนกังานวยัทาํงาน ใน เขตพระนคร จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นแบบประชากร ที่นบัไม่ไดจ้าํนวน 400 คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและทดสอบความตรงของเน้ือหา และความ

น่าเช่ือถือดว้ยวิธีของครอนบาร์ค กบัพนักงานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 30 คน ไดร้ะดบัความเช่ือมัน่ 0.953โดยแจกแบบสอบถามกบัพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระ

นคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) และใชก้ารวเิคราะห์ ขอ้มูลดว้ยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน 

และทดสอบสมมติฐานดว้ย ค่าสถิติเชิงอนุมาน 

 

 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นบุคคลไดแ้ก่เพศ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชา

เขียวในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อี เลฟเว่นของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ต่างกนัซ่ึงมีค่านัยสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.027 ซ่ึงมีค่านัยสาํคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ 

ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดแ้ก่ ใครท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ ช่วงเวลาในการซ้ือ สถานที่ในการซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ ตรา

สินคา้ (ยี่ห้อ) ในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้าน

สะดวกซ้ือ เซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานครไม่

ต่างกัน ซ่ึงมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.277, 0.410, 0.606, 0.389, 0.170, 0.164 และ  0.848  

ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติมากกวา่ 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ้

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่านยัสาํคญั

ทางสถิติเท่ากบั 0.045 มีค่าน้อยกว่าค่านยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 ซ่ึงหมายถึงปัจจยั ดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด “ดา้นผลิตภณัฑ”์ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น 

อีเลฟเวน่ ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นราคา มีค่านัยสาํคญัทาง

สถิติเท่ากบั 0.000 มีค่าน้อยกว่าค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงหมายถึง ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด “ดา้นราคา” มีความสัมพนัธ ์กบัการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือ เซเว่น อีเลฟ

เวน่ ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ค่า

นยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 มีค่านอ้ยกวา่ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึง หมายถึงปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด “ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย” มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ใน

ร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการขาย มีค่า

นยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 มีค่านอ้ยกวา่ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงหมายถึง ปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด “ดา้นการส่งเสริมการขาย” มีความสมัพนัธ ์กบัการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้าน

สะดวกซ้ือ เซเวน่ อีเลฟเวน่ ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 

คําสําคัญ : ปัจจัยด้านบุคคล, ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู ้บริโภค, ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง 

การตลาด, การตดัสินใจ 
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Abstract 

 This researchhas the following objectives.  ( 1.) To study personal factors influencing the 

green tea buying decisionat the convenience store, 7-eleven, of employees within PhraNakhon 

District, Bangkok; ( 2) To study consumer behavior influencing the green tea buying decision at the 

convenience store, 7-eleven, of office employees within PhraNakhon District, Bangkok; (3) To 

study the relation between marketing mix influencing the green tea buying decision at the 

convenience store, 7- eleven, of office employees within PhraNakhon District, Bangkok.  

 The research sample group used in this study is 400 employees within PhraNakhon District, 

Bangkok. The sample group consists of infinite population of 400 employees. Questionnaire is an 

instrument for data collection. Data content validity and reliability has been tested on 30 employees 

within PhraNakhon District, Bangkok with Cronbrach’s method. The reliability value is 0.953 

Questionnaires have been delivered to 400 employees within PhraNakhon District, Bangkok with 

convenience sampling method. Descriptive Statistics used on data analysis for finding percentage, 

mean, and standard deviationvalues. Hypothesis test has been done with Inferential Statistics.  

 The research findings found that the personal factors such as different sex had different 

influences on the green tea  buying decision at the convenience store, 7-eleven, of employees within 

PhraNakhon District, Bangkok. Statistical significance was 0.027 This value was less than statistical 

significance level of 0.05 so the hypothesis was accepted.  

 The research findings found that the consumer behavior factors such as different buying 

decision person, reason of buying, time of buying, place of buying, objective of buying, brand of 

buying, and frequency of buyinghad indifferent influences on the green tea buying decision at the 

convenience store, 7-eleven, of employees within PhraNakhon District, Bangkok. Statistical 

significances were 0.277, 0.410, 0.606, 0.389, 0.170, 0.164 and 0.848   respectively. The value was 

more than statistical significance level of 0.05 so the hypothesis was refused.  

 The research findings found that the marketing mix factors such as product had statistical 

significanceas 0.045 that was less than the statistical significance level of 0.05 This meant that the 

product, one of marketing mix factors, had correlation with the green tea buying decision at the 

convenience store, 7-eleven, of employees within PhraNakhon District, Bangkok.  

 The research findings found that the marketing mix factors such as pirce had statistical 

significance as 0.000 that was less than the statistical significance level of 0.05. This meant that the 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

182 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

price, one of marketing mix  factors, had correlation with the green tea buying decision at the 

convenience store, 7-eleven, of employees within PhraNakhon District, Bangkok. 

 The research findings found that the marketing mix factors such as place or distribution 

channel had statistical significance as 0.000 that was less than the statistical significance level of 

0.05 This meant that the place or distribution channel, one of marketing mix factors, had correlation 

with the green tea buying decision at the convenience store, 7-eleven, of employees within 

PhraNakhon District, Bangkok. 

 The research findings found that the marketing mix factors such as sales promotion had 

statistical significance as 0.000 that was less than the statistical significance level of 0.05. This 

meant that the sales promotion, one of marketing mix  factors, had correlation with the green tea 

buying decision at the convenience store, 7-eleven, of employees within PhraNakhon District, 

Bangkok. 

 

Keywords : Personal Factor, Consumer Behavior Factor, Marketing Mix Factor, Buying Decision 
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บทนํา 

ปัจจุบนัมีร้านสะดวกซ้ือเกิดขึ้นมากมายหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น 108 Shop  Lawson  Max 

value  Lotus express  Family Mart  Big C mini  Top  Foodland  Jiffy  Villa market  รวมถึงเซเว่น 

อีเลฟเว่น ที่มีสาขาอยู่ทัว่ประเทศ ร้านสะดวกซ้ือเหล่าน้ี ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อประชากรใน

ปัจจุบนัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการดาํเนินชีวิตของแต่ละคน ตอ้งแข่งกับเวลา และทุกวินาทีมี

ความสําคัญมาก ดังนั้ นผู ้ประกอบการจึงพยายามขยายสาขาของร้านสะดวกซ้ือ เพื่อเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายดงักล่าวให้ไดม้ากที่สุดนอกจากน้ี ร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น ก็ยงัมีการนาํส่วน

ประสมทางการตลาดมาศึกษาและพฒันาให้เขา้ถึงกับร้านได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ มีสินคา้หรือ

ผลิตภณัฑจ์าํนวนมากมายให้ผูบ้ริโภคเลือกบริโภคและใชส้อย ราคาของสินคา้และผลิตภณัฑก์็มี

ความเหมาะสม ผูบ้ริโภค สถานที่ตั้งของร้านก็ยงัมีสาขามากมาย ใกลแ้หล่งเศรษฐกิจ ท่ีสาํคญั ทาํให้

ผูบ้ริโภคเขา้ถึงไดง่้าย และยงัมีการส่งเสริมการขายโดยใชพ้รีเซ็นเตอร์ผ่านช่องทางต่างๆ มากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นโทรทศัน์ วิทย ุหนังสือพิมพ ์เวบ็ไซตต่์างๆ เพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเขา้มาซ้ือผลิตภณัฑ์

ภายในร้าน พร้อมทั้งมีการแจกแสตมป์ สิทธิแลกซ้ือ และสิทธิอ่ืนๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการ

สมนาคุณและเป็นการคืนกาํไรใหแ้ก่ลูกคา้ของร้านอีกทางหน่ึง เหตุผลเหล่าน้ีเอง จึงทาํใหป้ระชากร

ส่วนใหญ่ไปเขา้ร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น และทาํให้กิจการของเซเว่น อีเลฟเว่น เติบโตอยา่ง

ต่อเน่ือง และขยายสาขาไดท้ัว่ประเทศ 

จากปัจจยัต่างๆ ที่กล่าวมาขา้งตน้นั้น ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่นของพนักงานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จังหวดั 

กรุงเทพมหานคร ดงันั้นจึงนาํปัจจยัดงักล่าวมาพยากรณ์เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภฑัณ์ประเภท

ชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีจาํนวนประชากรและความหลากหลายทางดา้นบุคคลรวมตวัอยู่เป็น

จาํนวนมาก จึงทาํใหเ้ป็นประเด็นสาํคญัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น 

อีเลฟเวน่ ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้าน

สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนผสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ใน

ร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัด้านบุคคลที่ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา

สูงสุด  อาชีพ  และรายได้ต่อเดือน ที่มีความแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้าน

สะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานครที่

แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 ปัจจยัด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่ประกอบด้วย ใครที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ  ช่วงเวลาในการซ้ือ  สถานท่ีในการซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการ

ซ้ือ  ตราสินคา้ (ยีห่้อ) ในการซ้ือ  และความถ่ีในการซ้ือ ที่มีความแตกต่างกนัมีผลกระทบต่อการ

ตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร 

จงัหวดักรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคาดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือชา

เขียว ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร  จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยช้ินน้ี เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่ใช้แบบสอบถามปลายปิด 

(Close-ended Questionnaire) ที่ประกอบด้วยขอ้มูลดา้นบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ  ระดับ

การศึกษาสูงสุด  อาชีพ  และรายได้ต่อเดือน พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ได้แก่ ใครที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ  ช่วงเวลาในการซ้ือ  สถานท่ีในการซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการ

ซ้ือ ตราสินคา้ (ยีห่้อ) ในการซ้ือ  และความถ่ีในการซ้ือ และส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย โดยมีพนักงานวยั

ทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระ

นคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจะกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางการคาํนวณหา

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ระดบัความคลาดเคล่ือน ± 5%  ซ่ึง

จะทาํใหไ้ดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน โดยจะทาํการสุ่มตวัอยา่งในช่วงเดือนพฤษภาคม 

- มิถุนายน พ.ศ. 2559 จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 
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ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัย 

ตวัแปรดา้นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ  ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพและรายไดต่้อ

เดือน ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 ตวัแปรดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ใครที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  เหตุผลในการ

ตดัสินใจซ้ือ  ช่วงเวลาในการซ้ือ  สถานที่ในการซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  ตราสินคา้ (ยีห่้อ) ใน

การซ้ือ  และความถ่ีในการซ้ือ ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย  และดา้นการส่งเสริมการขายของชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ 

ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือชาเขียวในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่นของพนักงานวยั

ทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.ทาํให้ทราบว่าปัจจยัด้านบุคคลด้านใดบา้ง ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้าน

สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2.  ทาํให้ทราบว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้นใดบา้ง ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ใน

ร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3.  ทาํให้ทราบว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นใดบา้ง ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว 

ในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

ตัวแปรต้น (Independent Variables)               ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

  

ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค 

-   ใครที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

-   เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือ 

-   ช่วงเวลาในการซ้ือ 

-   สถานทีใ่นการซ้ือ 

-   วัตถุประสงค์ในการซ้ือ 

-   ตราสินค้า (ยี่ห้อ) ในการซ้ือ 

-   ความถี่ในการซ้ือ 

 

การตัดสินใจซ้ือชาเขียวในร้าน

สะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น ของ

พนักงานวัยทาํงาน                          

ในเขตพระนคร จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

-   ด้านผลิตภัณฑ์  

-   ด้านราคา  

-   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

-   ด้านการส่งเสริมการขาย 

 

ปัจจัยด้านบุคคล 

-   เพศ 

-   อาย ุ

-   สถานภาพ 

-   ระดับการศึกษา 

-   อาชีพ 

-   รายได้ 
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แนวความคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศยัแนวคิดและทฤษฎีหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาดงัน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์(Demography) หมายถึง วิชาที่ศึกษาเก่ียวกับประชากร ทั้งน้ีเพราะคาํว่า 

“Demo” หมายถึง “People” ซ่ึงแปลวา่ “ประชาชน” หรือ “ประชากร” ส่วนคาํวา่ “Graphy” หมายถึง 

“Writing Up” หรือ “Description” ซ่ึงแปลว่า “ลกัษณะ” ดงันั้นเม่ือแยกพิจารณาจากรากศพัท ์คาํว่า 

“Demography” น่าจะมีความหมายตามที่กล่าวขา้งตน้ คือ วิชาที่เก่ียวกบัประชากรนั่นเอง (ชยัวฒัน์ 

ปัญจพงษ ์และณรงค ์เทียนส่ง, 2521, หนา้ 2)  

ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ (2542, หนา้ 44-52) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดดา้นประชากรน้ีเป็นทฤษฎีที่

ใชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กิดขึ้นตามแรงบงัคบัจาก

ภายนอกมากระตุน้ เป็นความเช่ือที่ว่าคนที่มีคุณสมบติัทางประชากรที่แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมที่

แตกต่างกันไปด้วย ซ่ึงแนวความคิดน้ีตรงกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ 

Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะต่างๆ ของ

บุคคลหรือลักษณะทางประชากร ซ่ึงลักษณะเหล่าน้ีสามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆ ได้ คือ บุคคลที่มี

พฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัมกัจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ดงันั้นบุคคลที่อยูใ่นลาํดบัชั้นทางสังคมเดียวกันจะ

เลือกรับและตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารในแบบเดียวกนั และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(Individual Differences Theory) ซ่ึงทฤษฎีน้ีไดรั้บการพฒันาจากแนวความคิดเร่ืองส่ิงเร้าและการ

ตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎีเอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อน และได้นํามา

ประยกุตใ์ชอ้ธิบายเก่ียวกบัการส่ือสารว่า ผูรั้บสารท่ีมีคุณลกัษณะที่แตกต่างกนัจะมีความสนใจต่อ

ข่าวสารที่แตกต่างกนั 

1. เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสรีระ ความถนัด สภาวะทางจิตใจ 

อารมณ์ จากงานวิจยัทางด้านจิตวิทยาทั้งหลายได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอยา่งมากในเร่ือง

ความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคมไดก้าํหนดบทบาทและกิจกรรมของ

คนทั้งสองเพศไวแ้ตกต่างกนั 

2. อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยท่ีสําคัญประการหน่ึงต่อพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย ์

เน่ืองจากอายจุะเป็นตวักาํหนดหรือเป็นส่ิงที่บ่งบอกเก่ียวกบัความมีประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ ของ

บุคคล ดงัคาํกล่าวที่วา่ผูใ้หญ่อาบนํ้ าร้อนมาก่อน เกิดมาหลายฝน หรือเรียกคนท่ีมีประสบการณ์น้อย

กว่าว่าเด็กเม่ือวานซืน เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นเคร่ืองบ่งช้ีหรือแสดงความคิด ความเช่ือ 

ลักษณะการโต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นของบุคคล คนเราโดยทั่วไปเม่ืออายุเพิ่มขึ้ น 
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ประสบการณ์สูงขึ้น ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มมากขึ้น วิธีคิดและส่ิงที่สนใจก็จะเปล่ียนแปลงไป

ดว้ย 

3. การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู้เป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผูรั้บสาร การที่คนไดรั้บการศึกษาที่ต่างกนัในยคุสมยัที่ต่างกนั ในระบบการศึกษาที่แตกต่างกนัจึง

ยอ่มมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์และความตอ้งการที่แตกต่างกนั คนทัว่ๆ ไปมกัจะสนใจหรือยดึ

แนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็นสาํคญั และบุคคลมกัมีลกัษณะบางประการที่แสดงหรือบ่งช้ี

ถึงพื้นฐานการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เรียนมา เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาเป็นสถาบนัที่อบรมกล่อม

เกลาใหบุ้คคลมีบุคลิกภาพไปในทิศทางที่แตกต่างกนั  

แนวคดิและทฤษฎีด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior theory) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาํให้

เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาํให้ เกิดความ

ตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ที่ผ่านเขา้มาทางความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคเปรียบเสมือนกล่องดาํ(Buyer’s 

Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค จะได้รับ

อิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ จุดเร่ิมตน้อยูท่ี่มี

ส่ิงมากระตุน้ทาํใหเ้กิดความตอ้งการก่อน แลว้ทาํใหเ้กิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase Decision) 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2538 อา้งถึงใน ชยัณรงค ์ทรายคาํ, 2552 หนา้ 8) 

แนวคดิและทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด 

แนวความคิดส่วนประสมทางการตลาด ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2539 อา้งถึงใน รัชฎา

ภรณ์ พรมมิรัตนะ. 2553, น. 9-10) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ที่เก่ียวขอ้ง

กบัตวัแปรทางการตลาดว่า เป็นตวัแปรที่สามารถควบคุมไดใ้นการเลือกซ้ือสินคา้และตอ้งนาํมาใช้

ร่วมกนั เพือ่ตอบสนองความ ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย (Target Market) เป็นหลกั โดยส่วนประสม

การตลาดจะประกอบดว้ย รายละเอียดดงัน้ี  

ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงที่สามารถสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ ได้

ผลิตภณัฑ์อาจเป็นคุณสมบติัที่แตะตอ้งได้และแตะตอ้งไม่ได้ ส่วนประกอบของผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ 

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์คุณภาพสินคา้ ช่ือเสียงบริษทั การรับประกนัและบริการ  

ราคา (Price) เป็นส่ิงที่กาํหนดมูลค่าไดใ้นการแลกเปล่ียนหรือบริการ ในรูปของเงินตรา เป็น

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการกาํหนดราคา นโยบายและกลยทุธ์ต่างๆ ในการกาํหนดราคา ไดแ้ก่ ราคา 

จาํหน่าย ส่วนลด วธีิการชาํระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาชาํระเงิน  
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ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel of Distribution) เน้นถึงชนิดของช่องทาง จาํหน่ายว่าใช้

วิธีการขายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมโดยตรง หรือขายผ่านสถาบนั คนกลาง

ต่างๆ เช่น พอ่คา้ส่ง (Wholesalers) พอ่คา้ปลีก (Relailers) และตวัแทนคนกลาง (Agent Middleman)  

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูจ้าํหน่ายและตลาด 

เป้าหมายเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะแจง้ข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทศันคติและ 

พฤติกรรมการซ้ือ การส่งเสริมการตลาด อาจทาํได ้4 แบบดว้ยกนั ซ่ึงเราเรียกว่าส่วนประสม การ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อส่ือสาร (Communication Mix)  

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

สุชยั ตนัติยาสวสัดิกุล (2552) ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศหญิงจะบริโภคบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่จะนิยม

บริโภคแบบเส้นเหลือง ชนิดซอง อาทิตยล์ะ 2 – 3 ซอง ในช่วงเวลากลางคืน การตดัสินใจซ้ือส่วน

ใหญ่จะซ้ือดว้ยตนเอง โดยมีความถ่ีในการซ้ือ 1 คร้ัง / สปัดาห์ ลกัษณะการซ้ือจะซ้ือหลายยีห่อ้ หลาย

รสชาติ คร้ังละ 2 – 3 ซอง ยีห่อ้ที่นิยมบริโภคคือ มาม่า รสชาติที่นิยมบริโภคมากที่สุดคือ รสตม้ยาํกุง้ 

แรงจูงใจอนัดบัแรกที่บริโภคบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปคือ เห็นโฆษณาแลว้อยากทดลอง โดยกลุ่มตวัอยา่ง

จะไดรั้บขอ้มูลผา่นส่ือโทรทศัน์มากที่สุด สาํหรับปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซ้ือบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปนั้น 

กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัระดับมากที่สุดคือ รสชาติอร่อย ระดับสําคญัมากคือ ราคาเหมาะสม 

สะดวกในการบริโภค หาซ้ือง่าย เส้นเหนียวนุ่ม มีคุณค่าทางโภชนาการการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความถ่ีในการซ้ือที่แตกต่างกัน การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อ

ช่วงเวลาในการบริโภคที่แตกต่างกนั รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความถ่ีในการบริโภค ช่วงเวลาใน

การบริโภค ความถ่ีในการซ้ือ และลกัษณะการซ้ือที่แตกต่างกนั 

พีร์นิธิ โชคธนพธันันท ์  (2552) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวในเขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวในเขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร และปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว กลุ่มตวัอยา่ง

คือ ประชากรที่บริโภค เคร่ืองด่ืมชาเขียวในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดย

ใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีทางสถิติ

เชิงพรรณนาหาค่าร้อยละ ความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ One way ANOVA ในกรณี

ที่พบความแตกต่างใชก้ารเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดว้ยค่า LSD ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค

เคร่ืองด่ืมชาเขียวในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 31-35 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญา ตรี ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 20,001-25,000 บาท พฤติกรรม ผูบ้ริโภคในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว พบว่า ความถ่ีในการซ้ือ
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เคร่ืองด่ืมชาเชียว 3-4 คร้ังต่อหน่ึง สัปดาห์ ยีห่้อที่ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือมากที่สุดคือโออิชิ ผูบ้ริโภคนิยม

ซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวที่ร้านสะดวกซ้ือ โดยบริโภคแบบขวดมากกว่าแบบกล่อง ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ ซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก เพือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑก์ลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือชาเขียวจากยีห่อ้

มากที่สุด ดา้นราคากลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือชาเขียวท่ีมีราคาไม่แพงถา้เปรียบเทียบกบัคุณประโยชน์ที่

ไดรั้บ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายกลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือชาเขียวท่ีมีจาํหน่ายไม่ขาดตลาดและหาซ้ือ

ง่ายดา้นการส่งเสริมการตลาดกลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือชาเขียวที่มีการโฆษณาอยา่งสม่าํเสมอ และกลุ่ม

ตวัอยา่งที่มีเพศแตกต่างกนัให้ความสาํคญักบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กลุ่มตวัอยา่งที่มีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดแ้ตกต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สิปปศิณี บาเรย ์(2555) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการสปาในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวจีน กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ประกอบอาชีพเป็นลูกจา้ง

พนักงาน และขา้ราชการ มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริกาสปาใน

ประเทศไทยของนกัท่องเที่ยวชาวจีนพบวา่ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการสปามาก่อน

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเลือกใชบ้ริการสปาในโรงแรม ชอบการบริการนวดตวั เหตุ

จูงใจ คือ ตอ้งการคลายเครียดจากการทาํงานเป็นหลกั เลือกใชบ้ริการสปาในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ 

เวลาที่เหมาะสมในการทาํทรีตเมนทใ์นสปา คือ ไม่เกิน 2 ชัว่ โมง ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส

ปาจะเลือกด้วยตนเอง จะจองการใช้บริการสปาผ่านทางโทรศพัทใ์ห้ความเช้ือถือขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัสปาจากการบอกต่อจากเพือ่นหรือคนรู้จกั และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชบ้ริการสปาใน

ประเทศไทยของนกัท่องเที่ยวชาวจีนในอนาคตวา่แนวโนม้ของความนิยมใชบ้ริการสปาในประเทศ

ไทยจะเพิ่มขึ้ นมากกว่าในปัจจุบัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้

บริการสปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนพบว่าปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของส

ปามีความสาํคญัระดบัมากที่สุด โดยเฉพาะความเงียบสงบของสปาเป็นความตอ้งการที่มาเป็นอนัดบั

แรก ตอ้งการใชบ้ริการสปาที่มีช่ือเสียงเป็นที่เช่ือถือได ้ควรมีการแสดงราคาค่าบริการของสปาไว้

อย่างชัดเจน มีระบบการชําระเงินค่าบริการของสปาที่สะดวกและหลายช่องทาง ควรลดราคา

ค่าบริการช่วงโลวซี์ซั่น บุคลากรในสปาควรมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยและตอ้งมัน่ใจในความ

ปลอดภัยของการใช้บริการสปา ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพของนักท่องเที่ยวชาวจีนกับ

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสปาในประเทศไทยพบวา่อาชีพที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการ
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เลือกใช้บริการสปาที่แตกต่างกนัทั้งในดา้นสถานที่ ประเภทของการบริการ เหตุจูงใจ การเลือก

ช่วงเวลา ระยะเวลาของการบริการผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา วิธีการจองหรือ

เลือกใชบ้ริการสปา และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานบริการสปาที่ต่างกนั 

รูปแบบการวิจัย 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่เก็บขอ้มูลเชิงสาํรวจ (Survey 

Research) โ ด ยใช้วิ ธีก า ร แ จ กแ บบ ส อบถา มแบ บป ลายปิ ด (Closed-ended Questionnaire) ที่

ประกอบดว้ยลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และส่วน

ประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่นของ

พนักงานวยัทาํงานในเขตพระนคร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร โดยที่ผูว้ิจยัจะใชปั้จจยัต่างๆ เหล่าน้ี

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามรายละเอียดดงัน้ี 

แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศึกษา  อาชีพ และรายได ้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ ของ

พนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดคาํตอบเป็นตวัเลือกท่ี

แตกต่างกนั โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด จาํนวน 6 ขอ้ มีลกัษณะคาํถามแบบ 2 ตวัเลือก 

(Dichotomous Question) และแบบหลายตวัเลือก (Multichotomous Question) โดยใหผู้ต้อบ

เลือกตอบเพยีงขอ้เดียว  

ส่วนที่ 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวก

ซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานครไดแ้ก่ ใครมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือ ช่วงเวลาในการซ้ือ สถานที่ในการซ้ือ 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ ตราสินคา้ (ยีห่อ้) ในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ 

ส่วนที่ 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้าน

สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย โดยลกัษณะของ

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วน ประมาณค่า 11 ระดบั (Rating Scale) สร้าง ตามมาตรวดัของลิเคิร์ท 

(Likert Scale) โดยมีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนคาํตอบ 11 ระดบั คือ จากค่า 0 ถึง 10 เม่ือ 0 แทน 

ความไม่สาํคญั หรือสาํคญันอ้ยที่สุด 10 แทน สาํคญัมากที่สุด ซ่ึงมีความละเอียดเทียบเท่ากบัมาตรา

อนัตร ภาค (Interval scale) โดยค่าก่ึงกลางหรือมธัยฐาน (Median) คือ 5 

ส่วนที่ 4 การตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ ของพนกังานวยัทาํงาน 

ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 6 ขอ้ โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรา
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ส่วน ประมาณค่า 11 ระดบั (Rating Scale) สร้าง ตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมี

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนคาํตอบ 11 ระดบั คือ จากค่า 0 ถึง 10 เม่ือ 0 แทน ความไม่สาํคญั หรือ

สาํคญันอ้ยที่สุด 10 แทน สาํคญัมากที่สุด ซ่ึงมีความละเอียดเทียบเท่ากบัมาตราอนัตร ภาค (Interval 

scale) โดยค่าก่ึงกลางหรือมธัยฐาน (Median) คือ 5         

กระบวนการและข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู ้วิจัยได้ท ําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ที่จะทาํการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงไม่ติดภารกิจใดๆ ช้ีแจงถึง

วตัถุประสงคข์องการทาํวิจยัรวมทั้งหลกัเกณฑใ์นการตอบแบบสอบถามเพื่อให้พนกังานวยัทาํงาน 

ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีความเขา้ใจในขอ้คาํถาม และสามารถตอบไดต้รงตามความ

ต้องการของผูว้ิจัย ทาํการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร โดยมี

ระยะเวลาในการทาํแบบสอบถาม 1 วนั หลงัจากนั้นจึงทาํการเก็บแบบสอบถามคืน นาํแบบสอบถาม

ที่ ได้ รับกลับคืนมาทั้ งหมดตรวจสอบข้อมูล  (Editing) การตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม  (Completion) ความถูกต้อง  (Accuracy) ของคําตอบใน แบบสอบถาม แยก

แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก การลงรหัส (Coding) นาํแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาทาํการลงรหสั

ของขอ้มูลที่เก็บ รวบรวมมาไดใ้ห้เป็นตวัเลขที่สามารถนาํไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียม

ประมวล การประมวลผลข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 

Windows เพื่อทาํการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยค่าความเช่ือมัน่ในระดับร้อยละ 95 เป็นเกณฑ์ในการ 

ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการวจิยั 

สรุปผลการวิจัย  

การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยด้านบุคคล จากผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตวัอยา่ง

จากการแจกแบบสอบถามจาํนวน 400 พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่ตอบคาํถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 และรองลงมาคือ เพศชาย จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 

โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคาํถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 

รองลงมาคือ อาย ุ21 – 30 ปี  จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 และกลุ่มตวัอยา่งอาย ุต ํ่ากว่า 20 ปี 

จาํนวน 23 คน มีจาํนวนนอ้ยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.8 ในส่วนทางดา้นสถานภาพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

ที่ตอบคาํถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาคือ สถานภาพ

สมรส จาํนวน 162  คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 และกลุ่มตวัอยา่งสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง จาํนวน  26 

คน มีจาํนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.5 ในส่วนของระดบัการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบ

คาํถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาคือ ต ํ่า

กว่าระดบัปริญญาตรี จาํนวน 89  คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีจบระดบัปริญญาโท
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หรือสูงกว่า จาํนวน  57 คน มีจาํนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.2 ในส่วนของดา้นอาชีพ พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบคาํถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 

66 รองลงมาคือ ขา้ราชการ จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพรัฐวิสาหกิจ 

จาํนวน  46 คน มีจาํนวนนอ้ยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.5 และในส่วนของรายได ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่

ตอบคาํถามส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาทขึ้ นไป  จาํนวน 148  คน คิดเป็นร้อยละ 37 

รองลงมาคือ 15,001 – 20,000 บาท จาํนวน 124  คน คิดเป็นร้อยละ 31 และกลุ่มตวัอยา่งรายได ้ต ํ่า

กวา่ 10,000 บาท จาํนวน  30 คน มีจาํนวนนอ้ยที่สุด คิดเป็นร้อยละ  7.5   โดยสรุปไดว้า่ ประชากร ที่

ตอบคาํถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มีอาย ุ31 - 40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน โดยมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาทขึ้นไป 

การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค จากการวิเคราะห์

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟ

เว่น ของพนักงานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จังหวดักรุงเทพมหานคร พบว่าประชากรท่ีตอบ

แบบสอบถาม ตอบวา่ ตนเอง ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ รสชาติอร่อยของชาเขียว เป็นเหตุผลในต่อ

การตดัสินใจซ้ือ โดยเฉล่ียมีช่วงเวลาในการซ้ือเป็น กลางวนั/บ่าย (11.01 -18.00 น.)  โดยเลือกซ้ือ

สาขาใกลท้ี่ทาํงาน และมีความตอ้งการ(ความอยากรับประทาน)เป็นวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือ

โดยส่วนมากตดัสินใจซ้ือ ตราสินคา้(ยีห่อ้ชาเขียว) อิชิตนั และมีความถ่ีในการซ้ือชาเขียว 2-3 คร้ังต่อ

สปัดาห์ 

การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ส่วนประสมทาง

การตลาด มีระดบัความคิดเห็นต่อ การตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น ของ

พนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมี

ระดับความคิดเห็น โดยเรียงลาํดับจากสําคญัมากไปสําคญัน้อยท่ีสุด ดังน้ี ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์

(Product) ดา้นราคา(Price) ดา้นการส่งเสริมการขาย(Promotion) และดา้นส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย(Place) ตามลาํดบั  

อภิปรายผลตามสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัด้านบุคคล ที่ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได ้ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเวน่ 

ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

ผลการวิจัยพบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือ

เซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร ต่างกนั ซ่ึงมีค่า

นยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.027 ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ 
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สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ที่ประกอบดว้ย  ใครมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ ช่วงเวลาในการซ้ือ สถานที่ในการซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการ

ซ้ือ ตราสินคา้ (ยีห่้อ) ในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัมีผลกระทบต่อ การตดัสินใจซ้ือชา

เขียว ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

ผลการวิจัยพบว่า ใครที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ ช่วงเวลาในการ

ซ้ือ สถานที่ในการซ้ือ วตัถุประสงค์ในการซ้ือ ตราสินคา้ (ยี่ห้อ) ในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือที่

แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือ เซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวยั

ทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั ซ่ึงมีค่านัยสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.277, 

0.410, 0.606, 0.389, 0.170, 0.164 และ 0.848  ตามลําดับ ซ่ึงมีค่านัยสําคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 

จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภนัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการขาย มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจซ้ือชา

เขียว ในร้านสะดวกซ้ือ เซเวน่ อีเลฟเวน่ ของพนักงานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการ

ขาย  มีค่านัยสําคญัทางสถิติเท่ากับ 0.045, 0.000, 0.000 และ0.000 ตามลาํดับ มีค่าน้อยกว่าค่า

นยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 ซ่ึงหมายถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด “ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย  ” มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ใน

ร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย กบั

ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ ของพนกังานวยัทาํงาน 

ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
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แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 3 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta   Tolerance VIF 

(Constant) .189 .226  .834 .405     

Pproduct .096 .047 .090 2.015 .045 .327 3.056 

Pprice .276 .044 .288 6.285 .000 .315 3.179 

Pplace .444 .044 .431 10.031 .000 .358 2.795 

PPromotion .138 .031 .157 4.490 .000 .537 1.863 

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change. 

1 .860a .740 .737 .96698 .740 280.441 4 395 .000 

        

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด “ด้านผลิตภัณฑ์” มีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.045 

มีค่าน้อยกว่าค่านัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05 ซ่ึงหมายถึงปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด “ด้าน

ผลิตภณัฑ”์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น ของ

พนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด “ด้านราคา” มีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 มีค่า

นอ้ยกวา่ค่านยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 ซ่ึงหมายถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด “ดา้นราคา” มี

ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวยั

ทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด“ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย” มีค่านยัสาํคญัทางสถิติ

เท่ากับ 0.000 มีค่าน้อยกว่าค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงหมายถึงปัจจยัด้านส่วนประสมทาง

การตลาด“ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย” มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวก

ซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด “ด้านการส่งเสริมการขาย” มีค่านัยสาํคญัทางสถิติ

เท่ากับ 0.000  มีค่าน้อยกว่าค่านัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05 ซ่ึงหมายถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
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การตลาด “ดา้นการส่งเสริมการขาย” มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือ

เซเวน่ อีเลฟเวน่ ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (R) มีค่าเท่ากบั .860a  หมายความวา่ ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น กบัตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือ

เซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์

กนัในระดบัสูง 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหพันธ์ (R2 ) มีค่าเท่ากบั 0.740 แสดงให้เห็นว่าระหว่างตวัแปรอิสระ คือ

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น กบัตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้าน

สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ ของพนกังานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร คิดเป็น

ร้อยละ 74.0 ซ่ึงหมายความว่าความผนัแปรและการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามมีค่าเท่ากบั 74.0 

และส่วนที่เหลือมีค่าเท่ากบั 26.0 เป็นความผนัแปรและการเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืนๆ 

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ (Standard Error of The Estimate) มีค่า

เท่ากบั .96698 หมายความวา่ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น กบัการตดัสินใจ

ซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร มีค่าความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้นเท่ากบั .96698  

ผลจากการวิเคราะห์จะพบว่า ค่า VIF สูงสุดที่ไดค้ือ ดา้นราคา มีค่าเท่ากบั 3.179 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 10 

หรือค่า Tolerance ที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านราคา มีค่าเท่ากับ .315 ซ่ึงไม่ใกล้ 0.0 แสดงว่าตวัแปร

อิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั คือ ไม่เกิด Multicollinearity จากผลการวิเคราะห์จะไดส้มการถดถอย

ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตราฐานไดด้งัน้ี 

Y  หมายถึง การตดัสินใจซ้ือ            

Xx         หมายถึง ตวัแปรอิสระต่าง ๆ 

Y =  .189 - .096X1 + .276X2 + .444X3 + .138X4 

จากการวเิคราะห์ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย ที่มีต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียว ใน

ร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุ (MRA) พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธต่์อ

การตดัสินใจซ้ือชาเขียว ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวยัทาํงาน ในเขตพระนคร 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีนัยสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.045, 0.000, 0.000 และ0.000 ตามลาํดบั ซ่ึงมี

ค่านยัสาํคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่มีต่อชาเขียว เพือ่ที่จะนาํมาปรับปรุงคุณภาพของ

ชาเขียว เพือ่ใหผู้บ้ริโภคเกิดความพงึพอใจสูงสุด 

2. ควรศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อชาเขียวในดา้นราคา ตราสินคา้ ความแปลกใหม่

ของรสชาติ หรือเพิม่ส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

3. ควรทาํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งหลายๆเขต เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่หลากหลายไม่เจาะจงเขตใด

เขตหน่ึง หรือควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งตามต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ 

4. ควรศึกษาถึงทศันคติของผูบ้ริโภคชาเขียวยีห่้ออิชิตนั ในเร่ืองดา้นการส่งเสริมการตลาด

โดย เพือ่ทราบวา่ผูบ้ริโภคมีทศันคติอยา่งไรและมีความตอ้งการในดา้นน้ีอยา่งไรบา้ง 

5. ในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรทาํการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยวธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก เพราะจะทาํ

ใหไ้ดข้อ้มูลที่มีความกวา้งและความลึกของขอ้มูลที่มีมากกวา่ 
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจของผู้บริโภคร้านอาหารญีปุ่่ น ฟูจ ิใน

กรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING ON CUSTOMERS SATISFACTION OF FUJI 

RESTAURANT IN BANGKOK 

ธานินทร์  ธิรางกูรรัตน์1 

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

บทคดัย่อ 

 ด้านศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา ความแตกต่างของ  ปัจจยัด้านลักษณะ

ประชากรศาสตร์  ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ความน่าเช่ือถือ 

ค่านิยม ของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภคร้านอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ ในกรุงเทพมหานคร 

ขอ้มูลในแบบสาํรวจที่ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยเลือกวิธีแบบ

ตามสะดวก ซ่ึงก ลุ่มตัวอย่างที่ ใช้คือ  ผู ้บ ริโภคท่ี เคยใช้บ ริการร้านอาหารญี่ ปุ่น ฟู จิ  ใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ในการรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใชใ้น

การวเิคราะห์ขอ้มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด 

และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้งอิง) คือ โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA ใน

การคาํนวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลจากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีช่วงอายุ

ระหว่าง33-41ปี  มีสถานภาพทางครอบครัว โสด มีระดับการศึกษา  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มี

อาชีพ พนักงานบริษทั/ลูกจา้ง มีรายได(้ต่อเดือน)  ตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป มีความถ่ีในการบริโภค 

นานๆคร้ัง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าส่วนใหญ่ ผลิตภณัฑ์มีความหลากหลาย ให้

เลือกสรร ผลิตภณัฑมี์ความสดใหม่ ตลอดเวลา ราคาเหมาะสม กบัคุณภาพ สาขาของร้านอาหาร

ญี่ปุ่ น ฟูจิ มีจาํนวนมาก มีป้ายประชาสมัพนัธ ์ ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ พนกังานมีความกระตือรือร้น เอา

ใจใส่ลูกคา้ และพร้อมให้บริการ สาขาร้านอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ อยูใ่นห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหารญี่ปุ่ น

สามารถ รับชาํระบตัรเครดิตได้หลายธนาคาร ปัจจยัอ่ืนๆ พบว่าส่วนใหญ่ รสชาติ ของอาหารคง

คุณภาพเดิม ค่านิยมมีความช่ืนชอบวตัถุดิบของร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ นอกจากน้ีความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภค พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่พึงพอใจในคุณภาพอาหาร ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั พบวา่ อาชีพ รายได ้ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด แตกต่างกนั พบวา่ ดา้นกายภาพ  กระบวนการ ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05ปัจจยั 

 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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อ่ืนๆ แตกต่างกนั  พบวา่ ความน่าเช่ือถือ และ ค่านิยม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05                                                              

 

คาํสําคญั: ความพงึพอใจผูบ้ริโภค,ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ 

Abstract 

 The objective of this study was to study the differences of demographic characteristics, the 

marketing mix factors and other factors, included the consumers’ reliability and values, to influence 

consumers’ satisfaction in Fuji Japanese Restaurant in Bangkok. This study used non-probability 

sampling method; convenience sampling. The sampling size is the consumers who have the services 

at Fuji Japanese Restaurant in Bangkok, total are 400 persons.  The questionnaire was designed for 

data collection. Due to the data analysis; descriptive statistics are used frequency, percentage, mean, 

minimum, and maximum. For hypothesis testing, inferential statistics were One Way ANOVA for 

t-Test and F-test evaluated at significant level 0.05 

 The result of the study revealed that the majority of respondent were female, ages between 

33-41 years old, single status, graduated with Bachelor Degree or similar, being private company’s 

officer, monthly salary upper than 25,001 Thai baht, frequency is infrequent. For the market mix 

factors, the most of the respondents gave precedence in the fresh and variety of the products, the 

appropriated prices with quality, the variety of branches, the advertising ban to advertise Fuji 

Japanese Restaurant, the waiter are energetic, pay attention and ready to serve the customer, the 

variety of branches that located in the department store and the credit card acceptation. For other 

factors, the study found that most of the consumers gave the precedence in the stable tastes and, for 

value, were satisfied in fresh ingredients in Fuji Japanese Restaurant. Moreover, for consumer’s 

satisfaction, most of the consumer were satisfied in the food quality. For inferential statistics in the 

differences of demographic characteristics assumptions, found that occupation and monthly income 

are at significant level 0.05. The differences of market mix factor assumptions found that 

environment factor and procedures are at significant level 0.05. For other factors found that 

reliability and value are significant level at 0.05. 

 

Keywords: consumer satisfaction, Fuji Japanese Restaurant. 
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1.บทนํา 

 1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา  วฒันธรรมญี่ปุ่ น มีอิทธิพลต่อ สังคมไทย มี

รูปแบบที่หลากหลาย ปรากฏให้เห็นอยูท่ ัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์ เกม การ์ตูนญี่ปุ่ น เพลง 

ยานพาหนะ การแต่งกาย อาหารญี่ปุ่ น ที่เขา้มามีบทบาท ทุกดา้นของชีวติ ซ่ึงเป็นส่ิงที่แสดงออก ถึง

ความมีอิทธิพลจากวฒันธรรมญี่ปุ่ น ที่ไดรั้บการตอบรับอยา่งดี จากสงัคมไทย อาหารญี่ปุ่ น คาํจาํกดั

ความในปัจจุบนั หมายถึง อาหารพื้นเมืองของประเทศ  อาหารญี่ปุ่นถูกพฒันามานานหลาย ศตวรรษ 

อนัเป็นผลจาการเปล่ียนแปลงของสงัคมและการเมืองในประเทศ อาหารญี่ปุ่ นถูกเปล่ียนแปลงอยา่ง

มากเม่ือเขา้สู่สมยักลางซ่ึงเป็นที่ญี่ปุ่ นถูกปกครองดว้ยระบบศกัดินา นาํโดย โชกุน ต่อมาในช่วงตน้

ยคุใหม่ หลงัการเปิดประเทศญี่ปุ่ น ก็ไดรั้บวฒันธรรมมาจากต่างชาติ โดยเฉพาะวฒันธรรมตะวนัตก 

ซ่ึงมีอิทธิพลทาํใหว้ฒันธรรมการกินของชาวญีปุ่่นเปล่ียนแปลงอยา่งมาก   

 ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่ นยงัครองใจคนไทยตลาดโดยรวมโตต่อเน่ือง (องค์กรส่งเสริม

ร้านอาหารญี่ปุ่ นในต่างประเทศ 2558) ผูท้ี่อาศยัอยู่ในกรุงเทพฯ มีความช่ืนชอบอาหารญี่ปุ่ นมาก

ที่สุดเป็นอันดับที่ 1  66.6% อันดับ 2 อาหารจีน 12.8% และ อาหารเกาหลี 6.8% (Marketeer2558) 

ตลาดร้านอาหารญี่ปุ่ น มีมูลค่าปี 2557 18,000 ล้านบาท   ปี 2558 20,000 ล้านบาท เติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง 10-15% ในทุกๆปี   อาหารญี่ปุ่นยงัมีการตอบรับความตอ้งการของสงัคมไทย และสามารถ

เติบโตไดอี้ก แต่ก็มาพร้อมกบัการแข่งขนัที่สูงในธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่ น เช่นร้าน โอโตยะ มีส่วน

แบ่งในตลาด 8% ตลาดร้านอาหารญี่ปุ่น เติบโต 10% เท่ากบัปี 2557 ปัจจุบนัมี 47 สาขา นอกจากน้ี

ยงัไดข้ยายสาขาเพิม่ เป็น 52 สาขาในปี 2559 และเพิม่เป็น 100 สาขาในปี 2563 เพือ่เป้ารายไดปี้ 2559 

ตั้งไว ้1,000 ลา้นบาทในปี จากรายได ้ปี 2558 700 ลา้นบาท  ร้านอาหารญี่ปุ่นZen (เซ็นคอร์ปอเรชัน่ 

กรุ๊ป) ตั้งเป้าเปิดเพิ่ม 3-4 สาขาปี2559 จากเดิม 7 สาขา พร้อมตั้งเป้ายอดขายรวมเติบโตขึ้น 15-20% 

คาดว่าจะเติบโตประมาณ 60% จากปี 2558 ซ่ึงที่กล่าวมาทั้งน้ี ร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ  จะตอ้งมีการ

วางแผนกลยทุธ ์และพฒันาธุรกิจ เพือ่การตอบรับและการเติบโตทางการตลาด เพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค ในอนาคต ร้าน อาหารญีปุ่่ นฟูจิยงัเป็นที่ตอบรับจาก ผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี 

       สาํหรับร้านอาหารญี่ปุ่ น “ฟูจิ”  ไดติ้ดอนัดบัร้านอาหารญี่ปุ่น(ผูจ้ดัการรายวนั360) ที่มีส่วน

แบ่งตลาดอนัดบั 1 อยา่งต่อเน่ืองของประเทศไทย โดยในปี 2559 ฟูจิจะรักษาความเป็นผูน้าํอนัดบั 1 

ดว้ยเป้ารายไดท้ั้งปี 8,000 ลา้นบาทเติบโตจากปีท่ีผ่านมา 10% คาดว่าในปี 2561 จะสามารถสร้าง

รายได ้มากถึง 10,000 ลา้นบาท โดยคุณทานากะ ชาวญี่ปุ่ น ไดเ้ดินทางเขา้มาประเทศไทย จึงเปิด

ร้านอาหาร "ฟูจิ" เร่ิมเปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือปี 2542 ภายใตแ้นวความคิดแรกคอื “สัง่เลย อร่อย

ทุกอยา่ง” ที่ทาํให้สโลแกนน้ีกลายเป็นคาํพูดที่คุน้หู และติดปากผูบ้ริโภคมาไดร้ะยะหน่ึง โดยร้าน

แรกเปิดบริการที่ ศูนย์การค้า  เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว และขยายสาขามีบริการ ในทุก
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ห้างสรรพสินคา้ในปัจจุบนั ร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ ปัจจุบนัมีสาขาเปิดให้บริการ ในเมืองไทย ทั้งหมด 

อยู ่97 สาขา แบ่งเป็นในกรุงเทพ 42 สาขา ต่างจงัหวดั 55 สาขา   

 ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ใน 

กรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ มีการขยายสาขาและมีจาํนวนผูบ้ริโภค ยอดขายที่

เพิ่มขึ้ นทุกปี เพื่อหาปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาด ทั้ งผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) 

สถานที่ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคลากร (People) ด้านกายภาพ (Physical) 

กระบวนการ (Process) และปัจจยัอ่ืน ความน่าเช่ือถือและค่านิยม  เพื่อนาํงานวิจยั และขอ้มูลที่ได้

จากการวิจยัในคร้ังน้ี นํามาเป็นแนวทางในการพฒันา และปรับปรุงร้านอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ ให้มี

ประสิทธิภาพ เขา้ถึงผูบ้ริโภค ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไดถู้กตอ้งมากยิง่ขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความแตกต่าง ลกัษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

ร้าน อาหารญี่ปุ่ น ฟูจิใน กรุงเทพมหานคร   

 2. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคร้าน อาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ ใน กรุงเทพมหานคร   

 3. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ความน่าเช่ือถือ และค่านิยมที่มีผลต่อความ

พงึพอใจของผูบ้ริโภคร้าน อาหารญี่ปุ่ น ฟูจิใน กรุงเทพมหานคร                                                                                                                
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1.3 กรอบแนวคดิการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 สมมุติฐาน 

 1.ลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ 

ความถ่ีการใชบ้ริการที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ ใน

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด บุคคลากร ดา้นกายภาพ กระบวนการ ที่แตกต่างกนั มีอิทธิต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภค ร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ ในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 3.ปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ความ ความน่าเช่ือถือ และค่านิยม ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิต่อความพงึพอใจ

ของผูบ้ริโภค ร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ ในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

1.5 ประโยชน์การวิจัยได้รับประโยชน์จากการวิจัยดังนี้ 

 1. ผูป้ระกอบธุรกิจ ร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ สามารถนาํผลการวิจยัปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคล ที่มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ ในกรุงเทพมหานคร ไปพฒันาร้านให้เขา้ถึงและ

ตอบสนองผูบ้ริโภค ไดต้รงกลุ่มเป้าหมาย ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1.ผลิตภณัฑ ์              2.ราคา          3.ช่องทางจดัจาํหน่าย       

4.การส่งเสริมการตลาด                 5.บุคคลากร     

6.ดา้นกายภาพ                            7.กระบวนการ 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

1.ความน่าเช่ือถือ       2.ค่านิยม 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

1.เพศ            2.อาย ุ        3.สถานภาพ     4.การศึกษา 

5.อาชีพ         6.รายได ้    7.ความถ่ีใชบ้ริการ 

      ตัวแปรตาม 

ความพงึพอใจของผูบ้ริโภค 

ร้านอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ ใน

กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรต้น 
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 2. ผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ สามารถนาํขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไป

เป็นแนวทางวางแผนกลยทุธก์ารตลาด เพือ่สร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ  

 3. ผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ สามารถนาํขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ 

ค่านิยม จากการวิจยัน้ีไปแก้ไขจุดอ่อนและพฒันาจุดแข็งของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ และให้

ผูบ้ริโภคเกิดความพงึพอใจอยา่งสูง 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1แนวคดิ และทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 

 ภาวิณี  กาญจนาภา (2554, หน้า 72) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์รวมถึงอาย ุเพศ

วงจรชีวิตครอบครัวการศึกษารายได ้เป็นตน้ลกัษณะ ดงักล่าวมีความสาํคญัต่อนักการตลาดเพราะ

มนัเก่ียวพนักบั      อุปสงค(์Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์

ช้ีให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่และตลาดอ่ืนๆจะหมดไปหรือความสําคญัลง ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ที่สาํคญั 

2.2แนวคดิและ ทฤษฏีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 ฉัตราพร เสมอใจ (2556, หน้า 224-226) นักการตลาดจะตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัส่วนประสม

การตลาดสาํหรับการบริการ(Service Marketing Mix) ซ่ึงประกอบดว้ย 8Ps 

 1. คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ(์Product) นกัการตลาดจะตอ้งออกแบบผลิตภณัฑ ์หรือ บริการ

ใหมี้คุณลกัษณะที่ดีพร้อมสมบูรณ์ เหนือคู่แข่งขนั และเป็นที่ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากที่สุด 

 2. ราคา (Price) นักการตลาดจะตอ้งกาํหนดราคาผลิตภณัฑ์หรือบริการให้เหมาะสมเม่ือ

เปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั ตน้ทุนที่เกิดขึ้น และคุณภาพของผลิตภณัฑห์รือ บริการที่ผูบ้ริโภคตอ้งการ 

 3.ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นวิธีการ หรือ กิจกรรมที่มีความเหมาะสมกบัการนํา

ผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด   

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่งเสริมการตลาดจะช่วยกระตุน้ให้

ลูกคา้ทาํตามในส่ิงที่เราคาดหวงั ไดแ้ก่ การรู้จกัและตระหนักถึงตวัผลิตภณัฑ ์เกิดความตอ้งการใช ้

และตดัสินใจซ้ือมากขึ้นโดยอาศยัเคร่ืองมือที่แตกต่างกนัในการส่งเสริมพฤติกรรมของลูกคา้ 

 5. กระบวนการ(Process) เป็นการสร้างสรรคแ์ละการส่งมอบส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์

โดยอาศัยกระบวนการที่วางแผนมาอย่างดี กลยุทธ์ท่ีสําคญัสําหรับการบริการคือ เวลาและ

ประสิทธิภาพในการบริการ 

 6. ประสิทธิภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality) โดยปกติแลว้ คาํว่าประสิทธิภาพ 

และ คุณภาพ มกัถูกแยกออกจากนั ซ่ึงในมุมธุรกิจ ขณะที่การเพิม่ประสิทธิภาพจะเป็นความพยายาม

ในการทาํใหต้น้ทุนรวมของบริการตํ่าลง โดยการตดัค่าใชจ่้ายต่างๆ หรือลดกระบวนการบางอยา่งลง 
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 7. บุคลากร(People) การบริการตอ้งมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคนทั้งผูใ้ห้และผูบ้ริการ

บุคลากรเป็นปัจจยัสาํคญัทีอ่าจทาํใหลู้กคา้รับรู้ถึงคุณภาพ หรือ เป็นผูท้าํลายคุณภาพก็ได ้บริษทัตอ้ง

เตรียมกระบวนการเก่ียวกบัคนหรือบุคลากรเป็นสาํคญั 

 8. ส่ิงมีตวัตนที่มองเห็นได ้(Physical Evidence) เป็นองคป์ระกอบของธุรกิจบริการที่ลูกคา้

สามารถมองเห็นและใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาและตดัสินใจซ้ือบริการได ้เช่น อาคารสาํนกังาน

ของบริษทั ทาํเลที่ตั้ง รถยนต์บริษทั การตกแต่ง สํานักงานบริษทั เคร่ืองมือต่างๆ ที่ใช้พนักงาน 

สญัลกัษณ์ของบริษทั 

2.3 แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ ความน่าเช่ือถือ และค่านิยม 

 รังสรรค ์ประเสริฐศรี(2556, หนา้ 16) ค่านิยม เป็นการตดัสินขั้นพื้นฐาน หรือ ท่ีพงึปรารถนา

ระบบค่านิยม เป็นตวัแทนนาํ ค่านิยมของปัจเจกชน เช่นความมีอิสรภาพ ความช่ืนชมยนิดี ความนบั

ถือตนเอง ความซ่ือสตัย ์ความนบนอบ ความเสมอภาค  

ธญัปวีณ์ รัตน์พงศพ์ร (2556, หน้า 110) ความเช่ือ หมายถึง ความคิดของผูบ้ริโภค ว่าส่ิงต่างๆ เป็น

เช่นใด เช่นความเช่ือที่มีต่อตราสินคา้ 

 2.4 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคร้านอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ ใน

กรุงเทพมหานคร 

 สุดาพร กุณฑลบุตร.(2557, หน้า 7)กล่าวถึง ความพึงพอใจของผู ้บริโภค(Customer 

Satisfaction)วา่ เม่ือผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ตามค่านิยมท่ีตนมีแลว้ เม่ือนาํมาใชจ้ะก่อใหเ้กิดความพงึพอใจ

(Satisfaction) หรืออาจเกิดความไม่พึงพอใจ(Dissatisfaction) ขึ้ นอยู่กับว่าสินค้าเหล่านั้ นให้

ประโยชน์(Benefit) ตอบสนองตามที่คาดหวงั(Expectation)หรือไม่ หากตอบสนองตามที่คาดหวงัก็

จะก่อใหเ้กิดความพงึพอใจ  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคร้านอาหาร

ญี่ปุ่ นฟูจิใน กรุงเทพมหานคร 

 จิตรลดา ฟักป้อม  และนิเวศน์ ธรรมะ (2556) ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

บุฟเฟตอ์าหารญี่ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาจากลุ่ม ตวัอยา่ง 400 คนโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติ t-test ,F-test การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและหา

ความสมัพนัธด์ว้ยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ จากผลการศึกษา พบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างกัน ที่มีต่อปัจจัยการเลือกใช้บริการบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่ น ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลแตกต่างกนักล่าวคือ เพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือนระดบัการศึกษาและสถานภาพการสมรส

ของผู ้บริโภคที่แตกต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่ นในเขต
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ อายแุละประสบการณ์ในการทานบุฟเฟต์

อาหารญี่ปุ่ นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคร้านอาหาร   

ญี่ปุ่ นฟูจิใน กรุงเทพมหานคร 

ฐิติภทัท ์ศรีวิไลทนต์  และอิทธิกร ขาํเดช (2555) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการเลือกใช้

ร้านอาหารนอกบา้นในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาโดยใช้วิธีการเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม 

จาํนวน 400 ชุดใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ การแจกแจง

ความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติ t-test,F-test แบ่งส่วนประสมทาง

การตลาด ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ เรียกว่า 4Ps ซ่ึงประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ สถานที่ ราคา 

ส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ี ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความพงึ

พอใจในการเลือกใชบ้ริการ ร้านอาหารท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืนๆได้แก่ ความน่าเช่ือถือ และ ค่านิยมที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคร้านอาหาร   ญี่ปุ่ นฟูจิใน กรุงเทพมหานคร  

 จิตรลดา ฟักป้อม (2556) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟตอ์าหารญี่ปุ่ นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาจากลุ่มตวัอยา่ง 400โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้

เก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช ้ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานสถิติ t-test F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและหาความสัมพนัธ์ด้วยการ

วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ กับปัจจยัการเลือกใช้บริการ

บุฟเฟตอ์าหารญี่ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ผลการศึกษา ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 

ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และไวว้างใจ มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟ

เฟ่ตอ์าหารญีปุ่่ น พบว่าตวัแปรทีส่ามารถทาํนายปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟตอ์าหารญีปุ่่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดแ้ก่ ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีสินคา้ 

และความไวว้างใจ สามารถร่วมทาํนายปัจจัยการเลือกใช้บริการบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครปริมณฑลไดร้้อยละ 62.3  

3.ระเบียบวิธีวิจัย                                                                                                                                                   

3.1 ประชากรศาสตร์และกลุ่มตัวอย่าง   

 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนบัไม่ได ้(infinite population) กล่าวคือ 

เป็นประชากรที่ไม่สามารถนบัไดห้รือแสดงเป็นตวัเลขไดอ้ยา่งชดัเจนซ่ึงประชากรเป้าหมายในการ

วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี  คื อ  ผู ้บ ริ โ ภ ค ที่ เ ค ย รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ญี่ ปุ่ น ฟู จิ  ใ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร                                                                                         
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีคือ  ตัวแทนผู ้บริโภคท่ีเคยบริโภคร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ  ใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

3.2 ขอบเขตการวิจัย    

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูท้ี่บริโภคร้านอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ 

ใน กรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

 2. ขอบเขตของเน้ือหาที่ศึกษาคร้ังน้ี ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ,อายุ,

สถานภาพ,การศึกษา,อาชีพ,รายได,้ความถ่ีการใชบ้ริการ   ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด

ประกอบด้วย (7Ps) ผลิตภัณฑ์(Product) ราคา (Price) สถานที่  (Place) การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion)บุคคลกร(People)ทางด้านกายภาพ(Physical)กระบวนการ(Process)และปัจจัยอ่ืนๆ 

ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ และ ค่านิยม 

 3. การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล ช่วงระยะเวลาตั้ งแต่ วนัที่ 27 

มีนาคม 2559 - 17 กรกฎาคม 2559 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ผูว้ิจยัเลือกใชค้ือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวดั  ทศันคติ 

ของประชากร หรือผูบ้ริโภค และนําผลมาวิเคราะห์ทศันคติของผูบ้ริโภค เพื่อทาํความเขา้ใจใน

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

3.4 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1)ใชส้ถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics)เพื่อใชส้าํหรับการอธิบายคุณลกัษณะของตวั

แปรต่างๆขอ้มูลทาํการวิเคราะห์ ว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร โดยใช้ ตวัแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Variables) ระดบัของการวดั : Nominal ,Ordinal  สถิติที่ใช ้: ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ตวัแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variables) ระดบัของการวดั : Interval ,Ratio สถิติที่ใช ้: ค่าเฉล่ีย 

(mean)ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต ํ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) 

 2) การทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติ เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) แบ่งขอ้มูล

ออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี โดยใชท้ดสอบสมมุติฐาน t-test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ กลุ่มที่มีตวัแปร 2 กลุ่ม และใช้ทดสอบสมมุติฐาน F-test จาก 

ANOVA: Single Factor เพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตวัแปร ที่มากกวา่ 2 กลุ่ม 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการที่ไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

ส่วนที่1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน  

270 คนคิดเป็นร้อยละ 67  มีช่วงอายรุะหวา่ง33-41ปี  จาํนวน  222 คน คิดเป็นร้อยละ 55 มีสถานภาพ
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ทางครอบครัว โสด จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54  มีระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

จาํนวน  287  คน  คิดเป็นร้อยละ  71  มีอาชีพ พนกังานบริษทั/ลูกจา้ง จาํนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 

51 มีรายได(้ต่อเดือน)  ตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป จาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55  มีความถ่ีในการ

บริโภค นานๆคร้ัง จาํนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73  

ส่วนที่2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการทางตลาด พบว่าส่วนใหญ่ผูบ้ริโภค

ร้านอาหารญี่ปุ่ น   ดา้นผลิตภณัฑม์ากที่สุด  คือ ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย ให้เลือกสรร จาํนวน 

187  คน  คิดเป็นร้อยละ  46 ราคาและค่าธรรมเนียม ส่วนใหญ่ คือ ราคาเหมาะสม กบัคุณภาพ อาหาร 

จาํนวน 230  คน  คิดเป็นร้อยละ  57 ช่องทางจาํหน่าย มากที่สุดคือ สาขาของร้านอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ มี

จาํนวนมาก จาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุดคือ ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

ร้านอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48 ดา้นบุคลากร มากท่ีสุด คือพนักงานมีความ

กระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกคา้ และพร้อมให้บริการ จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ทางด้าน

กายภาพ มากที่สุด คือ สาขาร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อย

ละ 43 ทางด้านกระบวนการ มากที่สุดคือร้านอาหารญี่ปุ่ นสามารถ รับชาํระบตัรเครดิตได้หลาย

ธนาคาร เป็นจาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38    

ส่วนที่3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ และค่านิยม พบว่าส่วน

ใหญ่บริโภคร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ มีความน่าเช่ือถือมากที่สุด คือ รสชาติ ของอาหารคงคุณภาพเดิม 

จาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ  53  ค่านิยม ร้านอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ มากที่สุด คือ ค่านิยมช่ืนชอบ

วตัถุดิบ ร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47   

ส่วนที่4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ

พบว่าส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ ในกรุงเทพมหานครมีความพึง

พอใจ คุณภาพอาหาร  3.975  คะแนน  และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.7319 รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์ 

และช่ือเสียง  3.895 คะแนน  และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.7350 

5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1) สรุปผลการวจิยั 
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ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  ค่านัยสําคญั  สอดคล้องกัน ไม่สอดคล้องกัน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ    0.8998        

อาย ุ    0.9888       

สถานภาพ   0.9600       

การศึกษา   0.0647       

อาชีพ    0.0116      

รายได ้    0.0083    

ความถ่ีในการบริโภค  0.3701       

 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์   0.6931       

ราคา    0.4747       

ช่องทางจาํหน่าย   0.8074       

ช่องทางส่งเสริมการตลาด 0.3966       

บุคลากร   0.2169       

ดา้นกายภาพ   0.0007    

กระบวนการ   0.0047    

สมมติฐานที่  3 ปัจจัยอ่ืนๆ  

ความน่าเช่ือถือ    0.0055    

ค่านิยม    0.0374    

5.2) อภิปรายผล 

 การศึกษางานวจิยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภค ร้านอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ 

ในกรุงเทพมหานครไดแ้นวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยัได้

ดงัน้ี 

 1.ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน จากการวิจัยพบว่า  ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาชีพ รายได ้ความถ่ีการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพล ต่อ ความ

พงึพอใจของผูบ้ริโภค ร้านอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ ใน กรุงเทพมหานคร ต่างกนั  เป็นไปตามสมมติฐานและ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตรลดา ฟักป้อม (2556) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟต์
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อาหารญี่ปุ่ น ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างกัน ที่มีต่อปัจจัยการเลือกใช้บริการบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่ น ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลแตกต่างกัน กล่าวคือ อาชีพ ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกัน มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการบุฟเฟตอ์าหารญี่ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 รายได้ เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ รัชนีวรรณ  วฒัน

ปริญญา (2556) ศึกษา เ ร่ืองการตัดสินใจเ ลือกใช้บ ริการร้านอาหารของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั กล่าวคือ  มีรายได้

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 

 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาดบุคคลกร ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ กระบวนการ ที่แตกต่างกนั มีอิทธิต่อ ความพึง

พอใจของผูบ้ริโภค ร้านอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ ใน กรุงเทพมหานคร ต่างกัน ด้านกายภาพ เป็นไปตาม

สมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รสสุคนธ ์วจิิตเวชไพศาล (2551) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการ

ใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นประเภทราเมนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครความสาํคญัต่อส่วน

ประสมการตลาดในดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญัปัจจยัส่วนประสมการตลาด

แต่ละดา้นแตกต่างกนัด้านกระบวนเป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รสสุคนธ์ 

วิจิตเวชไพศาล (2551) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทราเมนของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครความสําคัญต่อส่วนประสมการตลาดในด้าน กระบวนการ

ใหบ้ริการ ภาพแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญัปัจจยัส่วนประสมการตลาดแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

 3.ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ความ ความน่าเช่ือถือ และค่านิยม ที่แตกต่างกัน มีอิทธิต่อ ความพึง

พอใจของผูบ้ริโภค ร้านอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ ใน กรุงเทพมหานครต่างกนั ความน่าเช่ือถือเป็นไปตาม

สมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิจติมา ลุมภกัดี (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร  ผล

การศึกษาพบว่าดา้นความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟต์

ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ค่านิยม เป็นไปตามสมมติฐานและ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตรลดา ฟักป้อม (2556) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟต์

อาหารญี่ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปริมณฑลผลการศึกษา ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 

ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และไวว้างใจแตกต่างกนั มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัการเลือกใช้

บริการบุฟเฟตอ์าหารญี่ปุ่ น ต่างกนั 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะที่ไดรั้บจากการวจิยั 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิใน

กรุงเทพมหานคร 

 1.จากผลการวิจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์  ผูบ้ริหารร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ   ควรรักษา

ฐานลูกคา้มีอาชีพเป็นเจา้หนา้ที่พนกังานบริษทั/ลูกจา้ง เพราะผูบ้ริโภคมีความพงึพอใจมากที่สุดและ

ผูท้ี่มีรายได ้ตั้งแต่ 25,001ขึ้นไป มีกาํลงัซ้ือสูง สาํหรับ กลุ่มน้ี เพือ่ดึงดูดใหผู้บ้ริโภคร้านอาหารญี่ปุ่ น

ฟูจิเพิม่มากขึ้น  มีการเพิม่ชุดอาหารเซต แบบครอบครัวหรือแบบที่ผูบ้ริโภคมาเป็นหมู่คณะ เป็นกลุ่ม 

มีหลายหลายมากขึ้นจากเดิม มีการเพิ่มปริมาณ สินคา้เมนู พิเศษ ประจาํเดือนหรือตาม ฤดูกาล 

เทศกาล จดักิจกรรมการแสดงอบรม สาธิตแสดงวธีิการทาํอาหารญี่ปุ่นโดยใช ้เชฟผูช้าํนาญ  เพือ่เพิม่

ความพึงพอใจให้ผูบ้ริโภค กลบั มารับประทานอาหารญี่ปุ่ น เพิ่มมากขึ้น มีโปรโมชัน่พิเศษ ที่เป็น

อาหารเซต 4 คน แต่จ่ายเพียง 3 คนหรือ มาเป็นครอบครัว มีเมนูพิเศษ สั่งชุดเดียว อ่ิมทั้งครอบครัว 

เพื่อเพิ่มการตอบรับจากผูบ้ริโภคในภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขนัรุ่นแรง มากยิง่ขึ้น และคงรักษา

ฐานเก่าลูกคา้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

 2.จากผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้น กายภาพ ผูบ้ริหารร้านอาหาร

ญี่ปุ่ น   ฟูจิ ต้องให้ความสําคัญกับ ทางด้านกายภาพ  ช่องทางร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ ที่อยู่ใน

หา้งสรรพสินคา้และตอ้งความสาํคญักบัการตกแต่งแต่งร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ ซ่ึงส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจมาก ควรมีการเพิม่ หรือ  จดักิจกรรม ตกแต่ง ร้านคา้ เปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล เพือ่เพิม่ สีสนั 

ให้เกิดความพึงพอใจของลูกคา้มากที่สุด เพื่อจะดึงดูดใหลู้กคา้ เขา้มาใชบ้ริโภคมากยิง่ขึ้น ทางดา้น

กระบวนการส่วนประสมทางตลาด  ผูบ้ริหารร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ ตอ้งให้ความสาํคญักบั ทางดา้น

กระบวนการ ที่ลูกคา้ พงึพอใจมากที่สุด การชาํระบตัรเครดิต ไดห้ลายธนาคาร และ กระบวนจดัเรียง

สินคา้ได้อย่างเหมาะ มีการจดัทาํกิจกรรม กับบตัรเครดิต ต่างๆ  และโปรโมท ผ่านช่องทางบตัร

เครดิต เขา้ร่วม บตัรเครดิต เพือ่ใหส่้วนลดในการใชบ้ริการ โฆษณาในช่องทางบตัรเครดิตเพิม่ขึ้น  มี

การทาํโปรโมชัน่กบับตัรเครดิต เช่น ใชบ้ตัรเครดิตร่วมกบัเมนูพเิศษท่ีเป็นเซต เป็นโปรโมชัน่ พเิศษ 

สําหรับ คนใช้บัตรเครดิต แต่ละธนาคาร เพื่อเพิ่มความหลากหลาย ตรงต่อความต้องการของ

ผูบ้ริโภค ใหม้ากยิง่ขึ้น  

 3.จากผลการวจิยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ ค่านิยม ผูบ้ริหารร้านอาหารญี่ปุ่น ฟู

จิ ต้องให้ความสําคญักับ ความน่าเช่ือถือ ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ที่มี ช่ือเสียงมายาวนาน ทางฝ่าย

ผูบ้ริหารร้านอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ อาจจะตอ้งโฆษณา เนน้ ในดา้นช่ือเสียงท่ียาวนาน ของทางร้านอาหาร

ญี่ปุ่ น ฟูจิ ให้เพิ่มมาก  เน้นทาํกิจกรรม เป็นครอบครัว หรือ หมู่คณะ เพื่อจูงใจ สมาชิกให้มาใชเ้พิม่
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จาํนวนมากขึ้น  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ ท่ีทดถอยช่วงน้ี ใหมี้การแสดงของพนักงาน หรือแนะนาํ

กิจกรรม หรือ โปรโมชัน่ สร้างความ เป็นกนัเอง กบัผูบ้ริโภค ใหเ้ปรียบเสมือน ผูบ้ริโภค รับประทาน

เป็นกันเอง หรือ อาจใช้ จอมอเตอร์ทีวีขนาดเล็กติดตั้งที่โต๊ะอาหารที่มีการเล่าถึงประวติั ที่มีของ

อาหารแต่ละชนิด เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินในการรับประทานอาหาร  มากยิ่งขึ้นจะทาํให้เกิด

ความพึงพอใจ ของผูบ้ริโภค เพิ่มสูงขึ้นปลูกฟังความน่าเช่ือถือ ค่านิยม ภาพลกัษณ์ของทางร้านฟูจิ 

เพิม่สูงขึ้น 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการทาํการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่แตกต่างกนั ซ่ึงจะทาํให้ปัจจยั

การบริโภคร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ มีความชดัเจนมากขึ้น และขยายขอบเขตของพื้นที่ในการ

วจิยัออกไป ทาํใหผ้ลการวจิยั ครอบคลุมมากและชดัเจนมากขึ้น 

2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดการเก็บกลุ่มตวัอยา่งพื้นที่

ต่างจงัหวดัครอบคลุมมากขึ้น เพื่อพฒันาธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่ น  ฟูจิ สามารถแข่งขนั กบัคู่

แข่งขนัได ้โดยใชส่้วนประสมการตลาด 7P’s ทาํให้สามารถแข่งขนัธุรกิจไดอ้ยา่งเขม้แขง็

และต่อเน่ืองต่อไป 

3. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวในกลุ่ม ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  เพือ่รองรับนกัท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพือ่เป็นแนวทาง

ใหก้บั ผูบ้ริหารร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิไดว้างแผนกลยทุธ ์ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น  
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Influencing on Buying Decision of Big Bike Motorcycle in Bangkok 

ธนกร  เอ้ือวิทยาวุฒิกุล1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความแตกต่างขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และค่านิยมที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะ

เป็น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ คือ ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบคใ์นเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า

ต ํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน (สถิติอ้างอิง) คือ โดยใช้สถิติ One Way 

ANOVA ในการคาํนวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุช่วงอายุ

ระหว่าง 26 - 30 ปี  มีสถานภาพแต่งงาน ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่มี

รายไดอ้ยูท่ี่ 30,000 - 39,999 บาทจาํนวน 123 คน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ขบัขี่รถจกัรยานยนต์

สปัดาห์ละ 4 - 5 วนั และมีที่อยูอ่าศยัแบบบา้นเด่ียว อีกทั้งการศึกษายงัพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั

กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัเร่ืองของประเภท

การใชง้าน ในดา้นราคา จะให้ความสาํคญัในเร่ืองของราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ในดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย จะให้ความสําคญัโดยซ้ือผ่านศูนยต์วัแทนจาํหน่ายโดยตรง ในด้านการส่งเสริม

การตลาด เน้นของแถมเป็นอุปกรณ์นิรภยั ในดา้นบุคลากร จะให้ความสาํคญัในเร่ืองของพนักงาน

ขายมีความรู้เร่ืองรถจกัรยานยนตบ์ิ๊กไบคเ์ป็นอยา่งดี ในดา้นลกัษณะกายภาพ เน้นที่ภาพลกัษณ์ของ

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และในดา้นกระบวนการ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในการซ้ือแบบเงินผอ่นที่มี

ดอกเบี้ยต ํ่า นอกจากน้ียงัให้ความสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์ ในการขบัขี่รถ

จกัรยายนต์บิ๊กไบค์ที่บ่งบอกถึงความเร็ว และด้านค่านิยมที่ผูข้บัขี่ตอ้งการความแตกต่างที่กว่า

รถจกัรยานยนตท์ัว่ไป ปัจจยัที่มีระดบันยัสาํคญั ไดแ้ก่ เพศ ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่วน

ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ คือ ค่านิยม 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
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Abstract 

 The purpose of this research was to study the difference of demographic characteristics, 

the marketing mix factor (7Ps) and other factor such as image and value on buying decision of Big 

Bike Motorcycle in Bangkok. This study used non-probability sampling method; convenience 

sampling. The sample size consisted of 400 consumers who is big bike motorcyclist in Bangkok. 

The questionnaire was designed as instrument for data collection. Due to the data analysis; 

descriptive statistics used for calculated frequency, percentage, mean, standard deviation, maximum 

and minimum. For the hypothesis testing, inferential statistics were One Way ANOVA to calculate 

t-test and F-test at significant level of 0.05. 

 The results of the independent study revealed that majority of respondent were male, ages 

between 26 – 30 years old and married status. Most of consumers were employees with the salary 

30,000 - 39,999 Baht. The level of education was bachelor’s degree, motorcyclists 4 - 5 time per 

week and have private house residential. Regarding the marketing mix factors, consumers 

considered the importance of the product is type of usage, the price is reasonable pricing, the place 

is buying through a seller directly, the promotion is free safety devices, the people is staff have 

knowledgeable as well, the physical evidence is focus on the image of the distribution channel and 

the process is buying a low-interest installment. Also featured on other factors such as the image is 

driving motorcycle big bike that conveys speed and the values that riders want different than the 

typical motorcycle. Factors is significant level include gender, the product, the place, the promotion 

and the value. 

 

KEY WORDS: BUYING DECISION MAKING, MOTORCYCLE AND BIG BIKE 
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บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ในสภาพการจราจรที่ติดขดัในปัจจุบนัซ่ึงหนาแน่นไปด้วยรถยนตท์าํให้ทอ้งถนนดูแคบ

ขึ้นมาทนัตา รถจกัรยานยนต์จึงเป็นทางเลือกหน่ึงที่สามารถใช้ลดเวลาในการเดินทางเพราะมี

รูปลักษณ์และความคล่องตวัที่สะดวกสบาย อีกทั้งยงัช่วยประหยดัค่านํ้ ามันและค่าใช้จ่ายในการ

บาํรุงรักษามากกว่ารถยนตอี์กดว้ย เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนันํ้ ามนันั้นมีราคาสูงมาก ทาํให้

ประชาชนตดัสินใจมาเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์แทน ซ่ึงรถจกัรยานยนตท์ี่เราเห็นบนทอ้งถนนนั้น

สามารถแบ่งออกได ้3 ประเภทหลกัๆดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

 ประเภทแรก รถจักรยานยนต์ครอบครัว (Family)  เป็นรถครอบครัวเน้นให้ทุกคนใน

ครอบครัวสามารถขบัขี่ได ้ ไม่วา่จะเป็นชายหรือหญิง ตวัเล็กตวัใหญ่  ใส่กระโปรงก็ยอ่มขบัได ้ จึงมี

การวางถังนํ้ ามันไวใ้ตเ้บาะแทนที่จะเป็นระหว่างขา  มีการใส่บงัลมขนาดใหญ่ที่คอรถเพื่อให้ดู

เหมาะสมกบัการใส่กระโปรงขบัขี่  ท่าขบัขี่เนน้ท่านัง่สบายตามปกติเหมือนนัง่เกา้อ้ีธรรมดา แฮนดอ์

ยูสู่งและห่างกนัค่อนขา้งมาก ทาํใหส้ามารถควบคุมวงเล้ียวท่ีความเร็วตํ่าไดดี้  เน่ืองจากรถประเภทน้ี

ไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชค้วามเร็วที่สูง จึงเนน้ความประหยดันํ้ ามนัเป็นหลกั  เคร่ืองยนตส์ามารถเรียก

แรงมา้ที่มีอยูเ่ล็กนอ้ยไดใ้นรอบตํ่า  ความเร็วสูงสุดน้อย  และอตัราเร่งตํ่า เหมาะสาํหรับใชเ้ดินทาง

ในระยะใกล้ๆ  ระยะใชง้านปกติไม่เกิน 100 กิโลเมตร และไม่ตอ้งการความเร็วมาก 

 ประเภทที่สอง รถจกัรยานยนตส์กู๊ตเตอร์ (Scooter)  เป็นรถจกัรยานยนตท์ี่มีขนาดเล็ก เน้น

การขบัขี่ง่ายที่สุด และมีสมรรถนะตํ่าที่สุด เน้นราคาถูก  สกู๊ดเตอร์มีลกัษณะคลา้ยรถจกัรยานยนต์

ครอบครัว (Family) คือมีบงัลมขนาดใหญ่ ถงันํ้ ามนัเก็บไวใ้ตเ้บาะ สามารถใชไ้ดท้ั้งครอบครัว  แต่ที่

แตกต่างออกไปก็คือ  ที่พกัเทา้จะเป็นแผ่นวางเทา้ขนาดใหญ่  ไม่ใช่ที่วางเทา้แบบเป็นกา้นเล็กๆ 

เหมือนแฟมิล่ี  สกู๊ตเตอร์ออกแบบท่านั่งให้สบายเหมือนนัง่เกา้อ้ี  สามารถวางเทา้ไดโ้ดยอิสระ  แฮ

นด์อยู่ในตาํแหน่งที่สูง และห่างกันเพื่อการควบคุมในความเร็วตํ่าที่ดีเคร่ืองยนต์ออกแบบให้มี

แรงบิดในความเร็วรอบตํ่า ไม่สามารถทาํความเร็วไดสู้งมากนกั ก็คือ เนน้ขบัง่าย ขบัชา้ๆ เป็นหลกั   

 ประเภทสุดทา้ย รถจกัรยานยนตบ์ิ๊กไบค ์ (Big Bike) เป็นรถจกัรยานยนตท่ี์มีใหญ่กวา่ขนาด

ของรถจกัรยานยนตท์ัว่ๆไป ไม่ว่าจะเป็นขนาดของ เฟรม เคร่ืองยนต ์ลอ้ และยาง หรือเม่ือก่อนเรา

จะเรียกวา่รถ 4 สูบ แต่ในปัจจุบนัรถจกัรยานยนตใ์นรุ่นใหม่ๆนั้น ไม่จาํเป็นตอ้งมี 4 สูบก็สามารถที่

จะทาํความจุกระบอกสูบได้จาํนวน cc. ท่ีมาก โดยรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นั้ นจะมีขนาดของ

เคร่ืองยนตต์ั้งแต่ 250 ซีซี ขึ้นไปจนถึง 2,400 ซีซี โดยเคร่ืองยนตมี์ตั้งแต่ สูบเดียวจนถึงหกสูบ การจดั

วางของลูกสูบก็มีทั้ง เคร่ืองยนตสู์บเรียง เคร่ืองยนตสู์บว ีในดา้นการส่งกาํลงัของรถรถจกัรยานยนต์
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แต่ละรุ่นก็แตกต่างกนัออกไปเหมือนกนั มีทั้งแบบท่ีใชโ้ซ่ แบบใชส้ายพาน และแบบท่ีใชเ้พลาขบั 

เป็นตน้  

 ในปัจจุบนัรถจกัรยานยนตบ์ิ๊กไบคก์็ออกมาสู่ตลาดมากมาย แต่ละรุ่นแต่ละยีห่้อก็จะมีการ

ออกแบบที่แตกต่างกนัออกไปอีก ซ่ึงรถจกัรยานยนตบ์ิ๊กไบคก์าํลงัเป็นที่นิยมกนัมากเพราะ สามารถ

จบัจองเป็นเจา้ของกนัไดง่้ายและค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาก็ไม่แพงมากนกั ทาํใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของ

บรรดาเหล่าไบคเ์กอร์อยา่งมากไม่วา่จะเป็นการออกทริปแบบเป็นหมู่คณะหรือผจญภยัแบบลุยเด่ียว

ซ่ึงเราจะเห็นกนัมากตามทอ้งถนนช่วงน้ี เช่น การออกทริปเที่ยวรอบกรุงของผูข้บัขี่บิ๊กไบคจ์าํนวน

มากที่ให้ความสนใจการท่องเที่ยวรอบกรุงเทพมหานคร อีกทั้งรถจกัรยานยนต์บิ๊กไบคย์งัเป็น

พาหนะคู่ใจในการออกเดินทาง ไม่วา่จะออกไปทาํงาน หรือออกไปทาํกิจกรรมต่างๆอีกดว้ย 

 จากขอ้มูลการจดทะเบียนกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม พบว่าปี 2558 ที่ผ่านมา

รถจกัรยานยนตบ์ิ๊กไบค ์ (ขนาดความจุ 400 ซีซี ขึ้นไป) มีปริมาณการจดทะเบียนกว่า 19,000 คนั 

เติบโตมากกว่าปี 2557 ราว 20% ซ่ึงเป็นไปตามที่ค่ายผูผ้ลิตรถคาดการณ์ไว ้โดยไดรั้บปัจจยัหนุน

หลายดา้น ไม่ว่าผูข้บัขี่เปล่ียนรสนิยมหันมาใชร้ถจกัรยานยนตท์ี่มีขนาดความจุซีซีที่ใหญ่ขึ้น, อตัรา

ภาษีสรรพสามิตสาํหรับรถบิ๊กไบคจ์ากประเทศญี่ปุ่น (JTEPA : ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-

ญี่ปุ่ น) จะลดลงเร่ือยๆ รวมทั้งค่ายผูผ้ลิตรถชั้นนาํจากยโุรปไดเ้ขา้มาลงทุนตั้งโรงงานผลิต ส่งผลให้

ราคาจาํหน่ายถูกลง (ณัฐพล ไตรณัฐี, 2559) 

 บิ๊กไบคจึ์งมีความเป็นที่นิยมมาก โดยเห็นไดจ้ากจาํนวนผูข้บัขี่ในทอ้งถนนและจาํนวนของ

ผู ้ประกอบการที่ เพิ่มขึ้ นในกรุงเทพมหานครเข้ามาเปิดศูนย์บริการและโชว์รูมจํา หน่าย

รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ชั้นนําแทบทุกยี่ห้อ เช่น Ducati,Kawasaki, BMW, KTM, Honda, Yanaha  

และ Triumph เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละค่ายก็จะไดรั้บความนิยมจากผูข้บัขี่ที่ต่างกนัไม่ว่าจะเป็นรูปลกัษณ์ 

ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การให้บริการ การส่งเสริมการตลาด ภาพลกัษณ์และกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ืออีกดว้ย ดงันั้นในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบิ์๊กไบคจึ์งตอ้งพจิารณาจากปัจจยั

ดงักล่าว และผูซ้ื้อควรที่จะศึกษาเป็นอยา่งดีเพื่อที่จะไดต้อบสนองความตอ้งการของตน เพราะว่า

รถจกัรยานยนตบ์ิ๊กไบคน์ั้นมีราคาค่อนขา้งสูง และเม่ือเลือกซ้ือแลว้ก็ยงัตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัความ

ปลอดภยัตามมาอีกดว้ย ไม่วา่จะเป็น หมวกกนัน็อค เส้ือคลุม ถุงมือ กางเกง รองเทา้เป็นตน้ 

 จากที่พบว่าตลาดรถจกัรยานยนตบ์ิ๊กไบคเ์ติบโตสูงขึ้นในปี 2558 อีกทั้งยงัมีผูป้ระกอบการ

รายใหม่เขา้มาทาํตลาดในกรุงเทพมหานคร จึงทาํให้น่าสนใจในการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบิ์๊กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ไม่วา่จะเป็นการศึกษาทางดา้น

ประชากรศาสตร์ ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นปัจจยัอ่ืนๆและดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือของผู ้

ขบัขี่เพือ่นาํขอ้มูลที่ไดรั้บไปพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ในตลาดรถจกัรยานยนตบิ์๊กไบค ์
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1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1)  เพื่อศึกษาความแตกต่างข้อมูลทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

รถจกัรยานยนตบ์ิ๊กไบคใ์น  เขตกรุงเทพมหานคร 

2)  เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถจกัรยานยนตบ์ิ๊กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

3)  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆดา้นภาพลกัษณ์และค่านิยมที่มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ์ิ๊กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.3  กรอบแนวความคดิ 

1.4  สมมติฐานในการศึกษา 

1)  ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได ้การศึกษา ความถ่ีในการ

ขับขี่รถจักรยานยนต์ และท่ีอยู่อาศัยท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือก ซ้ือ

รถจกัรยานยนตบ์ิ๊กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั   

2)  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะกายภาพ และด้าน

การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์

1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพ

4. อาชีพ

5. รายได้

6. การศึกษา

7. ความถ่ีในการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์

8. ท่ีอยูอ่าศยั

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

1. ผลิตภณัฑ์

2. ราคา

3. ชอ่งทางการจดัจาํหนา่ย

4. การสง่เสริมการตลาด

5. บุคลากร

6. ลกัษณะกายภาพ

7. กระบวนการ

ปัจจัยอ่ืนๆ

1. ภาพลกัษณ์

2. คา่นิยม

การตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ (Big Bike)

ในเขตกรุงเทพมหานคร
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กระบวนการที่แตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

3) ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และค่านิยมที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

รถจกัรยานยนต ์ 

บิ๊กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1)  เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคน์าํผลการวจิยัไปใชป้ระกอบการพฒันา

ปรับปรุงรูปแบบผลิตภณัฑแ์ละบริการในดา้นต่างๆ เพือ่สร้างความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้มาก

ที่สุด 

2)  เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคน์าํผลการวิจยัไปใชใ้นการวางแผน เพือ่

กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

3)  เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคน์าํผลการวจิยัไปใชป้ระกอบการพฒันา

เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและการวางตาํแหน่งของผลิตภัณฑ์ เพื่อก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการดาํเนินธุรกิจ 

4)  เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจรถจกัรยานยนตบิ์๊กไบคน์าํผลการวิจยัไปใชใ้นการสร้างกลยุทธ์

ระดบัธุรกิจ เพือ่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 ปราโมทย ์ประสาทกุล (2543, หน้า 130-150) ได้กล่าวว่า แนวทางในการศึกษาถึงความ

เป็นไปไดข้องการกาํหนดตลาดเป้าหมายประชากรศาสตร์ นักการตลาดตอ้งทาํการศึกษาเก่ียวกับ

ขนาดหรือจาํนวนของคนที่มีอยู่ในแต่ละสังคม ภูมิภาค และระดบัโลก รวมถึงองคป์ระกอบ การ

กระจาย และการเปล่ียนแปลงของประชากร ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงมีชีวิตเด่ียวที่มีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกัน

และกนัแลว้ปรากฏออกมาในลกัษณะกลุ่มที่อยูใ่นเวลา และ สถานท่ีแห่งนั้น ดงันั้นนกัการตลาดตอ้ง

เป็นผูมี้หนา้ที่เขา้ไปสร้างความอยากไดใ้นผลิตภณัฑห์รือ บริการของบริษทัใหเ้กิดขึ้นกบักลุ่มน้ี โดย

ทาํการศึกษาติดตามและตรวจสอบความเคล่ือนไหว ทางด้านประชากร จากความรู้ ความเขา้ใจ

ทางดา้นประชากรศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ อยูเ่สมอ 

จากความหมายดงักล่าว ประชากรศาสตร์มีขอบเขตการศึกษา 4 ประเด็น ดงัน้ี  

 1. ศึกษาเก่ียวกับขนาดของประชากร หมายถึง จาํนวนหน่วยในการนับประชากรทาํให้

นกัการตลาดทราบวา่ในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงมีขนาดประชากรเท่าใด  
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 2. ศึกษาเก่ียวกบัการกระจายของประชากร หมายถึง การจดักลุ่มของประชากรในพื้นท่ีหน่ึง

เป็นการศึกษาการกระจายของประชากรตามลกัษณะภูมิศาสตร์หรือเขตท่ีอาศยัอยู ่ 

 3. ศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบของประชากร หมายถึง ลักษณะต่าง ๆของประชากรที่

รวมกลุ่มกนั ณ พื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง เช่น เพศ อาย ุเช้ือชาติ สญัชาติ สถานภาพ รายได ้อาชีพ เป็นตน้  

 4. ศึกษาองคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลงประชากร ไดแ้ก่ การเกิด การตาย และการ ยา้ย

ถ่ินฐานที่มีผลใหป้ระชากร ณ พื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงมีการเปล่ียนแปลง 

2.2  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 

 Philip Kotler (2003, p.449) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing 

Mix หรือ 7P’s)  หมายถึง การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเสนอส่ิงซ่ึง สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยทาํให้กิจการสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และอยู่ รอดได้ อาจรวมถึง

สามารถขยายขนาดกิจการไดใ้นอนาคต 

2.3  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ (2546, หน้า 205-209) ไดก้ล่าวว่า ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) 

และรูปแบบการดาํรงชีวติ (Lifestyle) วา่ค่านิยมหรือคุณค่า หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคล 

หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหมายถึง อัตราส่วนผลประโยชน์ที่รับรู้ต่อราคาสินคา้ ซ่ึง

ค่านิยม (Values) อาจแบ่งตามลกัษณะไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  1. ค่านิยมในจุดหมายปลายทางของชีวิต 

(Terminal Values)  และ 2. ค่านิยมเก่ียวกบัเคร่ืองมือใหเ้กิดพฤติกรรม (Instrumental values)  

2.4  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ (2546 , หน้า 192) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 

behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช ้การ ประเมินผล ใน

สินคา้และบริการ ซ่ึงคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิด 

ประสบการณ์การซ้ือ การใชสิ้นคา้ปละบริการ ของผูบ้ริโภคเพือ่ตอบสนองความตอ้งการและความ

พงึพอใจของเขา หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจของการกระทาํของผูบ้ริโภค ดว้ย

เหตุผลหลายประการ กล่าวคือ (1) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยทุธก์ารตลาดของธุรกิจ และมี

ผลทาํให ้ธุรกิจประสบความสาํเร็จ ถา้กลยทุธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคได ้ (2) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดทางตลาด (Marketing concept) คือ การทาํให้ลูกคา้พงึ

พอใจ ดว้ย เหตุน้ีเราจาํเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อจดัส่ิงกระตุน้หรือกลยทุธ์การตลาดที่

สามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้ริโภคได ้
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2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 สามารถ  พึ่งทรัพย ์(2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่างทอง ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่างทองท่ีทาํการจด

ทะเบียนรถจกัรยานยนตใ์นปี พ.ศ.2548-2550 จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั มี 2 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามตรวจสอบ

รายการ (Check list) และตอนที่ 2 เป็นแบบตวัเลขมาตราส่วนประมาณค่า (Numerical rating scale) 

มี 5 ระดบัโดยค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.8662 วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป สถิติ

ที่ใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความ

แตกต่างโดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดั

อ่างทอง เม่ือจาํแนกตามอายุและอาชีพแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.001 แต่ไม่

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เม่ือจาํแนกตามเพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 กุลธร  ทองหุ้ม (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือ

รถจกัรยานยนตเ์กียร์อตัโนมติัของลูกคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ที่

ซ้ือรถจกัรยานยนตเ์กียร์อตัโนมติัในจงัหวดั พระนครศรีอยธุยา จาํนวน 386 คน โดยวิเคราะห์ดว้ย

สถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test, F-test, LSD, ไคสแควร์ และค่า 

Cramer’s V  จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมี อิทธิพลต่อการเลือก ซ้ือ

รถจกัรยานยนตเ์กียร์อตัโนมติัในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาแตกต่างกนั ทั้งทางดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้านสถานที่สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ ดา้นพนกังานใหบ้ริการและดา้นกระบวนการใหบ้ริการแตกต่างกนั 

 อรอุษา  ขนอนกุล และกิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัดา้น

ภาพลักษณ์ของยี่ห้อรถยนต์(ค่ายญี่ ปุ่น)  ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล 

จาํนวน 400 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และทาํการประมวลผล

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน แบบการวิเคราะห์

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA), t-Test, F-Test และ Multiple Regression Analysis (MRA) 

โดยกาํหนดระดบันัยสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของ
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ยีห่้อรถยนต(์ค่ายญี่ปุ่ น) ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนบัไม่ได ้(Infinite population) กล่าวคอื 

เป็นประชากรที่ไม่สามารถนับหรือแสดงเป็นตวัเลขไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงประชากรเป้าหมายในการ

วจิยัคร้ังน้ี คือ ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตบ์ิ๊กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร  

 ก ลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  ตัวแทนผู ้ข ับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

3.2 ขอบเขตการวิจัย  

1) ขอบเขตด้านประชากร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ ผูข้ ับขี่

รถจกัรยานยนตบ์ิ๊กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 400 ราย 

2) ขอบเขตขอบเขตของเน้ือหาที่ศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยั

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7’P และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และค่านิยม 

3) ขอบเขตด้านเวลา การวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการแจก

แบบสอบถามกบักลุ่มผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 400 

ตวัอย่าง ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษานับตั้งแต่วนัท่ี 5 เมษายน 2559 ถึง 22 เมษายน พ.ศ. 

2559 

3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ผูว้ิจยัเลือกใช ้คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ์ิ๊กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ โดยนาํผลมาวิเคราะห์การ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทาํความเขา้ใจในพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภค 

3.4  สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) สถิติเชิงบรรยายหรือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้อธิบายคุณลกัษณะ

ของขอ้มูล ประกอบดว้ย ตวัแปรเชิงคุณภาพ (ความถ่ี (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage)) 

และตวัแปรเชิงปริมาณ (ค่าเฉล่ีย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), ค่า

ต ํ่าสุด (Minimum), ค่าสูงสุด (Maximum)) 
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2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จึงจาํเป็นตอ้ง

ทดสอบความมีนัยสาํคญัทางสถิติของขอ้มูลที่คาํนวณไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัใชว้ิธี

ในการคาํนวณทางสถิติที่ เรียกวา่ Analysis of Variance (ANOVA) 

 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการที่ไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ 

 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จาํนวน  350 คน คิดเป็นร้อยละ 88 มีช่วงอายุ

ระหวา่ง 26 – 30 ปี  จาํนวน 152  คน คิดเป็นร้อยละ 38 มีสถานภาพแต่งงานแลว้  จาํนวน 198 คน คิด

เป็นร้อยละ 50  ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ส่วน

ใหญ่มีรายไดอ้ยูท่ี่ 30,000 – 39,999 บาทจาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 31 มีการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี จาํนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ขบัขี่รถจกัรยานยนตส์ปัดาห์ละ 4 - 5 วนั จาํนวน 195 คน คิด

เป็นร้อยละ 49 มีที่อยูอ่าศยัแบบบา้นเด่ียว จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 40  

ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัในเร่ืองของ

ประเภทการใชง้าน จาํนวน  131 คน  คิดเป็นร้อยละ 33  

 ปัจจยัด้านราคา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองของราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพ จาํนวน  176 คน  คิดเป็นร้อยละ 44  

 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้เลือกซ้ือผา่น

ศูนยต์วัแทนจาํหน่ายโดยตรง จาํนวน 262 คน  คิดเป็นร้อยละ 66  

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัใน

เร่ืองของของแถมที่เป็นอุปกรณ์นิรภยั จาํนวน 141 คน  คิดเป็นร้อยละ 35  

 ปัจจยัด้านบุคลากร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองของ

พนกังานมีความรู้เร่ืองรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคเ์ป็นอยา่งดี จาํนวน 152 คน  คิดเป็นร้อยละ 38  

 ปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัในเร่ือง

ของภาพลกัษณ์ของช่องทางการจดัจาํหน่าย จาํนวน 139 คน  คิดเป็นร้อยละ 35  

 ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของมี

การใหกู้ด้อกเบี้ยต ํ่า จาํนวน 183 คน  คิดเป็นร้อยละ 46  
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ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆดา้นภาพลกัษณ์ และค่านิยม 

 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัในเร่ืองของ

รูปลกัษณ์ที่บ่งบอกถึงความเร็ว จาํนวน 178 คน  คิดเป็นร้อยละ 45 

 ปัจจยัดา้นค่านิยม ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองชอบความ

แตกต่าง จาํนวน 175 คน  คิดเป็นร้อยละ 44 

ส่วนที่  4 ผลการวิเคราะห์ เ ก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ใน เขต

กรุงเทพมหานคร 

 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกประเภทรถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์เน่ืองจากแสดงถึง

ลกัษณะนิสยัในการขบัขี่ 4.19 คะแนน  และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.8370   
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5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคญั 
สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์     

เพศ 0.0054   

อาย ุ 0.5580   

สถานภาพ 0.9584   

อาชีพ 0.5413   

รายได ้ 0.5112   

การศึกษา 0.0710   

ความถ่ีในการขบัขี่ 0.0913   

ที่อยูอ่าศยั 0.5211   

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประชากรศาสตร์   

ผลิตภณัฑ ์ 0.0026   

ราคา 0.9035   

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.0005   

การส่งเสริมการตลาด 0.0019   

บุคลากร 0.0501   

ลกัษณะกายภาพ 0.0862   

กระบวนการ 0.3552   

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอ่ืนๆ       

ภาพลกัษณ์ 0.4228   

ค่านิยม 0.0001    
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5.2 อภิปรายผล 

 การศึกษางานเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดน้าํแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่า เพศที่แตกต่างกันเท่านั้นเป็น

ปั จจัยที่ มี อิ ท ธิพ ล ต่ อ ก า ร ตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซ้ื อ ร ถ จัก ร ยา น ยน ต์บิ๊ ก ไ บ ค์ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ เทิดศกัด์ิ  ชยัววิฒัน์ตระกูล (2554) 

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ของประชาชนในเขต

จงัหวดัยโสธร จากการศึกษาพบวา่  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ของ

ประชาชนในเขตจงัหวดัยโสธรแตกต่างกนั 

2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ์ิ๊กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ซ่ึงมีงานวจิยัที่สอดคลอ้งกนั ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ปัทมพ์งษ ์ 

ขาํเกิด (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ ใน

เขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ ในเขต

จงัหวดักรุงเทพมหานครต่างกนั ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของ กุลธร  ทองหุ้ม (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือ

รถจกัรยานยนตเ์กียร์อตัโนมติัของลูกคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จากการศึกษาพบวา่

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติของลูกค้าในจังหวดั

พระนครศรีอยุธยาต่างกัน ด้านการส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับผลการวิจยัของ 

สามารถ  พึ่ งท รัพย์ ( 2550)  ศึกษา เ ร่ือง  ปัจจัยที่ มีผล ต่อการตัดสิน ใจเ ลือ ก ซ้ื อ

รถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่างทอง จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่างทองต่างกนั 

3) ปัจจยัอ่ืนๆ ที่แตกต่างกนั จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นค่านิยมที่แตกต่างกนัเท่านั้นที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ์ิ๊กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วริงรอง  ภูวชิยั (2551) ศึกษาเร่ือง ค่านิยมและการตดัสินใจ
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เลือกซ้ือสินคา้ฟุ่มเฟือยของนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จาก

การศึกษาพบวา่ ค่านิยมในสินคา้ฟุ่มเฟือยแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้ฟุ่มเฟือยของนิสิตมหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขนต่างกนั 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย 

 1) ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายรถจกัรยานยนตบิ์๊กไบค ์ควรใส่ใจผูบ้ริโภคทั้งเพศชาย และเพศหญิง 

จะเห็นได้จากผูห้ญิงที่ขบัขี่รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์มีจาํนวนเพิ่มขึ้น และควรให้ความสําคญัต่อ

ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ26 - 30 ปี เพราะเป็นช่วงอายทุี่มีการตดัสินใจซ้ือมากที่สุด และมีควรการจดักิจกรรม

ตามบริษทัในกรุงเทพมหานคร โดยมีการตั้งราคาให้ดึงดูดผูบ้ริโภคมากขึ้น เพราะผูข้บัขี่ส่วนใหญ่

เป็นพนกังานบริษทัเอกชน  

 2) ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์ควรใส่ใจทางดา้นเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั เพือ่

นํามาพฒันาและออกแบบรถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ให้เหมาะสมกบัประเภทการใชง้านของผูข้บัขี่ 

โดยเนน้รูปลกัษณ์ที่น่าคน้หายิง่ขึ้น โดยผูข้บัขี่ส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกซ้ือ เพราะเป็นรถจกัรยานยนต์

ที่บ่งบอกถึงความเร็วและยงัมีรูปทรงท่ีแข็งแกร่ง ซ่ึงแตกต่างกบัรถจกัรยายนตท์ัว่ไป จุดน้ีจึงเป็นที่

ดึงดูดของผูข้บัขี่รถจกัรยายนตท์ี่ชอบความแตกต่างและความเป็นตวัของตวัเอง  

 3) ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายรถจกัรยานยนตบิ์๊กไบค ์ควรมีการจดักิจกรรมชกัจูงผูบ้ริโภคให้มาก

ขึ้น เช่น การแจกอุปกรณ์นิรภยัเป็นของสมนาคุณลูกคา้ มีการให้คาํปรึกษาทางดา้นสินเช่ือในการ

ผ่อนชําระ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เน้นการกู้แบบดอกเบี้ ยต ํ่ า  โดยมีพนักงานที่ มีความรู้เร่ือง

รถจกัรยานยนตบ์ิ๊กไบคแ์ละผลิตภณัฑข์องร้านเป็นอยา่งดี เพื่อที่จะสามารถตอบคาํถามของลูกคา้

และยงัเป็นการเพิม่ความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจซ้ืออีกดว้ย 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

 1)  ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์

บิ๊กไบคใ์นเขตต่างจงัหวดัดว้ย เน่ืองจากมีการเพิม่ขึ้นของผูข้บัขี่รถจกัรยายนตบ๊ิ์กไบคใ์นต่างจงัหวดั 

 2)  ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรเก็บขอ้มูลเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจากผูข้บัขี่รถจกัยานยนต์

บิ๊กไบค์โดยตรง เพื่อเป็นการสร้างความสนใจในการตอบแบบสอบถาม และยงัได้ขอ้มูลที่เป็น

ขอ้เทจ็จริงที่สามารถนาํมาพฒันางานวจิยัใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
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การศึกษาการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการนํา้มนัของผู้บริโภคใน 

จงัหวดันนทบุรี 

THE STUDY OF CONSUMERS USING CONVENIENCE STORE SERVICES

 AT GAS STATIONS IN NONTHABURI PROVINCE 

ศริญญา  ศิริสมบูรณ์1และวรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร2 

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

บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ส่วน

ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือภายใน

สถานีบริการนํ้ ามนัที่ตั้งอยูบ่ริเวณถนน 5 สายในเขตจงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ 1)ถ.พบิูลยส์งคราม 2) ถ.

กรุงเทพ- นนทบุรี 3)ถ.รัตนาธิเบศร์ 4)ถนนกาญจนาภิเษก 5)ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย (สะพานพระราม 

5) วิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไม่สามารถรู้จาํนวนประชากรได้จึงใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 

(Non Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบพบโดยบงัเอิญ หรือแบบตามสะดวก 

(Accidental or Convenience Sampling) การสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) จากผูเ้ขา้ไป

ใช้บริการทั้ งหมด 400 รายในสถานีบริการนํ้ ามันจาํนวน 20 สถานี โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือและวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติแบบ One-way Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อวดั

ความแตกต่างของกลุ่มตวัแปร โดย ใชก้ารคาํนวณและการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Excel สถิติที่ใช้

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่สถิติเชิงพรรณา(Descriptive Statistic) คือการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุดและค่าสูงสุด และสถิติที่ใชท้ดสอบสมมุติฐานไดแ้ก่สถิติ

อ้างอิง (Inference Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน คือสถิติค่าที Independent Sample (t-test) ใน

กลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม หากกลุ่มตวัอยา่งมีมากกวา่ 2 กลุ่มขึ้นไป จะใชส้ถิติ One-way ANOVA (F-test) 

ในกรณีที่กลุ่มตวัอยา่งมีมากกวา่ 2 กลุ่มที่มีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการนํ้ ามนัโดยส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 30 ปี   มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ผูใ้ชบ้ริการยงัคงเลือกสถานีบริการนํ้ ามนัเดิมที่เคยใชแ้มไ้ม่ไดอ้ยูใ่นภูมิสาํเนาเดิมและ

มักจะเลือกใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามันใกล้ที่อยู่อาศัย ผูใ้ช้บริการโดยส่วนใหญ่จะซ้ือสินคา้

ประเภทอาหารสาํเร็จรูปเป็นหลกั  เหตุผลที่เขา้มาใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือเน่ืองจากแวะเขา้มาเพือ่

เติมนํ้ ามนัและตอ้งการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือ โดยมีความถ่ีในการใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
2  อาจารยพิ์เศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
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เฉล่ียจาํนวน 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ และมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อคร้ังตํ่ากว่า 100 บาท 

การลดราคาสินคา้และการให้บริการที่รวดเร็วส่งผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด จากผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการที่มีลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้อาชีพ

และดา้นพฤติกรรมไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นเขา้ไปใชบ้ริการ ช่วงเวลาที่เขา้ไปใชบ้ริการและความถ่ีใน

การใชบ้ริการที่แตกต่างกนัมีการให้ระดบัความสาํคญัของปัจจยัทางการตลาดแตกต่างกนัในด้าน

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที่จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการ 

และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีการใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ ามนัแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 

คาํสําคญั : ร้านสะดวกซ้ือ,สถานีบริการนํ้ ามนั 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study demographic discrepancy, marketing mix and 

consumer behavior affecting using convenience store services located at gas stations along five 

roads in Nonthaburi province namely: 1) Piboonsongkram Road; 2) Bangkok-Nonthaburi Road; 3) 

Rattanathibet Road; 4) Kanchanapisek Road; 5) Bangkruay-Sainoi Road (Rama 5 Bridge). The 

sample group comprised 400 persons using convenience store services at gas stations in Nonthaburi 

province. Since the population quantity was unknown, the non-probability sampling was applied by 

implementing accidental or convenience sampling and quota sampling at 20 gas stations. Meantime, 

questionnaire was used as a research tool. The One-way Analysis of Variance (ANOVA) was 

employed for evaluating variable group discrepancies. The Excel program was used for calculation 

and analysis. The descriptive statistics used for data analysis including frequency, percentage, mean, 

standard deviation, maximum and minimum. The inference statistics used for hypothesis test were 

independent sample (t-test) of two sample groups. If there were more than two sample groups, One-

way ANOVA (F-test) was used with significance at the level of 0.05.      

 The findings indicated that the majority of respondents was female; aged between 25 and 

30 years; monthly income between 15,001-30,000 Baht; education level was Bachelor’s degree. 

They selected the same brand gas stations even though they didn’t stay at the former residence and 

often selected gas stations near their homes. Most of them purchased ready-to-eat meals. The 

reasons of using services of convenience stores were filling the gas tank and purchasing goods in 
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convenience stores. The using frequency was 1-2 times weekly and average purchase per time was 

less than 100 Baht. Price promotion and quick service affected to their service usage most. Refer to 

hypothesis test, differences on service users with gender, age, education, income, occupation and 

behavior including objective of purchase, service using period, and using frequency considered 

different significance levels towards marketing factors in term of product, price, place, promotion, 

service provider and physical evidence. They differently used services of gas stations with statistical 

significance at the level of 0.05.    

 

Keywords : Convenience Store, Gas Station   

 

1. บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคญัของปัญหา 

 ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการนํ้ ามนัร้านสะดวกซ้ือในป๊ัมนํ้ ามนัเรียกว่า จีสโตร์ 

(G-Store : Gas Station Store) แต่เดิมจะเป็นร้านขนาดเล็ก มีสินคา้จาํหน่ายไม่มากและขาดความเป็น

เอกลกัษณ์ แต่ละป๊ัมจึงมีการพฒันาใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนัมากขึ้นและมีสินคา้จาํหน่ายท่ีหลากหลาย

กวา่เดิมร้านสะดวกซ้ือ  ถือเป็นธุรกิจเสริมหรือ Non-Oil  ที่มีแนวโนม้การเติบโตที่ดี และขยายสาขา

อย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงสอดคล้องกบัความตอ้งการและรูปแบบการใช้ชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภคใน

ปัจจุบนั  ซ่ึงพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ของคนไทย พบวา่ ลูกคา้ประมาณ 46% 

เลือกเขา้ไปซ้ือของในร้านสะดวกซ้ือ  ส่วนสัดส่วนอีกราว 30% เขา้ใชบ้ริการคา้ปลีกแบบไฮเปอร์

มาร์เก็ต และอีกกว่า 10% นิยมเขา้ไปจบัจ่ายภายในห้างสรรพสินคา้ ด้วยเหตุน้ีจึงทาํให้ผูว้ิจยัเกิด

ความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับปัจจยัที่มีผลต่อการใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ ามัน

ทางดา้นการตลาดโดยใชส่้วนผสมทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ

จาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ และ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อการใชบ้ริการในร้านสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการนํ้ ามนั โดยมี

ความมุ่งหวงัว่าขอ้มูลที่ไดรั้บจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะสามารถทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริง

ของลูกค้า  ปัจจัยที่ท ําให้ลูกค้าซ้ือสินค้าในร้านสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการนํ้ ามัน  เพื่อ

ผูป้ระกอบการสามารถนาํขอ้มูลไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในการปรับปรุงดา้นกลยทุธ์การตลาด

เพือ่พฒันาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัให้เหนือกวา่คู่แข่งและตรงความตอ้งการจนสามารถสร้าง

ความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้เพิม่ขึ้น  ลดความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจและเพือ่ใหลู้กคา้เกิดทศันคติที่ดี
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ต่อองคก์ร  ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าในโอกาสต่อๆไป  และส่งผลต่อความเสร็จทางธุรกิจอยา่ง

ย ัง่ยนื       

1.2 วัตถุประสงค์ของการทําวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อการใชบ้ริการ

ร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ ามนัของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี  

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้าน

สะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ ามนัในจงัหวดันนทบุรี 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมท่ีมีผลต่อใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในสถานี

บริการนํ้ ามนัของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี 

1.3 กรอบแนวคดิวิธีวิจัย 

                      ตัวแปรอิสละ                                                                              ตัวแปรตาม 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ                        4. รายไดต่้อเดือน 

2. อาย                        5. การศึกษา 

3. อาชีพ                    6. สถานภาพ 

 การใช้บริการร้าน

สะดวกซือ้ในสถานี

บริการนํา้มันของ

ผู้บริโภคในจังหวัด

นนทบุรี 

- ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์     4. ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

2. ดา้นราคา              5. ดา้นบุคลากร/พนกังาน 

3. ดา้นการจดัหน่าย  6. ดา้นกระบวนการ 

        

ปัจจัยทางด้านพฤติกรรม    6 W 1 H 
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1.4 สมมุติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้อาชีพ 

และสถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ ามนั

ต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการจาํหน่าย 

การส่งเสริมการขาย  ดา้นบุคลากร กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อการใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัในจงัหวดันนทบุรีต่างกนั 

3. ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมซ่ึงประกอบไปดว้ยใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 

ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือที่

ไหน และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไรที่แตกต่างกนัมีผลต่อการใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในสถานี

บริการนํ้ ามนัต่างกนั  

1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ผูป้ระกอบการร้านสะดวกซ้ือสามารถทราบถึงลกัษณะลูกคา้เป้าหมายของร้านสะดวก

ซ้ือที่เขา้มาใชบ้ริการภายในสถานีบริการนํ้ ามนัเพื่อปรับกลยทุธ์ให้ตรงกบักลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย 

2. ผูป้ระกอบการสามารถทราบถึงปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการในร้าน

สะดวกซ้ือภายในสถานีบริการนํ้ ามันของผูบ้ริโภคในจังหวดันนทบุรีเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการในการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานดา้นการตลาด เพื่อสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางแข่งขนัและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ พฒันาธุรกิจให้ตรงต่อความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคและสร้างความแตกต่างใหเ้หนือคู่แข่งขนั 

3. สามารถทราบถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาในร้านสะดวกซ้ือภายใน

สถานีบริการนํ้ ามนัของผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเพือ่เป็นแนวทางในการวเิคราะห์การใช้

บริการในพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

4. เป็นแนวทางสาํหรับผูท้ี่ตอ้งการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งไดน้าํขอ้มูลไปใชอ้า้งอิงอยา่ง

เกิดประโยชน์ในโอกาสต่อไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิและทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  

 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคตามความหมายของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539 หน้า 194) 

หมายถึง การคน้หาหรือวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชซ้ื้อสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคเพือ่ทราบถึง

ลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซ้ือการใช้ของผู ้บริโภคโดยคาํถามที่ใช้เพื่อคน้หา
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พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6W 1H ซ่ึงประกอบไปด้วย Who? What? Why? Whom? When? Where? 

และ How? เพือ่ใชค้น้หาคาํตอบ 7 ประการ 7Os ซ่ึงประกอบไปดว้ย Occupants, Objects, Objectives, 

Organizations, Occasions, Outlets, Operations ดงัน้ี 

 1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) ต้องการทราบลักษณ ะ

กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางดา้นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวทิยา และพฤติกรรมศาสตร์. 

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

ซ้ือ (Objects) เช่น คุณสมบติั หรือ องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(Product components) 

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

ซ้ือ (Objectives) ของผูบ้ริโภค ซ่ึงตอ้งศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือคือปัจจยัทาง

จิตวทิยา ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัทางวฒันธรรม และปัจจยัเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) ตอ้งการทราบถึง

บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือประกอบด้วยผูริ้เร่ิม ผูมี้

อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูบ้ริโภค 

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

ซ้ือ (Occasions) ช่วงเวลาในการซ้ือ ความถ่ีในการใชบ้ริการ เป็นตน้ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือที่ไหน (Where does the consumer buy?) ตอ้งการทราบถึงช่องทางหรือแหล่ง 

(Outlets) ที่ผูบ้ริโภคไปทาํการซ้ือ เช่น ศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ปลีก เป็นตน้ 

 7. ผู ้บริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) ต้องทราบถึงขั้ นตอนในการ

ตดัสินใจซ้ือ (Operation) ซ่ึงประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผล การ

ตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ เหตุผลที่เขา้ไปใชบ้ริการ 

ศิริพร วิษณุมหิมาชัย (2552,หน้า 5) ได้กล่าวไวว้่าการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกคา้ด้วยการใช้

เทคนิค  

7 ประการในการทาํความรู้จกัลูกคา้ให้เขา้ใจถึงความตอ้งการมากยิง่ขึ้น เพื่อจะทาํให้ธุรกิจ

ไม่พลาดในการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ 

2.2 แนวคดิและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 7 P’s  

 คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546 หน้า 24) ได้กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสม

การตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งที่กิจการใชเ้พือ่ใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑ์
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ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัว่าคือ “4 Ps” อนัไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion)  

 โดยพื้นฐาน ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ของสินคา้นั้นมีอยู่ 4 ตวั ได้แก่

ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ในการศึกษาวิจยัในเร่ืองของ

ปัจจยัการเขา้ไปใชบ้ริการในร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ ามนัน้ีเป็นส่วนประสมทางการตลาด

ของตลาดบริการจะแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้ทัว่ไป เน่ืองจากตอ้งคาํนึงถึง

ปัจจยัหลกัในการส่งมอบบริการ ไดแ้ก่ พนกังาน กระบวนการในการใหบ้ริการ และส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ ดังนั้นส่วนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบด้วย 7P’s ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ 

ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ และลกัษณะ

ทางกายภาพ  

2.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะเป็นขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีส่งผลต่อการวางแผนการดาํเนินธุรกิจโดยใช้

ส่วนประสมทางดา้นการตลาดเป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์ทางการแข่งขนัไม่ว่าจะเป็นในเร่ือง

ของการจดัการส่งเสริมการขาย กระบวนการดา้นการบริหารจดัการ การแข่งขนัทางดา้นราคาหรือ

แมแ้ต่การใหบ้ริการของพนกังาน เพือ่ใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จในระยะยาว 

 พิชัย ค้าทันเจริญ (2554) ได้ทาํการศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นผูใ้ช้บริการร้าน

สะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. กับ ปตท.คา้ปลีก จิฟฟ่ี พบว่าส่วนประสมทางการตลาด

บริการพบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในเร่ืองช่องทางการจาํหน่าย (สถานท่ี) ความสาํคญัอยูใ่นอนัดบั

ที่มากที่สุดเป็นอนัดบัแรกรองลงมาไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

กระบวนการการให้บริการ ด้านบุคลากร หรือพนักงานท่ีให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทาง

กายภาพ ตามลาํดบั 

 เฉลิมขวญั  ชูป้ัน (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจและความพงึพอใจของ

ผูม้าใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ ามนัในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาผลการศึกษาพบว่า

พฤติกรรมการตดัสินใจของผูม้าใชบ้ริการเพราะอยูใ่กลบ้า้นและที่ทาํงานมีวตัถุประสงคใ์นการเขา้

ไปใช้คือเติมนํ้ ามันและซ้ือสินค้าในร้านสะดวกซ้ือประเภทของสินค้าท่ีซ้ือได้แก่อาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

3. ระเบียบวิธีวิจัย  

 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัผูว้จิยัไม่สามารถรู้จาํนวนประชากรไดจึ้งใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใช้

ค ว า ม น่ า จะ เ ป็ น  (Non Probability Sampling) โ ด ยใช้วิ ธีก า ร สุ่ ม ตัว อย่า ง แบ บ ตามสะดวก 

(Convenience Sampling) การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) จากผู ้เข้าไปใช้บริการ
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ทั้งหมด 400 ราย ในสถานีบริการนํ้ ามนัจาํนวน 20 สถานีโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือและวธีิ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติแบบ One-way Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อวดัความแตกต่างของ

กลุ่มตวัแปร โดย ใชก้ารคาํนวณและการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Excel สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลได้แก่สถิติเชิงพรรณา(Descriptive Statistic) คือการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุดและค่าสูงสุด และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานได้แก่สถิติอ้างอิง 

( Inference Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน คือสถิติค่าที  Independent Sample (t-test) ในกลุ่ม

ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม หากกลุ่มตวัอยา่งมีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป จะใชส้ถิติ One-way ANOVA (F-test) ใน

กรณีที่กลุ่มตวัอยา่งมีมากกวา่ 2 กลุ่มที่มีระดบันยัสาํคญั 0.05 

โดยแบ่งการสาํรวจตามสดัส่วนของสถานีบริการดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงสัดส่วนร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ามนัท่ีทาํการสาํรวจจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 

สถานีบริการนํ้ามัน ร้านสะดวกซ้ือ จํานวนสถานีบริการ กลุ่มตัวอย่าง 

สถานีบริการนํ้ ามนัเชลล ์ ซีเล็ค  4 80 

สถานีบริการนํ้ ามนัซสัโก ้ Lawson 108 1 20 

สถานีบริการนํ้ ามนับางจาก Mini Big C  2 40 

สถานีบริการนํ้ ามนับางจาก ใบจาก 1 20 

สถานีบริการนํ้ ามนัปตท. เซเวน่-อีเลฟเวน่  5 100 

สถานีบริการนํ้ ามนัปตท.คา้ปลีก จิฟฟ่ี 3 60 

สถานีบริการนํ้ ามนัพทีี แม็กมาร์ท 1 20 

สถานีบริการนํ้ ามนัเอสโซ่ ไทเกอร์มาร์ท  3 60 

 รวม 20 400 

4. ผลการวิจัย 

4.1. ข้อมูลทั่วไปทางด้านประชากรศาสตร์ 

ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคที่เขา้ไปใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ ามันใน

จงัหวดันนทบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 77.00 และเป็นเพศชายร้อยละ 23.00 มีอายุ

ระหว่าง 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.00รองลงมาคือ ช่วงอายรุะหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.00 

และช่วงอายทุี่ใชบ้ริการนอ้ยที่สุดคือ 41 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.00 การศึกษาระดบัปริญญาตรีคิด

เป็นร้อยละ 64.25 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 15,001-30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 31.25 ผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชนคิดเป็นร้อยละ 64.25 
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4.2 พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการ 

ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคที่เขา้ไปใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ ามันใน

จงัหวดันนทบุรีเป็นบุคคลที่อยูใ่นเขตพื้นที่จงัหวดันนทบุรีคิดเป็นร้อยละ 56.50 และพื้นที่อ่ืน ๆ ร้อย

ละ 43.50 เหตุผลในการใชบ้ริการมากที่สุดคือสะดวกใกลบ้า้นคิดเป็นร้อยละ 49.25 รองลงมาคือซ้ือ

ก่อนเดินทางคิดเป็นร้อยละ 39.45 วตัถุประสงคข์องการเขา้ไปใชบ้ริการคือ เพื่อเติมนํ้ ามนัและซ้ือ

สินคา้ในร้านสะดวกซ้ือคิดเป็นร้อยละ 70.50 รองลงมาคือซ้ือสินคา้และบริการเท่านั้นคิดเป็นร้อยละ 

12.50 ความถ่ีในการใชบ้ริการมากที่สุดคือ 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์คิดเป็นร้อยละ 49.75 รองลงมาคือ 3-5 

คร้ังคิดเป็นร้อยละ 23.5 ผูบ้ริโภคจะเขา้ไปใชบ้ริการในวนัหยดุสุดสัปดาห์มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 

49.50 และยงัคงเลือกใชส้ถานีบริการนํ้ ามนัเดิมทีเ่คยใช่ประจาํหากตอ้งเดินทางไปต่างจงัหวดัคิดเป็น

ร้อยละ 82.75  

4.3. ส่วนประสมทางการตลาด 

ประเภทสินคา้ซ้ือมากที่สุดคืออาหารสาํเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาไดแ้ก่ขนมคบ

เคี้ ยวและเคร่ืองด่ืมคิดเป็นร้อยละ 36.50 การใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสคิดเป็นร้อยละ8.75 

ตามลาํดบัและซ้ือหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพต์ ํ่าท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 3.25 สถานีบริการนํ้ ามนัที่

เลือกใชบ้ริการมากที่สุดคือสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. คิดเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมาคือสถานีบริการ

นํ้ ามนัเอสโซ่และบางจากคือเป็นร้อยละ 17.25 และร้อยละ 16.00 ตามลาํดบั มูลค่าการซ้ือสินคา้และ

บริการอยูท่ี่คร้ังละไม่เกิน 100 บาทคิดเป็นร้อยละ 39.50  รองลงมาคือ101 – 200 บาทและ 201 – 500 

คือเป็นร้อยละ 38.00 และร้อยละ 20.25 ตามลาํดบัการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการใชบ้ริการมาก

ที่สุดคือสินคา้ซ้ือ 1 แถม 1 คิดเป็นร้อยละ 23.25 รองลงคือโปรโมชัน่การลดราคา สิทธิพิเศษต่าง ๆ 

คิดเป็นร้อยละ 22.25 และ 14.50 ตามลาํดบั มีความประทบัใจในการบริการของพนกังานในดา้นการ

ใหบ้ริการที่รวดเร็วมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 53.25 รองลงมาคือความรู้ในตวัสินคา้และความเป็นมิตร

คิดเป็นร้อยละ 21.00 และ 14.50 ตามลาํดับผูบ้ริโภคเลือกการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในสถานี

บริการนํ้ ามันเพราะสถานที่จอดรถสะดวกสบายมากที่ สุดคิดเป็นร้อยละ40.00 รองลงมาคือ

กระบวนการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วและมีสาขาการให้บริการทัว่ประเทศคิดเป็นร้อยละ 

33.25 และ 20.75 ตามลาํดบัและความสะอาดของสถานที่เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคประทบัใจมากท่ีสุดใน

การใชบ้ริการคิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมาคือความหลากหลายของสินคา้และการจดัวางสินคา้คิด

เป็นร้อยละ 23.25 และ 9.50 ตามลาํดบั  
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5. การอภิปรายผลการวิจัย 

ตารางที่ 2 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน         ค่านยัสาํคญั       สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ     0.0029               

อาย ุ     0.0002             

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   0.0000            

ระดบัการศึกษา    0.0000          

อาชีพ     0.0000          

สถานภาพ    0.9673       

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 

สินคา้และบริการที่ซ้ือเป็นประจาํ    0.0000                            

สถานีบริการนํ้ ามนัที่ท่านเลือกใช ้    0.0000                      

ราคาของสินคา้และบริการ    0.0393                

การส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการใชบ้ริการ  0.0000         

ความประทบัใจการบริการของพนกังาน       0.0000                   

ผลการทดสอบสมมติฐาน     ค่านยัสาํคญั       สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (ต่อ) 

กระบวนการใหบ้ริการ     0.0000                   

ลกัษณะของร้านสะดวกซ้ือที่ใชบ้ริการ         0.0004                  

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนประสมทางการตลาด 

บุคคลในพื้นที่ใหบ้ริการ    0.0000                   

ซ้ือสินคา้ใหก้บับุคคลใด                            0.0000       

ความถ่ีในการใชบ้ริการ    0.0000       

เหตุผลในการใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ  0.0747                   

วตัถุประสงคท์ี่ท่านเขา้มาใชบ้ริการ   0.0000         

ช่วงเวลาที่เขา้ไปใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ  0.0000        

การใชบ้ริการสถานีบริการเดิม   0.0009        
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 จากผลการวจิยัเร่ืองการใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ ามนัในจงัหวดันนทบุรีมี

ประเด็นสาํคญัที่สามารถนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

 สมมุติฐานที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ 

การศึกษา รายได ้อาชีพ และสถานภาพที่แตกต่างกนัมีผลต่อการใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในสถานี

บริการนํ้ ามนัต่างกนั 

  จากผลการวิจยัพบว่า เพศ อาย ุการศึกษา รายไดแ้ละอาชีพ ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการ

ใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ ามนัของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรีโดยผูบ้ริโภคที่เขา้มา

ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 25 – 30 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง15,001 – 

30,000 บาท การศึกษาระดบัปริญญาตรีและอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน เป็นไปตามสมมติฐานและ

สอดคล้องกับงานวิจยัของ  รุจิณา นามแก้ว (2551) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าในร้านสะดวก ซ้ือในสถานีบริการนํ้ามันเขตจังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจยั

เชิงสาํรวจมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคที่มาซ้ือสินคา้ในสถานีบริการนํ้ ามัน

จากการศึกษาพบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ ามันเขตจังหวดั

ปทุมธานีที่แตกต่างกนั 

 ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นสถานภาพไม่มีอิทธิพลต่อ

การใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ ามนัของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรีไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานเน่ืองจากสถานภาพไม่มีผลต่อการซ้ือสินค้าเพื่อการบริโภคเพราะไม่ว่าจะอยู่ใน

สถานภาพใดก็จาํเป็นตอ้งบริโภคสินคา้และใชบ้ริการเม่ือมีโอกาส 

 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่อง

ทางการจาํหน่าย การส่งเสริมการขาย  ด้านบุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพที่

แตกต่างกนัมีผลต่อการใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัในจงัหวดันนทบุรีต่างกนั 

 จากผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบัความสาํคญัของปัจจยัทางการตลาดใน

ภาพรวมในระดบัสาํคญัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละขอ้พบวา่

ผูใ้ช้บริการให้ระดับความสาํคญัในระดบัที่สําคญัมากสําหรับปัจจยัทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน โดย

เรียงลาํดบัค่าคะแนนจากมากไปนอ้ยดงัน้ี  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการสาํคญัมากเป็นอนัดบัแรกโดย

มี รองลงมาคือดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานที่จดัจาํหน่าย ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั ซ้ึงสอดคลอ้งกบั วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 

(2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าใน

ร้านสะดวกซ้ือ เซเว่น อีเลฟเว่น ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา  พบว่า องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการ
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ตดัสินใจซ้ือจากการวิเคราะห์องค์ประกอบสามลาํดบัแรกได้แก่ ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ 

(ly7 = 0.84) ปัจจยัดา้นกระบวนการ (ly6 = 0.80) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ly1 = 0.70) ตามลาํดบั  

 สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมซ่ึงประกอบไปด้วยใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 

ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 

ผูบ้ริโภคซ้ือที่ไหน และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไรที่แตกต่างกนัมีผลต่อการใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือใน

สถานีบริการนํ้ ามนัต่างกนั 

 จากผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นบุคคลในเขตพื้นที่จงัหวดันนทบุรี ในการซ้ือ

สินคา้แต่ละคร้ังเพื่อการบริโภคอุปโภคของตนเอง สินคา้ที่ซ้ือส่วนใหญ่ไดแ้ก่อาหารสาํเร็จรูป เช่น

ขนมปัง ไสก้รอก บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปเป็นตน้ มูลค่าสินคา้ในการซ้ือแต่ละคร้ังไม่เกิน 100 บาท มกัจะ

ใช้บริการในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ – อาทิตย์)  เฉล่ียการใช้บริการเดือนละ 1-2 คร้ัง 

วตัถุประสงคท์ี่เขา้ไปใชบ้ริการเพื่อเติมนํ้ ามนัและซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือ สถานีบริการนํ้ ามนัที่

ใชบ้ริการมากที่สุดไดแ้ก่สถานีบริการนํ้ ามนัปตท. และยงัคงเลือกใชส้ถานีบริการนํ้ ามนัเดิมเม่ือมี

โอกาสหากตอ้งเดินทางไปต่างจงัหวดั ซ้ึงสอดคลอ้งกบั เฉลิมขวญั ชูป้ัน (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง

พฤติกรรมการตัดสินใจและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ามนัใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการตัดสินใจของผูม้าใช้บริการซ้ือ

ผลิตภณัฑ ์1-2 คร้ังต่อเดือน ราคาที่จ่ายชาํระอยูท่ี่ประมาณ 100 บาทเหตุผลเพราะอยูใ่กลบ้า้นและที่

ทาํงานมีวตัถุประสงค์ในการเขา้ไปใช้คือเติมนํ้ ามนัและซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือประเภทของ

สินคา้ที่ซ้ือไดแ้ก่อาหารและเคร่ืองด่ืม  ระดบัความคิดเห็นต่อการบริการ การวางแผน ดา้นการจดัการ

องคก์าร ดา้นการจูงใจอยูใ่นระดบัมากและระดบัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการดา้นสินคา้ ดา้น

ราคา ด้านการให้บริการและดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอในอยู่ในระดบัมาก  ผูม้าใช้

บริการที่มีอาชีพ และรายได้ส่วนบุคลต่อเดือนต่างกันมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติอยูท่ี่ .05 อาชีพต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัที่ระดบั 

.05  

 ในส่วนของปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมในดา้นเหตุผลในการใชบ้ริการไม่มีอิทธิพลต่อการใช้

บริการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ ามันของผูบ้ริโภคในจังหวดันนทบุรีไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานเน่ืองจากเป็นร้านสะดวกซ้ือที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการนํ้ ามันผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มักจะ

เลือกใช้บริการในสถานีบริการนํ้ ามนัที่สะดวกหรือเม่ือมีเหตุจาํเป็นเช่นจะตอ้งเติมนํ้ ามนัหรือใช้

บริการอ่ืน ๆ เช่นใชบ้ริการหอ้งนํ้ า เติมลมยางรถยนต ์ เป็นตน้อีกทั้งจาํนวนสาขาท่ีใหบ้ริการยงัมีคล

อบคลุมทัว่ประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีผลต่อการซ้ือสินคา้และบริการ 
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6. ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย 

 จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง การใช้บริการร้านสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการนํ้ ามันของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี ทั้งน้ีขอนาํเสนอประเด็นหรือขอ้เสนอแนะที่ไดรั้บจากการวจิยั โดยสรุป

ตามดา้นต่างๆ ตามส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ดงัน้ี 

 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการจดัหาสินคา้ประเภทหลกัๆ ท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้มา

จาํหน่าย จะเห็นไดว้า่ผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้มีการใชบ้ริการขึ้นอยูก่บัความจาํเป็น ร้าน

สะดวกซ้ือควรเพิม่สินคา้ประเภทอาหารสาํเร็จรูปท่ีสะดวก ราคาเหมาะสมและง่ายต่อการบริโภคมา

จาํหน่าย  โดยควรกาํหนดให้สัดส่วนสินคา้ประเภทในหมวดของอาหารสาํเร็จรูปและขนมคบเคี้ยว

และเคร่ืองด่ืมภายในร้านให้มากกว่าสินคา้ประเภทของใช ้และหนังสือ นิตยสารต่าง ๆ   จากผลการ

จดัลาํดับความสาํคญัด้านผลิตภณัฑจ์ะเห็นได้ว่าผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัดา้นสินคา้ที่มีคุณภาพ

ความสดใหม่ สะอาดไดม้าตรฐานสาํคญัในประเด็นหลกั ดงันั้นควรมีการควบคุมดูแลมาตรฐานดา้น

สินคา้ ความใหม่ สด สะอาด สินคา้ไม่หมดอาย ุเส่ือมสภาพ ควรหมัน่ตรวจสอบวนัหมดอายุของ

สินคา้อยา่งสมํ่าเสมอ 

 ด้านราคา ร้านสะดวกซ้ือควรแสดงป้ายราคาสินคา้ท่ีถูกตอ้ง เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ราคาสินคา้

เหมาะสมกบัตวัสินคา้ไม่ปรับเปล่ียนบ่อยและควรมีการตรวจทานป้ายราคาสินคา้ให้ถูกตอ้งตรงกบั

ตวัสินคา้อยา่งสมํ่าเสมอ  

 ด้านสถานที่จัดจําหน่าย ร้านสะดวกซ้ือควรตะหนกัถึงความสะดวก สบายของผูท่ี้จะเขา้มา

ใชบ้ริการของทางร้าน จดัเตรียมสถานที่จอดรถอยา่งเพียงพอ และใส่ใจในเร่ืองของความปลอดภยั

เน่ืองจากบางแห่งมีการใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมงในเสน้ทางหลกั 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการรับรู้โปรโมชัน่ต่าง ๆ ที่

ทางร้านกาํหนดขึ้นจึงควรมีการแสดงโปรโมชัน่ที่ชดัเจนและพนกังานมีการให้คาํแนะนาํในการใช้

โปรโมชัน่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเช่น การลดราคา การแจกหรือแถมของสมนาคุณ การสะสม

แตม้ หรือแสตมป์สาํหรับใชแ้ทนเงินสดหรือใชแ้ลกซ้ือสินคา้ หรือสะสมไวแ้ลกของสมนาคุณ และ

ทางร้านควรจดัทาํระบบสมาชิก เป็นตน้ 

 ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการที่จะไดรั้บการบริการที่ดีจากพนกังาน

ที่มีการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี มีความเป็นมิตรมีใจรักงานบริการ ยิ้มแยม้แจ่มใส ใช้คาํพูดสุภาพ 

พนักงานมีความซ่ือสัตย ์รักษาผลประโยชน์ให้แก่ลูกคา้ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ทางร้านสะดวกซ้ือ

จดัเตรียมแบบฟอร์มที่สุภาพ สะอาดเหมาะสมสาํหรับพนกังานเพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของร้านให้

มีความเป็นมาตรฐานที่ดี  
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 ด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจยัทางกระบวนการให้บริการเป็นปัจจยัท่ีผูใ้ช้บริการให้

ความสําคญัมากที่สุด ผูใ้ช้บริการคาดหวงัจะได้รับขั้นตอนการบริการที่ถูกตอ้ง รวดเร็ว ทางร้าน

สะดวกซ้ือควรมีการฝึกอบรมการใชง้านเคร่ืองบนัทึกเงินสด และอุปกรณ์ต่าง ๆ   ให้มีความชาํนาญ 

ถูกตอ้ง และรวดเร็ว ฝึกฝนใหพ้นกังานมีความรอบครอบในการคิดค่าสินคา้   

 ด้านลักษณะทางกายภาพ ถือเป็นปัจจยัทีมีความสาํคญัในอนัดบัตน้ ๆ  ผูใ้ชบ้ริการคาดหวงั

ในเร่ืองภาพลกัษณ์ที่ทนัสมยั สะอาด มีการจดัตกแต่งร้านใหมี้ความสวยงามน่าเขา้มาใชบ้ริการ ทาง

ร้านสะดวกซ้ือมีอุปกรณ์ประกอบการจาํหน่ายต่างๆ ที่มีความทนัสมัย น่าใช้บริการ เช่น เคร่ือง

จาํหน่ายอาหาร ไมโครเวฟ เคร่ืองยา่งไส้กรอก ตูน่ึ้งซาลาเปาขนมจีบ เคร่ืองจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมต่างๆ 

ที่พร้อมใชง้าน สะอาดถูกสุขลกัษณะ 

 จากเหตุผลที่ผูใ้ชบ้ริการเขา้มาซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือนั้น จะเห็นไดว้า่ผูใ้ชบ้ริการส่วน

ใหญ่นั้นมีการเขา้มาเติมนํ้ ามนัในสถานีบริการนํ้ ามนัและจึงซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือ หรือเขา้ไป

ใชบ้ริการอ่ืน ๆ เช่นร้านอาหาร การใชบ้ริการห้องนํ้ า  ดงัน้ีแลว้สาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจสถานี

บริการนํ้ ามนัจึงควรให้ความสาํคญัในดา้นความสะดวกในการเขา้มาใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั

รวมถึงบริการเสริมต่างๆ ภายในสถานีบริการนํ้ ามนั เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มปริมาณ

ลูกคา้ที่จะเขา้มาใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือไดเ้ช่นกนั 

7. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. การวจิยัในคร้ังน้ีทาํการศึกษาการใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการนํ้ ามนัของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี โดยมีสถานที่ตั้งของสถานีบริการนํ้ ามนัอยูบ่นถนน 5 เส้นทางที่เช่ือม

ต่อไปยงัพื้นที่อ่ืน ๆ  เพียงเท่านั้น ดงันั้น ผูท้ี่สนใจศึกษาคน้ควา้อาจจะทาํการศึกษาในเขตจังหวดั

อ่ืนๆ หรือสถานีบริการที่มีสถานที่ตั้งอยูบ่นถนนสายหลกัของประเทศไทยในถนนสายอ่ืนๆ อาทิ

เช่น ถนนเพชรเกษม สุขุมวิท หรือถนนพหลโยธิน เพื่อสามารถทราบถึงลกัษณะพฤติกรรมของ

ผูใ้ชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือไดค้รอบคลุมยิง่ขึ้น 

 2.  ผูท้ี่สนใจเพื่อการศึกษาวิจยัต่อสามารถศึกษาในดา้นความพึงพอใจ ความจงรักภกัดีต่อ

ตราสินคา้ของร้านสะดวกซ้ือโดยตรง ไม่จาํเป็นตอ้งตั้งอยูใ่นสถานีบริการนํ้ ามนัเท่านั้นเน่ืองจากร้าน

สะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ ามนัมีขอ้บงัคบัทางกฎหมายในเร่ืองของการห้ามจาํหน่ายสินคา้บาง

ชนิด ไดแ้ก่ เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลห์รือขอ้บงัคบัในเวลาเปิด-ปิดทาํการของสถานีบริการนํ้ ามนั 

 3. ผูท้ี่สนใจเพื่อศึกษาวิจยัต่อควรศึกษาเพิ่มเติมถึงพฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการร้าน

สะดวกซ้ือที่อยู่ในสถานที่อ่ืนๆ นอกเหนือจากที่มีที่ต ั้งร้านอยู่ในสถานีบริการนํ้ ามนัเพียงเท่านั้น 

ร้านคา้ปลีกในรูปแบบร้านเดียว (Stand Alone) ซ่ึงเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงมีลกัษณะร้านเดียว 
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สถานที่ตั้งอยูริ่มถนนสายหลกัและใกลแ้ห่งชุมชนโดยทางร้านจดัเตรียมพื้นที่จอดรถไวบ้ริเวณหนา้

ร้าน เช่น ร้านสะดวกซ้ือเซเวน่อีเลฟเวน่ ร้านสะดวกซ้ือเทสโกโ้ลตสัเอ็กซ์เพรส เป็นตน้  
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร 

Factor Influencing on Customer’s satisfaction to Swensen’s Ice cream  

Shop in Bangkok 

พิชญน์รินทร์ กรรจิโรภาส1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และปัจจยัอ่ืนๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ใน

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัทาํการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ลูกค้าที่

รับประทานไอศกรีมและมาใชบ้ริการของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติ

เชิงพรรณนา เพือ่บรรยายสรุปลกัษณะของตวัแปร (ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่าต ํ่าสุด ค่าสูงสุด) และสถิติเชิงอนุมาน เพือ่ทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไวไ้ดแ้ก่ t-test, One way Anova 

(F-test) ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี 

สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้30,001 บาท/เดือน

ขึ้นไป มาทานกบัเพื่อน และ นานๆคร้ัง เหตุผลที่พึงพอใจร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานครมาก

ที่สุดคือ ไอศกรีมที่หลากหลาย และมีให้เลือกหลายเมนู มีโปรโมชัน่ประจาํเดือน เมนูสวยงาม และ

ง่ายในการเลือกไอศกรีม ชอบรสชาดไอศกรีม ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ พนักงานยิม้แยม้แจ่มใส 

บรรยากาศร้านสบายๆ เหมาะแก่การพบปะสังสรรค ์เหมาะสาํหรับทุกเพศ ทุกวยั และมีหลายสาขา 

และ จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

รายได้ อาชีพ วตัถุประสงค์ และปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการไดแ้ก่ราคา สถานที่ 

ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ใน

กรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

คาํสําคญั : ความพงึพอใจ, สเวนเซ่นส์ และ ไอศกรีม 

 

 

 
1 นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
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Abstract 

  The objective of this research is to study the differences of demographic characteristics, 

marketing mix factors and other factors that affect to the customer’s satisfaction in Swensen's shop 

in Bangkok. The research conducted by convenience sampling was used for who ate the ice cream 

and serviced by Swensen’s shop in Bangkok, 400 consumers. The questionnaire was used to collect 

data. The statistics used to analyze data are descriptive statistics, for briefing to the nature of the 

variables (frequency, percentage, average, standard deviation, minimum and maximum) and 

inferential statistics, for sampling test, are t-test, One way Anova (F-test) at the significant level of 

0.05. 

 The result of study indicated that most respondents were female, the ages are between 31-

40 years old , single status , with a bachelor's degree ,work as private companies and earning is 

upper than 30,001 baht / month , come with friends and infrequent . The most satisfied reasons in 

Swensen’s Ice cream Shop in Bangkok are the variety of ice cream, many choices in menu , monthly 

promotion, the beautiful menu that cause to easier for the ice cream choosing,  like in ice cream 

tastes, appropriated price with quality , cheerful staff ,casual atmosphere , perfect for socializing, 

suitable for all ages and has many branches . The result found that the demographic characteristics 

such as sex, age, income level, career ,objectives and factors of marketing mix include price, place, 

physical evidence , process affect to the customer’s satisfaction in Swensen's shop in Bangkok at 

the significant. 

 

KEYWORDS: CUSTOMER’S SATISFACTION ,SWENSEN’S ,AND ICE CREAM 
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1.บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ไอศกรีมถือเป็นของหวานที่มีความเป็นสากล โดยไดรั้บความนิยมจากคนทัว่โลก ตั้งแต่

ระดบัเด็กไปจนถึงผูใ้หญ่ อีกทั้งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนันิยมรับประทานไอศกรีมตาม

ความตอ้งการ หรือตามแต่โอกาสและเหตุผลต่างๆ เช่น ความชอบส่วนตวั เพื่อเป็นแหล่งนดัพบปะ

สงัสรรค ์เพือ่การผอ่นคลาย หรือเพือ่เป็นของหวานหลงัการรับประทานอาหาร ทาํใหไ้อศกรีมไม่ได้

เป็นของหวานที่นิยมรับประทานแต่เฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น แต่อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัอตัรา

การบริโภคไอศกรีมของคนไทยโดยเฉล่ียถือวา่อยูใ่นระดบัตํ่ามาก โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 2ลิตร/คน/ปี ขณะท่ี

ประเทศเพือ่นบา้นอยา่งสิงคโปร์มีอตัราการบริโภคไอศกรีมถึง 4ลิตร/คน/ปี และยงัต ํ่ามากเม่ือเทียบ

กับประเทศต่างๆ ในซีกโลกตะวนัตก ทั้งที่ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีที่สูงกว่า ดังนั้น จาก

อตัราการบริโภคไอศกรีมในระดบัตํ่า ประกอบกบัสภาพอากาศที่ร้อนตลอดทั้งปี ทาํใหป้ระเทศไทย

มีศกัยภาพในการขยายตลาดไอศกรีม โดยในแต่ละปีบรรดาผูป้ระกอบการต่างนําเสนอกลยุทธ์

การตลาดเพือ่เขา้มาชิงส่วนแบ่งของยอดขาย ทั้งการนาํเสนอสินคา้ใหม่ หรือการนาํเขา้ไอศกรีม แบ

รนด์ใหม่จากต่างประเทศ รวมไปถึงการผลิตไอศกรีมจาํหน่ายภายใตแ้บรนด์ของตนเอง เพื่อเขา้มา

แข่งขนัในตลาดไอศกรีมมากขึ้น ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าว คาดว่า ในปี 2558 ตลาดไอศกรีมจะมีการ

เติบโตที่ดี โดยมีการขยายตวัเพิม่ขึ้นร้อยละ 10 หรือมีมูลค่าตลาดประมาณ 15,750-16,500 ลา้นบาท  

จากแนวโนม้ทางการเติบโตของตลาดไอศรีมอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นผูว้จิยัจึงศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ

ของร้าน สเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานครซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและวางแผนปรับเปล่ียนกล

ยทุธก์ารดาํเนินงานของร้านสเวนเซ่นส์ ในการแข่งขนัและเกิดความพงึพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

ร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร 

 2.เพือ่ศึกษาความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความพงึพอใจของ

ร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร 

 3.เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และ ทศันคติส่วนบุคคล ที่มีผล

ต่อความพงึพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร 
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1.3 กรอบแนวความคดิการวิจัย 

 
1.4 สมมุติฐานการวิจัย 

 1.ปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ระดับรายได ้อาชีพ วตัถุประสงค ์และความถ่ี ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของร้านสเวน

เซ่นส์ในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 2.ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานที่ การ

ส่งเสริมการตลาด พนักงาน ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพงึ

พอใจของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์

1)      เพศ

2)      อายุ

3)      สถานภาพ

4)      ระดับการศึกษา

5)      ระดับรายได้

6)      อาชีพ

7)      วัตถุประสงค์

8)      ความถี�

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

1)      ผลิตภัณฑ์

2)      ราคา

3)      สถานที�  

4)      การส่งเสริมการตลาด

5)      พนักงาน

6)      ลักษณะทางกายภาพ

7)      กระบวนการ

ปัจจัยอื�นๆ

1)      ภาพลักษณ์

2)     ทัศนคติส่วนบุคคล

ความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่นส์

ในกรุงเทพมหานคร
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 3.ปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และ ทศันคติส่วนบุคคล ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจ

ของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

1.5 ประโยชน์ของการวิจัย 

 1. ร้านสเวนเซ่นส์ สามารถนําผลงานวิจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสต ร์ที่ มี

ความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานครไปปรับปรุงและพฒันา

เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 2. ร้านสเวนเซ่นส์ สามารถนําผลงานวิจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดและบริการ ที่มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร ไปปรับปรุงกลยทุธ์ทาง

การตลาดเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ ทั้งดา้นการเพิ่มจาํนวนของผูใ้ช้บริการใหม่ และการ

รักษาฐานผูใ้ชบ้ริการเดิม 

 3. ร้านสเวนเซ่นส์ สามารถนาํผลงานวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ภาพลกัษณ์ และ ทศันคติ

ส่วนบุคคล ที่มีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร ไปปรับปรุง

ภาพลกัษณ์ และ ปรับเปล่ียนทศันคติของผูใ้ชบ้ริการใหมี้ความพงึพอใจมากขึ้น   

2.การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 เน่ืองจากความแตกต่างของประชากรในแต่ละทอ้งถ่ิน แต่ละกลุ่ม จะมีผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคที่มีการปรับตัวให้เขา้กับสภาพแวดล้อมของตนเอง นักการตลาดจึงตอ้งศึกษาถึงความ

แตกต่างและการเปล่ียนแปลงของประชากรในดา้นต่างๆ เช่น โครงสร้างอายขุองประชากร ระดบั

การศึกษาของประชากร ความแตกต่างดา้นเช้ือชาติและศาสนา ระดบัรายไดข้องบุคคลและครัวเรือน 

อตัราการเพิม่ขึ้นของประชากร การเคล่ือนยา้ยของประชากรจากชนบทสู่เมือง และการเปล่ียนแปลง

รูปแบบของครอบครัว เป็นตน้(ฉตัยาพร เสมอใจ,  9254 , หนา้ 34) 

2.1.2แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และ 4Cs ว่าองค์กรตอ้งมีการกาํหนดกลยุทธ์โดยนําส่วน

ประสมทางการตลาด มาใชเ้พือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด คาํวา่ส่วนประสมทางการตลาด 

ประกอบดว้ย 4Ps คือผลิตภณัฑ(์Product) ราคาจาํหน่าย(Price) การส่งเสริมการจาํหน่าย(Promotion) 

และช่องทางจดัจาํหน่าย(Place) คนจาํนวนมากมองว่าหลกัการ 4Ps แบบดั้งเดิมมีขอบข่ายจาํกดัมาก

เกินไป จึงมีขยายกรอบส่วนประสมทางการตลาดโดยเพิ่มตัวแปร ได้แก่ ประชาชน(People) 

หลกัฐานทางกายภาพ(Physical Evidence) และกระบวนการ(Process) เขา้ไปทาํให้เกิดแนวคิด 7Ps 
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ขึ้นมาองคป์ระกอบแต่ละตวัมีผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืนๆ และต่างมีลกัษณะเป็นพลวตั ส่วน

ประสมทางการตลาดที่จะประสบความสาํเร็จไดต้อ้งผสมผสานดว้ยองคป์ระกอบเหล่าน้ีในลกัษณะ

ที่อาํนวยส่งเสริมใหอ้งคก์รสามารถบรรลุ วตัถุประสงคท์ี่ไดก้าํหนดไว ้หรือมากกวา่และทางเลือกที่

มีการนาํเสนออีกหน่ึงวิธีซ่ึงมุ่งเน้นไปที่ 4Cs โดย พิจารณาถึง ความจาํเป็นและความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ความสะดวกสบาย ค่าใช้จ่าย และการส่ือสารแทน  (ปิยากร หวงัมหาพร และชาติชาย 

นรเศรษฐาภรณ์,2554, หนา้ 87-88( ) 

แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆได้แก่ ภาพลักษณ์ และ ทัศนคติส่วนบุคคล 

 ทศันคติคือความโนม้เอียงที่เกิดจากส่ิงที่ไดเ้รียนรู้มาก่อน ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ความชอบหรือไม่ชอบของบุคคลนั้น ทศันคติเกิดขึ้นจากค่านิยมและความเช่ือ ซ่ึงสามารถพฒันาได้

เม่ือเติบโตขึ้น (นิเวศน์ ธรรมะ, ประพนัธ์ วงศบ์างโพ, พลอมร ธรรมประทีป, สมบูรณ์ ศรีอนุรักษ์

วงศ,์ สรยทุธ งามจนัทร์ผลิ และวรางคณา งามจนัทร์ผลิ, 2552, หนา้55) 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand Image) ซ่ึงประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่  ประเภท 

 1.ความเช่ือมโยงตราสินคา้ หมายถึงการที่ผูบ้ริโภคตราสินคา้เขา้กบัสินคา้หรือบริการใน

ด้านใดด้านหน่ึง ได้แก่ คุณลักษณะ ท่ีเก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้อง กับ สินค้า ราคา บรรจุภัณฑ์ 

ภาพลกัษณ์ของผูใ้ช ้ภาพลกัษณ์ของการใช ้คุณประโยชน์ และทศันคติ 

 2.ความช่ืนชอบของความเช่ือมโยงตราสินคา้ หมายถึงการที่ผูบ้ริโภคไดป้ระเมินความช่ืน

ชอบที่มีต่อตราสินคา้นั้นมากเพยีงใด 

 3.ความแข็งแรงของความเช่ือมโยงตราสินคา้ หมายถึง การที่ผูบ้ริโภคสามารถจดจาํขอ้มูล

ได ้ 

 4.ความเป็นเอกลกัษณ์ของความเช่ือมโยงตราสินคา้ หมายถึงการที่ผูบ้ริโภคมีการจดจาํตรา

สินคา้ร่วมกบัสินคา้อ่ืนมากน้อย ดงันั้นนักการตลาดจาํเป็นตอ้งสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของตรา

สินคา้ เพื่อไม่ให้ผูบ้ริโภคสับสนและนาํตราสินคา้อ่ืนมาจดจาํร่วม (วุฒิ สุขเจริญ,  9255 , หน้า 349-

350) 

2.1.4  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 การสร้างความพึงพอใจของลูกคา้เป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จของธุรกิจ เน่ืองจากความ

พึงพอใจทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือและทาํการซ้ือซํ้ า รวมถึงการมีความภกัดีต่อตราผลิตภณัฑด์ว้ย

ซ่ึงส่งผลถึงผลกาํไรในระยะยาว โดยทัว่ไปแลว้ลูกคา้จะรู้สึกถึงความพึงพอใจต่อเม่ือรู้สึกถึงความ

คุม้ค่าของผลประโยชน์ที่ตนไดรั้บจากผลิตภณัฑเ์ม่ือเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัที่เขาไดต้ั้งไวใ้น

ตอนแรก ซ่ึงความคาดหวงัจะเกิดจากความรู้และประสบการณ์ในอดีตของบุคคล หากผลประโยชน์
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เป็นไปตามที่เขาคาดหวงัหรือเหนือกวา่ ยอ่มก่อใหเ้กิดความพงึพอใจและความประทบัใจหรือความ

ปีติสุขใจตามลาํดบั(ฉตัยาพร เสมอใจ, 2549, หนา้19) 

2.2งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของร้านสเวน

เซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร 

 ศิริพร เพชรโพธ์ิศรี และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ(2554)ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจซ้ือ

ไอศกรีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม

กับผูบ้ริโภคที่ช่ืนชอบการรับประทานไอศกรีมจาํนวน 400 ตวัอย่าง สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ, 

ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test, One-way Anova     (F-test) จากการศึกษาพบวา่ อาย ุระดบั

การศึกษา รายไดต่้อเดือน สถานภาพทางการสมรส และอาชีพที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือไอศกรีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 

2.2.2 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลต่อความพงึพอใจของร้านสเวน

เซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร 

 ดวิษา สายสุวรรณ(2554)ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มการซ้ือซํ้ าของ

ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโฮมเมด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ํากัด ศึกษาจากการเก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามกบัประชากรผูม้าซ้ือไอศกรีมโฮมเมด ณ บริเวณร้านคา้ที่จาํหน่ายแต่ละอาํเภอ )ไดแ้ก่ 

อาํเภอเมืองชลบุรี ศรีราชา พนัสนิคมและบา้นบึง (จาํนวน 400 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ , 

ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, และ สมการถดถอยเชิงเสน้ จากการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย ท่ีแตกต่างกนั มีผล

ต่อพฤติกรรมและแนวโน้มการซ้ือซํ้ าของผลิตภณัฑไ์อศกรีมโฮมเมด สหกรณ์โคนมบา้นบึง จาํกดั

ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2.2.3 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และ ทศันคติส่วนบุคคล ที่มีผลต่อความพงึ

พอใจ ของร้าน สเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร 

 ศิริพร เพชรโพธ์ิศรี และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ(2554)ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจซ้ือ

ไอศกรีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม

กับผูบ้ริโภคที่ช่ืนชอบการรับประทานไอศกรีม จาํนวน 400 ตวัอย่าง สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ, 

ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test, One-way Anova(F-test) จากการศึกษาพบวา่ ทุกปัจจยัอ่ืนๆ 

ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัด้านภาพลักษณ์ของสินคา้ ด้านความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจที่
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แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

3.ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นประชากรที่มีจาํนวนนบัไม่ได ้กล่าวคือ เป็นประชากรที่ไม่

สามารถนับหรือแสดงตวัเลขได้อย่างชัดเจน ซ่ึงประชากรเป้าหมาย ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ที่

รับประทานไอศกรีมและมาใชบ้ริการของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่าง คือ ลูกคา้ที่รับประทานไอศกรีมและมาใช้บริการของร้านสเวนเซ่นส์ใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

3.2 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ไดแ้ก่กลุ่มลูกคา้ที่รับประทาน

ไอศกรีมและมาใชบ้ริการของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

 2.ขอบเขตของเน้ือหาที่ศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) และปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และทศันคติส่วนบุคคล 

 3.ระยะเวลาการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2559-10 กรกฎาคม 2559  

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นสาํหรับศึกษาความพึงพอใจของ

ร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร และรวบรวม นาํผลมาวเิคราะห์โดยใชห้ลกัการทางสถิติ 

3.4 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.สถิติเชิงพรรณนา เพือ่บรรยายสรุปลกัษณะของตวัแปร ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานค่าต ํ่าสุด ค่าสูงสุด 

 2.สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมุติฐานท่ีตั้ งไวไ้ด้แก่ t-test , F-test ถ้าตวัแปรอิสระมี

จาํนวน 2 กลุ่ม ใช ้t-test และ ถา้ตวัแปรอิสระมีจาํนวนมากกวา่2 กลุ่ม ใช ้One way Anova (F-test) 

4.  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการศึกษาใชว้ธีิออกแบบสอบถาม  เก็บขอ้มูลจากกลุ่มลูกคา้ที่รับประทานไอศกรีมและ

มาใช้บริการของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนที่ 1ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน  251 คนคิดเป็นร้อยละ 63 อายรุะหว่าง 

31-40 ปี  จาํนวน  138  คน  คิดเป็นร้อยละ 35 สถานภาพโสด จาํนวน  248  คน คิดเป็นร้อยละ62 
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การศึกษาระดบัปริญญาตรี  จาํนวน  252  คน  คิดเป็นร้อยละ  63 ระดบัรายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท/

เดือน ขึ้นไป  จาํนวน 118  คน  คิดเป็นร้อยละ  30อาชีพ เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 190  คน  

คิดเป็นร้อยละ  48 วตัถุประสงค ์มาทานกบัเพื่อน จาํนวน 205  คน  คิดเป็นร้อยละ  51และ ความถ่ี 

ในการมาใชบ้ริการ นานๆคร้ัง จาํนวน 267  คน  คิดเป็นร้อยละ  67 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ไอศกรีมที่หลากหลาย และมีให้เลือกหลายเมนู มากที่สุด จาํนวน  208 

คน คิดเป็นร้อยละ 52  

 ดา้นราคาที่พงึพอใจมากที่สุด  คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มากที่สุด จาํนวน  247 คน คิด

เป็นร้อยละ 62 

 ดา้นสถานที่ คือมีหลายสาขา มากที่สุด จาํนวน  238 คน คิดเป็นร้อยละ 60 

 ดา้นการส่งเสริมการขาย คือโปรโมชัน่ประจาํเดือนมากท่ีสุด จาํนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ

77   

 ดา้นบริการของพนกังานคือ พนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมากที่สุด จาํนวน  186 คน คิดเป็นร้อย

ละ 47 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพคือบรรยากาศร้านสบายๆ เหมาะในการพบปะสังสรรคม์ากที่สุด  

จาํนวน  197 คนคิดเป็นร้อยละ 49 

 ดา้นกระบวนการคือ เมนูสวยงาม ง่ายในการเลือกไอศกรีมมากท่ีสุด  จาํนวน  214  คน  คิด

เป็นร้อยละ  54 

ส่วนที่3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ 

 ภาพลกัษณ์ของร้านสเวนเซ่นส์ เป็นร้านไอศกรีมสบายๆ เหมาะกบัทุกเพศ ทุกวยั มากที่สุด  

จาํนวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64 

 ทศันคติส่วนบุคคลต่อร้านสเวนเซ่นส์ ชอบรสชาดไอศกรีมมากที่สุด  จาํนวน 205 คน คิด

เป็นร้อยละ 51 

ส่วนที่ 4  :   ความพงึพอใจของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร 

 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความพงึพอใจต่อจาํนวนสาขามีมาก  4.2 3 คะแนน  และมีค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0. 5899 รองลงมาคือ ความหลากหลาย และมีให้เลือกหลายเมนู 4.20 คะแนน 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0. 5452   
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5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
 

 

 

สมมติฐานที� 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์

เพศ 0.0077 

อายุ 0.0000 

สถานภาพ 0.1303 

ระดับการศึกษา 0.4408 

ระดับรายได้ 0.0000 

อาชีพ 0.0000 

วัตถุประสงค์ 0.0019 

 ความถี� 0.0779 

สมมติฐานที� 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ผลิตภัณฑ์ 0.1331 

ราคา 0.0000 

สถานที� 0.0000 

การส่งเสริมการตลาด 0.0526 

พนักงาน 0.0624 

ลักษณะทางกายภาพ 0.0011 

กระบวนการ 0.0014 

สมมติฐานที� 3 ปัจจัยอื�นๆ

ภาพลักษณ์ 0.0624 

ทัศนคติส่วนบุคคล 0.8621 

สอดคล้อง

กับสมมติฐาน

ไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน

ค่านัยสําคัญ
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5.2 อภิปรายผล 

 การศึกษางานวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร ไดน้าํแนวคิด

และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1.ปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกนั 

 จากการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับรายได้ อาชีพ และ

วตัถุประสงค ์ที่แตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงมีงานวจิยัที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี 

 อาย ุระดบัรายได ้และ อาชีพ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศิริพร เพชรโพธ์ิศรีและ กิตติ

พนัธ ์คงสวสัด์ิเกียรติ(2554) ทาํการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจซ้ือไอศกรีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยผลการศึกษาพบว่า ส่วนมากมีอายอุยูใ่นช่วง 26-35 ปี, รายได้

ต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,000-10,000 บาท และเป็นนักเรียน / นักศึกษา ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ไอศกรีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่แตกต่างกนั 

 จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ราคา สถานที่ ลกัษณะทาง

กายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกันเท่านั้น มีผลต่อความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ใน

กรุงเทพมหานครซ่ึงมีงานวจิยัที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี 

 ด้านราคา สอดคล้องกับผลการวิจัยของศิริพร เพชรโพธ์ิศรีและ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิ

เกียรติ(2554) ท ําการศึกษาเ ร่ือง การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมไขมันตํ่ าของผู ้บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยผลการศึกษาพบวา่ ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือไอศกรีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ดา้นสถานที่ หรือ ช่องทางการจดัจาํหน่าย สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของดวิษา สายสุวรรณ

)2554( ที่ทาํศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มการซ้ือซํ้ าของผลิตภณัฑไ์อศกรีมโฮ

มเมด สหกรณ์โคนมบา้นบึง จาํนวน 400 คน โดยผลการศึกษาพบว่าการที่สามารถซ้ือไอศกรีม

กลบัไปรับประทานที่บา้น มีบริการนํ้ าแขง็แหง้หรือถุงเก็บความเยน็ มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโนม้

การซ้ือซํ้ าของผลิตภณัฑไ์อศกรีมโฮมเมด สหกรณ์โคนมบา้นบึง 

3.ปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และ ทศันคติส่วนบุคคล ที่แตกต่างกนั 

 จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และ ทศันคติส่วนบุคคล ที่แตกต่างกนั ไม่

มีผลต่อความพงึพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการทําการวิจัย 

 จากการศึกษา ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญักบัหลายปัจจยั โดยเฉพาะ

ปัจจัยที่ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญมาก และมากที่ สุด ทั้ งปัจจัยด้านลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์, ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ และปัจจยัอ่ืนๆได้แก่ ภาพลักษณ์ และ 

ทศันคติส่วนบุคคล เน่ืองจากมีผลต่อความพงึพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 จากการศึกษา ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1.ทางผูบ้ริหารร้านสเวนเซ่นส์ควรวางกลยทุธ์ในการดึงดูดผูบ้ริโภคที่ในกลุ่มเพศหญิง, อายุ

16-20 ปี, รายได ้ต ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 9,000บาท/เดือนที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา, มาทานกบัครอบครัว 

ให้มาใชบ้ริการมากขึ้น โดย ปรับปรุงบรรยากาศ สถานท่ี ให้สวยงาม ดึงดูดใจ, มีเมนูใหม่ๆที่ราคา

ไม่แพง เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา , รายไดน้้อย แต่ช่ืนชอบการทานไอศกรีม 

และทาํโฆษณาเนน้ภาพมาทานไอศกรีมกบัครอบครัวเพือ่เพิม่ยอดขายในกลุ่มน้ีดว้ย 

 2.ทางผูบ้ริหารร้านสเวนเซ่นส์ควรปรับกลยทุธก์ารตลาด ในเร่ืองของ ราคา สถานที่ ลกัษณะ

ทางกายภาพ และกระบวนการเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขนั, รักษาฐานลูกคา้เดิม และเพิ่มจาํนวน

ลูกคา้รายใหม่ โดย มุ่งเนน้ในการบริการใหดู้เป็นกนัเอง เพิม่ความสะดวกรวดเร็วในการรับออร์เดอร์ 

จดัร้านใหมี้ที่นัง่เพยีงพอ และบรรยากาศใหดู้สบายๆ เหมาะแก่การพบปะสงัสรรค ์ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มาใชบ้ริการร้านสเวน

เซ่นส์เพือ่จะไดมี้ขอ้มูลและเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากขึ้น 

 2.ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาในเร่ืองสถานที่ และ กระบวนการ เพื่อเป็นขอ้มูลในการ

ขยายสาขา และ ปรับปรุงกระบวนการการบริการใหพ้งึพอใจมากขึ้น 

 3.ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ในกลุ่มต่างๆ เช่น 

ต่างจงัหวดั , ประชาคมธุรกิจอาเซียน เพือ่เพิม่โอกาสการแข่งขนัและขยายตลาดต่อไป 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือในกรุงเทพมหานคร 

Factors influencing on Mobile phone purchasing decision in Bangkok 

พรทิพย ์ปัชโชติกาญจน์1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อการสินใจเลือกซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยเลือกวิธี

แบบตามสะดวก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งที่ใช ้คือ กลุ่มผูต้ดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล (สถิตพรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด และค่าสูงสุด 

ส่วนสถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้งอิง) คือ โดยใชส้ถิติ One Way Anova ในการคาํนวณหา

ค่า t-Test และ F-test ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-40 ปี 

รายได้ 20,001 – 40,000 บาท สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน มีวตัถุประสงคห์ลกัในการใชง้านเพือ่การติดต่อส่ือสารผา่นทาง application เช่น Line, 

WeChat, Facebook, Instagram และมีความถ่ีใชง้าน 4-6 ชัว่โมงต่อวนั นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ยงัให้ความสําคัญในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ จะให้

ความสาํคญัในการมีเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั ในดา้นราคา จะใหค้วามสาํคญัในดา้นราคาท่ีเหมาะสมกบั

คุณภาพของโทรศพัท์มือถือ ในด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ให้ความสําคญักับช่องทางการจัด

จาํหน่ายที่มีสินค้าพร้อมจาํหน่าย ในด้านปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาด ให้ความสําคัญกับ

โปรโมชัน่ที่น่าสนใจ เช่น ลดราคาสินคา้, แจกของแถม, ส่วนลดแพคเกจค่าบริการของเครือข่ายที่

ร่วมรายการ ในดา้นบุคลากร ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานที่มีสีหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส กระตือรือร้น เอา

ใจใส่ลูกคา้ และมีความพร้อมในการให้บริการ ในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ให้ความสาํคญักบั

ความเสถียรของสญัญาณเครือข่ายที่ใชร่้วมกบัโทรศพัทมื์อถือ ในดา้นกระบวนการ ให้ความสาํคญั

กบักระบวนการบริการหลงัการขาย ที่มีศูนยใ์หบ้ริการที่มีความเช่ียวชาญ และมีอะไหล่พร้อมในการ

ซ่อมแซม และไม่ตอ้งรอนาน ส่วนด้านปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ค่านิยม และความจงรักภกัดี ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่านิยมในการซ้ือเพื่อการใช้งานที่คุม้ค่า และ ความจงรักภกัดี ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามจงรักภกัดีกบัคุณภาพของสินคา้ ท่ีสามารถตอบสนองการใชง้านได ้
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

259 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

อยา่งดี สาํหรับสถิติเชิงอนุมาน จากสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือที่มีระดบันยัสาํคญัในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุรายได ้การศึกษา อาชีพ 

และความถ่ีในการใชง้าน ปัจจยัส่วนประสมในการตลาดท่ีมีระดบันยัสาํคญั ไดแ้ก่ ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ส่วนปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดี 

 

คาํสําคญั: การตดัสินใจซ้ือ, โทรศพัทมื์อถือ, อุปกรณ์ส่ือสาร 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the differences of demographic characteristics, 

the marketing mix factors and the consumer behavior influencing on Mobile phone purchasing 

decision in Bangkok. This study used non-probability sampling method; convenience sampling. 

The sample size consisted of 400 consumers who purchased the mobile phone in Bangkok. The 

questionnaire was designed for data collection. Due to the data analysis; descriptive statistics used 

frequency, percentage, mean, standard deviation, maximum and minimum. For the hypothesis 

testing, inferential statistics were t-Test and F-test (One Way ANOVA) evaluated at significant 

level 0.05. 

 The results of the study revealed that the majority of respondent were female, ages between 

31 – 40 years old, average monthly income is between 20,001 – 40,000 Thai Baht, single status, 

graduated with Bachelor Degree, working in private companies, the main of mobile phone using 

objective is for communication via mobile applications, such as, Line, WeChat, Facebook, 

Instagram, and mobile phone using frequency is between 4 – 6 hours per day. Moreover, most of 

the respondents give precedence in the marketing mix factor, consumers considered about the 

importance of the products that have the up to date in technology, the prices that appropriated 

between prices and qualities, the places that have available products for sale, the promotions that 

are interesting, for example, to give the discount, to give free product, and to give the discount on 

the service charge packages, the personnel, who are cheerful, active, pay attention to the customers 

and be ready to service, the environment factors that have the stable network for using with mobile 

phone, the procedures that have proficient after service center , have available spares for fixing, and 

take less time for waiting. For other factors are value and loyalty, most of the respondents give 

precedence in the worthiness in mobile using, which is the value, and most of the respondents give 

precedence in the quality of the product that have the efficiency response for using, which is the 
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loyalty. For inferential statistics, from the assumptions, found that the factors that influencing on 

Mobile phone purchasing decision in Bangkok at significant level in demographic characteristics 

are ages, monthly incomes, education levels, occupations, and mobile phone using frequencies. For 

the marketing mix factor are prices, places, and environment factors. For the other factor is loyalty. 

 

Keywords: DECISION MAKING, MOBILE PHONE, COMMUNICATION EQUIPMENT 
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1. บทนํา 

1.1. ที่มาและความสําคญัของปัญหา 

 เน่ืองดว้ยการพฒันาดา้นเทคโนโลยทีี่มีการกา้วไปอยา่งไม่หยุดย ั้งและรวดเร็วในปัจจุบนั 

การส่ือสารจึงไดเ้ขา้มามีบทบาทในดา้นการติดต่อส่ือสารและการเขา้ถึงขอ้มูลต่อคนทุกเพศทุกวยั 

ซ่ึงในยคุปัจจุบนัการติดต่อส่ือสารนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายให้เลือกใช ้รวมทั้งสามารถทาํให้มีการ

ใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยดัเวลามากขึ้ น ดังนั้ น จึงทาํให้มีผูท่ี้หันมาใช้งาน

โทรศพัทมื์อถือกนัมากขึ้น (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2556) พบว่าคนกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนผูมี้

โทรศพัทม์ากที่สุดคือ 5.5 ลา้นคน หรือ ร้อยละ 85 ซ่ึงถือว่ามีผูใ้ชง้านจาํนวนมากท่ีเห็นความสาํคญั

ของการใช้โทรศพัท์มือถือในการติดต่อส่ือสารโดยการรับสายเขา้ออก รวมทั้งฟังก์ชันอ่ืน ๆ  ใน

โทรศพัท์มือถือ เช่น SMS, MMS, Mobile Banking, Internet Data, Application, Social Media และ

อ่ืน ๆ และจากขอ้มูลของ (สมาคมโฆษณาดิจิทลั(ประเทศไทย), 2558) หรือ Digital Advertising 

Association (Thailand) (DAAT) ร่วม กบัเวบ็ไซต ์MarketingOops.com จดัทาํตวัเลขยอดผูใ้ชบ้ริการ

มือถือในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 พบว่ายอดผูใ้ชบ้ริการ 3G อยูท่ี่ 72.38 ลา้นคน โดยยอด

ผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ตผา่นมือถืออยูถึ่ง 56.1 ลา้นคน  

 เน่ืองจากผูผ้ลิตไดมี้การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละฟังก์ชนัการใชก้ารท่ีต่างออกไปในแต่ละ

ยีห่้อและแต่ละรุ่น เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่มีแนวโนม้เป็นไปตามการพฒันา

ของโทรศพัทมื์อถือในปัจจุบนั จึงทาํให้ผูบ้ริโภคจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ในการตดัสินใจ

เลือกซ้ือ ไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมของราคากับผลิตภณัฑ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายซ่ึงมีการ

กระจายไปยงัพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีการเขา้ถึงไดง่้าย และอาจประกอบไปดว้ยการส่งเสริม

ทางการตลาด เพือ่ใหสิ้นคา้เป็นที่รู้จกัอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงอาจใชด้าราที่มีช่ือเสียงหรือเป็นที่นิยม ณ เวลา

นั้นเป็นพรีเซนเตอร์ รวมทั้งการส่งเสริมการขายดว้ยโปรโมชนั ลด,แลก,แจก,แถม รวมทั้งการบริการ

หลงัการขายที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค รวมทั้งปัจจยัอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือโทรศพัทมื์อถือของผูบ้ริโภค อีกดว้ย 

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจที่จะศึกษาเร่ืองปัจจยัต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ

ในกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํผลการวิจยัไปเป็นขอ้มูลประกอบสาํหรับบริษทัผูผ้ลิตโทรศพัทมื์อถือ

นาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาสินคา้และบริการ รวมทั้งนาํไปปรับใชห้รือปรับปรุงในการพฒันา

ธุรกิจและผลิตภณัฑใ์ห้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์อีกทั้งอาจยงั

เป็นขอ้มูลประกอบสาํหรับผูท้ี่กาํลงัตดัสินใจในการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ  
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ตัวแปรต้น 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ ์  5. บุคลากร              

2. ราคา    6. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ   

3. ช่องการจดัจาํหน่าย 7. กระบวนการ 

4. การส่งเสริมการตลาด   

ปัจจัยอ่ืน ๆ 

1.ค่านิยม 

2.ความจงรักภกัดี 

1.2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

 1. เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก ซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมของการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือโทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ ค่านิยมและความจงรักภกัดีท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานคร 

1.3. กรอบแนวความคดิ 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือ 

ในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  5. การศึกษา  

2. อาย ุ  6. อาชีพ   

3. รายได ้  7. วตัถุประสงคใ์นการใชง้าน 

4. สถานภาพ 8. ความถ่ีในการใชง้าน 
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1.4. สมมติฐานในการศึกษา 

 1. ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได ้สถานภาพ การศึกษา 

อาชีพ วตัถุประสงคใ์นการใชง้าน และความถ่ีในการใชง้านท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องการจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด บุคลากร ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด และกระบวนการท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ค่านิยมและความจงรักภกัดีที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใน

การซ้ือโทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1. บริษทัผูผ้ลิตโทรศพัทมื์อถือสามารถนาํขอ้มูลไปเป็นแนวทางการในการพฒันาสินคา้

และบริการใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค 

 2. บริษทัผูผ้ลิตโทรศพัทมื์อถือสามารถนาํขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาธุรกิจ

ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1. แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  

 สาํนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (2556, หน้า 15) 

ได้กล่าวถึงทฤษฎีการบริโภคตามสมมติฐานรายได้ถาวร (Permanent Income Hypothes) ว่าเป็น

ทฤษฎีที่พฒันาขึ้นโดย (Milton Friedman, 1957) โดยแบ่งรายไดอ้อกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. การบริโภคถาวร (Transitory Income)  

2. การบริโภคแบบชัว่คราว (Transitory Consumption) 

โดยทฤษฎีน้ีเช่ือว่าผูบ้ริโภคจะมีการแบ่งรายได้เพื่อการบริโภคโดยอา้งอิงกบัรายได้ระยะ

ยาวที่คาดว่าจะไดรั้บ โดยจุดมุ่งหมายของทฤษฎีน้ีคือ การวางแผนการใช้จ่ายด้านการบริโภคใน

ครัวเรือนแบบระยะยาว โดยจะเงินส่วนที่เหลือจากการบริโภค จะถือว่าเป็นเงินออม ซ่ึงอาจเกิดได้

จากรายไดถ้าวร และรายไดช้ัว่คราว 

2.1.2 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 

 อารีรัตน์ ครุนิติวฒัน์ และ อิทธิกร ขาํเดช (2554, หน้า 137) ได้กล่าวถึงทฤษฎีทางด้าน

ผลิตภณัฑว์า่ ผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงที่ตอบสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของตลาด โดยเร่ิมจากการ

กาํหนดผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
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1. รูปลกัษณ์และคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์

2. ส่วนประสมบริการและคุณภาพบริการ 

3. ความเหมาะสมของราคา โดยพจิารณาจากเกณฑคุ์ณค่าของผลิตภณัฑ ์ไม่วา่จะเป็นการ

พฒันาผลิตภณัฑ ์รูปร่าง ตรายีห่อ้ หีบห่อและอ่ืน ๆใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด 

2.1.3 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ค่านิยม ความจงรักภักดี 

 สุวรี ศิวะแพทย ์(2549, หน้า 261) ไดอ้า้งถึงแนวคิดของ Maslow ว่าเขาแบ่งความตอ้งการ

ของมนุษยอ์อกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ความตอ้งการพื้นฐาน (Basic Needs) และความตอ้งการขั้นสูง 

(Metaneeds) โดยความตอ้งการขั้นพื้นฐานส่วนมากมาจากความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological) 

อนัไดแ้ก่ อาหาร นํ้ า อากาศ เป็นตน้ บางส่วนจดัไดว้า่เป็นความตอ้งการทางจิตวทิยา (Psychological) 

ไดแ้ก่ ความรักใคร (Afection) ·ความปลอดภยั (Security) ความภาคภูมิใจ (Self – Esteem)  เป็นตน้ 

ส่วนความตอ้งการชั้นสูงนั้น เป็นความตอ้งการเพื่อนาํไปสู่การเจริญงอกงาม ให้มนุษยมี์คุณค่าและ

ศกัด์ิศรี ไดแ้ก่ความดีงาม (Goodness) ความยติุธรรม (Justice) ความเป็นเอกลกัษณ์ (Unity) เป็นตน้ 

โดย Maslow เช่ือวา่ความตอ้งการ (Needs) เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดแรงจูงใจ (Motive) แห่งพฤติกรรม 

อนัส่งผลต่อบุคลิกภาพ ในขณะที่พฤติกรรมเดียวกนัอาจมีสาเหตุแตกต่างกนั ถา้หากความตอ้งการ

ใดความตอ้งการหน่ึงไม่ไดรั้บการตอบสนองให้สมใจ มนัก็จะมีอิทธิพลครอบงาํบุคคลนั้นไปเร่ือยๆ 

และเม่ือความตอ้งการใดหรือแรงจูงใจเร่ืองใดลาํดบัใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ บุคคลจะถูกผลกัดนั

ใหป้รารถนาส่ิงอ่ืนที่สูงขึ้นตามลาํดบัขึ้นอีก พอ้มกนัก็จะใฝ่หาช่องทางที่จะไดรั้บการตอบสนองอีก

อยูเ่ร่ือยๆจนกวา่จะถึงลาํดบัสูสุดที่มนุษยพ์งึมี 

2.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือใน

กรุงเทพมหานคร 

 วษิณุ เหลือลออ และ อจัฉราพรรณ ลีฬพนัธ ์(2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือและปัจจยั

ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ smart phone ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 

Gen Y ที่มี smart phone ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบ

หลายคร้ัง และ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test, Cluster Analysis และ One 

Way ANOVA จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศชายกบักลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง, กลุ่มการศึกษาตํ่า

กว่าปริญญาตรีกบักลุ่มปริญญาตรี/กาํลงัศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป, กลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดต่้างกนั มี

ปัจจยัที่คาํนึงถึงในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือแบบ smart phone ที่แตกต่างกนั 
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2.2.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมในการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

โทรศัพท์มือถือในกรุงเทพมหานคร  

 สิริประภา วุฒิชนม ์(2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนที่สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภค ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูท้ี่ประกอบอาชีพขา้ราชการ 

วา่งงาน แม่บา้น เกษียณอาย ุพนกังานรัฐวสิาหกิจ และอาชีพอ่ืน ๆ จาํนวน 523 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้น

การเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามออนไลน์ดว้ยโปรแกรมการจดัการเอกสารออนไลน์ของ 

Google ที่เรียกว่า Google Documents และสถิติที่ใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ํ่าสุด ค่าสูงสุด 

ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าฐานนิยม และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากน้ียงัใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยแบบจาํลองโพรบิท (probit model) แบบจาํลองโลจิต (logit model) แบบจาํลองสโคบิท 

(scobit model) และแบบจาํลองคอมพลีเมนตท์อร่ี ล็อก-ล็อก (complementary log-log model) จาก

การศึกษาพบว่าราคาโทรศพัทเ์คล่ือนที่ที่กลุ่มตวัอยา่งใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัที่ราคาต่างกนั มีผลต่อความ

น่าจะเป็นในการตัดสินใจซ้ืออย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.00483 ซ่ึงการที่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

โทรศัพท์เค ล่ือนที่ที่ มีราคาแพง จะมีโอกาสในการตัดสินใจมากกว่าก ลุ่มตัวอย่างที่ ใช้

โทรศพัทเ์คล่ือนที่ที่มีราคาถูก 

2.2.3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนอ่ืน ๆ  ได้แก่ ค่านิยมและความจงรักภักดี ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือในกรุงเทพมหานคร  

 วิไลลกัษณ์ บุญยงั, วงศธี์รา สุวรรณิน, และ บุญเรือง ศรีเหรัญ (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มี

ผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่ใชส้มาร์ทโฟนระบบปฏิบติัการไอโอเอส และระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ซ่ึง

ไม่ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นนอน จาํนวน 385 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 

0.85 สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชท้ดสอบ

สมมติฐาน คือ การถดถอยโลจิสติคแบบทว ิจากการศึกษาพบวา่ ระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้

ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมาก โดยมีระดบัค่าเฉล่ีย = 

4.20 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51 โดยผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบติัการ 

iOS อยู่ในระดับมาก โดยมีระดับค่าเฉล่ีย = 4.20 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51) และ

ระบบปฏิบติัการ Android อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีระดับค่าเฉล่ีย = 4.21 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน = 0.52 ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ประชาชนแสดงถึงความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของ

การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของระบบปฏิบติัการ Android มากกวา่ระบบปฏิบติัการ iOS แต่อยา่งไร
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ก็ตาม ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซํ้ าเป็นปกติ ดา้นการซ้ือขา้มสายผลิตภณัฑ ์และการ

บริการที่เก่ียวเน่ือง ด้านการบอกต่อกับบุคคลอ่ืน และด้านการมีภูมิคุม้กนัในการถูกดึงดูดไปหา

คู่แข่ง ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนบัไม่ได ้(Infinite population) กล่าวคอื 

เป็นประชากรที่ไม่สามารถนับหรือแสดงเป็นตวัเลขไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงประชากรเป้าหมายในการ

วจิยัคร้ังน้ี คือ ผูต้ดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่างสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูต้ดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือในกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 400 คน 

3.2. ขอบเขตงานวิจัย 

3.2.1. ขอบเขตดา้นประชากร: การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ผูต้ดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานคร 

3.2.2. ขอบเขตด้านเน้ือหา: การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองการตัดสินใจซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานคร 

3.2.3. ขอบเขตด้านระยะเวลา: การศึกษาในคร้ังน้ีได้ท ําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และรายงาน โดยทาํดาํเนินการวิจยั

ศึกษาตั้งแต่วนัที่ 27 มีนาคม 2559 ถึง 17 กรกฎาคม 2559 

3.3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ผูว้ิจยัเลือกใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวดั และนําผลมา

วิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานคร เพื่อทาํความเขา้ใจในพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

3.4. สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.4.1. ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนผสมของผู ้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) เพือ่ใชใ้นการบรรยายลกัษณะขอ้มูล ทาํการวเิคราะห์โดยใช ้

1. ค่าความถ่ี (Frequency) 

2. ค่าร้อยละ (Percentage) 

3. ค่าเฉล่ีย (Mean) 

4. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5. ค่าต ํ่าสุด (Minimum) 
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6. ค่าสูงสุด (Maximum) 

3.4.2. การทดสอบสมมติฐาน ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) แบ่งขอ้มูล

ออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ใช้ t-Test Two-Sample Assuming Equal Variances เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของกลุ่มตวัแปร 2 กลุ่ม 

2. ใช ้F-Test จาก Anova Single Factor เพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตวัแปร

ที่มากกวา่ 2 กลุ่ม 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการที่ไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

ส่วนที่1  :  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จาํนวน  272 คน คิดเป็นร้อยละ 68 มีช่วงอายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี  จาํนวน 175 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.75 มีรายได ้20,001 – 40,000 บาท จาํนวน 178 

คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 มีสถานภาพโสด จาํนวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.75 มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี จาํนวน 306 คน  คิดเป็นร้อยละ 76.50 อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 266 คน คิด

เป็นร้อยละ 66.50 มีวตัถุประสงคห์ลกัในการใชง้านเพื่อการติดต่อส่ือสารผ่านทาง application เช่น 

Line, Wechat, Facebook, Instagram จาํนวน 247 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.75 มีความถ่ีในการใชง้าน 4 

– 6 ชัว่โมงต่อวนัสูงสุด จาํนวน 176 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.00 

ส่วนที ่2 :  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัของปัจจยัส่วนประสมของการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานคร  

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีเทคโนโลยี

ทนัสมยั  จาํนวน 176 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.00  

ด้านราคา พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ให้ความสําคญักับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของ

โทรศพัท ์จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ให้ความสาํคญักบัช่องทางการจดั

จาํหน่ายที่มีสินคา้พร้อมจาํหน่าย จาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 

ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ให้ความสําคญักับการมีโปรโมชัน่ที่

น่าสนใจ เช่น ลดราคาสินคา้,แจกของแถม, ส่วนลดแพคเกจค่าบริการของเครือข่ายที่ร่วม จาํนวน 

173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 
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ด้านบุคลากร พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ให้ความสาํคญักบัพนักงานมีสีหน้ายิม้แยม้ แจ่มใส 

กระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกคา้ และพร้อมใหบ้ริการ จาํนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ให้ความสาํคญักบัความเสถียรของ

สญัญาณเครือข่ายที่ใชร่้วมกบัโทรศพัทมื์อถือ จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 

ด้านกระบวนการ พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ให้ความสาํคญักบักระบวนการบริการหลงัการ

ขาย ที่มีศูนยใ์หบ้ริการที่มีความเช่ียวชาญและมีอะไหล่พร้อมในการซ่อมแซม และไม่ตอ้งรอนาน มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานครมากที่สุด จาํนวน 190 คน คิดเป็น

ร้อยละ 47.50 

ส่วนที่ 3 :  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ค่านิยมและความจงรักภกัดีที่มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานคร 

ค่านิยมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีการตดัสินใจซ้ือเพือ่การใชง้านท่ีคุม้ค่า จาํนวน 346 คน คิด

เป็นร้อยละ 86.50 

ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เกิดจากคุณภาพของสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองการ

ใชง้านไดอ้ยา่งดี จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 คน 

ส่วนที่ 4  :   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือใน

กรุงเทพมหานคร 

พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือในกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากตอ้งการซ้ือเพื่อทดแทนเคร่ืองเก่าที่ชาํรุด หรือสูญหาย 4.05 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.8997 

5. สรุปผลวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1. สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน ค่านัยสําคญั 
สอดคล้องกบั

สมมตฐิาน 

ไม่สอดคล้อง

กบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล    

เพศ 0.8769   

อาย ุ 0.0000   

รายได ้ 0.0147   

สถานภาพ 0.1339   

การศึกษา 0.0058   
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อาชีพ 0.0000   

วตัถุประสงคใ์นการใชง้าน 0.0889   

ความถ่ีในการใชง้าน 0.0006   

สมมติฐานที่ 2 :  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
   

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.0533   

ดา้นราคา 0.0000   

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.0000   

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.0913   

ดา้นบุคลากร 0.1229   

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 0.0000   

ดา้นกระบวนการ 0.6172   

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอ่ืน ๆ     

ดา้นค่านิยม 0.5654   

ดา้นความจงรักภกัดี 0.0028   

5.2. อภิปรายผล 

 จากการศึกษางานวจิยั เร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานคร 

ไดน้าํแนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

1. ปัจจัยส่วนบุคลที่แตกต่างกัน จากการวจิยัพบว่า อาย ุรายได ้การศึกษา อาชีพ วตัถุประสงค์

ในการใชง้าน และความถ่ีในการใชง้าน ที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั  ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีสอดคลอ้ง ดงัน้ี ในดา้น

อายแุละอาชีพ สอดคลอ้งของงานวจิยัของ (อารีรัตน์ ครุนิติวฒัน์ และ อิทธิกร ขาํเดช, 2554)

ซ่ึงศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสใน

เขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายแุละอาชีพท่ีต่างกนั มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือ iPhone ที่ต่างกัน ในด้านรายได้ สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ(ปาริชาติ จดัดี, 2552)ซ่ึงศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาด 

และภาพลกัษณ์ของโทรศพัทเ์คล่ือนที่เฮา้ส์แบรนด์ ศึกษาจากประชาชนที่อาศยัอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพที่แตกต่างกนั 

มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัโทรศพัท์เคล่ือนที่เฮา้ส์แบรนด์ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญั

ทางสถิติ 0.05 ในดา้นการศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วิษณุ เหลือลออ และ อจัฉรา
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 พรรณ ลีฬพนัธ์, 2558) ซ่ึงศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ smart phone ของ Gen Y ในเขต จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเพศชายกบั

กลุ่มตวัอย่างเพศหญิง, กลุ่มการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีกับกลุ่มปริญญาตรี/กาํลังศึกษา

ปริญญาตรีขึ้ นไป , ก ลุ่มตัวอย่างที่ มี รายได้ต่ างกัน  มี ปัจจัยที่ ค ํา นึง ถึงในการซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือแบบ smart phone ที่แตกต่างกนั และในดา้นความถ่ีในการใชง้าน สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ (สิริประภา วุฒิชนม,์ 2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลกระทบต่อ

การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนที่สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภค จากการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งที่มีอาย ุอาชีพ และ ระยะเวลาที่ใชใ้นการสนทนาออนไลน์ในแต่ละวนัที่ต่างกนั มี

โอกาสในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนที่สมาร์ทโฟนที่แตกต่างกนั  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่า ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีสอดคลอ้ง ดงัน้ี ในดา้น

ราคา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (สิริประภา วฒิุชนม,์ 2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลที่มี

ผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนที่สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภค จากการศึกษา

พบว่าราคาโทรศพัท์เคล่ือนที่ที่กลุ่มตวัอยา่งใชอ้ยู่ในปัจจุบนัที่ราคาต่างกัน มีผลต่อความ

น่าจะเป็นในการตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.00483 ซ่ึงการที่กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้

โทรศัพท์เคล่ือนที่ที่มีราคาแพง จะมีโอกาสในการตดัสินใจมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้

โทรศพัทเ์คล่ือนที่ที่มีราคาถูก ในดา้นช่องทองการจดัจาํหน่าย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ฉัตรเฉลิม ร่วมเจริญชัย, มนัส 

ไพฑูรยเ์จริญลาภ, และ ณัฐวฒิุ โรจน์นิรุตติกุล, 2558) ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขต จากการศึกษาพบว่า 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนอยูใ่นระดบัมาก นอกจากน้ีส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจาํหน่าย และด้านกระบวนการ มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนโดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และในด้าน

ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง ก า ย ภ า พ  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  

(พิริณฎา หลวงเทพ และ ประสพชัย พสุนนท์, 2557) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการผ่านธุรกิจพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ศึกษา จากการศึกษาพบว่าทุกดา้นของ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัที่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัสาํคญั 

0.05 โดยลักษณะทางกายภาพมีระดับความสําคัญมากท่ีสุด และทุกด้านของปัจจัย
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เทคโนโลยมีีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัแตกต่างกนัที่ระดบันัยสาํคญั 0.05 โดยดา้นระบบส่ือ

โฆษณาออนไลน์มีระดับความสําคญัมากที่สุด นอกจากน้ี ทุกด้านของปัจจยัทศันคติมี

ค่าเฉล่ียระดับความสําคญัแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคญั 0.05 โดยด้านความรู้และความ

เขา้ใจมีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด และ ขอ้มูลทัว่ไปดา้นเพศและรายไดมี้ความสมัพนัธ์กบั

การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการผ่านธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที่ระดบันัยสาํคญั 

0.05 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านระบบการจ่ายเงิน และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการผา่นธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ได้แก่ ค่านิยม และความจงรักภกัดีที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่า ความ

จงรักภัก ดีที่ แตกต่างกัน  มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเ ลือก ซ้ือโทรศัพท์มือ ถือใน

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (เดชา ศิลปสนอง และ ไกรชิต 

สุตะเมือง, 2557) ศึกษาเร่ืองความไวว้างใจของผูบ้ริโภคที่มีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสอง ใน

เขตกรุงเทพมหานครจากการศึกษาพบว่า อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ ราคา ภาพลกัษณ์ตรา

สินค้า และความภักดีตราสินค้าท่ีต่างกัน มีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

โทรศพัทมื์อถือมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่แตกต่างกนั 

5.3. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

5.3.1. ขอ้เสนอแนะที่ไดรั้บจากการวจิยั 

1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ควรมีการขยายฐานกลุ่มผูบ้ริโภคไปยงัผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี 

41- 50 ปี และ 50 ปีขึ้นไป โดยการผลิตผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัการใชง้าน ทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกง่าย

ในการใชง้าน รวมทั้งการใหค้วามรู้ในดา้นการใชโ้ทรศพัทมื์อถือสาํหรับผูสู้งอาย ุ เพือ่ใหรู้้สึกเปิดใจ

กบัผลิตภณัฑด์า้นเทคโนโลยทีี่ผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าวรู้สึกวา่เป็นเร่ืองยากในการเขา้ถึง นอกจากน้ียงั

ควรพฒันาความยาวนานของแบตเตอร่ีให้สามารถตอบสนองการใช้งานของผูบ้ริโภค ซ่ึงจากผล

สาํรวจพบว่ามีการใชง้านโทรศพัทมื์อถือโดยเฉล่ีย 4 – 6 ชัว่โมงต่อวนั เพื่อให้มีการใชง้านไดอ้ยา่ง

ราบร่ืน ไร้กงัวลและไม่ตอ้งพกแบตเตอร่ีสาํรอง 

2. ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด นอกจากการที่มีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของ

ผลิตภณัฑแ์ลว้ ผูผ้ลิตควรมีการกระจายสินคา้ให้ทัว่ถึงแหล่งที่มีผูบ้ริโภค รวมทั้งควรมีโปรโมชั่น

และการประชาสัมพนัธ์ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์และดึงดูดให้ผูบ้ริโภคหันมาสนใจ

และซ้ือผลิตภณัฑ ์ 

3. ดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ ในส่วนของความจงรักภกัดี ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑค์วรมีการ

คาํนึงถึงปัจจยัที่ส่งให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า และมีการบอกต่อ เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย 

และความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ 
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5.3.2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย และเทคโนโลยทีี่

เปล่ียนแปลงไป 

2. ควรศึกษาความพงึพอใจของผูบ้ริโภคทั้งในภาพรวมของผลิตภณัฑโ์ทรศพัทมื์อถือทุก

ยีห่อ้ และแบบเจาะจงเฉพาะยีห่อ้ 

3. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า หรือบอกต่อ ซ่ึงเป็น

รายละเอียดของดา้นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ เน่ืองจากเม่ือเกิดความจงรักภกัดีใน

ผลิตภณัฑ ์จะทาํใหย้อดขายของสินคา้คงตวัหรือเพิม่ขึ้น 
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลติภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ 

ในกรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting the Buying Decision of Counter Brand Cosmetic Products in 

Bangkok. 

ยอดสร้อย มัง่คัง่1 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภกัดีต่อแบรนด์สินคา้ และค่านิยม ที่มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัทาํการสุ่ม

ตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยเลือกวิธีเก็บตัวอย่างแบบสะดวก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ 

ผูบ้ริโภคชาย และ หญิง ที่มีการตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มุลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น

การวเิคราะห์ขอ้มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด 

และค่าสูงสุด สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน (สถิติเชิงอนุมาน) One Way ANOVA ในการคาํนวณหา

ค่า t-test และ F-test ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหว่าง 20-30 ปี 

มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน ระดบัรายได ้(บาทต่อเดือน) 

อยูร่ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ เดือนละ 1 คร้ัง มียอดในการซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ในแต่ละคร้ังอยู่ระหว่าง 1,001-2,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด พบว่าส่วนใหญ่ ใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางที่มีส่วนผสมช่วยในการลดเลือนร้ิวรอย อาํ

พรางรูขุมขน มีราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณท่ีไดรั้บ สถานที่จดัจาํหน่ายมีสาขาจาํนวน

มาก มีการลดราคาสินคา้ เม่ือซ้ือครบตามยอดซ้ือที่กาํหนด มีพนักงานคอยให้คาํปรึกษาและอธิบาย

ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ มีเคาน์เตอร์เคร่ืองสําอางมีการตกแต่งที่ให้

ความรู้สึกสบายๆ มีตวัอยา่งสินคา้ให้ทดลองได ้มีกระบวนการเปล่ียนสินคา้ ภายใน 7 วนั หากเกิด

อาการแพ ้(มีใบรับรองแพทย)์ ปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ส่วนใหญ่  ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด์

ที่เลือกใช ้สามารถตอบโจทยต่์อสภาพผิวหนา้ของผูใ้ช ้มีการรีวิวของบุคคลที่มีช่ือเสียงทาํให้อยาก

ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนดม์ากยิง่ขึ้น ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์

เคร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนดข์องผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ส่วนใหญ่มีการตดัสินใจ 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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เลือกใชเ้น่ืองจากความน่าเช่ือถือของแบรนดผ์ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ ระดบัรายได ้ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ยอดซ้ือในแต่ละคร้ัง ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ราคา การส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

ความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ และ ค่านิยมที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ในกรุงเทพมหานคร ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  

 

คาํสําคญั: ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง, เคร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด,์ การตดัสินใจเลือกใช ้

Abstract 

The objective of this research was to study the differences of personal factors, the marketing mix 

factors and other factors, included the consumer’s brand loyalty and values, to affect the buying 

decision of counter brand cosmetic products in Bangkok. This research used non-probability 

sampling method; convenience sampling.  

The sample size consisted of 400 consumers who making decision to purchased counter 

brand cosmetic products in Bangkok. For collecting data used questionnaire as tools. Due to the 

data analysis; descriptive statistics used for calculated frequency, percentage, mean, minimum, and 

maximum. For hypothesis testing, inferential statistics was One Way ANOVA for t-Test and F-test 

calculating at significant level of 0.05 

The result of the study revealed that the majority of respondent were female, ages between 

20-30 years old, single status, graduated with Bachelor Degree, being company’s officers, monthly 

salary between 20,001-30,000 Thai baht, frequency of purchases were once per month and the price 

between 1,001-2,000 Thai baht. For the market mix factors, most of the respondents give 

precedence in cosmetic products containing ingredients help to reduce wrinkles and camouflage 

pores, the prices that appropriated between prices and quality, the places were many branches, have 

discount promotion if bought in required purchasing, have employee are consulting about product 

descriptions that have efficiency response for consumer’s skin and advertising by a famous person’s 

review. The environment factors that counter were decorated to feel comfortable and have  

the sample for testing at counter, the procedures that can changed within 7 days if there are allergic 

reactions. For other factors are brand loyalty and value, and most of the respondents give precedence 

in the quality of the counter brand cosmetic products as important. For inferential Statistics, factors 

that affecting the buying decision of counter brand cosmetic products in Bangkok at personal factors 
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are ages, careers, monthly incomes, frequency of purchases and purchase at a time. For the 

marketing mix factors are prices, promotion and environment factor. For the other factors are brand 

loyalty and values.  

 

KEY WORDS: COSMETIC PRODUCTS, COUNTER BRAND COSMETIC PRODUCTS, 

BUYING DECISION  

 

1.บทนํา  

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวิจัย 

 ในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเป็นส่ิงสําคญัต่อบุคคลทั้งเพศหญิงและเพศชายท่ีให้

ความสําคัญต่อการดูแลผิวพรรณ ต้องการความดูดี เพื่อตกแต่งใบหน้าให้น่ามอง เสริมสร้าง

บุคลิกภาพที่ดีและน่าประทบัใจ เพื่อภาพลกัษณ์ที่ดีของตนในสังคม ดงัคาํกล่าวที่ว่า ‘ไก่งามเพราะ

ขน คนงามเพราะแต่ง’ ทาํให้ในปัจจุบันแม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยจะชะลอตัว แต่ตลาด

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนั้นกลบัเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในทุกๆ ปี ไม่เคยหยดุชะงกัหรือไดรั้บผลกระทบ

แต่อยา่งใด ส่วนนึงเพราะเป็นสินคา้ที่ใชแ้ลว้หมดไปและเป็นส่ิงที่คนส่วนใหญ่เห็นความจาํเป็นที่

จะตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนัทั้งน้ี การเติบโตของตลาดกลุ่มน้ี มาจากปัจจยัหลายๆอยา่ง ไม่ว่าจะเป็น

การที่ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงบุคลิกภาพของตนมากขึ้น, สินคา้มีนวตักรรมใหม่ๆ มากขึ้น, การเติบโตของ

สังคมเมือง ทาํให้มีกาํลงัซ้ือมากขึ้น, การเติบโตของ Social Network, การที่ผูบ้ริโภคเน้นสินคา้ที่มี

หลากหลายขึ้น และมุ่งเน้นผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางไปทางดา้นคุณภาพและราคามากขึ้น โดยในปี 

พ.ศ.2558 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางมีมูลค่าตลาดรวมถึง 119,820 ลา้นบาท (ฝ่ายวจิยันโยบาย สาํนกังาน

พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ, 25 พฤษภาคม 2559)  

 ด้วยปัจจยัดังกล่าว จึงเป็นแรงผลักดันให้ตลาดผลิตภณัฑเ์คร่ืองสําอาง เป็นตลาดที่ยงัคง

เติบโตไปไดเ้ร่ือยๆ แมว้่าจะอยูท่่ามกลางการแข่งขนัสูง มีคู่แข่งรายใหม่ๆ เขา้มาสู่ตลาดเป็นจาํนวน

มาก ทั้งผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากต่างประเทศ และผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางที่ผลิตในประเทศ

ไทยเอง นอกจากน้ีผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางที่ผลิตในประเทศไทยนั้นยงัส่งออกไปขายในต่างประเทศ 

ซ่ึงมีมูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ.2558 อยูท่ี่ 68,333 ลา้นบาท 

โดยตลาดหลกัที่ส่งออกไปอนัดบั1 คือ ประเทศญี่ปุ่ นอนัดับรองลงมาคือ ประเทศฟิลิปปินส์และ

ประเทศอินโดนีเซีย  

(ฝ่ายวิจยันโยบาย สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.), 25 พฤษภาคม 

2559) 
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ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด์  ในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าในตลาดผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง

ในประเทศไทยประมาณ 11,784 ล้านบาท (ฝ่ายวิจยันโยบาย สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ, 25 พฤษภาคม 2559) ซ่ึงคิดเป็นประมาณ 10% ของมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอางในประเทศไทย จะเห็นไดว้า่หากผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนดไ์ม่รักษาส่วน

แบ่งการตลาดไว ้จะทาํใหมู้ลค่าตลาดของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนดน์ั้นลดลง 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจที่ศึกษาปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ ใน

เขตกรุงเทพมหานครซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในการดาํเนินงานของบริษทัผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์

แบรนดเ์พือ่สร้างความพงึพอใจแก่ผูเ้ลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนดม์ากที่สุด     

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3) เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ และค่านิยม ที่มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.3 กรอบแนวความคดิการงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 

 1) ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายได ้

ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ และยอดซ้ือในแต่ละคร้ังที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์            แบรนด ์ในกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพแลพด้าน

กระบวนการ ที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบ

รนด ์ในกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

 3) ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ และค่านิยมที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ในกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ  -อาย ุ

-สถานภาพ -ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ  -ระดบัรายได ้

-ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 

-ยอดซ้ือในแต่ละคร้ัง 

การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ใน

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

-ผลิตภณัฑ ์  -ราคา 

-ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

-การส่งเสริมการตลาด -บุคคลากร 

-ลกัษณะทางกายภาพ -กระบวนการ 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

-ความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ 

-ค่านิยม 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย   

 1) เพื่อนําผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในเขตกรุงเทพมหานครไปปรับปรุงพฒันาให้สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของลูกคา้มากที่สุด เพือ่ใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2) เพือ่นาํผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจ

เลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในเขตกรุงเทพมหานครไปเป็นแนวทางในการ

วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อการสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ ทั้งในดา้นการออกผลิตภณัฑ์

ใหม่ ดา้นการเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ และดา้นการรักษาฐานลูกคา้เดิมที่เลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง

เคาน์เตอร์แบรนด ์

 3) เพื่อนําผลการวิจยัด้านปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ความภกัดีต่อแบรนด์สินคา้ และค่านิยม ที่มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เค ร่ืองสําอางเคาน์ เตอร์แบรนด์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร นาํไปเสริมสร้างค่านิยม ใหเ้กิดความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 เกตุวดี สมบูรณ์ทว ี(2557, หน้า 104-106) ระบุว่า อายุ (Age) ที่แตกต่างกนั ความตอ้งการ

ย่อมมีความแตกต่างกัน ผลิตภณัฑ์แต่ละประเภท จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม

ผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงอายุที่ต่างกัน เพศ (Sex) ผูห้ญิงและผูช้ายมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติและ

พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่แตกต่างกนั รายได้ (Income) รายไดเ้ป็นปัจจยัสาํคญัในการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคที่มีรายไดสู้ง แต่อยา่งไรก็ตามผู ้

มีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต ํ่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่า  การศึกษา (Education) ผูท้ี่มี

การศึกษาสูงมีแนวโนม้ที่จะบริโภคผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพที่ดีกวา่ และมีราคาที่สูงกวา่ผูท้ี่ มีการศึกษา

หาขอ้มูล เปรียบเทียบราคาสินคา้ก่อนการตดัสินใจซ้ือ อาชีพ (Occupation) บุคคลในแต่ละสาขา

อาชีพจะมีความจาํเป็น และความตอ้งการในสินคา้และบริการที่ นอกจากน้ีการศึกษา อาชีพ และ

รายได้มักจะมีความสัมพนัธ์กนั เช่น บุคคลที่มีการศึกษาสูงมกัจะมีอาชีพการงานที่ดี มีรายไดสู้ง 

ส่วนบุคคลทีมี่การศึกษาตํ่า โอกาสที่จะมีอาชีพการงานในระดบัสูงนั้นยอ่มเป็นไปไดย้าก จึงมีรายได้

ต ํ่า 

2.2 แนวคดิทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ภาวณีิ กาญจนาภา (2558, หน้า 22) ระบุว่า ส่วนประสมการตลาดเป็นอีกปัจจยัหน่ึงที่ถูก

สร้างขึ้นโดยนักการตลาดและสามารถมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดของผูบ้ริโภค นักการตลาด

สามารถใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑเ์พือ่ผูบ้ริโภคสามารถทาํการตดัสินใจได้
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อยา่งถูกตอ้งในเวลาที่ผูบ้ริโภคทาํการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์การใหข้อ้มูลข่าวสารเพือ่สร้างความน่า

ดึงดูดใจของผลิตภณัฑ์ หรือการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในร้านคา้ท่ีเอ้ืออํานวยให้

ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือผลิตภณัฑ ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่สามารถถูกนาํมาใชโ้ดยนักการตลาด

เพือ่สร้างอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคหรือที่ถูกเรียกวา่ 7Ps นกัการตลาดใชส่้วนประสมการตลาดเพือ่กระตุน้

การซ้ือของผูบ้ริโภค หรือส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคบริโภคผลิตภณัฑม์ากขึ้น  

2.3 แนวคดิทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ: ค่านิยม ความภักดีต่อตราสินค้า 

 นิเวศน์ ธรรมะ, ประพนัธ์ วงศบ์างโพ, พลอมร ธรรมประทีป, สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ,์ สร

ยุทธ งามจนัทร์ผลิ และวรางคณา งามจนัทร์ผลิ (2552, หน้า 54) ระบุว่า ความจงรักภกัดีต่อตรา

ผลิตภณัฑ ์(Brand Loyalty) การเรียนรู้น้ีสาํคญัต่อนักการตลาดเพราะมีความสัมพนัธ์กบัการสร้าง

นิสัย การสร้างและพฒันานิสัยหมายถึงการท่ีผูบ้ริโภคแกปั้ญหา (ทาํอยา่งไร เม่ือหิว) อยา่งเป็นนิสยั 

สมํ่าเสมอ โดยไม่คิดมาก ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกนัมากระหวา่งลกัษณะนิสยัและความจงรักภกัดีต่อตรา

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ทัศนคติที่ ดี  ท่ี ช่ืนชอบ ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์ อย่างไม่

เปล่ียนแปลง โดยซ้ือเฉพาะตราผลิตภณัฑน์ั้นเพยีงอยา่งเดียวโดยไม่พจิารณาตราผลิตภณัฑอ่ื์นๆเลย 

ความจงรักภกัดีต่อตราผลิตภณัฑ ์เป็นผลมาจากแรงสนับสนุนดา้นบวก ที่เกิดขึ้นจากความพงึพอใจ

ในผลิตภณัฑน์ั้น ผูบ้ริโภคจึงเลือกที่จะลดความเส่ียงจากความผดิหวงัจากการทดลองผลิตภณัฑ์ใหม่ 

และช่วยประหยดั เวลาจากการแสวงหาขอ้มูลโดยการซ้ือผลิตภณัฑ์เดิมที่พึงพอใจอยู่แล้วอย่าง

สมํ่าเสมอนั้นเอง 

2.4 แนวคดิทฤษฏีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 ภาวิณี กาญจนาภา (2558, หน้า 24) ได้ระบุว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (The decision-

making process: DMP) เม่ือบุคคลมีความพร้อมที่จะทาํการซ้ือสินคา้หรือบริการ บุคคลมีพฤติกรรม

ของการตดัสินใจซ้ือ โดยเร่ิมตั้งแต่ การตระหนักถึงความจาํเป็นหรือความตอ้งการในการซ้ือสินคา้

หรือบริการ และส้ินสุดลงดว้ยการซ้ือ การใช ้และการประเมินประโยชน์ที่ไดรั้บจากการซ้ือสินคา้

หรือบริการนั้น นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งทาํการศึกษาวจิยัเพือ่พยายามทาํความเขา้ใจกระบวนการการ

ตดัสินใจซ้ือดังกล่าว เพื่อสามารถวางแผนการตลาด การให้คาํแนะนําปรึกษา หรือการให้ความ

ช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 กอบแก้ว มะหะหมัด (2552) ศึกษาเ ร่ือง พฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางสมุนไพรที่เป็นสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 

คือประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซ่ึงเคยซ้ือเคร่ืองสําอางสมุนไพร ที่เป็นสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึง

ผลิตภณัฑ ์ที่มีภูมิลาํเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม
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ขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าไคสแควร์ T-test ANOVA  และการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD จาก

การศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ  อาย ุวุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางสมุนไพรท่ีเป็นสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 ธัญรดา สนธิเมือง (2551) ศึกษาเร่ือง โฆษณาทางโทรทศัน์กบัการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง

ประทินผิวของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มผูห้ญิงท่ีอายรุะหวา่ง 

15-30 ปี อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดสุ่้มตวัอยา่งออกมา 8 เขต ไดแ้ก่ เขตบางกะปิ เขตบึง

กุ่ม เขตสวนหลวง เขตบางขนุเทียน เขตพญาไท เขตตล่ิงชนั เขตดินแดง เขตลาดพร้าว โดยใชว้ธีิการ

สุ่มตวัอยา่งออกมาตามสัดส่วนเป็นไดจ้าํนวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ 

แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และเสนอผลการ

ทดสอบสมมติฐานการวจิยัดว้ยสถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-

way ANOVA) พร้อมทั้งวิเคราะห์เป็นรายคู่ดว้ยการเปรียบเทียบพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพนัธ์ จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านรูปแบบและเน้ือหาของ

โฆษณาโทรทัศน์ มี อิทธิพลต่อการเ ลือก ซ้ือ เค ร่ือง สําอางป ระทินผิวของผู ้หญิง ใน เข ต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และดา้นคุณภาพของสินคา้มี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางประทินผวิของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 ภทัรานิษฐ ์แซ่ตั้ง (2553) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางของกลุ่มผูช้ายเจา้สําอาง

ในเขต กรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรเพศชายที่เคยใชเ้คร่ืองสาํอางและใช้

อยู่ปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ 

แบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และตวั

แบบสมการโครงสร้าง จากการศึกษาพบวา่ ค่านิยมทางดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อการคลอ้ยตามกลุ่ม

อ้างอิงและการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางของกลุ่มผูช้ายเจา้สําอางในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
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3.ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนบัไม่ได ้(Infinite population) กล่าวคอื 

เป็นประชากรที่ไม่สามารถนับหรือแสดงเป็นตวัเลขไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงประชากรเป้าหมายในการ

วิจยัคร้ังน้ี คือผูบ้ริโภคชาย และ หญิง ท่ีมีการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบ

รนด ์ในกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคชาย และ หญิง ท่ีมีการตัดสินใจเลือกใช้

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยการคาํนวณหา

หน่วยตวัอยา่ง ใชสู้ตร W.G.COCHRAN (1953)   

 สูตร W.G.COCHRAN (1953)             
2

2)1(
e

ZPPn −
=

 

 โดย n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

 P = สดัส่วนของประชากรที่ผูว้จิยักาํหนดสุ่ม (P=0.5) 

 Z = ระดบัความเช่ือมัน่ที่ผูว้จิยักาํหนด โดยที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (ระดบันยัสาํคญั  

 ทางสถิติที่ 0 .05) ค่า Z=1.96 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง (ปกติใช ้5% หรือ 0.05) 

 แทนค่า ตามสูตร                หรือประมาณ 400 คน 

 

3.2 ขอบเขตของการวิจัย   

 1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ กลุ่มประชากรที่เลือกใช้ผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์ แบรนดใ์นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

 2) ขอบเขตเน้ือหาที่ศึกษา: ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ และค่านิยม ท่ีมีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจเลือกใช้

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3) ระยะเวลาการศึกษา เร่ิมตน้วนัที่ 27 มีนาคม 2559 ส้ินสุดวนัที่ 17 กรกฏาคม 2559 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างขึ้นสาํหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ในกรุงเทพมหานคร 
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3.4 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1)  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้สําหรับการบรรยายสรุปคุณลกัษณะ

ของขอ้มูลตวัแปรต่างๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม ทาํการวิเคราะห์โดยใช ้ความถ่ี (Frequency), ร้อย

ละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) , ค่าต ํ่าสุด (Minimum) 

และ ค่าสูงสุด (Maximum) 

 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Analysis of 

Variance (ANOVA) เพื่อทดสอบความเป็นอิสระโดยแบ่งข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน

ออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ีT-test เพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรอิสระที่มีจาํนวน 2 กลุ่ม ที่

ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 F-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรอิสระที่มีจาํนวน

มากกวา่ 2 กลุ่ม ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการที่ไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

 ส่วนที1่ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50  มีช่วงอายรุะหว่าง 20-30 ปี จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 

39.75 มีสถานภาพโสด จาํนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.25 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 

283 คน คิดเป็นร้อยละ70.75 มีอาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 มีระดบั

รายได้ (บาทต่อเดือน) อยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40 มี

ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ เดือนละ 1 คร้ัง จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 มียอดซ้ือในแต่ละคร้ัง

อยูร่ะหวา่ง 1,001-2,000 บาท จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ22.25  

 ส่วนที่2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการทางตลาด พบว่าส่วนใหญ่ รูปแบบ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์มากที่สุด 

คือ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางที่มีส่วนผสมช่วยในการลดเลือนร้ิวรอย อาํพรางรูขมุขน จาํนวน 112 คน 

คิดเป็นร้อยละ 28.00 ราคาของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ส่วนใหญ่ตอบ ราคา

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนดมี์ราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณที่ไดรั้บ จาํนวน 

253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 ช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ส่วน

ใหญ่ตอบ สถานที่จดัจาํหน่ายมีสาขาจาํนวนมาก จาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 การส่งสริ

มการตลาดของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ส่วนใหญ่ตอบ การลดราคาสินคา้ เม่ือซ้ือ

ครบตามยอดซ้ือที่กาํหนด จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 ปัจจยัดา้นบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อ

การเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์มากท่ีสุด คือ มีพนกังานคอยใหค้าํปรึกษาและ
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อธิบายผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ จาํนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 

ปัจจยัดา้นกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์มากท่ีสุด คือ 

เคาน์เตอร์เคร่ืองสาํอางมีการตกแต่งที่ใหค้วามรู้สึกสบายๆ มีตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองได ้จาํนวน 286 

คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 ปัจจยัทางดา้นกระบวนการบริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์มากที่สุด คือ มีกระบวนการเปล่ียนสินคา้ ภายใน  

7 วนั หากเกิดอาการแพ ้(มีใบรับรองแพทย)์ จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00   

 ส่วนที่3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภกัดีต่อแบรนด์สินคา้ และค่านิยม 

พบวา่ส่วนใหญ่ส่ิงที่ทาํใหเ้กิดความภกัดีต่อแบรนด์สินคา้ ในการกลบัมาซ้ือสินคา้ซํ้ า ส่วนใหญ่ตอบ 

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เลือกใช้ สามารถตอบโจทยต่์อสภาพผิวหน้าของผูใ้ช ้

จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนดม์ากที่สุด คือ การรีววิของบุคคลที่มีช่ือเสียงทาํใหอ้ยากซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนดม์ากยิง่ขึ้น จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25  

 ส่วนที่4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง

เคาน์เตอร์แบรนดข์องผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ส่วนใหญ่มีการตดัสินใจเลือกใชเ้น่ืองจาก

ความน่าเช่ือถือของแบรนด์ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง สูงที่สุดคิดเป็น 4.34 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.60  

5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1) สรุปผลการวจิยั 

ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านยัสาํคญั สอดคลอ้งกนั  ไม่สอดคลอ้งกนั 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ    0.9991        

อาย ุ    0.0000    

สถานภาพ   0.0509       

ระดบัการศึกษา    0.8061       

อาชีพ    0.0000     

ระดบัรายได ้   0.0030    

ความถ่ีในการซ้ือสินคา้  0.0083    

ยอดซ้ือในแต่ละคร้ัง  0.0000    
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ผลการทดสอบสมมติฐาน  ค่านยัสาํคญั สอดคลอ้งกนั  ไม่สอดคลอ้งกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์   0.0767        

ราคา    0.0339    

ช่องทางการจดัจาํหน่าย  0.0545       

การส่งเสริมการตลาด  0.0084    

บุคลากร   0.1126         

ผลการทดสอบสมมติฐาน  ค่านยัสาํคญั สอดคลอ้งกนั  ไม่สอดคลอ้งกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัดา้นกายภาพ  0.0039    

ดา้นกระบวนการบริการ  0.1383        

ผลการทดสอบสมมติฐาน  ค่านยัสาํคญั สอดคลอ้งกนั  ไม่สอดคลอ้งกนั 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอ่ืนๆ  

ความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้  0.0132      

ค่านิยม    0.0124    

5.2) อภิปรายผล 

 การศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง

เคาน์เตอร์แบรนด์ ในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน ได้แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมา

ประกอบการอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั จากการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบไปดว้ย อาย ุ

อาชีพ ระดบัรายได ้ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ยอดในการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางในแต่ละคร้ัง ที่

แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ใน

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั โดย อายุ เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยั จริยา

วรรณ ขาวสุด (2552) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางของผูบ้ริโภคใน

หา้งสรรพสินคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จงัหวดัปทุมธานี จากการศึกษาพบวา่ ประชาชนที่มีปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นอาย ุมีความสัมพนัธ์กบัยีห่้อเคร่ืองสาํอางที่ตดัสินใจเลือกซ้ือในห้างสรรพสินคา้ฟิวเจอร์

พาร์ค รังสิต จงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาชีพ เป็นไปตามสมมติฐาน

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมใจ สมรูป (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางสมุนไพรของประชาชน ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จากการศึกษาพบว่า ปัจจยั

ส่วนบุคคลด้านอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีระดับความสําคัญของการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
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เคร่ืองสาํอางสมุนไพรโดยรวมและรายไดแ้ตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ระดับ

รายได้ เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กอบแกว้ มะหะหมดั (2552) ศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางสมุนไพรท่ีเป็นสินค้าหน่ึงตาํบล หน่ึง

ผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค จากการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางสมุนไพรที่เป็นสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์

แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความถี่ในการซ้ือสินค้า เป็นไปตามสมมติฐาน

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธิศา โสมะบุตร์ (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าของผู ้หญิงว ัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ประชากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นเคาน์เตอร์หา้งสรรพสินคา้ดา้นกลุ่มเคร่ืองสาํอาง ความถ่ี

ในการซ้ือเคร่ืองสาํอาง และจาํนวนเงินที่ใชซ้ื้อเคร่ืองสาํอางอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ยอดซ้ือในแต่ละคร้ัง เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธิศา โสมะบุตร์ (2549) 

ศึกษาเ ร่ือง ปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านเคาน์ เตอ ร์

ห้างสรรพสินคา้ของผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ประชากรที่มี

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผ่าน

เคาน์เตอร์หา้งสรรพสินคา้ดา้นจาํนวนเงินท่ีใชซ้ื้อเคร่ืองสาํอางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกนั จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดที่ประกอบไปดว้ย ที่ประกอบดว้ย ราคา การส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นกายภาพ ที่

แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ใน

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน โดย ราคา เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยัของ 

เจษฎาทิพย ์ เล่ห์สิงห์ (2550) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางกิฟฟารีนของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพนัธ์กบั

ประเภทของเคร่ืองสาํอางผวิหนา้และผวิกายที่ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางกิฟฟารีนของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 การส่งสริมการตลาด เป็นไปตามสมมติฐาน

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรีพร มิลิวงศ ์(2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางสมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จากการศึกษา

พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง

สมุนไพร คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Beta= .22) อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจัย

ด้านกายภาพ เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐพร เติบไพบูลย ์(2557) ศึกษา

เร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคที่ใช้เคร่ืองสาํอางที่มีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอน 
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จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัความ

ไวว้างใจของผูบ้ริโภคที่เคร่ืองสาํอางมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ และค่านิยม ที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั โดย 

ปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์สินค้า เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ อริศรา เกิดขนัหมาก และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ศึกษาเร่ือง ความไวว้างใจของ

ผูใ้ช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาก

การศึกษาพบว่า ปัจจยัอ่ืนๆ ที่ประกอบไปดว้ย ภาพลักษณ์ (Brand Image) และ ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ (Brand Loyalty) ทั้ง 2 ดา้น มีความสมัพนัธต่์อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการซ้ือเคร่ืองสาํอาง

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 ค่านิยม เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรานิษฐ ์แซ่ตั้ง (2553) ศึกษา

เร่ืองพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางของกลุ่มผูช้ายเจา้สาํอางในเขต กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา

พบว่า ค่านิยมทางดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงและการรับรู้ถึงการควบคุม

พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางของกลุ่มผูช้ายเจา้สาํอางในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ 0.05  

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย 

 จากผลการวิจยัคร้ังน้ีที่มุ่งศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์

แบรนด ์ในกรุงเทพมหานคร 

 1. จากผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคล ผูบ้ริหารผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด์ 

ควรให้ความสําคญักับความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง โดยการรักษามาตรฐานของ

ผลิตภณัฑ์ การบริการการขาย ให้มีมาตรฐาน เพราะผูบ้ริโภคที่ให้ความสําคญัในการตดัสินใจ

เลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางมากที่สุด อนัดบั 1 และ 2 คือช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี และ ช่วงอาย ุ31-40 

ปี ซ่ึงทั้ง 2 ช่วงอายุมีความสําคญัคือ ผูบ้ริโภคช่วงอายุต ํ่ากว่า 20 ปี เป็นช่วงอายุเร่ิมแรกท่ีเร่ิมใช้

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง หากสามารถทาํให้ผูบ้ริโภคช่วงอายน้ีุตดัสินใจเลือกใชไ้ดจ้ะทาํให้ไดลู้กคา้

เพิ่มขึ้ นจากเดิม ส่วนผู ้บริโภคช่วงอายุ 31-40 ปี เป็นช่วงท่ีกําลังเร่ิมเข้าสู่ว ัยท่ีสภาพผิวหน้า

เปล่ียนแปลงดังนั้นผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ควรรักษาฐานลูกคา้เดิมน้ีไว ้และ

สามารถเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่โดยออกผลิตภณัฑืที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละ

ช่วงวยั 
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 2. จากผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นราคา ผูบ้ริหารผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ควรให้ความสําคัญกับ ราคาซ่ึงมีผลในการตัดสินใจเลือกใช้

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางของผูบ้ริโภค โดยราคาที่ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัมากที่สุด อนัดบั 1 และ 2 

คือ ผลิตภณัฑมี์ราคาสูงกวา่ตามทอ้งตลาด เน่ืองจากเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ระดบั Premium และราคา

ผลิตภณัฑ์มีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ โดยหากตอ้งการตั้งราคาสูงกว่าตามทอ้งตลาด 

จะตอ้งทาํให้ผลิตภณัฑเ์ป็นที่ยอมรับในวงกวา้ง มีผลิตภณัฑท่ี์รับการรับรองจากสถาบนัระดบัโลก 

เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือของแบรนด์ และถา้ตั้งราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพที่ไดรั้บ ควรตั้งราคาให้

เหมาะสมทั้งคุณภาพและสามารถแข่งขนัราคากบัผลิตภณัฑข์องคู่แข่งในตลาดได้ เพื่อเพิ่มความ

น่าสนใจในราคาให้แก่ผูบ้ริโภค ทางด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริหารผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอาง

เคาน์เตอร์แบรนด ์ควรใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมการตลาด โดยการส่งเสริมการตลาดท่ีผูบ้ริโภค

ให้ความสําคัญมากที่สุดอันดับ 1 และ 2 คือ 1. การโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร ซ่ึงควรเลือกส่ือส่ิงพิมพ์ที่ เป็นไปในทิศทางเดียวกับแบรนด์ และตรงตามกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายที่กาํหนดไว ้2. การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของสมมนาคุณ เป็นการส่งเสริมการตลาดที่

นอกจากจะทาํใหย้อดขายเพิม่ขึ้นแลว้ ยงัทาํใหรั้กษาฐานลูกคา้เดิมไว ้ เพราะการสะสมคะแนนทาํให้

ผูบ้ริโภคตอ้งกลบัมาซ้ือสินคา้ซํ้ า โดยของสมมนาคุณจะตอ้งเป็นของที่ควรค่าในการสะสมคะแนน

เพือ่แลกรับ  

 3. จากผลการวิจัยด้านปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า และค่านิยม ผูบ้ริหาร

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ควรให้ความสําคญั ความภกัดีต่อแบรนด์สินคา้ และ 

ค่านิยมในปัจจุบนั โดยจะตอ้งรักษาความน่าเช่ือถือของแบรนด ์ใหเ้กิดความไวว้างใจในการเลือกใช ้

จะตอ้งโฆษณาโดยเนน้ถึงช่ือเสียงของแบรนด์ที่มีมายาวนาน และใชก้ารรีวิวของบุคคลที่มีช่ือเสียง

ในช่วงเวลานั้นๆ ในการมารีวิวผลิตภณัฑเ์น่ืองจากปัจจุบนัค่านิยมของการเช่ือการริววิมีผลมากใน

การเลือกใช ้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะทาํให้

เขา้ถึงปัจจยัการการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางของผูบ้ริโภค มีความชดัเจนมากขึ้น และ

ขยายขอบเขตของพื้นที่ในการวจิยัออกไป ทาํใหผ้ลการวจิยั ครอบคลุมมากและชดัเจนมากขึ้น 

 2. ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค วเิคราะห์สาเหตุ

ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์สามารถแข่งขนั และสร้างความไดเ้ปรียบ

เหนือคู่แข่งขนัได ้และสร้างยอดขายเพิม่ขึ้น 
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 3. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่อยูใ่นต่างจงัหวดัและที่เป็น

นักท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เพื่อรองรับผูบ้ริโภคที่เป็นนกัท่องเที่ยว

ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและยงัหมายถึงการทาํตลาดต่างประเทศในอนาคต เป็นส่ิงสาํคญั

ต่อการวางแผนกลยทุธใ์หมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น   
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ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือแว่นตาร้านแว่นทอ็ปเจริญ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

Factors affecting consumers' decision to purchase eyeglasses at Topcharoen 

optical shops in Bangkok Area 

พชัรินทร์  พระระฆงั1 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความจงรักภักดี และพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแวน่ตาร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัทาํ

การสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น       โดยเลือกวธีิแบบตามสะดวก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ 

ผูบ้ริโภคที่ซ้ือหรือเคยซ้ือแวน่ตาจากร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (สถิติ

พรรณนา) คอื ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่

ใชท้ดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้งอิง) โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA ในการคาํนวณหาค่า t-test และ 

F-test ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05

ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มีอายอุยูใ่นช่วง 31 – 40 

ปีมีสถานภาพโสด มีระดบัรายได ้20,001 – 30,000 บาท มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนักงาน

เอกชน มีความถ่ีในการเลือกซ้ือนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อปี มีวตัถุประสงคเ์พือ่ซ้ือแวน่สายตา  

จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในดา้น

ผลิตภณัฑ ์ส่วนใหญ่ตดัสินใจเพราะมีสินคา้ให้เลือกหลายยีห่อ้ ดา้นราคาใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของ

ความเหมาะสมกบัสินคา้แต่ละชนิด/ยีห่อ้ ดา้นสถานที่ ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของจาํนวนสาขาท่ีมีให้

เลือกจาํนวนมาก ดา้นการส่งเสริมการขาย ให้ความสาํคญักบัการให้ส่วนลด 50% ดา้นบุคคลกรให้

ความสําคญักับพนักงานมีความรู้สามารถให้คาํแนะนําได้ ด้านกายภาพ ให้ความสําคญักับการ

ประชาสมัพนัธท์างส่ือต่างๆ ดา้นกระบวนการ ใหค้วามสาํคญักบัการท่ีสามารถเลือกซ้ือแวน่ตาและ

รอรับสินคา้ไดท้นัที ช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร จากทางโทรทศัน์  

อีกทั้งการศึกษายงัพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ ส่วนใหญ่

จะให้ความสาํคญักบัมาตรฐานของสินคา้ ความจงรักภกัดี ส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญักบัการที่ทุก

คร้ังที่ตอ้งการซ้ือแวน่จะเลือกซ้ือแวน่จากแวน่ทอ็ปเจริญ จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยั 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สถานภาพ ระดบัรายได ้ความถ่ีในการซ้ือแวน่ตา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ทางดา้น ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานที่ การส่งเสริมการขาย กระบวนการ และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความ

จงรักภักดี ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือแว่นตาร้านแว่นท็อปเจริญ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

คาํสําคญั : การตดัสินใจซ้ือ, แวน่ตา และทอ็ปเจริญ 

Abstract 

 The purpose of the research was to study the difference of demographic characteristics, the 

marketing mix factor, other factors, such as, image and loyalty and the consumer behavior 

influencing on eyeglasses purchasing decision of at Topcharoen optical shops in Bangkok Area. 

This study used non-probability sampling method; convenience sampling. The sample size 

consisted of 400 consumers who purchased the eyeglasses from the Topcharoen optical shops. The 

questionnaire was designed as instrument for data collection. Due to the data analysis: descriptive 

statistics used for calculated frequency, percentage, mean, standard deviation, maximum, and 

minimum. For the hypothesis testing, inferential statistics were t-test and F-test (One Way ANOVA) 

at significant  level of  0.05. 

 The results of the independent study revealed that the majority of respondent were female, 

ages between 31-40 years old, single status, the average monthly income is between 20,001 – 30,000 

Baht, graduated with Bachelor’s degree, working in private company, purchasing frequency were 

less than once a year, and the objective is eyeglasses purchasing.  Most of respondents considered 

the importance of  the marketing mix factors. For product, most of them decided to purchase from 

thee varieties of brands. For prices, consider the importance in appropriated between prices, 

products and brands. For places, consider the importance about varieties of branches. For 

promotion, consider the importance about 50% discount. For personnel, consider the importance 

about the service employees who know well about the products and give them advices. For 

environment factors, consider the importance in the image. For procedure, consider the importance 

about purchasing procedure that can pick up the products immediately. The perception channel is 

television. Moreover, from study, found that the consumer also consider the importance in the other 

factors, image, which is the product’s standard. For loyalty, most of the consumer will back to 

Topcharoen for eyeglasses purchasing in every time. From the assumptions found that the 
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demographic characteristics at significant level are status, monthly income and eyeglasses 

purchasing frequency. For marketing mix factors at significant level are products, prices and places. 

For other factors at significant level is loyalty. 

 

KEYWORDS: PURCHASING DECISION MAKING, TOPCHAROEN AND EYEGLASSES 
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บทนํา 

ที่มีและความสําคญัของปัญหา 

 สาํหรับธุรกิจแวน่ตาในประเทศไทยปัจจุบนัการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง และมีการเติบโตต่อ

อยา่งต่อเน่ือง มีมูลค่าตลาดประมาณ 6,000-7,000 ลา้นบาท ปัจจยัท่ีส่งผลใหต้ลาดธุรกิจแวน่ตามีการ

เติบโต  เช่น 

 พฤติกรรมการดาํเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบนั  ที่ก่อให้เกิดความเส่ียงที่ทาํให้เกิด

ปัญหาทางด้านสายตา เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อส่ือสาร การทํางานโดยใช้

คอมพวิเตอร์ เป็นตน้ ทาํใหค้วามตอ้งการซ้ือแวน่ตามีอตัราสูงขึ้น 

 การเพิ่มขึ้นของประชากรผูสู้งอายุ  ซ่ึงกลุ่มผูสู้งอายุจะมีปัญหาทางดา้นสายตา  เช่นการ

เส่ือมลงของแกว้ตา (lens) ก่อให้เกิดโรคตอ้กระจกในผูสู้งอาย ุ แว่นตาจึงเป็นส่ิงที่จาํเป็นในการใช้

ชีวติประจาํวนั 

 อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น แสงแดดที่แรง ทาํให้แว่นกนัแดดเป็นส่ิงที่ประชาชนมีความตอ้งการ

ซ้ือเพื่อช่วยในการถนอมสายตา ประกอบกบั ในปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค นิยมสินคา้แฟชัน่ 

ซ่ึงแวน่กนัแดด ก็จดัเป็นสินคา้แฟชัน่อีกประเภท 

 ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือแว่นตาร้านแว่นท็อปเจริญในเขต

กรุงเทพมหานคร เพือ่ใหร้้านแวน่ทอ็ปเจริญสามารถนาํขอ้มูลไปพฒันาปัจจยัส่วนบุคคล นาํไปปรับ

กลยทุธทางการตลาด (7Ps) ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ 

และการจงรักภกัดี  เพื่อนําไปพฒันาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแลให้ตรงตามความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ของร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแว่นตาร้าน

แวน่ ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.เพื่อศึกษาความแต่งต่างของปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

แวน่ตาร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความจงรักภกัดี ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือแวน่ตาร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคดิ 

 

 
 

สมมติฐานในการศึกษา 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย  เพศ สถานภาพ ระดับรายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ 

ความถ่ีในการเลือกซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือ ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

แวน่ตาที่ร้านแวน่ทอ็ปเจริญ        ในเขตกกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

 2.ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการขาย  บุคคลากร ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ ช่องทางในการรับรู้ ที่ แตกต่างกนั 

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแวน่ตาท่ีร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

 3.ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความจงรักภกัดี ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือแวน่ตาที่ร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล

 - เพศ  - ระดับการศึกษา

 - อายุ  - อาชีพ

 - สถานภาพ  - ความถี่ในการเลือกซื้อ

 - ระดับรายได้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

 - ผลิตภัณฑ์  - พนักงาน

 - ราคา  - ลักษณะทางกายภาพ

 - สถานที่  - กระบวนการ

 - การส่งเสริมการตลาด

ปัจจัยอื่นๆ

 - ภาพลักษณ์

 - ความจงรักภักดี

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตา

ร้านแว่นท็อปเจริญ

ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1.ผู ้ประกอบการร้านแว่นท็อปเจริญสามารถนําผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มี

ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือแว่นตาร้านแว่นท็อปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานครไป

ปรับปรุง พฒันาเพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากที่สุด และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.ผูป้ระกอบการร้านแวน่ทอ็ปเจริญสามารถนาํผลการวิจยัน้ีไปเป็นแนวทางในการวางแผน            

ส่วนประสมการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ในด้านการเพิ่มจาํนวนลูกคา้ใหม่ที่จะ

ตดัสินใจเลือกซ้ือแวน่ตาที่ร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.ผูป้ระกอบการร้านแว่นท็อปเจริญสามารถนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆไปปรับปรุงเพือ่

สร้างภาพลกัษณ์ และรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีซ้ือแวน่ตาท่ีร้านแวน่ทอ็ปเจริญ 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคดิด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

 พรทิพย์  วรกิจโภคาทร  (2529,หน้า 312-315) ไดก้ล่าวว่าลกัษณะผูรั้บสารที่วิเคราะห์ตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป โดยมีความแตกต่างทาง

ประชากรศาสตร์จะมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร ลกัษณะประชากรศาสตร์ คือ 

 เพศ (Sex) มีงานวิจยัที่พิสูจน์ว่า คุณลักษณะบางอย่างของเพศชายและเพศหญิงท่ีต่างกนั

ส่งผลให้การส่ือสารของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน เช่น การวิจัยเก่ียวกับชมภาพยนตร์

โทรทศัน์ของเด็กวยัรุ่น พบวา่เด็กวยัรุ่นชายสนใจภาพยนตร์สงครามและจารกรรมมากที่สุด ส่วนเด็ก

วยัรุ่นหญิงสนใจภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มากท่ีสุด แต่ก็มีงานวจิยัหลายช้ินท่ีแสดงวา่ ชายและหญิงมี

การส่ือสารและรับส่ือไม่ต่างกนั 

 อาย ุ(Age) การจะสอนผูท้ี่มีอายตุ่างกนัใหเ้ช่ือฟังหรือเปล่ียนทศันะคติหรือเปล่ียนพฤติกรรม

นั้นมีความยากง่ายแตกต่างกนั ยิง่มีอายมุากกว่าที่จะสอนให้เช่ือฟัง ให้เปล่ียนทศันคติและเปล่ียน

พฤติกรรมก็ยิง่ยากขึ้น การวิจยั โดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิส และดีเรฟ์ (I.L.Janis & 

D.Rife. 1980) ไดท้าํการวิจยัและให้ผลสรุปว่า การชกัจูงจิตใจหรือโน้มน้าวจิตใจของคนจะยากขึ้น

ตามอายุของคนที่เพิ่มขึ้น อายุยงัมีคามสัมพนัธ์ของข่าวสาร และส่ืออีกด้วย เช่นภาษาที่ใช้ในวยั

ต่างกนั ก็ยงัมีความต่างกนั โดยจะพบวา่ ภาษาใหม่ ๆ แปลก ๆ จะพบในคนหนุ่มสาว สูงกวา่ผูสู้งอาย ุ

เป็นตน้ 

 การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตวัแปรที่สาํคญัมากที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการ

ส่ือสารของผูรั้บสาร ดงังานวจิยัหลายช้ินท่ีช้ีวา่ การศึกษาของผูรั้บสารนั้นทาํใหผู้รั้บสารมีพฤติกรรม
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การส่ือสารต่างกนัไป เช่น บุคคลที่มีการศึกษาสูง จะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ และมกั

เปิดรับส่ือส่ิงพมิพม์าก 

แนวคดิด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 อุไร  ไปรฮูยัน. (2555,หน้า 5-6) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) หมายถึง 

องคป์ระกอบในการพฒันากลยทุธท์างการตลาด ซ่ึงมี 7 ดา้น สามารถประยกุตก์บัหอ้งสมุดไดด้งัน้ี  

 1. ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ (Product/Service) คือ ทรัพยากรสารสนเทศของ

หอ้งสมุดที่จดัหามาเพือ่บริการใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการในรูปแบบต่าง ๆ  

 2. สถานที่ให้บริการและช่องทางการบริการ (Place) คือ การจดัการตกแต่งสถานท่ีและ

บรรยากาศใหส้ดช่ืน รู้สึกอบอุ่นเม่ือเขาใชบ้ริการ สะดวกและทนัสมยั มีการจดัสดัส่วนภายในอาคาร

ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

 3. ราคาและคุณค่าการบริการ (Price) คือ การกาํหนดค่าบริการหรือเป็นคุณค่าท่ีเกิดจากการ

บริการ เกิดขึ้นจากการจดับริการใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ ความสนใจเฉพาะราย เพือ่นาํส่งมอบ

การบริการใหผู้ใ้ชบ้ริการพงึพอใจสูงสุด 

 4. การส่งเสริมการใชบ้ริการ (Promotion) คือ การส่ือสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดัขึ้นเพื่อ

บอกถึงลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ เพือ่ใหมี้การใชบ้ริการต่าง ๆ ที่มีอยู ่

 5. บุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) คือ บุคลากรผูใ้ห้บริการ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ

ผูรั้บบริการในดา้นคุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศและบริการที่ไดรั้บ 

 6. หลกัฐานทางกายภาพ (Physical evidence) คือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการให้บริการเป็น

องคป์ระกอบที่จบัตอ้งไดต่้าง ๆ ที่ทาํหนา้ที่ช่วยอาํนวยความสะดวกหรือส่ือสารบริการนั้น ซ่ึงจะทาํ

ใหก้ารบริการไดมี้การนาํส่ง หรือเป็นส่ิงท่ีผูรั้บบริการคน้หาเพือ่ช่วยแกปั้ญหาในการบริการ เป็นส่ิง

ที่เป็นรูปธรรมที่มองเห็นและรับรู้ได ้รวมทั้งเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงคุณภาพการบริการ 

 7. กระบวนการ (Process) คือ ขั้นตอนหรือกระบวนการให้บริการ รวมทั้งวิธีการทาํงานซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัการสร้างและการนาํเสนอบริการใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

แนวคดิด้านปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความจงรักภักดี 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2549, หน้า 

337)ไดก้ล่าววา่ ภาพลกัษณ์ต่างๆ ขององคก์ร (physical evidence) หมายถึง ส่วนประกอบขององคก์ร 

ที่ถูกคา้สามารถสมัผสัไดแ้ละเป็นส่วนท่ีเพิม่ความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 

แนวคดิเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 กนกาญจน์  จันทกาศ (2548) ไดก้ล่าวไวว้่า การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การกระทาํกิจกรรม

ใดกิจกรรมหน่ึงที่เป็นผลมาจากการพิจารณาไตร่ตรองจากทางเลือกหลายๆ ทางดว้ยเหตุผล โดยใช้



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

299 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

ขอ้มูลต่างๆ  ตามความเป็นจริงของสภาวะการณ์ในขณะนั้น ทั้งขอ้มูลที่เก่ียวกบัสภาพปัญหาของ

ร้านจาํหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนที่และขอ้มูลที่เก่ียวกับทางเลือกต่างๆ ในทุกด้านเพื่อประกอบการ

ตดัสินใจ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 พิษณุ  นิลพราหมณ์ (2549) ศึกษาเร่ืองทศันคติ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือแว่นตาจากร้านแว่นท็อปเจริญในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง คือ 

ผูใ้ชบ้ริการ เพศชาย และหญิงที่ซ้ือหรือเคยซ้ือแวน่ตาจากร้านแวน่ทอ็ปเจริญในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 420 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อย

ละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test  และF-Test จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยั

ส่วนบุคคล ดา้นเพศ การศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแวน่ตาจากร้านแว่นท็

อปเจริญในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นราคาแว่นตาที่ซ้ือ ที่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.01 ปัจจยัดา้นอายแุตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแว่นตาจากร้านแว่น ท็อป

เจริญในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจาํนวนปีที่ใชบ้ริการ และในดา้นราคาแว่นตาที่ซ้ือ ที่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ   ที่ระดับ 0.01 ปัจจยัด้านอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือแว่นตาจากร้านแว่นท็อปเจริญในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจาํนวนปีที่ใชบ้ริการ ที่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และในดา้นความถ่ีในการซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือแวน่ตาจากร้านแวน่ทอ็ปเจริญในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถ่ีในการซ้ือ จาํนวน

ปีที่ใชบ้ริการ และในดา้นราคาแวน่ตาท่ีซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 รัตติยา ตรียะอรุณศิริ (2554) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือแว่นตาของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

ชลบุรี ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีซ้ือหรือเคยใชแ้วน่ตาในจงัหวดัชลบุรี จาํนวน 400 คน 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถ่ี      T-test จากการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดต่างกนั 

มีปัจจยัต่อพฤติกรรมการซ้ือแวน่ตาของผูบ้ริโภคในจงัหวดัชลบุรีท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความจงรักภักดี 

 อุบลทิพย์  รัตนพงษ์สถิตย์ (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือแวน่ตา

กุชช่ีในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ,t-Test และF-Test จาก

การศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ต่างกนั มีปัจจยัต่อพฤติกรรม

การเลือกซ้ือแวน่ตากุชช่ีที่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรการวจิยัคร้ังน้ี เป็นประชาท่ีมีจาํนวนนบัไม่ได ้(Infinite population) คือ เป็นประชากรที่ไม่

สามารถนับหรือแสดงเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน ซ่ึงประชากรเป้าหมายในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

ผูบ้ริโภคที่เคยซ้ือแวน่ตาจากร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ตวัแทนผูบ้ริโภคที่เคยตดัสินใจซ้ือแว่นตาจากร้านท็อปเจริญ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.ขอบเขตดา้นประชากร : การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือแว่นตาจากร้าน

แวน่          ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น 

 2.ขอบเขตดา้นเน้ือหา : การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองของการตดัสินใจซ้ือแว่นตา

จากร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา : การศึกษาในคร้ังน้ีไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และรายงาน โดยทาํดาํเนินการวิจยัศึกษาตั้งแต่ 27 มีนาคม 2559 

– 17 กรกฎาคม 2559  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ผูว้ิจัยเลือกใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวดัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือแวน่ตาจากร้านทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.สถิติ เชิงบรรยายหรือสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้ในการอธิบาย

คุณลักษณะของข้อมูล ประกอบด้วย ตัวแปรเชิงคุณภาพ (ความถ่ี (Frequency),จาํนวนร้อยละ 

(Percentage)) และตัวแปรเชิงปริมาณ (ค่าเฉล่ีย (Mean),ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation),ค่าต ํ่าสุด (Maximum), ค่าสูงสุด (Minimum)) 
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 2.สถิติอา้งอิงหรือสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน

จึงจาํเป็นตอ้งทดสอบความมีนยัสาํคญัทางสถิติของขอ้มูลที่คาํนวณไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้จิยัใช้

ในการคาํนวณทางสถิติที่ เรียกวา่ Analysis of Variance (ANOVA)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการที่ไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 อยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 มี

สถานภาพโสด จาํนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 มีระดบัรายได ้20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 

124 คน คิดเป็นร้อยละ 31 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.25 

มีอาชีพพนักงานเอกชน จาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 มีความถ่ีในการเลือกซ้ือน้อยกว่า 1 คร้ัง

ต่อปี จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 มีวตัถุประสงคเ์พื่อซ้ือแว่นสายตา จาํนวน 181 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45.25 

 ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภณัฑ์ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ตดัสินใจเพราะมีสินคา้ให้เลือกหลายยี่ห้อ 

จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25  

 ด้านราคา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ืองราคาเหมาะสมกบั

สินคา้แต่ละชนิด/ยีห่อ้ จาํนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 

 ดา้นสถานที่ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัในเร่ืองจาํนวนสาขาที่มี

มาก จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

 ดา้นการส่งเสริมการขาย ผลการวจิยั พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการให ้       

ส่วนลด 50% จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75  

 ด้านบุคลากรผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัพนักงานที่มีความรู้

สามารถ ใหค้าํแนะนาํได ้จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 

 ดา้นกายภาพ ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการประชาสมัพนัธ์ทาง

ส่ือต่างๆ จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 

 ด้านกระบวนการ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั การที่สามารถ

เลือกซ้ือแวน่ตาและรอรับสินคา้ไดท้นัที จาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50  

 ดา้นการรับรู้ข่าวสาร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารผ่านทางโทรทศัน์ 

จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57 

  ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความจงรักภกัดี 
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 ดา้นภาพลกัษณ์ ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มัน่ใจในมาตรฐานของสินคา้ จาํนวน 

199 คน    คิดเป็นร้อยละ 49.75 

 ดา้นความจงรักภกัดี ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือแว่นจากร้านแว่นท็อป

เจริญ ทุกคร้ังที่มีความตอ้งการซ้ือแวน่ตา จาํนวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78 

ส่วนที่  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเลือกซ้ือแว่นตาจากร้านท็อปเจริญ ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัการได้รับส่วนลดหรือ

โปรโมชัน่ซ้ือ 1 แถม 14.09 คะแนน  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ

สมมติฐาน 
ค่านัยสําคญั 

สอดคล้องกับ 

สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกับ 

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 0.4528   

อาย ุ 0.2273   

สถานภาพ 0.0137   

ระดบัรายได ้ 0.0203   

ระดบัการศึกษา 0.3551   

อาชีพ 0.3240   

ความถ่ีในการซ้ือ 0.0019   

ว ัตถุประสงค์ในการ

ซ้ือ 

0.3215 
  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์ 0.0132   

ราคา 0.0405   

สถานที่ 0.0000   

การส่งเสริมการขาย 0.0216   

บุคคลากร 0.3217   

ลกัษณะทางกายภาพ 0.8016   

กระบวนการ 0.0030   
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ช่องทางในการรับรู้ 0.5230   

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความจงรักภักดี 

ภาพลกัษณ์ 0.4968   

ความจงรักภกัดี 0.0076   

5.2 อภิปรายผล 

 การศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแวน่ตาจากร้านท็อปเจริญ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้นําแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาประกอบการอภิปราย

ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั จากกการวจิยัพบวา่ ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล : สถานภาพ 

ระดบัรายได ้ความถ่ีในการซ้ือ ที่แตกต่างกนัเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการการตดัสินใจเลือกซ้ือแวน่ตา

จากร้านทอ็ปเจริญ       ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั ซ่ึงมีงานวจิยัที่สอดคลอ้งกนั ดงัน้ี สถานภาพ 

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของกอบชัย ปาศะบุตร (2554) ศึกษาเร่ืองการเลือกใชเ้ลนส์แว่นตาและการ

รับรู้ในนวตักรรมเลนส์ แว่นตาของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

คุณลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั มีผลต่อความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเลนส์

แวน่ตาของกลุ่มตวัอยา่งที่แตกต่างกนัดา้นประเภทและชนิดเลนส์แวน่ตา ประกอบดว้ย อาย ุค่า Sig. 

มีค่าเท่ากับ 0.000 ระดับความ สัมพนัธ์ปานกลาง สถานภาพ ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.005 ระดับ

ความสัมพนัธ์ต ํ่า อาชีพ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.027 ระดบัความสัมพนัธ์ต ํ่า ตาํแหน่งงาน ค่า Sig. มีค่า

เท่ากบั0 .008 ระดบัความสมัพนัธ์ต ํ่า และรายได ้ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000 ระดบัความสมัพนัธ์ปาน

กลาง สรุปไดว้่าปัจจยัส่วนบุคคล อาย ุสถานภาพ อาชีพ ตาํแหน่ง และรายไดท้ี่แตกต่างกนัมีผลต่อ

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเลนส์แว่นตาดา้นประเภทและชนิดเลนส์แว่นตาที่แตกต่าง

กนั ที่ระดบันัยสาํคญั 0.05  ระดับรายได้ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อุบลทิพย์  รัตนพงษ์สถิตย์ 

(2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือแว่นตากุชช่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ือแว่นตา กุชช่ี โดยรวม มีค่า Prob. (p) เท่ากบั 

0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (HO) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือแว่นตา ”กุชช่ี” 

โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด้านความถี่ในการซ้ือ สอดคลอ้งกบั

ผลการวจิยั ของ พิษณ ุ นิลพราหมณ์ (2549) ทาํการศึกษาความพงึพอใจโดยรวม และพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือแว่นตาจากร้านแว่นท็อปเจริญในเขตกรุงเทพมหานคร ความถ่ีในการซ้ือ 5 ปีที่ผ่านมา 

(คร้ัง) กบัความพงึพอใจโดยรวมต่อร้านแวน่ทอ็ปเจริญ มีค่า Probability (p) เท่ากบั 0.016      ซ่ึงนอ้ย

กว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) โดยยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความ



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

304 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

พงึพอใจโดยรวม มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแวน่ตาในดา้นความถ่ีในการซ้ือใน 5 

ปีที่ผา่นมา (คร้ัง) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีแตกต่างกนั จากการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด : ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการขาย และกระบวนการ ที่

แตกต่างกันเท่านั้ นที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือแว่นตาจากร้านท็อปเจริญ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ต่างกัน ซ่ึงมีผลงานวิจัยท่ีสอดคล้องกัน ดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ

ผลการวิจยัของ รัตติยา ตรียะอรุณศิริ (2554) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือแว่นตาของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัชลบุรี  พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ โดยภาพรวมและรายดา้น มี

ความสมัพนัธก์บัจาํนวนแวน่ตาที่ใชง้านในปัจจุบนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 ด้านราคา  

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พัณธิตรา แก้วมา (2556) ศึกษาเร่ืองพฤติการณ์เลือกซ้ือแว่นตาของ

ผู ้บริโภคในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า พบว่า ปัจจัยด้านราคามี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือแว่นตาของผูบ้ริโภคในเขตบางรัก กรุงเทพหมานคร ใน

เร่ืองยีห่้อที่เลือกซ้ือและสถานที่ที่ตดัสินใจซ้ือ ทั้งน้ีเน่ืองจากค่า significance ที่ไดจ้ากการทดสอบมี

ค่าน้อยกว่า 0.05 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย สอดคลอ้งกบัผลการ วิจยัของ จิตบุณย์  จันทพันธ์ 

(2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือแว่นตาที่

ร้านแว่นตาในศูนยก์ารคา้เขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือแว่นตาดา้น

ประเภทของผลิตภณัฑท์ี่เลือกซ้ือ        คือ อุปกรณ์ที่ใชก้บัแว่นตา อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 ด้านส่งเสริมการขาย สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พิษณุ  นิลพราหมณ์ (2549) ทาํการศึกษา

ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแว่นตาจากร้านแว่น ท็อปเจริญในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีการบริการซ่อมแซมแว่นตาฟรีตลอดอายุ       

การใชง้าน กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแว่นตาในดา้นจาํนวนปีที่ใช้บริการ มีค่าProbability (p) 

เท่ากบั .012 ซ่ึงน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา่ ทศันคติดา้นการบริการในขอ้มีการบริการซ่อมแซมแวน่ตาฟรีตลอดอายกุารใชง้าน มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแวน่ตาในดา้นจาํนวนปีท่ีใชบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั .05 ด้านกระบวนการ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นรัสนันท์  วัชระมณีกุล (2558) 

ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้าน

แว่นตาในภาคตะวนัตกของประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านแว่นตาในภาคตะวนัตก

ของประเทศไทย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย / สถานที่ ดา้นการส่งเสริม
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การขาย ดา้นการนาํเสนอทางกายภาพ และดา้นกระบวนการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านแวน่ตาในภาคตะวนัตกของประเทศไทย ดา้นการตดัสินใจซ้ือ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (Sig.= 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,0.00 และ0.00 ตามลาํดบั) 

 3.ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ภาพลกัษณ์ และความจงรักภกัดี ที่แตกต่างกนั จากการวิจยัพบว่า ความ

จงรักภกัดี ที่แตกต่างกนัเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแวน่ตาจากร้านทอ็ปเจริญ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ต่างกัน ซ่ึงมีผลงานวิจยัท่ีสอดคล้องกัน ดังน้ี ความจงรักภักดี สอดคล้องกัน

ผลการวจิยัของ อุบลทิพย์ รัตนพงษ์สถิต (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือแว่นตากุชช่ี ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ดา้นความ

ภกัดีต่อตราสินคา้แวน่ตา”กุชช่ี” โดยรวม กบั พฤติกรรมการเลือกซ้ือแวน่ตา        ”กุชช่ี” มีค่า Sig.(2-

tailed) เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความคิดเห็นดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้แว่นตา”กุชช่ี” โดยรวม มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาพบวา่

คร้ังต่อไปที่จะซ้ือแว่นตาจะซ้ือแว่นตา”กุชช่ี” (ซ้ือแน่นอ –ไม่ซ้ือแน่นอน) กบัพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั0.000ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

ข้อแสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย 

1.ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 

 ผูบ้ริหารควรให้ความสาํคญักับมาตรฐานทางดา้นสินคา้ เพื่อให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือแว่นตา

จากร้านแว่นท็อปเจริญ และควรมีการจูงใจ เพศชาย ที่มีช่วงอาย ุ60 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มี

ระดับรายได้ 40,001 – 50,000 บาท การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มี

ความถ่ีในการเลือกซ้ือน้อยกว่า 1 คร้ังต่อปี มีวตัถุประสงค์ในการเลือกซ้ือเพื่อซ้ือแว่นตากนัแดด 

เพราะเป็นช่วงที่มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด เป็นอนัดบั โดยควรจดัโปรโมชัน่เพื่อดึงดูดให้

ผูบ้ริโภคเขา้มาซ้ือแวน่ตาจากร้านแวน่ทอ็ปเจริญเพิม่มากขึ้น 

2.ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ผูบ้ริหาร ควรรักษามาตรฐานสินคา้ และราคาท่ีเป็นมาตรฐานเท่ากนัทุกสาขา ผูบ้ริโภคเลือก

ซ้ือเพราะไดส่้วนลด 50%  ส่วนการรับรู้ข่าวสารผูบ้ริโภครับรู้ข่าวสารผา่นทางโทรทศัน์ ที่มีคะแนน

มากท่ีสุด  จึงควรสร้างมาตรฐานของสินคา้และบริการ  เพื่อสร้างความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ 

และเกิดความประทบัใจ เพือ่ใหผู้บ้ริโภคที่เคยมาซ้ือสินคา้จากร้านแวน่ทอ็ปเจริญ มีการบอกต่อ เพือ่

เพิ่มยอดขายสินคา้ และเพื่อเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และสําหรับด้านบุคลากร 

ผูบ้ริโภคมัน่ใจในพนกังานที่มีความรู้สามารถใหค้าํแนะนาํในการเลือกซ้ือได ้ดงันั้น ควรจะใหมี้การ
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อบรมพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงให้บริการกบัลูกคา้เฉพาะช่วงเวลาที่ลูกคา้มีความตอ้งการ

ความช่วยเหลือ ให้อิสระในการเลือกซ้ือสินคา้กบัผูบ้ริโภคไม่คอยเดินตามผูบ้ริโภคตลอดเวลา ซ่ึง

อาจเป็นการสร้างความไม่พอใจใหผู้บ้ริโภค 

3.จากผลการวจิยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์  ความจงรักภกัดี 

 ผูบ้ริหารควรรักษามาตรฐานของสินคา้และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภค เพือ่เป็นการรักษากลุ่มลูกคา้เป้าหมายเดิม หากผูบ้ริโภคพงึพอใจก็จะทาํให้เกิดการบอกต่อ 

ซ่ึงเป็นการเพิม่ฐานลูกคา้ใหม่โดยไม่ตอ้งเนน้การโฆษณาเป็นหลกั 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ควรจดัทาํการวิจยั ให้มีการพฒันาสินคา้ให้มีความหลากหลาย เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการ

เลือกซ้ือสินคา้ จดัใหมี้สินคา้ที่เก่ียวกบัตาครอบคลุม เช่น มีแวน่ตา และอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้ง 

2.วจิยัการใหบ้ริการโดยการเพิม่ประเภทของการใหบ้ริการ ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่

เขา้มาใชบ้ริการสามารถใชบ้ริการไดค้รอบคลุม เช่น จดัให้มีแพทยท์ี่มีความเช่ียวชาญดา้นสายตา

เพือ่ใหบ้ริการตรวจวดัสายตา รวมถึงใหค้าํปรึกษาหากพบวา่ผูบ้ริโภคมีปัญหาดา้นสายตา  

3.วิจยัคร้ังต่อไปควรวิจยัเก่ียวกับการ เปิดเป็นคลินิคเพื่อรักษาผูบ้ริโภคที่ตรวจพบว่ามีปัญหาด้าน

สายตา 
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การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

Decision Making of Master Degree in Faculty of Business Administration at 

Ramkhamhaeng University 

ถิรมา  หิรัญญามน1 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความแตกต่างของขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ อาทิเช่น ค่านิยมและภาพลกัษณ์ที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง ผูว้ิจยัทาํการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยเลือกวธีิแบบตามสะดวก ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใช ้คือ 

กลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 400 คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล(สถิติ

พรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วน

สถิติที่ใชท้ดสอบสมติฐาน (สถิติอา้งอิง) คือ โดยใชส้ถิติ One Way Anova ในการคาํนวณหาค่า t-test 

และ F-test ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายอุยูใ่นช่วง 26-40 ปี 

มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน สถานภาพโสด มีรายไดต้่อเดือน 35,001 – 55,000 บาท เหตุผลที่เลือก

ศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหงมากท่ีสุด โดยนักศึกษาให้

ความสัมพนัธ์กับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์ ก็คือ หลักสูตรการศึกษาที่

หลากหลาย ในดา้นราคา ส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัในเร่ืองของค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตรมีความ

เหมาะสม ในดา้นสถานที่ สถานที่ท่ีการศึกษามีความสะดวกในการเดินทาง ในดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด มหาวทิยาลยัมีการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง คณาอาจารยท่ี์สอนตอ้งมีความรู้

ความสามารถ ซ่ึงสภาพแวดลอ้มโดยรอบของสถาบนัการศึกษามีภูมิทศัน์ที่สวยงาม และมีการรับ

สมัครที่ง่ายไม่ยุ่งยาก การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย

รามคาํแหง ปัจจยัที่มีผลอยา่งมีนยัสาํคญัไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นหลกัสูตร ราคา

ค่าใชจ่้าย สถานทีก่ารศึกษา การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กายภาพ กระบวนการ ปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ 

ภาพลกัษณ์ 

คาํสําคญั : การตดัสินใจเลือก ,ปริญญาโท , บริหารธุรกิจและมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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Abstract 

 The objective of this study was to study the differences of demographic, marketing mix 

factors and other factors, such as, brand image and values that influence on decision to study a 

master's degree in business administration at Ramkhamhaeng University. The research sample is 

non- probability sampling method; convenience sampling. the sample population was a group of 

students who graduated with business administration at Ramkanhaeng University, 400 persons. The 

questionnaire was used to collect data. The statistics used to analyze data are descriptive statistics: 

frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum and maximum, and inferential statistics 

are t-test and F-test (One Way ANOVA) at significance level 0.05. 

 The result of study found that most of respondents were female, ages between 26-40 years, 

working at private company, single status, monthly income are between 35,001 to 55,000 Thai baht, 

most of students chose to study master's degree. The most reasons for study master’s degree in 

business development administration at Ramkamhaeng University that related with marketing mix 

of product in the product is variety study courses. For prices, most of them considered in 

appropriated course expenses, For places, study place is convenient to travel. For marketing mix 

factors, University has continuous in courses advertisement, professors should have ability for 

teaching, university’s environment is beautiful and register procedures are simple. The decision 

making for study in master’s degree in business administration at Ramkamhaeng University at 

significant level are product factor, price factor, place factor, promotion factor, person factor, 

environment factor and process factor. For other factors are image. 

 

KEYWORD: DECISION MAKING, MASTER DEGREE, BUSINESS ADMINISTRATION AT 

RAMKAMHAENG UNIVERSITY 
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1.บทนํา 

 การศึกษาถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการพฒันาคนหรือทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ กล่าว

ได้ว่าองคป์ระกอบที่สําคญัที่สุดในการจดัระเบียบสังคม คือ “ความรู้” ซ่ึงประเทศใดที่ประชากร

ไดรั้บการศึกษามาอยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงหลายประเทศไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของการศึกษาและไดใ้ช้

การศึกษาเป็นนโยบายหลกัในการพฒันาประเทศ  

 ปัจจุบนัไดมี้ผูส้นใจศึกษาต่อปริญญาโทจาํนวนมากขึ้น เพราะมีการเล็งเห็นถึงความสาํคญั

ถึงการศึกษาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นเสมือนแหล่งความรู้ที่จะเสริมความก้าวหน้าทาง

วิชาการ  ลักษณะการทํางานหลายอย่างในประเทศไทยขึ้ นอยู่กับปริญญา  ไม่ได้ขึ้ นอยู่กับ

ประสบการณ์และความรู้ความสามารถเพียงอยา่งเดียว   คนท่ีมีปริญญาสูงเท่านั้นท่ีจะสามารถเล่ือน

ไปสู่ตาํแหน่งที่สูง ๆ  บางตาํแหน่งได ้   ทาํใหก้ารแข่งขนัค่อนขา้งสูง  การไดพ้ฒันาตวัเองก็เป็นส่วน

หน่ึงที่จะสามารถนาํใหก้า้วไปสู่ความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงานได ้ 

 จากสภาวการณ์ดงักล่าว จึงเป็นมูลเหตุและแรงจูงใจใหผู้ศึ้กษาสนใจที่จะศึกษาการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ผูว้ิจยัสนใจที่จะศึกษาว่ามี

องค์ประกอบอะไรบ้างที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง โดยขอ้มูลท่ีได ้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัการศึกษา ในการนาํผลการวิจยั

น้ีไปวางแผนจดัการการศึกษาและพฒันาดา้นการบริการเพื่อที่จะตอบสนองความตอ้งการของผูท้ี่

ศึกษาต่อในอนาคต 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

1) เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

3) เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืน ๆ ภาพลกัษณ์และค่านิยมที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมุติฐานการศึกษา 

1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้ต่อเดือนที่

แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานที่จดัจาํหน่าย ส่งเสริม

การตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงแตกต่างกนั 

ปัจจยัอ่ืนๆเช่น ภาพลกัษณ์ และค่านิยม ที่แตกต่างกนั  ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญา

โท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงแตกต่างกนั 

 

ตวัแปรอิสระ 

1.ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ   - รายไดต่้อเดือน 

- อาย ุ   

- อาชีพ   

- สถานภาพ 

 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- หลกัสูตรการศึกษา 

- ราคาค่าใชจ่้าย 

- สถานท่ีการศึกษา 

- ส่งเสริมทางการตลาด 

- บุคลากร 

- กายภาพ 

- กระบวนการ 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ 

-  ค่านิยม 

-  ภาพลกัษณ์ 

 

ตวัแปรตาม 

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดรั้บจากการวจิยั 

1) สถาบนัการศึกษาสามารถนาํผลการวจิยัดา้นปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมีความสมัพนัธก์บั

การการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ไป

เป็นแนวทางการปรับปรุง การให้บริการการศึกษาของสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มผูศึ้กษาต่อไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

2) สถาบนัการศึกษาสามารถนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใชเ้ป็นขอ้มูล

นําไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของหลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง เพื่อสร้างศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศไทยในดา้นการศึกษา

ระดบัมหาบณัฑิต 

3) สถาบนัการศึกษาสามารถนาํผลการวิจยัน้ีดา้นภาพลกัษณ์และค่านิยมที่มีความสัมพนัธก์บั

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ไปเป็น

แนวทางการปรับเพือ่สร้างภาพลกัษณ์และค่านิยมที่ดีต่อสถาบนัการศึกษา 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ (Demographic) 

 ธงชัย  สันติ( 2517, หน้า 27) กล่าวว่า การศึกษาทางประชากรศาสตร์ จะช่วยอธิบายให้

ทราบถึงพฤติกรรมในการซ้ือ โดยคุณลกัษณะของประชากร เช่น เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพการงาน 

และฐานะการสมรส ลว้นแต่เป็นส่ิงกาํหนดชนิดและคุณภาพของตลาด 

2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หน้า 81 – 83) กล่าวไวว้่าธุรกิจจะตอ้งตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ประการ เป็นมุมมองของธุรกิจที่ให้บริการ การที่จะ

บริหารการตลาดของธุรกิจให้ประสบความสาํเร็จนั้นจะตอ้งพิจารณาถึงส่วนประสบทางการตลาด

ในมุมมองของลูกคา้ดว้ย ดงัต่อไปน้ี 

1. คุณค่าที่ลูกคา้จะไดรั้บ 2. ตน้ทุน 

3. ความสะดวก 4. การติดต่อส่ือสาร 

5. การดูแลเอาใจใส่ 6. ความสาํเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ 

7. ความสบาย  
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2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยมภาพลักษณ์ 

 ธงชยั  สันติวงษ ์(2517,หนา้ 49 ) กล่าวว่า ค่านิยม ถือเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัประกอบทาง

วฒันธรรม ที่ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมทางแรงจูงใจและพฤติกรรมการบริโภค  

3.ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนับได้ กล่าวคือ เป็นประชากรที่

สามารถนับหรือแสดงเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน ซ่ึงประชากรเป้าหมายในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

นกัศึกษาที่ศึกษาต่อปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ตวัแทนนกัศึกษาที่ศึกษาต่อปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 400 คน 

3.2 ขอบเขตของการวิจัย 

1) ขอบเขตดา้นประชากร : การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 400 คนเท่านั้น 

2) ขอบเขตของเน้ือหา :การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาด  และปัจจยัอ่ืนๆ 

3) ขอบเขตด้านระยะเวลา : การศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ท ําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และรายงาน โดยทาํดาํเนินการวจิยัศึกษา

ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2559 –17 กรกฎาคม 2559 

4) ขอบเขตของสถานที่ที่ศึกษาในคร้ังน้ี คือ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ผูว้ิจยัเลือกใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือที่สําหรับศึกษา

แนวโนม้การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง และนาํ

ผลมาวเิคราะห์การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษา 

3.4 สถิติการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 1. สถิติ เชิงบรรยายหรือสถิติพรรณนา(Descriptive Statistics) เพื่อใช้ในการอธิบาย

คุณลักษณะของขอ้มูล ประกอบด้วย ตวัแปรเชิงคุณภาพ (ความถ่ี (Frequency) , จาํนวนร้อยละ 

(Percentage)) และตัวแปรเชิงปริมาณ (ค่าเฉล่ีย(Mean),ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 

Deviation),ค่าต ํ่าสุด (Maximum),ค่าสูงสุด(Minimum)) 
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 2.สถิติอา้งอิง (Inferential statistics) เพือ่ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน จึงจาํเป็นตอ้งทดสอบ

ความมีนยัสาํคญัทางสถิติของขอ้มูลท่ีคาํนวณไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้จิยัใชว้ิธีในการคาํนวณทาง

สถิติที่เรียกวา่ Analysis of Variance (Anova) 

4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการที่ไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  257 คนคิดเป็นร้อยละ 64.25  อายุ

ในช่วงระหว่าง 26-40 ปี  จาํนวน  248  คน  คิดเป็นร้อยละ 62  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน  

185  คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 สถานภาพโสด  จาํนวน  179 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.75 รายไดต่้อเดือน

ระหวา่ง 35,001 – 55,000 บาท จาํนวน  166  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.50 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของหลกัสูตร

การศึกษาที่หลากหลาย จาํนวน  143  คน  คิดเป็นร้อยละ 35.75 

 ด้านราคา ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองค่าใช้จ่ายตลอด

หลกัสูตรมีความเหมาะสม  จาํนวน  182  คน คิดเป็นร้อยละ45.50 

 ดา้นสถานที่ ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความสะดวกใน

การเดินทาง จาํนวน  200  คน  คิดเป็นร้อยละ 50 

 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด นักศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเร่ืองการ

ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ52.50 

 ด้านบุคลากร นักศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเร่ืองคณะอาจารย์ที่ มีความรู้ 

ความสามารถ จาํนวน  199  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.75 

 ดา้นกายภาพ นกัศึกษาส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองสถาบนัมีส่ิงแวดลอ้มและภูมิทศัน์

ที่สวยงาม จาํนวน  173  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.25 

 ด้านกระบวนการ นักศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองวิธีการรับสมัครที่ง่ายไม่

ยุง่ยาก  จาํนวน  214  คน  คิดเป็นร้อยละ  53.50 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยอ่ืนๆ อาทิเช่น ค่านิยมและภาพลักษณ์ 

 ดา้นค่านิยม นักศึกษาส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ 

แนวคิดวธีิ เพือ่นาํไปประยกุตก์ารทาํงาน มากท่ีสุด  จาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ  49 

 ดา้นภาพลกัษณ์  นักศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัในเร่ืองความสาํเร็จดา้นอาชีพ การ

งาน และวชิาชีพของบณัฑิต จาํนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 
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ส่วนที่  4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองหลกัสูตรการศึกษาท่ีหลากหลายตรงกบั

ความตอ้งการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย

รามคาํแหงมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 3.7275 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.46 
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5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 5.1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคญั สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ 0.1745  √ 

อาย ุ 0.4529  √ 

อาชีพ 0.9346  √ 

สถานภาพ 0.7605  √ 

รายไดต่้อเดือน 0.2852  √ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์ 0.0060 √  

ราคา 0.0000 √  

สถานที่ 0.0000 √  

การส่งเสริมทางการตลาด 0.0392 √  

บุคลากร 0.0055 √  

กายภาพ 0.0001 √  

กระบวนการ 0.0000 √  

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอ่ืนๆอาทิ ค่านิยม และภาพลักษณ์ 

ค่านิยม                              0.2560  √ 

ภาพลกัษณ์                       0.0004 √  
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5.2 อภิปรายผล 

 การศึกษางานวิจัยเ ร่ืองการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวจิยัดงัน้ี 

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน จากการวิจัยพบว่า  ลักษณะปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ : ที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขา

บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางหลักสูตร

การศึกษา ปัจจยัทางราคาค่าใช้จ่าย ปัจจยัสถานที่การศึกษา ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด ปัจจัย

บุคลากร และ ปัจจยักระบวนการ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ สาขา

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัดงัน้ี  ปัจจัยหลักสูตรการศึกษา : 

สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของปวิณ  พงษ์โอภาส สมพร พวงเพ็ชร์ และ รัชชนก สวนสีดา (2555) 

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลตอการตดัสนใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ของนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน

ปลายอาํเภอเมืองจงัหวดัลพบุรี จาํนวน 375 คน ผลจากการศึกษาน้ีพบว่า การเปรียบเทียบปัจจยัที่มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ เม่ือจาํแนกตามหลกัสูตรการศึกษาแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั .01 ปัจจัยราคาค่าใช้จ่าย : สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของศศิวิมล แสนเมือง (2554) 

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีของนกัเรียนที่มีผลการ

เรียนดี ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ที่ 6 ที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมสูงสุดในสายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดับรีุรัมย ์จงัหวดัสุรินทร์ และจงัหวดั

ชัยภูมิ จาํนวน 497 คน จากการศึกษาน้ีพบว่าปัจจัยด้านค่าเล่าเรียนมีความสําคัญต่อการเลือก

มหาวิทยาลยัในระดบั หมายถึง ในการเลือกมหาวิทยาลัย นักเรียนมีการคาํนึงถึงปัจจยัด้านค่าเล่า

เรียน ซ่ึงหากมหาวิทยาลยันั้น ๆ มีค่าใชจ่้ายในการเรียนสูง ค่าเทอมแพง มีทุนการศึกษาสนับสนุน

หรือไม่ นกัเรียนก็จะพจิารณาอยา่งมาก เพราะครอบครัวของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งแต่ละครอบครัวมี

ความสามารถในการสนับสนุนด้านการเงินแตกต่างกนั ปัจจัยสถานที่การศึกษา : สอดคล้องกบั

ผลงานวจิยัของ ปวณิ  พงษโ์อภาส สมพร พวงเพช็ร์ และ รัชชนก สวนสีดา (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั

ที่มีผลตอการตดัสนใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายอาํเภอเมือง

จงัหวดัลพบุรี จาํนวน 375 จากการศึกษาน้ีพบว่า การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อ เม่ือจาํแนกตามหลกัสูตรการศึกษาแตกต่างกนัและเม่ือจาํแนกตามสถานท่ีพกัอาศยัแตกต่าง
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กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .001แสดงให้เห็นว่าสถานท่ีตั้งและการเดินทางเป็นปัจจยัที่

นาํมาพิจารณาในการเลือกสถานศึกษา ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด : สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ

ปรียานุช อินเทวา (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทใน

ต่างประเทศ ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งคือ กลุ่มผูม้าติดต่อใชบ้ริการแนะแนวศึกษาต่อ ต่างประเทศใน

ระดับปริญญาโท จาํนวน 400 ตวัอย่าง จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการส่วนใหญ่ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญา โทในต่างประเทศ

อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 ปัจจัยบุคลากร : สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ นงเยาว ์นุชนา

รถ(2555) ศึกษาเร่ืองปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวยั ปีที่1 ปีการศึกษา 2553 มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต จาํนวน220 คน จากการศึกษา

คร้ังน้ีพบว่า พบว่า นักศึกษาที่เลือกศึกษา ต่อสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน

ดุสิตเน่ืองจากคิดว่าคณาจารยมี์ความรู้ ความสามารถ และความ เช่ียวชาญทางการศึกษาปฐมวยั 

รวมถึง ปัจจัยกายภาพ : ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ รัชตนันท ์ หมัน่มานะ (2557) ศึกษาเร่ือง

ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพ ศึกษาจาก

กลุ่มตวัอย่างคือ นักศึกษาที่กาํลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปของมหาวิทยาลัย

กรุงเทพทั้ง 2 วิทยาเขต จาํนวน 400 คน จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่วน

ใหญ่ ยกเวน้ ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง กายภาพ และทุกปัจจยัอ่ืนๆมีความสมัพนัธก์บั

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที่ระดบั 0.05 ปัจจัยกระบวนการ :สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ เครือวลัย ์ช่องลมกรด (2555) ศึกษา

เร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 3 ในจงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง ตรัง กระบ่ี สุราษฏร์ธานี ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง

คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2552 จาํนวน 397 คน จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้น

กระบวนการ ผลการทดสอบค่าไคสแควร์มีนยัสาํคญัทางสถิติ ( = 55.36, df = 6, P = .000 ) แสดง

ว่า มีระบบการติดตามดูแลนักเรียน กบัการตดัสินใจเลือกมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั.001 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ค่านิยม และภาพลักษณ์ จากการวิจยัพบว่า ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงต่างกนั

ซ่ึงมีงานวิจยัที่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของพิศิษฐ์ หิรัญกิจ (2555) 

ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัรามคาํแหงในทศันะของนักศึกษา ประชาชน และ สมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ประชาชน 
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และสมาชิกสภาองคก์าร บริหารส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 2,560 คน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมี

ทศันะต่อภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

5.3 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัย 

 จากผลการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง จากผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนบุคล 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตควรใหค้วามสาํคญักบัการบริการท่ีทาํใหน้กัศึกษามีความ

พึงพอใจมากขึ้ น  และควรมีการจูงใจเพศชายและเพศหญิงให้เข้ามาศึกษามากกว่าน้ี ควรให้

ความสําคัญต่อนักศึกษาที่มีช่วงอายุต ํ่ากว่า 25 ปี และ  อายุ  41-60 ปี เพราะมีช่วงคะแนนการ

ตดัสินใจมากที่สุด เป็นอนัดบั 1 และ2  โดยอธิการบดี ควรมีการจดักิจกรรมพิเศษสําหรับทั้งสอง

กลุ่มน้ี  เพื่อดึงดูดให้เลือกศึกษาต่อปริญญาโท เช่นกิจกรรมประชาสัมพนัธ์พิเศษสาํหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี และกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ตามบริษทัชั้นนาํต่างๆ  เพื่อดึงดูดให้นักศึกษาสนใจศึกษา

ต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงจาํนวนมาก  

จากผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตควรทาํการคน้ควา้ความตอ้งการการของตลาดแรงงาน 

เพื่อพฒันาหลกัสูตรให้มีความหลากหลายตรงกับความตอ้งการของนักศึกษา และควรปฏิรูปการ

เรียนการสอนโดยดึงสถานประกอบการเขา้มามีส่วนร่วม เพื่อเป็นตวัช้ีวดัคุณภาพและความสาํเร็จ

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักศึกษามากยิง่ขึ้น ควรจดัทุนการศึกษาระหว่างการศึกษา 

สนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดีที่มีรายไดน้้อย และมีการผ่อนชาํระค่าเล่าเรียนเพื่อเป็นทางเลือกหน่ึง

ของนักศึกษา สร้างวิทยาเขตใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคาํแหงตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีการเดินทาง

สะดวก หรือมีการจดัซ้ือ จดัจา้ง หรือติดต่อกบัรถประจาํทางเอกชน เพื่อจดัทาํ Shutter Bus เพื่อรับ-

ส่ง นกัศึกษา มีการปรับปรุงเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัใหมี้ความทนัสมยั ประชาสมัพนัธภ์ายในตาม

บริษัทต่างๆ และเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้ น  เช่น ทาง

สถานีโทรทศัน์ มีการคดัเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเขา้มาร่วมงานภายในมหาวิทยาลยั

รามคาํแหงให้มีจาํนวนเพยีงพอ และฝึกอบรมให้คณาอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีไดรั้บการพฒันาในดา้น

ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา มีการจดัเตรียมห้องเรียนและห้องปฏิบติัการให้ทนัสมยัและมี

จาํนวนมากพอเพื่อรองรับจาํนวนนักศึกษา และรักษาความสะอาดภายในมหาวิทยาลยัทั้งห้องเรียน 

ห้องอาหาร และห้องนํ้ า ให้มีความสะอาด มีการบริหารงานเก่ียวกบักระบวนการในการรับสมัคร

ของนกัศึกษาใหมี้ขั้นตอนที่ง่ายและสะดวกมากยิง่ขึ้น ทั้งการรับสมคัรทางอินเตอร์เน็ต รับสมคัรทาง

ส่วนกลาง และรับสมคัรทางภูมิภาคเพือ่ที่จะไดต้รงความตอ้งการของนกัศึกษาใหม้ากยิง่ขึ้น 

จากผลการวจิยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม และภาพลกัษณ์   
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 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตควรมีการประชาสัมพนัธอ์ยา่งสมํ่าเสมอและมีการเชิญ

ศิษยเ์ก่าที่มีความสาํเร็จในวิชาชีพมาบรรยายภายในมหาวทิยาลยั เพือ่ตอกย ํ้าใหน้กัศึกษามองเห็นถึง

ภาพลกัษณ์ถึงความสาํเร็จดา้นอาชีพการงาน  

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

 จากผลการศึกษา ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะอธิกานบดีใหค้วามสาํคญักบัหลายๆปัจจยั โดยเฉพาะ

ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัมากเป็นพิเศษ ทั้งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั เน่ืองจากทุกปัจจยัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

5.3.2ข้อเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง เน่ืองจากมหาวิทยาลัยรามคาํแหงมีจาํนวนนักศึกษาปริญญาโท สาขา

บริหารธุรกิจเป็นจาํนวนมาก 

2.  ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาเ ร่ืองพฤติกรรมในการศึกษาต่อปริญญาโท สาขา

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง เพื่อเป็นแนวทางของมหาวิทยาลยัรามคาํแหงในการกาํหนด

กลยทุธการรองรับนกัศึกษา เพือ่ใหน้กัศึกษาเกิดความพงึพอใจ 

3. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัด้านการพฒันาคุณภาพของสถาบนัที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามคาํแหง เพื่อเป็นแนวทางของ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงในการปรับปรุงคุณภาพ เพือ่ใหน้กัศึกษาเกิดความพงึพอใจ  
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ความพงึพอใจของการทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application  

ในกรุงเทพมหานคร 

Satisfaction of Mobile Banking Transactions Application in Bangkok 

ณฐัสินี อกัษร1 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านลักษณะ

ประชากรศาสตร์  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  และปัจจยัอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความพงึพอใจของการ

ทาํธุรกรรมทางธนาคารผา่น Mobile Application ในกรุงเทพมหานคร   ผูว้จิยัทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบ

ไม่ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอนโดยวิธีแบบตามสะดวก  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชค้ือ  ประชากรที่

ธุรกรรมทางธนาคารผ่าน  Mobile  Application ในกรุง เทพมหานคร จํานวน 400 คน  ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล (สถิติ

พรรณนา)  คือ  ค่าความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าต ํ่าสุด  และค่าสูงสุด  ส่วน

สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้งอิง)  คือ  โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA ในการคาํนวณค่า t-

test และ F-test  ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีช่วงอายุ 30 – 39 ปี 

สถานภาพโสด  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

15,000 – 30,000 บาท  ธนาคารที่ใชบ้ริการได้แก่ธนาคารกสิกรไทย  และความถ่ีในการใชบ้ริการ

ทางธนาคารต่อเดือน  เดือนละ1 – 5 คร้ัง  จากการศึกษายงัพบวา่ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสาํคญั

กบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อความพงึพอใจไดแ้ก่  มีความปลอดภยัของ

ข้อมูลทางการเงินในการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application  ด้านราคาอัตรา

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่มีผลต่อความพึงพอใจไดแ้ก่  การคิดอตัราค่าธรรมเนียมธนาคารในการทาํ

ธุรกรรมทางธนาคารผา่น Mobile Application  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายที่มีผลต่อความพึงพอใจ

ไดแ้ก่  มีความปลอดภยัในการดาวน์โหลด Mobile Application   ดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจไดแ้ก่  มีการจดัการส่งเสริมการขายการในรูปแบบต่าง ๆ ในการใช้บริการการทาํ

ธุรกรรมทางธนาคารผา่น Mobile Application   ดา้นบุคลากรที่มีผลต่อความพงึพอใจไดแ้ก่  มีระบบ 

Call Center ในการใหค้าํปรึกษาแนะนาํรวมถึงตอบคาํถามเก่ียวกบัการใชง้าน  ดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพที่มีผลต่อความพงึพอใจไดแ้ก่  ประหยดัเวลาและลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปธนาคารและ

ทาํธุรกรรมผา่นเคาน์เตอร์ธนาคาร  และดา้นกระบวนการที่มีผลต่อความพงึพอใจไดแ้ก่  มีขอ้ความ 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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แจ้งเตือนในการทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application และแจ้งเตือนข่าวสารต่าง ๆ  

ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ภาพลกัษณ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจไดแ้ก่  ธนาคารพาณิชยช์ั้นนาํที่มีเทคโนโลยี

ทนัสมยั  และความไวว้างใจที่มีผลต่อความพึงพอใจได้แก่  มีความไวว้างใจในระบบรักษาความ

ปลอดภยัของธนาคารทางดา้นขอ้มูลและการทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application ดว้ย

มาตรฐานสากลที่มีความปลอดภยัสูง โดยปัจจยัที่มีระดบันยัสาํคญัไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

 

คาํสําคญั : ธุรกรรมทางธนาคาร, Mobile Application 

Abstract 

 The purposes of this study were to study the differences of demographic characteristics, 

the marketing mixed factors and the other factors which influenced on the satisfaction of Mobile 

Banking Transactions Applications in Bangkok. This study used non - probability sampling method: 

convenient sampling. The sample size consisted of 400 people who used the Banking Mobile 

Application in Bangkok. The questionnaire was designed as instrument for data collection. Due to 

the data analysis: descriptive statistics was used for calculating frequency, percentage, mean, 

standard deviation, minimum, and maximum. For the hypothesis testing, inferential statistics were 

One Way ANOVA to calculate t-test and F-test at significant level of 0.05. 

 The results of the independent study revealed that the majority of respondents were female 

and single. They were between 30 – 39 years old, and they educated in the level of Bachelor’s 

degree. Most of respondents were employees in private companies with having the average monthly 

income between 15,000 – 30,000 Baht. They used the service of Kasikornthai Bank and frequently 

used 1 – 5 times per month. Regarding the marketing mix factors, they considered the importance 

of the product which was the security of financial information and the fee of Banking Mobile 

Transactions Application which was the rate of paying fee.  The satisfaction of distribution was the 

security for downloading application and there were ways of the sales promotion in using Banking 

Mobile Application. Having the call center for giving advices and answering questions was the 

human factor influencing on the satisfaction; moreover, saving time and cost which was the physical 

evidence affected on the satisfaction. For the process factor, there were message alerts of using 

mobile banking transactions applications and giving bank information. Regarding the other factors 

which were the image and trust of bank, the leading banks in high technology and the trust and the 

security systems with international standard were also important. For inferential statistics, 
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satisfaction of Mobile Banking Transactions Application in Bangkok at significant level is the 

physical evidence. 

 

KEYWORDS : BANKING TRANSACTION, MOBILE APPLICATION 
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1.บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

 ปี 2558 นับเป็นก้าวสําคญัแห่งการเปล่ียนแปลงและการปรับกลยทุธ์การตลาดให้ทนักบั 

“ยคุของโลกดิจิตอล”  เน่ืองจากการคิดคน้นวตักรรมเคร่ืองมือ  รูปแบบช่องทางการส่ือสาร  วิธีการ

เขา้ถึงแบรนด์  ตลอดจนเน้ือหาที่ดึงดูดให้ผูบ้ริโภคสนใจและติดตามกลายเป็นเร่ืองที่ทาํได้ง่าย  

สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น   

 จากรายงานของสมาคมโฆษณาดิจิตอล (ประเทศไทย)  พบวา่  จาํนวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตผ่าน

สมาร์ทโฟนและจํานวนผู ้ใช้โซเชียลเน็ตเวิ ร์คเพิ่มขึ้ นมากเม่ือเปรียบเทียบกับก่อนหน้า น้ี   

เช่นเดียวกบัยอดผูใ้ชง้านโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทยในช่วงไตรมาส 2 ปีพ.ศ. 2557  โดยพบว่า

จากจาํนวนประชากรของประเทศไทย (Population) 67.9 ลา้นคน  มีผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตผา่นมือถือ 

(Mobile Internet Users) จาํนวน 44.6 ลา้นคน  ขณะท่ี  ไอดีซี  ซ่ึงเป็นบริษทัวจิยัตลาดดา้นเทคโนโลยี

รายใหญ่ของโลกกล่าวถึงตลาดสมาร์ทโฟนของไทยวา่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในภูมิภาคอาเซียน 

 แนวโน้มการชาํระเงินโดยอุปกรณ์เคล่ือนที่ (Mobile payments) ไดเ้ติบโตขึ้นอยา่งต่อเน่ือง

และมีศกัยภาพที่จะพฒันาให้เป็นช่องทางอันมีบทบาทสําคญัต่อระบบการชาํระเงินในอนาคต  

อยา่งไรก็ดี  ปัจจยัหลกัที่มีผลต่อการใชบ้ริการการชาํระเงินโดยอุปกรณ์เคล่ือนที่  คือ  ความเช่ือมัน่

ของผูบ้ริโภคต่อความมัน่คงปลอดภยัในการใชง้านและความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ  เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคซ่ึงขาดความเช่ือมัน่จะหลีกเล่ียงการใชบ้ริการการชาํระเงินโดยอุปกรณ์เคล่ือนที่  อีกทั้ง

บริการการชาํระเงินโดยช่องทางอุปกรณ์เคล่ือนที่มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงมีความ

ซบัซอ้น  ทาํใหเ้กิดความเส่ียงในรูปแบบใหม่และเพิม่โอกาสที่อาจจะเกิดความเสียหายแก่ผูบ้ริโภค 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงเห็นควรให้มีแนวนโยบาย เร่ือง การเสริมสร้างความ

เช่ือมั่นการชาํระเงินโดยอุปกรณ์เคล่ือนที่ (Guiding Principles for Trusted Mobile Payments) ขึ้น  

เพื่อให้ผูใ้ห้บริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมีการให้บริการโดยอุปกรณ์เคล่ือนที่ (Mobile 

Payment Service Providers) ใชเ้ป็นแนวทางถือปฏิบติัเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการให้บริการการ

ชาํระเงินโดยอุปกรณ์เคล่ือนที่  โดยมีแนวนโยบายเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการยกระดบัมาตรฐาน

การให้บริการเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจและใชช่้องทางการชาํระเงินโดยอุปกรณ์เคล่ือนที่เพิม่

มากขึ้น  ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้การทาํธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทาํได้สะดวก  รวดเร็ว  และมี

ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ((ร่าง) แนวนโยบาย เร่ือง การเสริมสร้างความเช่ือมัน่การชาํระเงินโดยอุปกรณ์

เคล่ือนที่, ธนาคารแห่งประเทศไทย, 7 มกราคม 2559) 

 โลกยคุดิจิตอลทาํใหก้ารใชชี้วติของผูค้นในสังคมง่ายและสะดวกมากขึ้น  ไม่เวน้แมแ้ต่การ

ทาํธุรกรรมทางการเงิน  ที่ในปัจจุบนันอกจากมีอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงที่ช่วยอาํนวยความสะดวก
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ให้กบัลูกคา้ธนาคารแลว้  โมบายแบงกก้ิ์ง  หรือบริการธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือก็เป็นที่นิยมเพิม่

มากขึ้นสาํหรับคนไทย  หลงัจากโทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟนไดรั้บความนิยมอยา่งมากและการ

ให้บริการเครือข่าย 3จี  และ 4จี  เร่ิมขยายพื้นที่ไปยงัทัว่ประเทศ  ส่งผลให้คนไทยสามารถเขา้ถึง

อินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทมื์อถือมากยิง่ขึ้น (ธุรกรรมการเงินง่ายแค่ปลายน้ิวคลิก, เดลินิวส์  หมวดไอ

ที, 20 มกราคม 2558) 

 ดงันั้นธนาคารต่าง ๆ  จึงมีความจาํเป็นที่จะตอ้งพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการการทาํธุรกรรม

ทางธนาคารผา่น Mobile Application  ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายที่มีการใช ้

Smart Phone และ Internet  กนัอยา่งแพร่หลายในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  เพือ่ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการตามไลฟ์สไตล์ในโลกยคุดิจิตอลและเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากขึ้น  ผูศึ้กษาจึงเกิดความ

สนใจที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของการทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application  ใน

กรุงเทพมหานคร  เพื่อกาํหนดและนาํกลยทุธ์มาใชป้รับปรุงการให้บริการของธนาคารผ่าน Mobile 

Application ใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัเพือ่รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด  ซ่ึง

ผลการวิจยัที่ไดน้ั้นจะสามารถทราบถึงปัจจยัที่ลูกคา้พึงพอใจของการทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่าน 

Mobile Application ที่แตกต่างกนัทางดา้นประชากรศาสตร์  ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยั

อ่ืน ๆ เพื่อให้ผูบ้ริหารของธนาคารนาํไปตดัสินใจเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ในการนาํเสนอผลิตภณัฑ์

ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบการให้บริการการทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application  ให้

เหมาะสมกบัลูกคา้  เพื่อให้บริการไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค  เพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิม

และเพิม่ฐานลูกคา้ใหม่ใหก้บัทางธนาคาร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของการทาํ

ธุรกรรมทางธนาคารผา่น Mobile Application ในกรุงเทพมหานคร   

2. เพือ่ศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของการทาํ

ธุรกรรมทางธนาคารผา่น Mobile Application ในกรุงเทพมหานคร   

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของการทาํธุรกรรมทาง

ธนาคารผา่น Mobile Application ในกรุงเทพมหานคร  
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กรอบแนวคดิการวิจัย  

ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

1.เพศ                            2.อาย ุ

3.สถานภาพ                 4.ระดบัการศึกษา 

5.อาชีพ                        6.รายได ้

7.ธนาคารที่ใชบ้ริการ 

8.ความถ่ีในการใชบ้ริการทางธนาคารต่อเดือน 

    

 

 

 

 

 

ปัจจัยอ่ืน ๆ  

1.ภาพลกัษณ์ 

2.ความไวว้างใจ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1.ลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  

รายได ้ ธนาคารที่ใชบ้ริการ  ความถ่ีในการใชบ้ริการทางธนาคารต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความ

พงึพอใจของการทาํธุรกรรมทางธนาคารผา่น Mobile  Application ต่างกนั 

 2.ส่วนประสมทางการตลาด  ประกอบไปดว้ย  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคาอตัราค่าธรรมเนียม

ธนาคาร  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพ  และด้านกระบวนการที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของการทาํธุรกรรมทาง

ธนาคารผา่น Mobile  Application ต่างกนั 

 

ความพงึพอใจของการทาํ

ธุรกรรมทางธนาคารผา่น 

Mobile  Application ใน

กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1.ผลิตภณัฑ ์

2.ราคาอตัราค่าธรรมเนียมธนาคาร 

3.ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4.การส่งเสริมการตลาด 

5.บุคลากร 

6.ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

7.กระบวนการ 
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 3.ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ภาพลกัษณ์และความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของ

การทาํธุรกรรมทางธนาคารผา่น Mobile  Application ต่างกนั 

ประโยชน์ของการวิจัย 

 1. ธนาคารพาณิชยต่์าง ๆ สามารถนาํผลการวจิยัท่ีมีผลต่อความพงึพอใจของการทาํธุรกรรม

ทางธนาคารผา่น Mobile Application ในกรุงเทพมหานครไปประยกุตใ์ชเ้พือ่กาํหนดและนาํกลยุทธ์

มาใชป้รับปรุงการให้บริการของธนาคารผ่าน Mobile Application ให้มีประสิทธิภาพและสามารถ

แข่งขนักบัคู่แข่งขนัเพือ่รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด   

 2. ผูบ้ริหารของธนาคารนําไปตัดสินใจเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ในการนําเสนอผลิตภณัฑ์

ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบการให้บริการการทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application  ให้

เหมาะสมกบัลูกคา้  เพื่อให้บริการไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค  เพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิม

และเพิม่ฐานลูกคา้ใหม่ใหก้บัทางธนาคาร 

 3. ผูใ้ชบ้ริการ Mobile Application  เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการตามไลฟ์สไตล์ในโลก

ยุคดิจิตอลสามารถทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application  ได้อย่างปลอดภัย มีความ

สะดวกรวดเร็วและประหยดัเวลาในการทาํธุรกรรมทางธนาคารและรวมถึงสิทธิและประโยชน์อ่ืน ๆ 

จากการที่ธนาคารต่างแข่งขนักนัเสนอบริการที่ดีที่สุด 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

1.  แนวคดิและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์รวมถึงอาย ุเพศ วงจรชีวติของครอบครัว การศึกษา รายไดเ้ป็น

ตน้ ลักษณะดังกล่าวมีความสําคญัต่อนักการตลาด   เพราะเก่ียวพนักับอุปสงค์ (Demand) ในตวั

สินคา้ทั้งหลาย ซ่ึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีสําคญัดังน้ี        1) อาย ุ 2) เพศ  3)วงจรชีวิต

ครอบครัว  4) การศึกษาและรายได ้(อดุลยจ์าตุรงคกุล 2549, หนา้ 38-39) 

2.  แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 การกาํหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการทางการตลาด(marketing  mix) ของสินคา้นั้น  โดย

พื้นฐานจะมี 4 ตวัไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด  แต่

ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการจะมีความแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของ

สินค้าทั่วไป  กล่าวคือ  จะต้องมรการเน้นถึงพนักงาน  กระบวนการในการให้บริการ  และ

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  ซ่ึงทั้งสามส่วนประสมเป็นปัจจยัหลกัในการส่งมอบบริการ  ดงันั้นส่วน

ประสมทางการตลาดจึงประกอบดว้ย 7Ps (ชยัสมพล  ชาวประเสริฐ, 2547, หนา้ 18)   
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3.แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ  

แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 Maslow เช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นจาํนวนมาก  สามารถอธิบายโดยใชแ้นวโน้มของ

บุคคลในการคน้หาเป้าหมายที่จะทาํให้ชีวิตของเขาไดรั้บความตอ้งการ  ความปรารถนาและไดรั้บ

ส่ิงที่มีความหมายต่อตนเอง  เป็นความจริงที่จะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของ

ทฤษฎีบุคลิกภาพของ  Maslow โดยเขาเช่ือว่ามนุษยเ์ป็น “สัตวท์ี่มีความตอ้งการ” (wanting animal) 

และเป็นการยากที่มนุษยจ์ะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ในทฤษฎีลําดับขั้นความ

ตอ้งการของ Maslow  เม่ือบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเม่ือบุคคลได้รับความพึง

พอใจในส่ิงหน่ึงแลว้ก็จะยงัคงเรียกร้องความพึงพอใจอ่ืน ๆ ต่อไป  ซ่ึงถือเป็นคุณลกัษณะของมนุษย์

ซ่ึงเป็นผูท้ี่มีความตอ้งการจะไดรั้บส่ิง ๆ อยูเ่สมอ 

 Maslow กล่าววา่ความปรารถนาของมนุษยน์ั้นติดตวัมาแต่กาํเนิดและความปรารถนาเหล่าน้ี

จะเรียงลําดับขั้นของความปรารถนาตั้ งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาสูงขึ้ นไปเป็นลําดับ 

(NovaBizz, 2550, มาสโลว,์ คน้เม่ือ18 เมษายน 2559, จาก 

http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Maslow_Theories.htm) 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของการทาํ

ธุรกรรมทางธนาคารผา่น Mobile Application 

 สิริสุดา  รอดทอง  (2556)  ศึกษาเร่ือง  ความตั้งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่

ของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนที่กลุ่มสมาร์ทโฟน  ศึกษาจาก ทดสอบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล

ที่มีผลต่อความตั้งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคล

ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายไดท้ี่แตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจในการดาวน์

โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ที่ไม่ต่างกนั 

2. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของการทาํ

ธุรกรรมทางธนาคารผา่น Mobile Application 

 ธนชัพร  จินดามณีโรจน์  (2556)  ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัที่มีผลต่อประเภทของแอพพลิเคชัน่บน

โทรศพัทเ์คล่ือนที่ประเภทสมาร์ทโฟน  ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร  ศึกษา

จาก  ศึกษาถึงอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด  ท่ีมีผลต่อประเภทของแอพพลิเคชั่น  ผล

การศึกษาพบว่า  ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด  มีเพียงคุณค่าผูบ้ริโภค  ตน้ทุนผูบ้ริโภค  และ

ความสะดวกสบายที่มีผลต่อประเภทของแอพพลิเคชัน่   
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3. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของธนาคารและความไวว้างใจที่มีผล

ต่อความพงึพอใจของการทาํธุรกรรมทางธนาคารผา่น Mobile Application 

 นราทิพย ์ ณ ระนอง  (2557)  ศึกษาเร่ือง  การเปิดรับข่าวสาร  การรับรู้ความเส่ียง  และความ

ตั้งใจใชธ้นาคารผ่านแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือของผูบ้ริโภค  ศึกษาจากการใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  ท่ีมีบญัชีธนาคารเป็นของ

ตนเอง  และเป็นผูท้ี่ใชโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนจาํนวนทั้งส้ิน 400 คน  ขอ้มูลที่ไดน้าํมาวเิคราะห์

ทางสถิติโดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหูคุณ  ผลการศึกษา

พบวา่การรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคดา้นความปลอดภยัเป็นความเส่ียงดา้นที่ส่งผลกระทบต่อความ

ตั้งใจใชบ้ริการธนาคารผา่นโมบายแบงกก้ิ์งแอพพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคมากที่สุด 

3.ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะทาํการสุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ีธุรกรรมทางธนาคาร

ผา่น Mobile  Application ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน  

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มประชากรการที่ทาํธุรกรรม

ทางธนาคารผา่น Mobile Application ในกรุงเทพมหานคร  จาํนวน 400 คน 

 2.ขอบเขตเน้ือหาที่ศึกษาในคร้ังน้ี  ศึกษาเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์  ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ   

 3.ระยะเวลาการศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่วนัที่ 27 มีนาคม 2559 ถึง วนัที่ 17 กรกฎาคม 2559 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

 เค ร่ื อ ง มื อ ที่ ใช้ใน การ ร ว บ ร ว มข้อ มูล สําห รั บ กา ร วิจัยค ร้ั ง น้ี เ ป็น แ บบสอบถาม 

(Questionnaire) สาํรวจปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจของการทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile 

Application ในกรุงเทพมหานคร  ท่ีผูว้ิจัยสร้างขึ้ นจากการศึกษา ข้อมูล ตาราง และงานวิจัยที่

เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

สถิติวิเคราะห์  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป Analysis ToolPak ใน Microsoft 

Excel เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลตวัแปรต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของการทาํธุรกรรมทาธนาคาร

ผา่น Mobile  Application ในกรุงเทพมหานครดงัน้ี 
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1. ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) เพือ่ใชใ้นการบรรยายลกัษณะขอ้มูล ทาํการวเิคราะห์โดยใช ้

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 

1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Derivative) 

2. การทดสอบสมมุติฐาน ผู ้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) แบ่งข้อมูล

ออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

2.1 ใช ้T-Test : Two-Sample Assuming Equal Variances เพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตวั

แปร 2 กลุ่ม 

2.2 ใช ้F-Test จาก Anova :Single Factor เพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตวัแปรที่มากกวา่ 2 

กลุ่ม 

4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการที่ไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  400 คนไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์   

 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน  255 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.75  ช่วงอายุ 30 – 39 ปี

จาํนวน  258 คน  คิดเป็นร้อยละ 64.50  สถานภาพโสดจาํนวน 278 คน  คิดเป็นร้อยละ 69.50 ระดบั

การศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 341 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.25  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนจาํนวน 263 

คน  คิดเป็นร้อยละ 65.75  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาทจาํนวน 320 คน  คิดเป็นร้อยละ 

80.00  ธนาคารที่ใช้บริการได้แก่ธนาคารกสิกรไทยจาํนวน 102 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.50  และ

ความถ่ีในการใช้บริการทางธนาคารต่อเดือน  เดือนละ 1 – 5 คร้ังจาํนวน 236 คน  คิดเป็นร้อยละ 

59.00 

ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ด้านด้านผลิตภณัฑ ์ ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจได้แก่  มีความ

ปลอดภยัของขอ้มูลทางการเงินในการทาํธุรกรรมทางธนาคารผา่น Mobile Application  จาํนวน 195 

คน  คิดเป็นร้อยละ 48.75 

 ดา้นราคาอตัราค่าธรรมเนียมธนาคาร  ผลจากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพงึพอใจ

ไดแ้ก่  การคิดอตัราค่าธรรมเนียมธนาคารในการทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application  

จาํนวน 161 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.25 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจยัที่มีผลต่อความพงึพอใจไดแ้ก่  มี

ความปลอดภยัในการดาวน์โหลด Mobile Application  จาํนวน 197 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.25 
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  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจไดแ้ก่  มี

การจดัการส่งเสริมการขายการในรูปแบบต่าง ๆ ในการใชบ้ริการการทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่าน 

Mobile Application   จาํนวน 173 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.25 

 ด้านบุคลากร  ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจได้แก่  มีระบบ Call 

Center ในการให้คาํปรึกษาแนะนาํรวมถึงตอบคาํถามเก่ียวกบัการใชง้าน  จาํนวน 184 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 46.00 

 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจได้แก่  

ประหยดัเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคารและทาํธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

จาํนวน 191คน  คิดเป็นร้อยละ 47.75 

 ดา้นกระบวนการ  ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจไดแ้ก่  มีขอ้ความ

แจ้งเตือนในการทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application และแจ้งเตือนข่าวสารต่าง ๆ  

จาํนวน 186  คน  คิดเป็นร้อยละ 46.50 

ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัอ่ืน ๆ 

ภาพลักษณ์ของธนาคาร  ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจได้แก่  ธนาคาร

พาณิชยช์ั้นนาํที่มีเทคโนโลยทีนัสมยั  จาํนวน 267  คน  คิดเป็นร้อยละ 66.75 

 ความไวว้างใจ  ผลจากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพงึพอใจไดแ้ก่ มีความไวว้างใจ

ในระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคารทางด้านขอ้มูลและการทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่าน 

Mobile Application ด้วยมาตรฐานสากลที่มีความปลอดภัยสูง  จาํนวน 211  คน  คิดเป็นร้อยละ 

52.75 

ส่วนที่ 4 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของการทาํธุรกรรมทางธนาคารผา่น Mobile Application ใน

กรุงเทพมหานคร 

 จ า ก ก า ร สํ า ร ว จ พ บ ว่ า   ผู ้ท ํา ธุ ร ก ร ร ม ท า ง ธ น า ค า ร ผ่ า น  Mobile Application ใ น

กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในดา้นฟรีค่าธรรมเนียมในการดาวน์โหลดติดตั้งและการใชง้าน 

และการคิดอตัราค่าธรรมเนียมธนาคารในการทาํธุรกรรมทางธนาคารผา่น Mobile Application  มาก

ที่สุดคือ 5.45 คะแนน  และมีความพงึพอใจนอ้ยที่สุดในดา้นพนกังานมีความรู้  ใหข้อ้มูลที่น่าเช่ือถือ

และมี Call Center ในการใหบ้ริการ  คิดเป็น 4.31 คะแนน 
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5.ผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคญั 
สอดคล้องกับ 

สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกับ 

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์     

เพศ 0.6041   

อาย ุ 0.2451   

สถานภาพ 0.2966   

ระดบัการศึกษา 0.0838   

อาชีพ 0.2604   

รายได ้ 0.1780   

ธนาคารที่ใชบ้ริการ 0.2606   

ความถ่ีในการใช้บริการทางธนาคารต่อ

เดือน 0.1881  
 

 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
    

ผลิตภณัฑ ์ 0.5247   

ราคาอตัราค่าธรรมเนียมธนาคาร 0.2057   

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.3561   

การส่งเสริมการตลาด 0.2086   

บุคลากร 0.3082   

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 0.0481   
กระบวนการ 0.4052   

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอ่ืน ๆ        

ภาพลกัษณ์ 0.5060   

ความไวว้างใจ 0.4052    
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อภิปรายผล 

 การศึกษางานวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile 

Application ในกรุงเทพมหานครไดน้าํแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปราย

ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 1.ลกัษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั  จากการวจิยัพบวา่ลกัษณะประชากรศาสตร์ : เพศ  

อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ ธนาคารที่ใชบ้ริการ  ความถ่ีในการใชบ้ริการทาง

ธนาคารต่อเดือนที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพงึพอใจของการทาํธุรกรรมทางธนาคารผา่น Mobile  

Application ต่างกัน  ซ่ึงมีงานวิจยัที่สอดคล้องกันกับผลการวิจยัของ  สิริสุดา  รอดทอง  (2556)  

ศึกษาเร่ือง  ความตั้งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นของผูใ้ช้โทรศพัท์เคล่ือนที่กลุ่ม

สมาร์ทโฟน  ศึกษาจาก ทดสอบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการดาวน์

โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  

อาชีพ  และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นที่ไม่

ต่างกนั 

 2.ส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกนั  จากการวิจยัพบว่าส่วนประสมทางการตลาด : 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของการทาํธุรกรรมทางธนาคาร

ผ่าน Mobile  Application ต่างกนั  ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกนักบัผลการวิจยัของ  แพรวดี  ณ นคร  

(2555)  ศึกษาเร่ือง  กลยทุธ์และประสิทธิผลของแบรนด์แอพพลิเคชัน่ในธุรกิจบริการ  ศึกษาจาก  

จากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผูท้ี่ใช้แอพพลิเคชั่นขององค์กรธุรกิจบริการผ่านสมาร์ทโฟนในเขต

กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 412 คน ผลการวจิยัพบวา่  กลยทุธข์องการสร้างแบรนดแ์อพพลิเคชัน่ตอ้ง

วางวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจน  ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  แอพพลิเคชัน่ที่สร้างขึ้นตอ้งอาํนวย

ความสะดวกรวดเร็ว  ประหยดัเวลา  ใชง้านง่าย  ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง  สร้างเป็นช่องทางการใชบ้ริการ

และการส่งเสริมการขาย  มีส่วนของบตัรสมาชิกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  มีบริการระบุตาํแหน่งและสถานที่  

และสามารถทาํงานไดภ้ายใตข้อ้จาํกดัของเครือข่ายเทคโนโลยคีวามเร็วสูง 

 3.ปัจจยัอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกนั  จากการวจิยัพบวา่ปัจจยัอ่ืน ๆ : ภาพลกัษณ์และความไวว้างใจที่

แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของการทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile  Application 

ต่างกนั  ซ่ึงมีงานวิจยัที่สอดคลอ้งกนักบัผลการวิจยัของ  อาํนาจ  เขมะบุลกุล  (2558)  ศึกษาเร่ือง  

แนวทางการดาํเนินกลยทุธ์ทางการตลาดของธนาคารพาณิชยไ์ทยตามความคาดหวงัของผูส้นในใช้

บริการในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ศึกษาจาก  การใชแ้บบสัมภาษณ์กลุ่ม

ตวัอยา่งในเขตนครเวียงจนัทน์จาํนวน 447 ตวัอยา่ง  โดยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย  วิเคราะห์โดยใช้

สถิติที่ใชไ้ดแ้ก่  ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  มาตรฐานการวเิคราะห์เสน้ทาง  ผล
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การศึกษาพบวา่  ในส่วนของความคาดหวงั  ในความไวว้างใจนั้น  พบวา่ผูส้นใจใชบ้ริการไม่ได้ให้

ความสาํคญัในเร่ืองความไวว้างใจมากเท่าท่ีควร   

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1.ลกัษณะประชากรศาสตร์กลุ่มที่มีการทาํธุรกรรมทางการธนาคารผา่น Mobile Application 

ไดแ้ก่ช่วงอาย ุ30 – 39 ปี  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท  

ความถ่ีในการทางธนาคารต่อเดือน เดือนละ 1 – 5 คร้ัง  ทางธนาคารสามารถขยายฐานกลุ่มลูกคา้

กลุ่มที่มีช่วงอาย ุ40 – 49 ปี  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาทและ 50,001 บาทขึ้นไป  ที่มี

ความถ่ีในการทาํธุรกรรมทางธนาคารต่อเดือนตั้งแต่ 6 – 10 คร้ังและมากกวา่เดือนละ 10  คร้ัง 

 2.ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีความปลอดภยัของขอ้มูลทางการเงินในการทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่าน 

Mobile Application  ยงัมีประชากรบางกลุ่มท่ียงัไม่ใชบ้ริการการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่น Mobile 

Application  เน่ืองจากยงัไม่เช่ือมัน่ในความปลอดภยัของผลิตภณัฑว์่าจะมีความปลอดภยัต่อขอ้มูล

ทางการเงิน หากทางธนาคารทาํให้คนกลุ่มน้ีเช่ือมัน่ในตวัผลิตภณัฑว์่ามีความปลอดภยัของขอ้มูล

ทางการเงินในการทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application ก็จะขยายฐานลูกคา้ไดม้ากขึ้น  

และควรมีการพฒันา Application ใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 3.ดา้นบุคลากร  มีระบบ Call Center ในการใหค้าํปรึกษาแนะนาํรวมถึงตอบคาํถามเก่ียวกบั

การใชง้าน  เน่ืองจาก Mobile Application ยงัเป็นเร่ืองใหม่สาํหรับยคุน้ี  ประชากรบางกลุ่มที่ยงัไม่มี

ความรู้ในการใชง้านจึงจาํเป็นตอ้งมี ระบบ Call Center เพื่อให้คาํปรึกษาแนะนาํรวมถึงตอบคาํถาม

เพือ่อาํนวยความสะดวกในการใชง้านมากขึ้น 

 4.ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  ประหยดัเวลาและลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปธนาคาร

และทาํธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  โดยเป็นปัจจยัที่มีระดับนัยสาํคญัของผูท้ี่ทาํธุรกรรมทาง

ธนาคารผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเลือกทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่านทาง Mobile Application  ซ่ึงจะทาํ

ให้ธนาคารสามารถลดตน้ทุนในการเปิดสาขาใหม่  ลดตน้ทุนค่ากระดาษ ฯ  ธนาคารควรตระหนกั

ถึงความสาํคญัน้ีเป็นอยา่งมาก 

 5.ดา้นความไวว้างใจ  มีความไวว้างใจในระบบรักษาความปลอดภยัของธนาคารทางดา้น

ข้อมูลและการทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application ด้วยมาตรฐานสากลท่ีมีความ

ปลอดภัยสูง  เน่ืองจากการที่ประชากรพึงพอใจในการทําธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile 

Application นั้นมีความไวว้างใจระบบรักษาความปลอดภยัของธนาคารทางดา้นขอ้มูล  ทางธนาคาร

ควรรักษามาตรฐานน้ีไว ้
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ข้อเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.ในการทาํการวิจยัคร้ังต่อไปอาจศึกษาความพึงพอใจของการทาํธุรกรรมทางธนาคารผ่าน 

Mobile Application เป็นกรณีเฉพาะของแต่ละธนาคาร 

 2.ในการทาํการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัทศันคติ  ค่านิยม  แนวคิด  ที่มีผลต่อความ

พงึพอใจของการทาํธุรกรรมทางธนาคารผา่น Mobile Application 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทเีอส เดนิทางในพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร 

Influence Satisfaction Factors for Selection of BTS Skytrain Service 

Transportation in Bangkok Area 

จกัรพรรดิ กองศกัด์ิ1 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด และปัจจยัส่วนอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTSใน

การเดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยวธีิแบบ

ตามสะดวก ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือได้แก่กลุ่มบุคคลทั่วไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัท นักเรียนและนักศึกษา ที่ เ ลือกใช้บริการรถไฟฟ้า BTS เ ดินทางในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล(สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน(สถิติอา้งอิง)คือ ใชส้ถิติ One-

Way ANOVA ในการคาํนวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลจากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีอายุ

อยูใ่นช่วง 25 – 40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ีย/เดือน 15,001 – 

30,000 บาท อาศยัอยูค่อนโดมิเนียม มีระยะทางจากบา้นมาท่ีทาํงาน 11 – 20 กม. และเวลาที่ออกจาก

บา้นไปทาํงาน 06.01 – 07.00 น. สําหรับปัจจัยส่วนผสมการตลาด ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่เลือกใช้

บริการรถไฟฟ้า BTS เพราะมีเสน้ทางหลากหลายใหเ้ลือก ราคาตัว๋โดยสารมีความเหมาะสม สถานที่

จัดจาํหน่ายตั๋วโดยสารตั้ งอยู่บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน ช่องทางจัดจาํหน่ายทราบได้จากท่ีสถานี

รถไฟฟ้า BTS บุคลากรบริการดว้ยความสุภาพ ประหยดัเวลาในการเดินทางและมีบริการสถานที่

จอดรถในบริเวณสถานี อีกทั้งปัจจยัอ่ืนๆทางด้านภาพลักษณ์องค์กรที่บริหารโดยมืออาชีพและ

ค่านิยมในการใชบ้ริการเพราะมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ปัจจยัที่มีนยัสาํคญัไดแ้ก่ปัจจยั

ส่วนบุคคล เพศ ระดบัการศึกษา ที่พกัอาศยั ระยะทาง เวลาที่เดินทางออกจากบา้นไปทาํงาน และ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ การส่งเสริมการตลาด 

คาํสําคญั : ความพงึพอใจ, รถไฟฟ้าบีทีเอส, การเดินทาง 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

339 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

Abstract 

 The purpose of this research aimed to clarify the differences of Personal factors the 

Marketing mix and other factors that Influence Satisfaction Factors for Selection of BTS Skytrain 

Service Transportation in Bangkok Area. The research sample is not a probability. According to a 

convenient method, the sample used was a general customer a group Authorities Employees 

Students and Undergraduate study that transported by BTS service in Bangkok area. A total of 400 

questionnaires were used to collect data. The statistics used to analyze data (descriptive statistics) 

the frequency percentage average standard deviation minimum and maximum valuesof the statistics 

used to test hypotheses (statistical reference) is statistically One-Way ANOVA to calculate the 

value. t-test and F-test at the 0.05 significance level. 

 The research found that personal factors. Most of the respondents were male, age range 25-

40 years of undergraduate study company employees the average income / month 15,001-30,000 

baht condominium resident the distance from home to work 11-20 km and the time away from home 

to work 6:01 to 7:00 am. For the marketing mix most passengers choose to use the BTS route 

because there are a variety to choose from. Ticket prices are reasonable Venue Ticket booth located 

noticeable. Channel information from the BTS platform service personnel with courtesy. Save travel 

time and provides a place to park the car in the station area. The other factor such as image that the 

organization managed by a professional and the popularity of the service because it is fast 

transportation. And a significant level of personal factors such as sex, education, shelter, distance, 

time to travel from home to work. Including factors, the marketing mix as Promotion 

 

Keywords: Satisfaction, BTS Skytrain, Transportation 
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1.บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 เ น่ืองจากปัจจุบันสภาพปัญหาการจราจรติดขัด ตามเมืองหลวงทั่วโลกแ ล ะ ใน

กรุงเทพมหานครซ่ึงเกิดจากการมีรถยนตจ์าํนวนมาก เน่ืองจากรัฐบาลไม่มีมาตรการควบคุมจาํนวน

รถยนตอี์กทั้งพื้นที่ถนนไม่เพียงพอกบัปริมาณรถยนตท์ี่เพิ่มขึ้นทุกปี การเผาผลาญนํ้ ามนัอยา่งสูญ

เปล่าขณะรถติดซ่ึงก่อให้เกิดการสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจ เสียเวลาอยา่งมากในการเดินทาง เกิด

มลพิษจากควนัเสียของรถยนตท์ี่ปล่อยออกมา รวมทั้งการเสียสุขภาพจิตของผูใ้ช้รถใช้ถนน เกิด

ความเครียดขณะเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัว, รถแท็กซ่ี, รถเมล์ หรือแม้ว่าประชาชน

บางส่วนจะหันไปเลือกใชบ้ริการโดยสารทางเรือแทนแต่ก็อาจจะมีความเส่ียงและเร่ืองอุบติัเหตุที่

อาจจะเกิดขึ้ น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางจึงเกิดขึ้ นและเร่ิม

ให้บริการคร้ังแรกเม่ือวนัที่ 5 ธนัวาคม 2542  ซ่ึงเรียกช่ือว่ารถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ    6 รอบพระ

ชนมพรรษา หรือเรียกกันทั่วไปว่า รถไฟฟ้า BTS(BTS Skytrain) ซ่ึงได้รับความนิยมเร่ือยมา 

เน่ืองจากเป็นระบบการเดินทางโดยรถไฟฟ้าที่ทนัสมัย วิ่งลอยฟ้า ทาํให้มองเห็นทิวทศัน์อาคาร

บา้นเรือน มีการตั้งราคาที่เหมาะสมแยกประเภทผูใ้ชบ้ริการ นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทัว่ไป 

แบ่งประเภทตัว๋โดยสารเป็นรายวนั/รายเดือน เช่นบตัรโดยสารบีทีเอส สมาร์ทพาส (BTS Smart 

Pass) เป็นตน้ สถานที่จาํหน่ายตัว๋โดยสารรถไฟฟ้า BTS มีความสะดวกสบาย สงัเกตง่ายเพราะตั้งอยู่

บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน มีการคมนาคมเขา้ถึงสะดวก มีทุกสถานีและมีป้ายแสดงทิศทางตน้ทาง

ปลายทางเขา้ใจง่ายพร้อมบอกราคาตามระยะทาง พนักงานและเจา้หน้าที่ให้บริการรวดเร็วพร้อม

อาํนวยความสะดวกกับผูโ้ดยสารด้วยความสุภาพและแก้ปัญหาด้วยความฉับไวอย่างทนัช่วงที 

เน่ืองจากการขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสาํคญัอยา่งมากในการใชชี้วิตประจาํวนั

ของประชาชน เพราะทาํใหใ้ชเ้วลาในการเดินทางนอ้ยลง กาํหนดเวลาไดแ้น่นอนประหยดัค่าใชจ่้าย 

ไม่เครียด ลดการเกิดอุบติัเหตุและช่วยลดมลพิษทางอากาศ ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มี

ผลต่อความพงึพอใจเลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือ่ศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพงึพอใจเลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้า 

BTS เดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจเลือกใช้

บริการรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัอ่ืนๆเช่น ภาพลกัษณ์และค่านิยมที่มีผลต่อความพึงพอใจ

เลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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1.3 กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

ความพึงพอใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้า BTS 

เดินทางในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

1. ภาพลกัษณ์ 

2. ค่านิยม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1.  ผลิตภณัฑ ์  

2. ราคา  

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด  

5. บุคลากร  

6. ลกัษณะทางกายภาพ  

7.  กระบวนการ  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3.ระดบัการศึกษา 

4.อาชีพ 

5.รายได ้

6.ที่พกัอาศยั 

7.ระยะทางจากบา้นมาที่ทาํงาน 

8.เวลาที่เดินทางออกจากบา้นเพื่อ

ไปทาํงาน 
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1.4 สมมุติฐานในการศึกษา 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ท่ีพกัอาศัย 

ระยะทางจากบา้นมาที่ทาํงาน และเวลาที่เดินทางออกจากบา้นเพื่อไปทาํงานที่แตกต่างกนั มีผลต่อ

ความพงึพอใจเลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และกระบวนการที่แตกต่างกนั มีผลต่อ

ความพงึพอใจเลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วยภาพลักษณ์และค่านิยมที่แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ

เลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครต่างกนั 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1. ผูใ้หบ้ริการรถไฟฟ้า BTS สามารถนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึง

พอใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไปเป็นข้อมูลเพื่อให้

ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความสะดวกสบายมากขึ้นในส่วนของ เสน้ทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาท่ีใช้

ในการเดินทาง รวมทั้งการออกแบบหอ้งผูโ้ดยสารสาํหรับผูห้ญิง เด็กและคนชราใหเ้หมาะสม 

 2. ผูใ้หบ้ริการรถไฟฟ้า BTS สามารถนาํผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อความพงึพอใจเลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครไปปรับปรุงการ

บริการที่รวดเร็วฉับไว พนักงานมีความรู้ ความสามารถ มีความสุภาพพร้อมให้ความช่วยเหลือและ

แกไ้ขปัญหาอยา่งทนัท่วงที มีสภาพห้องโดยสารที่สะอาด บริการที่จอดรถอยา่งเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของผูโ้ดยสาร อาคารสถานีมีความสะดวกสําหรับคนพิการ ช่องทางการจดัจาํหน่ายตัว๋

สะดวกรวดเร็ว มีตัว๋รายวนัและตัว๋รายเดือนที่มีส่วนลดให้ ความสะดวกในการเติมเงินเพิ่ม รวมทั้ง

การกาํหนดราคาค่าโดยสารทีเ่หมาะสมกบัการใหบ้ริการ 

 3. ผูใ้ห้บริการรถไฟฟ้า BTS สามารถนาํผลการวิจยัภาพลกัษณ์และค่านิยมที่มีผลต่อความ

พึงพอใจเลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาปรับปรุงองคก์รให้ได้

ตามมาตรฐานสากลโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นองค์กรที่บริหารงานด้วยผูบ้ริหารมืออาชีพ เป็น

องคก์รมหาชนที่กาํกบัดูแลโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ประเทศไทยซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์ที่ทาํให้เกิดความ

น่าเช่ือถือ สร้างค่านิยมในการใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ท่ีรวดเร็ว ทนัสมยั ปลอดภยั ประหยดัเวลา

และคุม้ค่ากบัการเดินทางมากกวา่การใชบ้ริการประเภทอ่ืนๆ 
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2. การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 เบญจมาภรณ์ มะวิญธร(2545 : หน้า 3) ไดก้ล่าววา่ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึงปัจจยัส่วนตวั

ของบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายงุานและเงินเดือน 

 ทิพ ย์ สุดา  ลีลา ศิ ริ คุณ(2545 :หน้า   7) ให้ความหมายของปัจจัยส่วนบุคคลว่ า คื อ

ลักษณะเฉพาะของบุคคลทั่วไปได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ 

ประสบการณ์ การปฏิบติังานและตาํแหน่ง 

2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ 

และด้านกระบวนการ 

 (Philip Kotle) 2003. (อ้างถึงใน ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. 2548 :หน้า  29) กล่าวไวว้่า

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดที่ใชส้าํหรับ

ธุรกิจบริการเพื่อทาํให้เกิดการบริหารคุณภาพรวม (Total Quality Management) ที่จะสร้างคุณค่า

ใหก้บัลูกคา้ โดยคาํนึงถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส่วนสาํคญั ส่วนประสมทางการตลาดดั้งเดิม

ถูกพฒันาขึ้นมา สําหรับธุรกิจการผลิตสินคา้ที่จบัตอ้งได้แต่สําหรับผลิตผลิตภณัฑ์บริการนั้น มี

ลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสินคา้บริการ คือ ไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ดด้งันั้น ผูใ้ห้บริการจึงเป็น

ส่วนหน่ึงของการบริการด้วย ปัญหาการรักษาคุณภาพของการบริการนั้นคือ ไม่สามารถควบคุม

คุณภาพของการบริการได้เหมือนกบัสินคา้ท่ีจบัตอ้งได้ จึงจาํเป็นตอ้งนําเคร่ืองมือทางการตลาด

บริการ 7P’s เขา้มาช่วยบริหารจดัการกับธุรกิจ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ หรือการบริการราคา สถานที่

ให้บริการ หรือช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ

การใหบ้ริการ และดา้นการสร้างลกัษณะ ทางกายภาพ 

2.3 แนวคดิและทฤษฏีอ่ืนๆที่ประกอบด้วยภาพลักษณ์และค่านิยม 

 วิรัช ลภิรัตนกล(2535: หน้า 76) สรุปความหมายของภาพลกัษณ์ว่าคือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจ

ของคนเรา อาจเป็นภาพที่มีต่อส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได ้เช่น ภาพที่มีต่อบุคคล องคก์าร สถาบนั 

ฯลฯ และภาพดงักล่าวน้ีอาจเป็นภาพที่ส่ิงเหล่าน้ี กล่าวคือ บุคคล องคก์าร สถาบนั ฯลฯ หรือส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงสร้างใหเ้กิดขึ้นในใจเราหรืออาจเป็นภาพท่ีเรานึกสร้างเองก็ได ้

 Raths, Harmin, & Simon (1996, pp. 28-30) เกณฑก์ารพจิารณาค่านิยม การพจิารณาวา่ส่ิง

ใด เป็นค่านิยมหรือไม่นั้น มีเกณฑก์ารพจิารณาดงัน้ี 1. ค่านิยมจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเลือกอยา่ง

อิสระไม่มีการบงัคบั  2. ค่านิยมจะตอ้งเป็นการเลือกจากส่ิงที่ให้เลือกหลาย ๆ  อยา่ง ถา้มีตวัเลือกให้

เลือกเพียงอยา่งเดียวหรือจาํเป็นตอ้งเลือก ก็ไม่ถือว่าเป็นค่านิยม  3.ส่ิงที่เลือกมานั้น เป็นส่ิงที่บุคคล
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ได้มีการพิจารณาไตร่ตรองถึงขอ้ดีขอ้เสียอย่างรอบคอบแลว้ 4. เป็นส่ิงที่บุคคลยึดถือ ถนอมและ

เทิดทูนรักษา เพราะเห็นวา่เป็นส่ิงที่มีคุณค่า 5. เป็นส่ิงที่บุคคลภาคภูมิใจ ยนิดีที่จะยอมรับ สนบัสนุน 

และแสดงออกอย่างเปิดเผย 6. ตอ้งเป็นส่ิงที่ได้ปฏิบติัตามที่ตนได้เลือกเอาไว ้มิใช่เพียงแต่คาํพูด 

หรือยอมรับแต่อยา่งเดียว  7. ตอ้งเป็นส่ิงที่บุคคลนั้นปฏิบติัซํ้ าบ่อย ๆ มิใช่ปฏิบติัเพยีงคร้ังเดียว 

2.4 แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 วารุณี ตันติวงศ์วาณิช และคณะ (2546: หน้า 7) กล่าวว่า ความพอใจของลูกคา้ (Customer 

satisfaction) ขึ้นอยูก่บัประโยชน์หรือคุณค่าท่ีรับรู้ไดจ้ากการใช้ผลิตภณัฑ ์ เม่ือเทียบกบัส่ิงท่ีลูกคา้

คาดหวงั ซ่ึงหากประโยชน์ที่ไดรั้บจากผลิตภณัฑต์ ํ่ากว่าที่ผูซ้ื้อคาดหวงัไว ้ผูซ้ื้อจะรู้สึกไม่พอใจใน

ผลิตภณัฑน์ั้น ในทางตรงขา้มกนัหากประโยชน์ที่ไดรั้บสอดคลอ้งหรือเกินกวา่ที่ผูซ้ื้อคาดหวงั ผูซ้ื้อ

จะรู้สึกพอใจหรือประทบัใจ 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจ 

 ฐิติรัตน์ บํารุงบ้าน(2551) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการให้บริการกับ

พฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลในเขตกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส) โดยใชก้ลุ่ม

ตวัอยา่ง ผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลในเขตกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส) สายสี

ลมและสายสุขุมวิท จาํนวน 400  คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่แบบสอบถาม สถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติพื้นฐาน การทดสอบค่า t-test และ F-test ผล

การศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานะภาพ อาชีพและรายไดต่้างกนั 

มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 ชุติมณฑน์ วิมูลชาติ (2553) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของกลุ่มคนทาํงานในการใชบ้ริการ

รถไฟฟ้าบีทีเอส โดยใชก้ลุ่มคนทาํงานที่เคยใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จาํนวน 400  คน เคร่ืองมือที่

ใช้ในการวิจยัได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

ค่าสถิติพื้นฐาน การทดสอบค่า t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สถานะภาพ อาชีพและรายไดต่้างกนั มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีที

เอส แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจ 

 ฐิติรัตน์ บํารุงบ้าน(2551) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการให้บริการกับ

พฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลในเขตกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส) โดยใชก้ลุ่ม

ตวัอยา่ง ผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลในเขตกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส) สายสี

ลมและสายสุขุมวิท จาํนวน 400  คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่แบบสอบถาม สถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติพื้นฐาน การทดสอบค่า t-test และ F-test ผล
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การศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การให้บริการดา้นขบวนรถ ดา้นราคาค่าโดยสาร 

ดา้นการบริการ และดา้นระบบความปลอดภยั ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลในเขตกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 นริศรา เหลืองสฤษดิ์ (2556) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าเช่ือมท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการรถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ จาํนวน 400  คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่แบบสอบถาม สถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติพื้นฐาน ใชก้ารวิเคราะห์ t-test และF-test ความแปรปรวนทาง

เดียว(One-way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ด้าน

บุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้น

กระบวนการ และดา้นการส่งเสริมตลาด มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลในเขตกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวกับข้อมูลอ่ืนๆประกอบด้วยภาพลักษณ์และค่านิยมที่มีผลต่อความพึงพอใจ 

 ประกิต (2549) ได้ทาํการศึกษาวิจยั เร่ืองการเปรียบเทียบทศันคติของผูใ้ช้บริการที่มีต่อ

ระบบขนส่งมวลชนของบริษทัระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจาํกัด (มหาชน) (บีทีเอส) และการ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (เอ็มอาร์ทีเอ) เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบทัศนคติของ

ผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อทั้งสอง ทาํการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มผูใ้ชบ้ริการทั้งสองระบบ 

จาํนวน 400 ตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะใชว้ธีิการคดัเลือกตวัอยา่งแบบโควตา โดยเก็บกลุ่ม

ตวัอยา่งที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จาํนวน200 ตวัอยา่ง และ เอ็มอาร์ทีเอ จาํนวน 200 ตวัอยา่ง สถิติที่

ใชไ้ดแ้ก่ค่าความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียและการทดสอบสมมุติฐานโดยใช ้ Chi-square Test และ Paired-

samples t-test จากการศึกษาพบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอาย ุ21-30 ปีอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชนระดับการศึกษาปริญญาตรีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท การ

เดินทางส่วนใหญ่ใชบ้ริการระบบขนส่งมวลชนทุกประเภทเป็นประจาํทุกคร้ัง ความนิยมเลือกใช้

รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีเอ ในการเดินทางมากกวา่บีทีเอส และจากการทดสอบความสมัพนัธพ์บวา่รายได้

เฉล่ียต่อเดือนมีความสมัพนัธก์บัการนิยมใชร้ถไฟฟ้าทั้ง 2 ระบบ 

 ณพลพงษ์ เสาะสมบูรณ์(2549) ศึกษาเร่ืองวฒันธรรมองคก์ร ค่านิยม ที่มีผลต่อความพอใจ

ในชีวิตความเป็นอยูข่องพนักงานฟอร์ด โอเปอร์เรชนัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  โดยศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง เป็นพนกังานฟอร์ด โอเปอร์เรชนัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  ประกอบดว้ย 10 ฝ่าย จาํนวน 216 

คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติพื้นฐาน ใชก้ารวิเคราะห์ t-test และF-test การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยที่สุด การวิเคราะห์
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ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติ  ความสัมพันธ์อย่างง่าย ของเพียร์สัน(Pearson Product Moment 

Correlation) ผลการวิจยัพบว่า ส่วนค่านิยมของพนักงานดา้นแรงกระตุน้ ดา้นความมีเหตุผล ดา้น

ความกลา้เส่ียง ดา้นทาํงานเป็นกลุ่ม มีความสมัพนัธก์บัความพอใจในชีวติความเป็นอยูข่องพนักงาน

ในระดบัค่อนขา้งตํ่าและความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ 

0.05   

3. ระเบียบวธีิวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่กลุ่มบุคคลทัว่ไป ขา้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัท นักเรียนและนักศึกษา ที่ เ ลือกใช้บริการรถไฟฟ้า BTS เ ดินทางในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

3.2 ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัน้ีไดแ้ก่กลุ่มบุคคลทัว่ไป ขา้ราชการ พนกังาน

รัฐวิสาหกิจพนักงานบริษทั นักเรียนและนักศึกษาที่เลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

 2. ขอบเขตของเน้ือหาที่ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด (7P) และปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ภาพลกัษณ์และค่านิยม 

 3. ระยะเวลาที่ศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่ วนัที่ 26 มี.ค.2559 – 24 ก.ค. 2559 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามชนิดโครงสร้าง (Structured questionnaire) 

ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น เพื่อนาํไปสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 

3.4 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) วิธีสถิติเชิงบรรยายหรือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง

 พรรณนา จะใช้สถิติค่าความถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ค่าต ํ่าสุด(Minimum) ค่าสูงสุด(Maximum) ในการอธิบาย

ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ

ดา้นกระบวนการและปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ยภาพลกัษณ์และค่านิยมของผูต้อบแบบสอบถาม ที่มี

ผลต่อความพงึพอใจเลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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2) วิธีสถิติเชิงอ้างอิงหรือเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ จะนาํ

ขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ โดยใชค้่าสถิติต่าง ๆในการวิเคราะห์ ดงัน้ี เปรียบเทียบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ีย ของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระจากกนัใชส้ถิติ t-test independent ใชเ้พื่อทดสอบ

สมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคล เฉพาะปัจจยัเพศ แต่ถา้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ที่มากกวา่ 

2 กลุ่ม โดยใชส้ถิติ F-test ใชว้ิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบ

สมมติฐานลักษณะทางประชากร ซ่ึงได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน ที่พกัอาศยั 

ระยะทางจากบา้นมาที่ทาํงานและเวลาท่ีเดินทางออกจากบา้นเพือ่ไปทาํงาน 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการที่ไดศึ้กษางานวจิยัของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 ผลจากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จาํนวน 

210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25 – 40 ปี จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 

39.75 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25  เป็นพนักงานบริษทั 

จาํนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75   มีรายไดเ้ฉล่ีย/เดือน 15,001 – 30,000 บาท จาํนวน 147 คน 

คิดเป็นร้อยละ 36.75  อาศยัอยูค่อนโดมิเนียม จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00   มีระยะทางจาก

บา้นมาที่ทาํงาน 11 – 20 กม. จาํนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25  และเวลาที่ออกจากบา้นไป

ทาํงาน 06.01 – 07.00  จาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50   

ส่วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 สาํหรับปัจจยัส่วนผสมการตลาด ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เพราะมี

เสน้ทางหลากหลายใหเ้ลือก จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.25   ราคาตัว๋โดยสารมีความเหมาะสม 

จาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50   สถานท่ีจดัจาํหน่ายตัว๋โดยสารตั้งอยูบ่ริเวณท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75  ทราบเร่ืองการส่งเสริมการตลาดจากที่สถานีรถไฟฟ้า จาํนวน 

180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00   บุคลากรบริการดว้ยความสุภาพ จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ37.25   

ประหยดัเวลาในการเดินทางจาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75  และใหบ้ริการสถานที่จอดรถใน

บริเวณสถานีจาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00   

ส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วยภาพลักษณ์และค่านิยม 

 อีกทั้งปัจจยัอ่ืนๆทางดา้นภาพลกัษณ์องคก์รที่บริหารโดยมืออาชีพ จาํนวน 144 คน คิดเป็น

ร้อยละ36.00   และค่านิยมในการใชบ้ริการเพราะมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง จาํนวน 159 

คน คิดเป็นร้อยละ 39.75    
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ส่วนที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้า BTS เดินทางใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 พบว่าพึงพอใจของกลุ่มบุคคลทั่วไป ขา้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท 

นกัเรียนและนกัศึกษาที่เลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจต่อความประหยดัเวลาในการเดินทาง 4.610 คะแนน  และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.508 รองลงมาคือความปลอดภยัในการเดินทาง 4.498 คะแนน  และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.571 

คะแนน 

5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน                    ค่านัยสําคญั สอดคล้องกับ

สมมติฐาน

ไม่สอดคล้องกับ    

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1  : ปัจจัยส่วนบุคคล    

เพศ                                                                0.0000           

อาย ุ                                                                0.1671                                                 

ระดบัการศึกษา                                                  0.0141                   

อาชีพ                                                                0.4843                                                 

รายได/้เดือน                                                   0.0846                                                 

ที่พกัอาศยั                                                   0.0132                   

ระยะทางจากบา้นมาที่ทาํงาน                        0.0004                   

เวลาที่ออกจากบา้น                                      0.0133                   

สมมติฐานที่ 2  : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด    

ดา้นผลิตภณัฑ ์                                        0.2607                                                             

ดา้นราคา                                                  0.0531                                                                                                                      

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย                                        0.5585                                                             

ดา้นการส่งเสริมการตลาด                                   0.0161                    

ดา้นบุคลากร                                                                      0.1248                                                             

ดา้นลกัษณะกายภาพ                                            0.2158                                                             

ดา้นกระบวนการบริการ                                0.7352                                                              
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สมมติฐานที่ 3  : ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ภาพลักษณ์ และค่านิยม    

ภาพลกัษณ์                                                        0.2663                                                 

ค่านิยม                                                       0.0639                                                 

5.2 อภิปรายผล 

 การศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจเลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เดินทาง

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้นําแนวความคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้องมาประกอบการอภิปราย

ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่าลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล เพศ ระดบั

การศึกษา ที่พกัอาศยั ระยะทางจากบา้นมาท่ีทาํงานและเวลาที่ออกจากบา้น ที่แตกต่างกนัเท่านั้นที่มี

ผลต่อความพึงพอใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

อยา่งมีนัยสาํคญัที่ 0.05 ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าผูใ้ชบ้ริการมีความคิด ความตอ้งการ ความสะดวกและ

ความจาํเป็น ในการใชบ้ริการแตกต่างกนัไปตาม ลกัษณะเพศ ระดบัการศึกษา ที่พกัอาศยั ระยะทาง

จากบา้นมาท่ีทาํงานและเวลาที่ออกจากบา้น ทาํใหเ้กิดความพงึพอใจต่างกนั ซ่ึงงานวจิยัที่สอดคลอ้ง

กนัมีดงัน้ี เพศ ผลการวจิยัของ ฐิติรัตน์ บํารุงบ้าน(2551) ศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการ

ใหบ้ริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลในเขตกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส) 

จาํนวน 400  คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ ต่างกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแตกต่างกนั ระดับการศึกษา ผลการวิจยัของ ชุติมณฑน์ วิมูลชาติ (2553) 

ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของกลุ่มคนทาํงานในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  จาํนวน 400  คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก่แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้าน ระดับ

การศึกษา ต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แตกต่างกนั ที่พักอาศัย 

ผลการวิจยัของ ประภัส เรืองอ่อน (2549) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการรถไฟฟ้า

มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400  คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วน

บุคคลดา้น ที่พกัอาศยัเป็นบา้นเช่า/ห้องเช่า/หอพกั ต่างกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟฟ้ามหา

นคร สายเฉลิมรัชมงคลที่มีความถ่ีแตกต่างกนั ระยะทางจากบ้านมาที่ทํางาน ผลการวจิยัของ ทองปัก 

จุลนีย์ (2551) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้ามหานคร โดยใช้

กลุ่มคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร จาํนวน 400  คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น 

ระยะทางในการเดินทางต่างกนั มีผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้ามหานคร แตกต่าง

กนั  เวลาที่เดินทางออกจากบ้าน ผลการวจิยัของ ฐิติรัตน์ บํารุงบ้าน(2551) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัการใหบ้ริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลในเขตกรุงเทพมหานคร 
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(รถไฟฟ้าบีทีเอส) โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400  คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้าน 

ช่วงเวลาในการเดินทางต่างกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแตกต่างกนั 

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่าลักษณะปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด เร่ืองการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีผลต่อความพึงพอใจ

เลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

ซ่ึงอาจเป็นเพราะการส่งเสริมการตลาดท่ีตรงกบัความตอ้งการกบัผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าแตกต่างกนั จึง

ทาํให้เกิดความพึงพอใจต่างกนั ซ่ึงงานวิจยัที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี การส่งเสริมการตลาด ผลการวจิยั

ของ ทองปัก จุลนีย์ (2551) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้ามหา

นคร โดยใชก้ลุ่มคนที่ใชบ้ริการรถไฟฟ้ามหานคร จาํนวน 400  คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้น การส่งเสริมการตลาด ต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

รถไฟฟ้ามหานคร แตกต่างกนั  

 3. ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ภาพลักษณ์และค่านิยมที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่าลกัษณะปัจจยั

อ่ืนๆ เช่น ภาพลกัษณ์ และค่านิยมที่แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความพึงพอใจเลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้า 

BTS เดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้                                                                                                            

5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย                                                                                                                             

 1) เส้นทางเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส จากผลการวิจยัจะเห็นว่าผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เดินทาง

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจเส้นทางเดินรถไฟฟ้าบีทีเอสเดิมท่ีมีอยู ่แต่ยงัมีความเห็น

เพิม่เติมวา่ควรจะมีเสน้ทางการเดินรถท่ีหลากหลายมากขึ้น เขา้ถึงท่ีชุมชนปลายทางชานเมืองมากขึ้น

เพือ่รองรับคนเขา้ตวัเมืองเพิม่มากขึ้น 

 2) ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจยัจะเห็นว่าผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS จะไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเป็นหลกัในการเลือกใชก้ารส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ 

เพราะฉะนั้นควรลดงบโฆษณาช่องทางอ่ืนๆ เช่นวิทยุ โทรทศัน์ หนังสือพิมพ ์ส่ือโฆษณาต่างๆ 

รวมทั้ง Internetและส่ือ Social Media อ่ืนๆ แต่ใหเ้พิม่งบโฆษณาในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใหม้ากขึ้น

เช่น ป้ายโฆษณา โบวช์วัร์ ใบปลิว 

 3) ดา้นบุคลากร จากผลการวจิยัจะเห็นวา่ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS มีความพงึพอใจในการที่

บุคลากร และเจา้หน้าที่บริการดว้ยความสุภาพ มีอธัยาศยัที่ดี สนใจ ดูแลเป็นอยา่งดี อีกทั้งการแต่ง

กายสุภาพ เป็นระเบียบ เรียบร้อย ดูน่าเช่ือถือ เกิดความน่าไวใ้จและปลอดภยั ซ่ึงถา้หากผูใ้ห้บริการ

รถไฟฟ้า BTS ยงัคงรักษามาตรฐานต่อเน่ือง จะทาํให้มีการใช้บริการเพิ่มมากขึ้นซ่ึงจะทาํให้เกิด

รายไดท้ี่มากขึ้น  
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5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป                                                                                                        1) 

 การกาํหนดเส้นทางเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส ควรมีการสาํรวจและทาํการวิจยัเร่ืองเส้นทางการ

เดินรถที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในพื้นที่อยูอ่าศยับริเวณชานเมืองเพือ่ใหต้รงกบั

ความตอ้งการที่แทจ้ริงและคุม้ค่ากบัการลงทุนของภาครัฐ 

 ทาํการวจิยัเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เพือ่ทาํใหท้ราบว่า

ผูบ้ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่

แตกต่างกนัเพือ่กาํหนดแผนกลยทุธก์ารตลาดต่อไป 

 ทาํการวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่ออุปสงคข์องผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อทาํให้ทราบว่า

ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคล ที่แตกต่างกนัจะมีอุปสงคข์องผูใ้ชบ้ริการที่แตกต่างกนั เพื่อกาํหนด

แผนกลยทุธก์ารตลาดต่อไป 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร 

Factors influencing the decision to use convenience stores in Bangkok 

นงนุช  คาํนาน1 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อเพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นคุณลักษณะ

ประชากรศาสตร์  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความ

น่าเช่ือถือ ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร ผูท้าํวิจยัทาํการ

สุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งที่ใช ้คือ 

บริโภคที่เคยซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  สถิติพรรณา 

คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่ใชท้ดสอบ

สมมติฐาน สถิติอ้างอิง คือ ใช้สถิติ One Way ANOVA ในการคาํนวณหาค่า T-test และ F-test ที่

ระดบันยัสาํคญั 0.05  

ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหว่าง 21-

30 ปี  สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 20,001 – 30,000 

บาท มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ประเภทสินคา้และบริการที่ลูกคา้ส่วนใหญ่ซ้ือและใช้

บริการคือ ขนมขบเคี้ ยว และความถ่ีในการใช้บริการ 1-2 คร้ังต่อวนั อีกทั้ งการศึกษายงัพบว่า 

ผูบ้ริโภคยงัให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยส่วนใหญ่จะให้

ความความสาํคญัว่าสามารถซ้ือสินคา้และบริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ดา้นของราคา โดยส่วนใหญ่

จะให้ความสาํคญักบัการแจกแจงราคาอยา่งชดัเจน ดา้นของช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยส่วนใหญ่

จะให้ความสําคญัการเดินทางสะดวกสบาย ทาํเลที่ตั้งที่ดี ด้านของปัจจยัทางดา้นการส่งสริมการ

ตลาด โดยส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญักบัทาํโปรโมชัน่สิทธ์ิแลกซ้ือพร้อมกบัสินคา้ที่เขา้ร่วมรายการ 

ดา้นของพนักงาน ส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัว่ามีพนักงานยนิดีบริการตลอด 24 ชัว่โมง ดา้นของ

ลกัษณะทางกายภาพ จะให้ความสาํคญักบัร้านสะดวกซ้ือที่ตั้งอยูใ่นสถานที่ที่เขา้ถึงไดง่้ายมากที่สุด 

ดา้นของการจดักระบวนการ จะใหค้วามสาํคญักบัการจดัแยกโซนสินคา้ จากการทดสอบสมมติฐาน

พบว่า 1) ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ สถานภาพ ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการต่อวนั 

และประเภทสินคา้และบริการที่ลูกคา้ซ้ือและใช้บริการ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานครต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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0.05  2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์สถานที่ กระบวนการ ที่แตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  3) ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานครต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบัระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

คาํสําคญั: การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ, ร้านสะดวกซ้ือ,    

Abstract 

 The objective of this study. In order to study the different aspects of demographic 

characteristics. The marketing mix and other factors such as brand image and credibility. That affect 

the decision to use convenience stores in Bangkok. The research sample is not a probability by 

convenience sampling this is a sample of consumers who have purchased or used a sample of 400 

convenience stores in Bangkok. Questionnaires were used to collect data. The statistics used to 

analyze the data, descriptive statistics were frequency, percentage, average, standard deviation, 

minimum and maximum values of the statistics used to test reference statistics are statistics One 

Way ANOVA to calculate the T-test and. F-test at the 0.05 significance level. 

 The study found that most respondents were female. Aged between 21-30 years with a 

single-level education in undergraduate. Income is between 20,001 to 30,000 baht a career as a 

private company. Products and services that most customers buy and use the snack and frequency 

of use 1-2 times a day. The study also found. Consumers also pay more attention to the marketing 

mix. Products Most important, there is a convenience store to buy products and services 24 hours a 

day, the price of most importance to the convenience store with the price clearly enumerated. Of 

distribution channels most important to the convenience store with the convenience. The location 

is good. The factor of the transmission equipment on the market. Most focus on the convenience 

store to redeem promotions along with its participating. The employee most focus on the 

convenience store staff welcome 24 hours of physical appearance. To cater to the convenience store, 

located in a place that is easily accessible as possible. Aspects of the process to cater to the 

convenience store with the most isolated zone. The test showed that 1) demographic factors, 

including status, frequency of access per day. And products and services that customers buy and 

use. Different influencing the decision to use different convenience stores in Bangkok. Significant 
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at a confidence level of less than 0.05. 2) the marketing mix: product, place, process the different 

influences on the decision to use a convenience store in Bangkok are significant at a confidence 

level of not more than 0.05 3) other factors such as brand image. Different influencing the decision 

to use different convenience stores in Bangkok. Significant at a confidence level of less than 0.05 
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1.บทนํา 

1.1ที่มาและความสําคญัของปัญหา 

 สงัคมในสมยัก่อนจะมีลกัษณะร้านคา้ท่ีเป็นร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม หรือร้านโชห่วย ซ่ึงเป็น

ส่ิงที่มีควบคู่กบัสังคมไทยมาอยา่งยาวนานเป็นกิจการของครอบครัว แต่ไม่มีระบบการจดัการที่ได้

มาตรฐาน ไม่มีเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการบริหารจดัการ มีการจดัวางสินคา้ไม่เป็นระเบียบไม่มีการ

แยกหมวดหมู่ไม่ทนัสมยั สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้อุปโภคบริโภค ในปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจ 

สงัคมและวฒันธรรม มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอยา่งมาก และมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง จึง

ส่งผลให้การใชชี้วิตประจาํวนัมีแต่ความเร่งรีบและมีการแข่งขนักนัมากขึ้น ทาํให้ผูค้นในปัจจุบนั

ตอ้งการส่ิงที่จะมาตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว สะดวกสบาย จึงทาํให้พฤติกรรมการ

อุปโภคบริโภคเปล่ียนแปลงไปจากเดิม จึงทาํใหค้นโดยส่วนใหญ่หนัมาซ้ือสินคา้และบริการจากร้าน

สะดวกซ้ือมากขึ้น โดยมีการพฒันารูปแบบของร้านให้มีความทนัสมยั สะดวกสบาย กวา้งขวาง  มี

การนาํเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการบริหารจดัการ มีการดึงดูดลูกคา้โดยมีการทาํโปรโมชัน่ มีการทาํ

ตลาดเพือ่ใหแ้ข่งกบัคู่แข่งขนัได ้ 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านสะดวกซ้ือใน กรุงเทพมหานคร เพราะร้านคา้ปลีกในปัจจุบนัมีสาขาเป็นจาํนวนมากแต่ละสาขา

มีการบริการหรือการจดัการที่แตกต่างกนั ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ีผูป้ระกอบการธุรกิจไม่ว่าจะเป็น

ร้านโชห่วย หรือร้านสะดวกซ้ือ สามารถนาํผลการวจิยันาํไปปรับปรุงแกไ้ข เพือ่เป็นแนวทางในการ

พฒันาและปรับปรุงคุณภาพทั้งการบริการและกลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถ

ดาํเนินไปอยา่งราบร่ืนและประสบผลสาํเร็จมากที่สุด 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร 

 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร 

 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ภาพลกัษณ์ และความน่าเช่ือถือ ที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร 
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1.3 กรอบแนวคดิ 

ตัวแปรต้น 
              

1) ลักษณะประชากรศาสตร์ 
      

-เพศ  -อาย ุ 
      

 -สถานภาพ 
-ระดบั

การศึกษา       
-ระดบัรายได ้ -อาชีพ 

      
-ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการต่อวนั 

      
-ประเภทสินคา้และบริการที่ลูกคา้

ซ้ือและใชบ้ริการ    
ตัวแปรตาม 

        
2) ส่วนประสมทางการตลาดและ

บริการ 
   

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

- ผลิตภณัฑ ์ - ราคา   

  

ร้านสะดวกซ้ือใน

กรุงเทพมหานคร 

- สถานที่  
- การส่งเสริม

การตลาด     

   

- พนกังาน  
- ลกัษณะทาง

กายภาพ        
- กระบวนการ          
  

 

     
ปัจจัยอ่ืน ๆ 

      
- ภาพลกัษณ์         
- ความน่าเช่ือถือ         

1.4สมมติฐานในการศึกษา 

 1) ลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้

อาชีพ ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการต่อวนั และประเภทสินคา้และบริการที่ลูกคา้ซ้ือและใชบ้ริการ ที่

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานครต่างกนั 
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 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริม

การตลาด พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกันมี ที่มีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 3) ปัจจยัอ่ืน ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความน่าเช่ือถือ ที่แตกต่างกันที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1) ผูป้ระกอบการร้านสะดวกซ้ือหรือร้านคา้ปลีกและร้านโชห่วย สามารถนาํผลการวจิยัดา้น

ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร ไป

ปรับปรุงและพฒันากลยทุธต่์าง ๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ เพือ่ต่อสูก้บัคู่แข่งขนัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 2) ผูป้ระกอบการร้านสะดวกซ้ือหรือร้านคา้ปลีกและร้านโชห่วย สามารถนาํผลการวจิยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร 

ไปปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์ต่าง ๆ ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อต่อสู้กบัคู่แข่งขนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3) ผูป้ระกอบการร้านสะดวกซ้ือหรือร้านคา้ปลีกและร้านโชห่วย สามารถนาํผลการวจิยัดา้น

ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความน่าเช่ือถือ ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวก

ซ้ือในกรุงเทพมหานคร ไปปรับปรุงและพฒันากลยทุธต์่าง ๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ เพือ่

ต่อสูก้บัคู่แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 (ศิริวรรณ์ เสรีรัตน์ (2549)) กล่าวไวว้่า ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย  

อาย ุเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้ อาชีพ การศึกษา  เป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบ่ง

ส่วนแบ่งการตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่สามารถวดัค่าทางสถิติที่วดัไดข้อง

ประชากร ซ่ึงช่วยกาํหนดของตลาดเป้าหมาย ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและ

จะมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่าย ต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืนๆ 

2.2 แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 (ธงชัย สันติวงษ์ (2540, หน้า 34)) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า 

หมายถึง การผสมที่เขา้กนัไดอ้ยา่งดีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของการกาํหนดราคา การส่งเสริมการ

ขาย ผลิตภณัฑท์ี่เสนอขายและระบบการจดัจาํหน่ายซ่ึงไดมี้การจดัออกแบบเพือ่ใชส้าํหรับการเขา้ถึง

กลุ่มผูบ้ริโภคที่ตอ้งการ 
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2.3 แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ 

 (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540) ภาพลักษณ์ (Image) มีความสําคัญต่อการประชาสัมพนัธ์มาก 

เน่ืองจากประชาสัมพันธ์เป็นงานที่ เ ก่ียวข้องกับภาพลักษณ์และเป็นงานท่ีมีส่วนเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ต่อหน่วยงานสถาบนั หรือองคก์ร ใหมี้ภาพลกัษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อความรู้สึกนึกคิด

ของประชาชน เพือ่ผลแห่งช่ือเสียง ความเช่ือศรัทธาจากประชาชนที่มีต่อองคก์รหรือสถาบนั 

2.4 แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ความน่าเช่ือถือ 

 (Stern, 1997, pp. 7-17 อ้างถึงใน วรารัตน์ สันติวงษ์, 2549 : 18)ไดก้ล่าวว่า ความไวว้างใจ 

ความน่าเช่ือถือ เป็นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ทางการติดต่อส่ือสารในการให้บริการแก่ลูกค้า 

องคก์รจาํเป็นตอ้งศึกษาเรียนรู้ทฤษฎีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ความคุน้เคยเพื่อครองใจลูกคา้ 

ซ่ึงประกอบดว้ย 5 C ไดแ้ก่ การส่ือสาร (Communication) การดูแล การให ้(Caring and Giving) การ

ให้ขอ้ผูกมัด(Commitment) ที่เก่ียวพนักับลูกคา้ การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรือความ

สอดคลอ้ง(Compatibility) การแกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้ (Conflict) และการให้ความไวว้างใจ 

(Trust)งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

2.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน

สะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร 

 พิษณุ อิ่มวิญญาณ (2554) ศึกษาเร่ือง การจดัการร้านคา้ปลีกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค การศึกษาร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร โดยโช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาํนวน 400 ตวัอย่าง จากกลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือ

สินคา้จากร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย

ค่าความถ่ีและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใชค้่าสถิติ T-Test  การวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และการวเิคราะห์ไค-สแควร์ ผลการวจิยั

พบวา่ เพศ การศึกษา รายได ้อาชีพ มีผลต่อการพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ผลการทดสอบสมมติฐานที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร 

 ชาญ มณีวงศ์ (2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ   ในร้าน

สะดวกซ้ือและร้านมินิมาร์ทของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดโดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งที่เป็นผูบ้ริโภคที่มีอายตุั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่เคยใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือและมินิมาร์ท จาํนวน 400 คน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
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สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งและการวิเคราะห์แบบตดัสินใจเลือกใช้

บริการ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน การ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย T-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจยั

พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 

ระดับชอบมาก และร้านมินิมาร์ทอ่ืน ๆ  ทัว่ไป ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.01  

2.5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืน ๆ  ได้แก่ความน่าเช่ือถือ และภาพลักษณ์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

ดวงกมล ศรีอมรชัย และไกรชิต สุตะเมือง (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการส่งเสริมการขายที่มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคที่ เซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วตัถุประสงค ์พื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ

สินคา้ที่เซเวน่อีเลฟเวน่ที่อาศยัในกรุงเทพมหานร จาํนวน 400 คน เก็บรวบรวมโดยใชแ้บบสอบถาม

และใชเ้ทคนิคในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย T-Test และ F-Test 

และการวเิคราะห์แบบ Multiple Regression Analysis (MRA) ในการหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวั

แปรอิสระและตวัแปรตาม ผลการวจิยัพบวา่ แนวทางการส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ รูปแบบการส่งเสริม

การขายและภาพลกัษณ์ ความไวว้างใจ สินคา้ท่ีนาํมาทาํการส่งเสริมการขาย มีความสมัพนัธก์บัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญั

ทางดา้นสถิติที่ระดบั 0.05 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนับไม่ได้ (Infinite 

Population) กล่าวคือ เป็นประชากรท่ีไม่สามารถนับหรือแสดงเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน ซ่ึง

ประชากรเป้าหมายในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคที่เคยซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือใน

กรุงเทพมหานคร 

 การศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน  400  คน  โดยเป็นการสุ่มการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก ( Convenience  Sampling ) 

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ตวัแทนผูบ้ริโภคที่เคยซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

3.2 ขอบเขตของการวิจัย 

 1) ขอบเขตดา้นประชากร: การศึกษาในคร้ังน้ีกลุ่มประชากรเปาหมาย คือ ผูบ้ริโภคที่เคยซ้ือ

สินคา้หรือใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร  
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 2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา: การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองของการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร 

 3)  ขอบเขตด้านระยะเวลา:  การศึกษาในคร้ังน้ีได้ท ําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และรายงาน โดยดาํเนินการวิจยัศึกษาตั้งแต่ วนัที่ 

27 มีนาคม 2559 – 17 กรกฎาคม 2559 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 4 ส่วน  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพและทางดา้นกระบวนการ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความน่าเช่ือถือ 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือใน

กรุงเทพมหานคร 

3.4 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1) สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) เป็นค่าสถิติพื้นฐานที่ใชบ้รรยายคุณลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าต ํ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) 

ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้ในการอธิบาย

ลักษณะของปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ 

ภาพลกัษณ์ และความน่าเช่ือถือ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 2) สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน จึงจาํเป็นตอ้ง

ทดสอบความมีนัยสาํคญัทางสถิติของขอ้มูลท่ีคาํนวณได้จากกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัใช้วิธีในการ

คาํนวณทางสถิติที่ เรียกวา่ Analysis of Variance (ANOVA)  

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 อยูใ่นช่วง

อายรุะหวา่ง 21-30 ปี จาํนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 มีสถานภาพโสด จาํนวน 241 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60.25  มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จาํนวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.75  มี

รายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75  มีอาชีพเป็นพนกังาน
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บริษทัเอกชน จาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50  ประเภทสินคา้และบริการที่ลูกคา้ส่วนใหญ่ซ้ือ

และใชบ้ริการคือ ขนมขบเคี้ยว จาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25  และความถ่ีในการใชบ้ริการ    

1-2 คร้ังต่อวนั จาํนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.25 

 ส่วนที ่2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัเร่ืองของร้านสะดวกซ้ือ

ที่สามารถซ้ือสินคา้และบริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 

 ดา้นราคา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัเร่ืองของร้านสะดวกซ้ือที่มี

การแจกแจงราคาอยา่งชดัเจน จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75  

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัเร่ืองของ

ร้านสะดวกซ้ือที่มีการเดินทางสะดวกสบาย ทาํเลที่ตั้งที่ดี จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75  

 ดา้นการส่งสริมการตลาด ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัเร่ืองของร้าน

สะดวกซ้ือที่ทาํโปรโมชัน่สิทธ์ิแลกซ้ือพร้อมกบัสินคา้ที่เขา้ร่วมรายการ จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อย

ละ 36.50  

ด้านพนักงาน ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเร่ืองของร้านสะดวกซ้ือที่มี

พนกังานยนิดีบริการตลอด 24 ชัว่โมง จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัเร่ืองของร้านสะดวก

ซ้ือที่ตั้งอยูใ่นสถานที่ที่เขา้ถึงไดง่้าย จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25  

 ดา้นการจดักระบวนการ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัเร่ืองของร้าน

สะดวกซ้ือที่มีการจดัแยกโซนสินคา้ จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆได้แก่ ภาพลักษณ์ และความน่าเช่ือถือ 

 ดา้นภาพลกัษณ์ ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัเร่ืองของร้านสะดวกซ้ือ

ที่เป็นแบรนดท์ี่มีช่ือเสียงมาอยา่งยาวนาน จาํนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 

 ด้านความน่าเช่ือถือ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัเร่ืองของร้าน

สะดวกซ้ือที่ติดป้ายบอกราคาอยา่งชดัเจน จาํนวน 238 คิดเป็นร้อยละ 59.50  

 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือใน

กรุงเทพมหานคร 

 ด้านการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัเร่ืองของ  

 ความสะดวกสบาย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.41 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.536301 ค่า

ต ํ่าสุด เท่ากบั 3 ค่าสูงสุด เท่ากบั 5  
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 ราคาไม่แพง มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.42 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.1051 ค่าต ํ่าสุด 

เท่ากบั 1 ค่าสูงสุด เท่ากบั 5 

 มีโปรโมชัน่ และส่วนลด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.14 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.733853 

ค่าต ํ่าสุด เท่ากบั 2ค่าสูงสุด เท่ากบั 5 

 มีสินคา้และบริการให้เลือกมากมาย มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.30 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 0.625282 ค่าต ํ่าสุด เท่ากบั 3 ค่าสูงสุด เท่ากบั 5 

 ทาํเลที่ตั้ง มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.43 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.539603 ค่าต ํ่าสุด  

เท่ากบั 3 ค่าสูงสุดเท่ากบั 5 
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5. สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคญั 
สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์       

เพศ  0.2210   

อาย ุ 1.2899   

 สถานภาพ 0.0485   

ระดบัการศึกษา 1.1365   

ระดบัรายได ้ 0.0593   

อาชีพ 6.2472   

ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการต่อวนั 0.0277   

ประเภทสินคา้และบริการที่ลูกคา้ซ้ือและใชบ้ริการ 0.0005   

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด       

ผลิตภณัฑ ์ 0.0191   

ราคา  0.0816   

สถานที่  0.0037   

การส่งเสริมการตลาด  0.4017   

พนกังาน  0.7348   

ลกัษณะทางกายภาพ  0.7263   

กระบวนการ  0.0425   

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอ่ืน ๆ        

ภาพลกัษณ์ 0.0080   

ความน่าเช่ือถือ 0.6542    
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5.2 อภิปรายผล 

 การศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือใน

กรุงเทพมหานคร ไดน้าํแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยัได้

ดงัน้ี 

 1) ปัจจยัทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์พบว่า ด้านสถานภาพ ด้านประเภทสินค้าและ

บริการที่ลูกค้าซ้ือและใช้บริการ และความถี่ในการเข้าใช้บริการต่อวัน ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงมีงานวิจยัที่

สอดคลอ้งกนัดงัน้ี ชัยสิทธ์ิ เอกพงศ์ไพศาล กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มี

ผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวก

ซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร เพือ่ศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ เป็นการศึกษาการวจิยัเชิงพรรณา 

โดยใชแ้บบสอบถาม โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิง

พรรณา โดยการใชต้ารางแจกแจงความถ่ีเป็นค่าร้อยละ ไดใ้ชว้ิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว จากสถิติแบบ T-Test และ F-Test กาํหนดระดบันัยสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  จากการศึกษา

พบวา่ปัจจยัประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้เป็นอยา่งมาก ส่วน เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา ระดบัรายได ้อาชีพ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจาก การเขา้ใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ

สามารถเขา้ใชบ้ริการไดทุ้กเพศ โดยไม่มีการจาํกดัเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้อาชีพ  

 2) ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์    

ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการ ที่แตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน

สะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานครต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลงานการวจิยัของ ชนาธิป ผลาวรรณ์ และจิรว

รรณ ดีประเสริฐ  ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ที่ร้าน

สะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ีเพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ท่ีร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร 

โดยศึกษากลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหว่าง 48-66 ปี จาํนวน 402 

คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป

ทางสถิติ ใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย(Mean) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ไคสแควร์ (Chi- Square) สําหรับการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ราคาช่องทางการจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

สินคา้และบริการของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่ร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที่ 0.05 ส่วน  ราคา  การส่งเสริมการตลาด พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ ไม่เป็นไปตาม
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สมมติฐานเน่ืองจากสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือมีราคาท่ีหลากหลายและเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ มี

การทาํการตลาดตลอดทั้งปี ทาํทุกๆ สาขา มีพนักงานขายสินคา้ตลอด ดังนั้นจึงไม่มีอิทธิต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร 

 3) ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความน่าเช่ือถือ ที่แตกต่างกนั จากการวจิยัพบวา่ ปัจจยั

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความน่าเช่ือถือ พบวา่ ปัจจยัอ่ืนด้านภาพลักษณ์ ที่แตกต่างกนัเท่านั้นที่

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานการวิจยัของ ชัยสิทธ์ิ เอกพงศ์ไพศาล            กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารสาํเร็จรูปแช่แข็งจากร้านค้าปลีก

แบบสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงปัจจยัภาพลกัษณ์  เป็นการศึกษาการวิจยัเชิง

พรรณา โดยใชแ้บบสอบถาม โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ คือ 

สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว จากสถิติ

แบบ T-Test  และ F-Test การศึกษาพบว่าปัจจัยด้าน ภาพลักษณ์ มีผลต่อการตัดสินใจ ระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 ส่วนดา้นความน่าเช่ือถือ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจากผูบ้ริโภคสนใจ

ในสินคา้มากกว่าความน่าเช่ือถือร้านสะดวกซ้ือในขณะนั้นมากกว่า ดงันั้น ความน่าเช่ือถือจึงไม่มี

อิทธิต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย 

 1) ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ซ่ึงจากการแสดงความคิดเห็นของผู ้บริโภคที่ตอบ

แบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านประเภทสินคา้และบริการที่ลูกคา้ซ้ือและใช้บริการ 

ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการต่อวนัว่ามีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ ทางร้านสะดวก

ซ้ือควรที่เพิ่มส่ิงที่จูงใจให้ผูบ้ริโภคเขา้ใช้บริการ โดยการการนํากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ ทั้ง

ผลิตภณัฑท์ี่มีความหลากหลาย มีโปรโมชัน่ มีการลด แลก แจก แถม จึงทาํให้จูงใจผูบ้ริโภคไดม้าก

ขึ้นดว้ย 

 2) ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภณัฑ ์สถานที่ และกระบวนการ เป็นปัจจยัที่มี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร เป็นอยา่งมาก ทางร้าน

สะดวกซ้ือควรที่จะเพิ่มผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายให้คลอบคลุมความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ

ผูบ้ริโภคจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ สูงสุด ส่วนของสถานที่ ทางร้าน

สะดวกซ้ือความหาทาํเลที่ตั้งของสาขาใหส้ะดวกสบายง่ายต่อการเขา้ถึงไดง่้ายของผูบ้ริโภค และใน

ส่วนของกระบวนการ ทางร้านสะดวกซ้ือควรจะมีการปฏิบติัในดา้นการบริการ  ที่นาํเสนอให้กบั
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ผูบ้ริโภคที่เขา้ใชบ้ริการ เพือ่มอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  และทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความ

ประทบัใจ 

 3) ดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ เป็นปัจจยัที่มีอิจธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากการแสดงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถาม 

มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ของบริษทัเจา้ของแบรนด์ ที่เป็นผูก่้อตั้งมา องค์กรธุรกิจ

จะตอ้งมีการพฒันาระบบการดาํเนินงาน การบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง และดูแล

ผู ้ประกอบการธุรกิจเฟรนไชส์อย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ

ผูป้ระกอบการเฟรนไชส์และ ทาํให้ผูบ้ริโภคมั่นใจในคุณภาพของร้านสะดวกซ้ือ เป็นการสร้าง

ภาพลกัษณ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีต่อองคก์รในแง่การบริหารงานโดยยดึหลกัคุณธรรมและ

จริยธรรม 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

 1) ควรศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบในการขยายสาขาร้านสะดวกซ้ือ เพิม่เติมเพือ่จะได้

เป็นประโยชน์ในการวางแผนเชิงกลยทุธด์า้นการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพเพือ่แข่งขนักบัคู่แข่งได ้

 2) ควรศึกษาและเปรียบเทียบคู่แข่งของร้านสะดวกซ้ือ เพื่อนาํมาศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ

ของวา่แตกต่างกนัอยา่งไร 

 3) การศึกษาคร้ังต่อไปแนะนาํให้ศึกษากบัตวัแปรอ่ืนที่อาจมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรที่

ทาํการศึกษาอยูน้ี่นอกเหนือจากตวัแปรการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ และปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ ค่านิยม  
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เครือข่ายมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Influencing on Mobile Network Selection in Bangkok 

บุญรัตน์  รัตนบุรี1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายมือถือใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัทาํการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยเลือกวิธีแบบตาม

สะดวก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งที่ใช ้คือ ผูท้ี่ใชเ้ครือข่ายมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (สถิติ

พรรณนา) คือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่ใช้

ทดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้งอิง) คือ โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA ในการคาํนวณหาค่า t-test และ 

F-test ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 การศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 20-30 ปี 

สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนักงานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-

30,000 บาท  ผูใ้ช้เครือข่ายมือถือส่วนใหญ่ใช้รูปแบบรายเดือน  และระบบของเครือข่ายมือถือที่

เลือกใช้ในปัจจุบันเป็นเครือข่าย AIS  และ อีกทั้ งการศึกษายงัพบว่าผูใ้ช้เครือข่ายมือถือยงัให้

ความสําคญักับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่จะให้

ความสาํคญัในเร่ืองของความเร็วในการใชอิ้นเตอร์เน็ต ราคา ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญั

ในเร่ืองของอัตราค่าบริการแพ็คเกจอินเตอร์เน็ตตํ่ากว่าเครือข่ายอ่ืน ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัในเร่ืองของพื้นที่ในการให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ การ

ส่งเสริมทางการตลาด ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองของการแจง้ข่าวสารและ

โปรโมชั่นให้ทราบอย่างต่อเน่ือง บุคลากร ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองของ

พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการและดูแลเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ ลกัษณะทาง

กายภาพ ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญัในเร่ืองของศูนยบ์ริการมีพื้นทีในการจอดรถเพียงพอสําหรับ

ผูใ้ชบ้ริการและกระบวนการ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของระยะเวลาในการติดต่อ

และเขา้บริการ สะดวกและรวดเร็ว จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระบบของเครือข่ายมือถือ 

ลกัษณะทางกายภาพ และภาพลกัษณ์ ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายมือถือ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
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Abstract 

 The purpose of this research was to study the difference of demographic characteristics, 

the marketing mix factor and other factor influencing on mobile network selection in Bangkok. This 

study used non-probability sampling method; convenience sampling. The simple size consisted of 

400 consumers who sectioned mobile network in Bangkok. The questionnaire was designed as 

instrument for data collection. Due to the date analysis; descriptive statistics used for calculated 

frequency, percentage, mean, standard deviation, maximum and minimum. For the hypothesis 

testing, inferential statistics were One Way ANOVA to calculate t-test and F-test at significant level 

of 0.05. 

 The results of the independent study revealed that the majority of respondent were male, 

single status, and ages between 20-30 years old. The level of education was Bachelor’s degree. Most 

of consumers are individual company employee with average monthly income between 20,001 – 

30,000 Baht. Most of them are using telephone service with monthly plan in form of postpaid. The 

preferable mobile service operator is AIS. Regarding the marketing mix factors, consumers 

considered the importance of the Product in aspect of high internet speed, Price in aspect of lower 

price, Place in aspect of good coverage area, Promotion in aspect of continuous service and 

promotion update, Personnel in aspect of enthusiasm and service mind, Physical in aspect of 

sufficient car park area, and Process in aspect of fast service time. Significant level is mobile 

network, physical, and Image. 

 

KEYWORDS: USING DECISION, MOBILE NETWORK 
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1.บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคญัของปัญหา 

 ในปัจจุบนัการใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสารที่เรียกวา่แบบไร้พรมแดนเป็นที่ยอมรับในสังคม

มากยิ่งขึ้น จนทาํให้ปริมาณในใช้โทรศพัท์เคล่ือนที่มีปริมาณการใช้เพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ ทาํให้มี

อิทธิพลในการดาํรงชีวติในปัจจุบนัในเร่ืองของการใชโ้ทรศพัทจ์นเปรียบเสมือนเป็นปัจจยัท่ี 5 ที่ทุก

คนจาํเป็นต้องใช้และขาดการไม่ได้เลย หากจะมีการเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านของการใช้

เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนที่ถือว่าน้อยมากเม่ือเทียบกบัในปัจจุบนั เน่ืองจากมีจุดเด่นในเร่ืองของ

ความสะดวกสบาย และการติดต่อส่ือสาร ทาํให้อุตสาหกรรมการโทรคมนาคมแบบไร้มีอตัราการ

เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว จนทาํใหมี้ผูป้ระกอบการของเครือข่ายมือถือมีการปรับปรุงระบบเครือข่าย

อยา่งต่อเน่ือง 

 ดงันั้นผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือทั้ง  3 ค่ายไดมี้การปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมา

ตั้งแต่ยคุแรก จนกระทัง่จนถึงปัจจุบนั และเตม็ไปดว้ยการแข่งขนัในดา้นต่าง   ๆ ทั้งดา้นการบริการ 

ราคา คุณภาพ รวมถึงการส่งเสริมทางการตลาด ซ่ึงผูใ้หบ้ริการแต่ละค่ายต่างมีรูปในการส่งเสริมทาง

การตลาดที่แตกต่างกันเพื่อสร้างความจูงใจให้ผูใ้ช้บริการหันมาใช้บริการของตนมากขึ้ น  ผู ้

ให้บริการสามารถใชบ้ริการของค่ายต่าง ๆ  ตามความพึงพอใจในการให้บริการของแต่ละเครือข่าย 

ดงันั้นในการศึกษาจึงตอ้งทราบถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่าย 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายมือถือ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร เพือ่ใหท้ราบถึงความตอ้งการที่แทจ้ริงในการตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายมือ

ถือ และเพื่อที่จะนาํผลสรุปจากการวิจยัที่ไดใ้นคร้ังน้ีไปเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงทีจะไปใชเ้ป็นแนวทาง

ในการพฒันาและปรับปรุงในด้านการบริการและกลยุทธ์ทางการตลาดของเครือข่ายมือถือ และ

สามารถสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการเครือข่ายไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชเ้ครือข่ายมือถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2) เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผลต่อการตดัสินใน

เลือกใชเ้ครือข่ายมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3) เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ ทศันคติส่วนบุคคล ที่มีผลต่อ

การตดัสินใจใชเ้ครือข่ายมือในเขกรุงเทพมหานคร 
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1.3 กรอบแนวความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 สมมติฐานในการศึกษา 

 1) ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้อาชีพ 

ประเภทการบริการของเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชเ้ครือข่ายมือถือต่างกนั 

 2) ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานที การส่งเสริม

การตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชเ้ครือข่ายมือถือต่างกนั 

 3) ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ ทศันคติส่วนบุคคล ที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการสินใจ

เลือกใชเ้ครือข่ายมือถือต่างกนั 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

1 เพศ 

2.อาย ุ

3.สถานภาพ 

4. ระดบัการศกึษา 

5. อาชีพ 

6. รายได้ 

7. รูปแบบการให้บริการของเครือขา่ยมือถือ 

8. ระบบของเครือขา่ยมือถือท่ีท่านใช้บริการในปัจจบุนั 

 
ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps 

1 ผลติภณัฑ์ 

2.ราคา 

3.ช่องทางการจดัจําหน่าย 

4. การสง่เสริมทางการตลาด 

5. บคุลากร 

6. ลกัษณะทางกายภาพ 

7. กระบวนการ 

 
ปัจจัยอ่ืน ๆ  

1 ภาพลกัษณ์ 

2. ทศันคตสิว่นบคุคล 

 

 

การตัดสินใจเลือกใช้เครือข่าย

มือถือในเขต กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรต้น 

  

ตวัแปรตาม 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1) ผูใ้ห้บริการของเครือข่ายมือถือสามารถนาํผลของขอ้มูลจากการวิจยัดา้นการบริการไป

ปรับปรุงและพฒันาใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายมือถือ 

 2) ผูใ้ห้บริการของเครือข่ายมือถือสามารถนาํผลของดา้นการตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายมือ

ถือเพือ่ไปพฒันาและปรับปรุงใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการใหม้ากที่สุด 

 3) ผูใ้หบ้ริการของเครือข่ายมือถือสามารถนาํผลจากการวิจยัไปปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์

เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการใหม้ากที่สุด 

2. ทบทวนวรรณกรรม  

2.1 แนวคดิด้านทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 

 ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลายดา้นภูมิหลงัของบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุสถานภาพ ลกัษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวโุสในการทาํงาน เป็นตน้ โดยจะแสดง

ถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ในหน่วยงานหรือในองค์กรต่างๆ ซ่ึง

ประกอบดว้ยพนกังานหรือบุคลากรในระดบัต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่าง

กนัมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์หรือภูมิหลงัของบุคคลนัน่เอง 

 กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) ไดก้ล่าวว่า ในหน่วยงานองคก์รต่างๆ จะประกอบไป

ดว้ยบุคลากรในระดับต่างๆ เป็นจาํนวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกนัออกไป

ลกัษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกนัน้ี มีสาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ อาย ุ

เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์ร ลกัษณะพฤติกรรมในการทาํงานของบุคคล 

จะเป็นดงัน้ี 

 1. อายุกับการทํางาน (Age and Job Performance) เป็นที่ยอมรับกนัวา่ผลงานของบุคคลจะ

ลดน้อยลงในขณะที่อายเุพิม่ขึ้น แต่อยา่งไรก็ตามบุคคลท่ีมีอายมุากจะถือว่าเป็นผูมี้ประสบการณ์ใน

การทาํงานสูง และสามารถปฏิบติัหนา้ที่การงานที่จะก่อให้เกิดผลผลิตสูงได ้นอกจากน้ีจะเห็นไดว้่า 

คนที่อายมุากจะไม่ลาออกจากงานหรือยา้ยงานแต่จะทาํงานที่เดิม ทั้งน้ีเพราะโอกาสในการเปล่ียน

งานมีนอ้ย ประกอบกบัช่วงเวลาในการทาํงานนานจะมีผลทาํใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนมากขึ้น ตลอดจน

สวสัดิการต่างๆ ก็จะไดเ้พิ่มขึ้นดว้ย รวมทั้งพนักงานที่มีอายมุากขึ้นจะปฏิบติัหน้าที่การงานอย่าง

สมํ่าเสมอ ขาดงานนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีอายนุอ้ย 

 2. เพศกับการทํางาน (Gender and Job Performance) จากการศึกษาโดยทั่วไป เร่ือง

ความสามารถเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาในการทาํงาน แรงจูงใจ การปรับตวัทางสังคม ความสามารถ 

ในการเรียนรู้ ระหวา่งเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนั แต่อยา่งไรก็ตามในการศึกษาของ

นักจิตวิทยาพบว่า เพศหญิงจะมีลกัษณะคลอ้ยตามมากกว่าเพศชาย และเพศชายจะมีความคิดเชิงรุก
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ความคิดกา้วไกล และมีความคาดหวงัในความสาํเร็จมากกว่าเพศหญิง แต่จะไม่มีความแตกต่างใน 

เร่ืองผลงาน และในเร่ืองความพงึพอใจในงาน 

 3. สถานภาพการสมรสกับการทํางาน  (Marital Status and Job Performance) พบว่า 

พนกังานที่สมรสแลว้จะขาดงาน และมีอตัราการลาออกจากงานนอ้ยกวา่ผูท่ี้เป็นโสด นอกจากน้ียงัมี

ความพงึพอใจในงานสูงกวา่ผูท้ี่เป็นโสด ตลอดจนมีความรับผดิชอบ เห็นคุณค่าของงาน และมีความ

สมํ่าเสมอในการทาํงานดว้ย 

 4. ความอาวุโสในการทํางานกับการทํางาน (Tenure and Job Performance) ผูอ้าวุโสใน

การทาํงานจะมีผลงานสูงกวา่บรรดาพนกังานใหม่ และมีความพงึพอใจในงานสูงกวา่คนท่ีมีลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2533: 112) โดย

วเิคราะห์จากปัจจยั ดงัน้ี 

 4.1 เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทาํใหบุ้คคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกนั คือเพศ

หญิงมีแนวโน้มมีความตอ้งการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มี

ความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้ นแต่มีความต้องการท่ีจะสร้าง

ความสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึ้นจากการรับและส่งข่าวสารนั้นดว้ย (Will, 1980: 87) นอกจากน้ีเพศหญิง

และเพศชายมีความแตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรม 

และสงัคม กาํหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวต้่างกนั 

 4.2 อาย ุเป็นปัจจยัที่ทาํให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรมคนที่

อายนุอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยมยดึถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกวา่คนที่อายมุาก ในขณะ

คนที่อายมุากมกัจะมีความคิดที่อนุรักษนิ์ยม ยดึถือการปฏิบติั ระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้ายกวา่คนที่

มีอายนุอ้ย เน่ืองมาจากผา่นประสบการณ์ชีวติที่แตกต่างกนั ลกัษณะการใชส่ื้อมวลชนก็ต่างกนั คนที่

มีอายมุากมกัจะใชส่ื้อเพือ่แสวงหาข่าวสารหนกัๆ มากกวา่ความบนัเทิง 

 4.3 การศึกษา เป็นปัจจยัที่ทาํให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมแตกต่างกนั 

คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดี เพราะเป็นผูมี้ความกวา้งขวางและ

เขา้ใจสารไดดี้ แต่จะเป็นคนที่ไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลเพยีงพอ 

 4.4 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได ้และสถานภาพทางสังคม ของ

บุคคลมีอิทธิพลอย่างสําคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารที่มีต่อผูส่้งสาร เพราะแต่ละคนมีวฒันธรรม

ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยมและเป้าหมายท่ีต่างกนัทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล 

(Individual Differences Theory) ของเดอร์เฟอร์ (De Fleur, 1996) ไดเ้สนอหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบั

ทฤษฏีความแตกต่าง ระหวา่ง ปัจเจกบุคคลดงัน้ี 
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 4.4.1 มนุษยเ์รามีความแตกต่างอยา่งมากในองคป์ระกอบทางจิตวทิยาบุคคล 

 4.4.2 ความแตกต่างน้ี บางส่วนมาจากลกัษณะแตกต่างทางชีวภาคหรือทางร่างกายของแต่

ละบุคคล แต่ส่วนใหญ่แลว้จะมาจากความแตกต่างกนัท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 

 4.4.3 มนุษยซ่ึ์งถูกชุบเล้ียงภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ จะเปิดรับความคิดเห็นแตกต่างกนัไป

อยา่งกวา้งขวาง 

 4.4.4 จากการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมทาํให้เกิดทัศนคติ ค่านิยมและความเช่ือถือท่ีรวมเป็น

ลกัษณะทางจิตวทิยาส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัไป 

2.1 แนวคดิด้านทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 

(Marketing Mix: 7Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้  ซ่ึงจะทาํมาใช้เพื่อ

ตอบสนองความพงึพอใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ดา้นดงัน้ี  

  ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ใหพ้งึพอใจ ผลิตภณัฑท์ี่เสนอขาย อาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ประกอบดว้ยสินคา้บริการ 

ความคิด สถานที่ องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของลูกคา้จึง

จะสามารถขายได ้ลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑข์องบริษทัที่อาจกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ของผูบ้ริโภค คือ ความใหม่ความสลบัซับซ้อนและคุณภาพที่คนรับรู้ไดข้องผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑท์ี่

ใหม่และสลบัซบัซอ้นอาจตอ้งมีการตดัสินใจอยา่งกวา้งขวาง  

 ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า

ของผลิตภณัฑ ์สูงกว่าราคาของผลิตภณัฑน์ั้นราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภค

ทาํการประเมินทางเลือกและทาํการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาตํ่านกัการตลาด

จึงควรคิดราคาน้อย ลดตน้ทุนการซ้ือหรือทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจดว้ยลักษณะอ่ืนๆ สําหรับการ

ตดัสินใจอยา่งกวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอยา่งหน่ึงในลกัษณะทั้งหลาย

ที่เก่ียวขอ้งสาํหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ทาํให้การซ้ือลดน้อยลงนอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ือง

ประเมินคุณค่าของผูบ้ริโภคซ่ึงก็ติดตามดว้ยการซ้ือ 

 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนั

และกิจกรรมใชเ้พือ่เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการ จากองคก์รไปยงัตลาด กลยทุธข์องนกัการตลาด

ในการทาํใหมี้ผลิตภณัฑไ์วพ้ร้อมจาํหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ ์แน่นอนวา่สินคา้

ที่มีจาํหน่ายแพร่หลายและง่ายที่จะซ้ือก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคนําไปประเมินประเภทของช่องทางที่

นาํเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ ์ 
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 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้าย

กบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองมือในการส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจใช้

เพยีงหน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์คู่แข่ง โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน การส่งเสริม

การตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารที่นกั

ตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาได้

และมนัสามารถส่งมอบใหไ้ดม้ากกวา่สินคา้ของคู่แข่ง เม่ือไดข้่าวสารหลกั การซ้ือเป็นการยนืยนัว่า

การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง 

 บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั

ลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง พนักงานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติที่ดีเพื่อให้สามารถตอบสนอง

ต่อลูกคา้ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 กระบวนการจัดการ (Process Management) เพือ่ส่งมอบคุณภาพในการบริการใหก้บัลูกคา้

ไดร้วดเร็วและประทบัใจ (Customer Satisfaction) 

 การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical) โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม 

(Total Quality Management: TQM) ตวัอยา่งเช่น โรงแรมหรือหอพกัตอ้งพฒันาลกัษณะทางกายภาพ

และรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ (Customer value Proposition) ไม่ว่าจะเป็น

ดา้นความสะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ 

2.3 แนวคดิทฤษฎีด้านปัจจัยอ่ืน ๆ  

 ศกัด์ิไทย  สุรกิจบวร (2545, หนา้ 138) ใหค้วามหมายของทศันคติไวว้า่ ทศันคติ  คือ  สภาวะ

ความพร้อมทางจิตที่เก่ียวขอ้งกบัความคิด  ความรู้สึก  และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อ

บุคคล  ส่ิงของ  สถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง และสภาวะความพร้อมทางจิตน้ี

จะตอ้งอยูน่านพอสมควร 

 วิรัช ลภิรัตนกุล (2540,หน้า 81-83) ไดอ้ธิบายว่า ภาพลกัษณ์ของบริษทั (Corporate Image) 

คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีต่อบริษทัหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหน่ึง หมาย

รวมไปถึงดา้นการบริหารหรือการจดัการ (Management) ของบริษทัแห่งนั้นดว้ย และหมายรวมไป

ถึงสินคา้ผลิตภณัฑ ์(Product) และบริการ (Service) ที่บริษทันั้นจาํหน่าย ฉะนั้น คาํวา่ภาพลกัษณ์ของ

บริษทั จึงมีความหมายค่อนขา้งกวา้ง โดยครอบคลุมทั้งตวัหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจดัการ และสินคา้

หรือบริการของบริษทัแห่งนั้นดว้ย 

 ดงันั้น เม่ือกล่าวถึงภาพลกัษณ์เพือ่ส่งเสริมการตลาด จึงส่ือความหมายรวมถึงภาพลกัษณ์ทุก

ดา้นที่ประกอบขึ้นจากส่วนต่าง ๆ  ของธุรกิจ และสามารถส่งผลต่อความเคล่ือนไหวของภาวะทาง
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การตลาดของธุรกิจทั้งในทางตรงและทางออ้ม เช่น เม่ือผลิตภณัฑมี์ภาพลกัษณ์ที่ดี ช่วยใหผู้บ้ริโภค

ตอ้งการซ้ือ ส่งผลให้ยอดจาํหน่ายเพิ่มขึ้น และหากภาพลักษณ์ของตวัองคก์ารดีด้วยอีกส่วนหน่ึง 

ยอ่มก่อให้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจ จนอาจถึงขั้นช่ืนชมและศรัทธา จึงมีผลต่อความจงรักภกัดีใน

ตรายี่ห้อของสินคา้ (Brand Loyalty) ทาํให้สินคา้อยู่ในตลาดได้อย่างย ัง่ยืนและส่วนครองตลาด 

(Market Share) เติบโตรุดหนา้  

2.4 แนวคดิทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้เครือข่ายมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมคิด บางโม (2548, หน้า 175) กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง การตดัสินใจเลือกทาง

ปฏิบติัซ่ึงมีหลายทางเป็นแนวปฏิบติัไปสู่เป้าหมายที่วางไวก้ารตดัสินใจน้ีอาจเป็นการตดัสินใจที่จะ

กระทาํการส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลายส่ิงหลายอยา่ง เพื่อความสาํเร็จตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไวใ้นทาง

ปฏิบติัการตดัสินใจมกัเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ียุง่ยากสลบัซับซ้อน และมีวิธีการแกปั้ญหาให้วินิจฉัย 

มากกวา่หน่ึงทางเสมอ ดงันั้นจึงเป็นหนา้ที่ของผูว้นิิจฉัยปัญหาวา่จะเลือกสัง่การปฏิบติัโดยวธีิใด จึง

จะบรรลุเป้าหมายอยา่งดีที่สุดและบงัเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ารนั้น 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ศนัสณีย ์โสธรพทิกัษก์ุล (2556) ศึกษาเร่ือง ความไวว้างใจในการเลือกใชบ้ริการดีแทคของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่ใช้บริการระบบ ดีแทค จาํนวน 400 คน  เคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างงแบบตามสะดวก (Convenience 

Sampling) สถิติที่ใชส้ถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 

F-test และการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)  จากการศึกษาพบว่า  ทุก ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกน ไม่มีผลต่อความไวว้างใจในการเลือกใชบ้ริการดีแทค แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 สุพนิ จินดาหลวง (2552) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัทางการตลาดที่มีต่อการ เลือกใชร้ะบบ

โทรศพัทเ์คล่ือนที่   จงัหวดัเชียงใหม่ ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง ผูใ้ชร้ะบบโทรศพัทเ์คล่ือนที่ จงัหวดั

เชียงใหม่ จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชแ้บบสอบถาม ในการวิจยั และสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ 

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และสถิติเชิงอนุมานแบบ F-test , T-test  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยั

ทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 เสาวลกัษณ์ สาระกุล (2555) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนที่ โดย

ใช้เลขเดิมของผุใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ จาํนวน 400 คน โดยใช้

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติที่ใช ้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละค่า
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Anova , T-test , F-test and Multiple Regression Analysis  ในการวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประกรศาสตร์ ทุกดา้น มีความแตกต่างที่นยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 

3.ระเบียบวิธีการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ประชากรเป็นเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการ

เครือข่ายมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากขอ้มูลระบบสถิติทางการทะเบียน ขอ้มูล ณ เดือน

มิถุนายน  ปี 2559 พบวา่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีจาํนวนประมาณ 5,689,200 คน  

 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งสามารถคาํนวณหาโดยใชสู้ตรของทาโร่ยามาเน (Taro Yamane) ที่

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 และที่ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งร้อยละ กลุ่มตวัอยา่ง

ที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูใ้ชท่ี้ตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

400 คนโดยใชสู้ตรดงัน้ี 

 

 

 แทนค่า  n  คือ   ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

   N  คือ  ขนาดประชากร   

   e    คือ  คลาดคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง  0.05  

3.2 ขอบเขตของการวิจัย 

 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ กลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีการตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายมือถือ จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

 2) ขอบเขตของเน้ือหาที่ศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ และ

ปัจจยัส่วนประสมทาการตลาด 7Ps 

 3) ระยะเวลาการศึกษาคร้ังน้ีตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2559 ถึง 17 กรกฎาคม 2559 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ผูว้จิยัเลือกใช ้คือ การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire)  เพือ่เป็นเคร่ืองมือใน

การวดัการตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายมือถือ และนาํผลมาวเิคราะห์การตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายมือ

ถือ เพือ่เป็นการทาํความเขา้ใจในการตดัสินเลือกใชเ้ครือข่ายมือถือ 

3.4 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป Analysis Tool Pak ใน Microsoft Excel เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล

ตวัแปรต่างๆที่เก่ียวกบัผูใ้ชท้ี่ตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายมือถือในเขตกรุงเทพมหานครดงัน้ี 

2Ne1
Nn

+
=
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 1) ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามใชส้ถิติเชิงบรรยายหรือ

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใชใ้นการอธิบายคุณลกัษณะของขอ้มูล ประกอบดว้ย ตวั

แปรเชิงคุณภาพ คือ ความถ่ี (Frequency) จาํนวนร้อยละ (Percentage) และตวัแปรเชิงปริมาณ คือ 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต ํ่าสุด (Maximum) ค่าสูงสุด 

(Minimum) 

 2) สถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

จึงจาํเป็นตอ้งทดสอบความมีนยัสาํคญัทางสถิติของขอ้มูลที่คาํนวณไดจ้ากการกลุ่มโดยที่ผูว้จิยัได้ใช้

วธีิในการคาํนวณทางสถิติทีเ่รียกวา่ Analysis of Variance (ANOVA) 

4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการศึกษางานวจิยักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53 อยูใ่นช่วงระหวา่ง 20-30 ปี จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50  

สถานภาพโสด จาํนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75  มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี 

จาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.20  ส่วนใหญ่รายได้เฉล่ียตั้ งแต่ 20,001-30,000 บาท จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  

รูปแบบการใหก้ารบริการของเครือข่ายมือถือส่วนใหญ่เป็นระบบแบบรายเดือน จาํนวน 232 คน คิด

เป็นร้อยละ 58.00 และระบบเครือข่ายมือถือที่ใชปั้จจุบนัส่วนใหม่จะเป็นระบบ AIS จาํนวน 193 คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.25  

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด 7Ps พบว่า 

 ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเร่ืองของ

ความเร็วในการใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นอนัดบัหน่ึง จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาเร่ืองของ

คมชดัและคุณภาพของคล่ืนโทรศพัท ์จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 

 ด้านราคา ผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเร่ืองของอัตรา

ค่าบริการแพค็เกจอินเตอร์เน็ตตํ่ากว่าเครือข่ายอ่ืน จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ  59.00 รองลงมา

เร่ืองของอตัราค่าบริการการโทรตํ่ากวา่เครือข่ายอ่ืน จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75   

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของพื้นท่ีในการ

ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ จาํนวน 204 คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาเป็นเร่ืองของพื้นที่ในการ

ใหบ้ริการมีความสะดวกสบาย และง่ายต่อการเดินทาง จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองของการแจ้ง

ข่าวสารและโปรโมชัน่ให้ทราบอยา่งต่อเน่ือง จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาเป็น
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เร่ืองของการประชาสมัพนัธ ์โดยการจดับูทแสดงสินคา้หรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามหา้งสรรพสินคา้ต่าง  

จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 

 ด้านบุคลากร ผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเร่ืองของพนักงานมีความ

กระตือรือร้นในการใหบ้ริการและดูแลเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ จาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 

46.25 รองลงมาเป็นเร่ืองของพนกังานมีความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการให้คาํปรึกษาได้เป็น

อยา่งดี จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25  

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญัในเร่ืองของศูนยบ์ริการมีพื้นทีในการ

จอดรถเพียงพอสําหรับผูใ้ช้บริการ จาํนวน  138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองมาเป็นเร่ืองของ

ศูนยบ์ริการมีความกวา้งขวาง สะอาด และมีแสงสว่างท่ีเหมาะสม และศูนยมี์อุปกรณ์ที่ทนัสมยั 

สะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ จาํนวน 131 คิดเป็นร้อยละ 32.75 

 ดา้นกระบวนการบริการ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัในเร่ืองของระยะเวลาในการ

ติดต่อและเขา้บริการ สะดวกและรวดเร็ว จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ  43.75 รองลงคือ ช่องทาง

ในการใชบ้ริการมีหลายช่องทาง จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 149  

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยอ่ืน ๆ  ได้แก่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติส่วนบุคคล พบว่า 

 ดา้นภาพลกัษณ์ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองศูนยบ์ริการมีหอ้งรับรอง

และที่นั่งพกัผ่อนในระหว่างการรอให้บริการ จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมากา

ใหบ้ริการของพนกังาน มีการดูแลเอาใจลูกคา้เป็นอยา่งดี จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 

 ดา้นทศันคติส่วนบุคคล พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการมีโปรโมชัน่

ที่เหมาะสมต่อการใชง้าน จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมาเป็นเร่ืองของการมีช่องทาง

ในการชาํระค่าบริการหลากหลายช่องทาง จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 

 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้เครือข่ายมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

จากการสํารวจพบว่า ผูใ้ช้บริการเลือกใช้เครือข่ายมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร มีการตดัสินใจ

เลือกใชเ้ครือข่ายมือถือเน่ืองจากความชดัของสัญญาณและความรวดเร็วในการให้บริการ สูงสูดที่ 

4.24 คะแนน และมีการตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายมือถือน้อยที่สุดเนืองจากคาํแนะนาํของคนรอบ

ขา้งที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจ คิดเป็น 2.97 คะแนน 

5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1) สรุปผลการวิจัย 
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ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคญั สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์    

เพศ 0.5666   

อายุ 0.1103   

สถานภาพ 0.0539   

ระดับการศึกษา 0.7630   

อาชีพ 0.9858   

รายได้ 0.3210   

รูปแบบการให้บริการของเครือข่ายมือถือ 0.1460   

ระบบของเครือข่ายมือถือที่ท่านใช้บริการในปัจจุบัน 0.0035   

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด    

ผลิตภัณฑ์ 0.0745   

ราคา 0.3744   

ช่องทางการจัดจําหน่าย 0.4093   

การส่งเสริมทางการตลาด 0.5784   

บุคลากร 0.4909   

ลักษณะทางกายภาพ 0.0000   

กระบวนการ 0.0536   

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยอ่ืน ๆ    

ภาพลักษณ์ 0.0487   

ทัศนคติส่วนบุคคล 0.2703   

 

5.2) อภิปรายผล 

 การศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้เครือข่ายมือถือ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดน้าํแนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยัได้

ดงัน้ี  
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 1) ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน  จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยลักษณะ

ประชากรศาสตร์: ระบบของเครือข่ายมือถือที่ท่านใช้บริการในปัจจุบนั ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายมือถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั ซ่ึงมีผลงานวิจยัที่

สอดคลอ้งกนัดงัน้ี ระบบของเครือข่ายมือถือที่ท่านใช้บริการในปัจจุบัน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของ ธนกร โอภาพงพันธ์ (2555) ทําการศึกษาปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้เครือข่าย

โทรศัพท์เคล่ือนที่ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 300 คน โดยผลการศึกษาพลวา่ ระบบเครือข่าย

มือถือที่ท่านใชบ้ริการในปัจจุบนั ที่นิยมใชม้ากที่สุดจะเป็น ระบบ True รองลงมาก็จะเป็นระบบ 

DTAC 

 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นกระบวนที่แตกต่างกนัเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายมือถือใน

เขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั ซ่ึงงานวิจยัที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี ด้านลักษณะทางกายภาพ สอดคลอ้ง

กบัผลการวจิยัของ พชระ สุธนฐาน (2557) ทาํการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนที่ 3G ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 

คน โดยผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และทุกดา้นมีระดบัความสาํคญัมาก

เช่นกนั แต่อนัดบัแรกให้ความสาํคญัเร่ือง ศูนยบ์ริการหรือ shop  กระจายอยูอ่ยา่งทัว่ถึง ดว้ยระดบั

ค่าเฉล่ีย 3.86 และการจดัวางตาํแหน่งภายในศูนยบ์ริการง่ายต่อการใชบ้ริการดว้ยระดบัค่าเฉล่ีย 3.85 

 3) ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้นภาพลกัษณ์ที่แตกต่างกนั

เท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้เครือข่ายมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน ซ่ึงมี

งานวิจยัที่สอดคลอ้งกนั ดงัน้ี ภาพลักษณ์ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เสาวลกัษณ์ สาระกูล และ

ไกรชิต สุตะเมือง (2555) ศึกษาการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนที่โดยใชเ้ลขหมายเดิม

ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

400 คน ผลการศึกษาพบว่า ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยใช้หมายเลขเดิมของผูใ้ช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย 

 1) ด้านระบบเครือข่ายมือถือ ผูใ้ห้บริการควรศึกษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชเ้ครือข่ายมีโปรโมชัน่ที่หลากหลายใหก้บัผูใ้ชบ้ริการและสามารถเจาะกลุ่มผูใ้ชง้านเครือข่าย

ไดห้ลากหลายกลุ่มไดม้ากขึ้น 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

383 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

 2) ดา้นลกัษณะกายภาพ ผูใ้หบ้ริการควรใหค้วามสาํคญัศูนยบ์ริการของเครือข่ายมีมาตรฐาน

ในการบริการ และทนัสมยั ควรมีการพฒันาศูนยบ์ริการให้มีมาตรฐาน และทนัสมยัมากยิง่ขึ้น เพื่อ

รองรับการให้บริการกบัผูใ้ชบ้ริการท่ีเขา้มาติดต่อกบัศูนยบ์ริการ เพื่อความสะดวกสบายมากและมี

อุปกรณ์ภายในศูนยบ์ริการทีมี่ความทนัสมยัมากยิง่ขึ้น 

 3) ด้านภาพลักษณ์ พบว่ากลุ่มผูใ้ช้บริการเครือข่ายให้ความสําคัญเร่ืองช่องทางในการ

ติดต่อส่ือสารที่รวดเร็ว ดงันั้นผูใ้หบ้ริการควรใหค้วามสาํคญัเป็นส่ิงแรก ควรมีการขยายและเพิม่ช่อง

การติดต่อและการบริการให้มีรูปแบบใหม่ๆและทนัสมยัต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อทาํให้การ

ใหบ้ริการเกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วกบัผูใ้ชบ้ริการ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

 1) การวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายมือถือที่อยูใ่นเขตพื้นที่จงัหวดัอ่ืน

เพือ่นาํผลการวจิยัมาเปรียบเทียบต่อไป 

 2) สาํหรับผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือทั้ง 3 ค่าย คือ AIS, DTAC, TRUE ควรมีการทาํวจิยัอยู่

เสมอเพราะระบบเครือข่ายมีการพฒันาตลอดเวลา เพื่อจะไดน้าํขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยันาํไปพฒันา

ใหต้รงกบัความตอ้งของผูใ้ชบ้ริการอยูเ่สมอ 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือที่อยู่อาศัย (ประเภท TOWNHOME)   

ในกรุงเทพมหานคร 

Factors influence on Housing Buying Decision of (TOWNHOME) In Bangkok 

นนทิยา  ตรีชะวา1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือที่

อยูอ่าศยั (ประเภท TOWNHOME)  ในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบใชค้วามน่าจะ

เป็น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั 

(ประเภท TOWNHOME)  ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยการแจกแบบสอบถาม (Survey 

research) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics)  คือ ค่าความถ่ี    ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด 

ค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานหรือ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ ใช้

สถิติ One way ANOVA ในการคาํนวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05   

 ผลจากการศึกษาพบว่า  ก ลุ่มผู ้บ ริโภคท่ีตัดสินใจเ ลือก ซ้ือ ท่ีอยู่อ าศัย  (ประ เภท 

TOWNHOME) จาํนวน 400 คน นั้นส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 70  มีอายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 30 - 

40 ปี ร้อยละ 37      มีสถานภาพโสด ร้อยละ 58  การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 69 

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งเอกชน ร้อยละ 55 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหวา่ง 15,000 – 

30,000 บาท ร้อยละ 48 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีลกัษณะที่อยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียว ร้อยละ 33 โดยส่วน

ใหญ่อาศยักบัญาติพีน่อ้ง/ครอบครัว ร้อยละ 31  

 อีกทั้ งยงัศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคญักับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ในด้าน

ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่จะเลือกที่ สไตล์/รูปแบบ TOWNHOME มีความทนัสมยั ในด้านราคา จะให้

ความสาํคญัในเร่ืองของราคาอยูใ่นระดบัที่สามารถเลือกซ้ือได ้ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายส่วน

ใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ืองทาํเลที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้ระบบขนส่ง เช่น BTS MRT, Airport Rail 

Link เพือ่ความสะดวกในสบายในการเดินทาง ในดา้นการส่งเสริมการขายจะใหค้วามสาํคญัในเร่ือง

ของโครงการที่มีบา้นตวัอยา่งให้ชมก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือ ในดา้นความสามารถในการให้ความรู้

ของบุคลากร จะเนน้ที่พนกังานขายใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโครงการไดอ้ยา่งครบถว้น ในดา้นกระบวนการ

ส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการใหบ้ริการหลงัการขายท่ีดี และในดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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กายภาพส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของแหล่งชุมชนและสภาพแวดลอ้มที่ดี 

 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ ปัจจยัทางส่วน

ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย แล

ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ ที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือที่อยูอ่าศยั (ประเภท TOWNHOME)  ในกรุงเทพมหานคร ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

คาํสําคญั: การตดัสินใจซ้ือ,ที่อยูอ่าศยั 
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Abstract 

 The purpose of this research is to study the difference of these factors: demography, 

marketing mix, and consumer behavior, which influence the purchasing decision of townhome in 

Bangkok. The researchers utilized probability sampling which is a method of convenience. The 

samples were 400 townhome buyers in Bangkok. A survey was used as data collection tool. 

Statistics used in data analysis are descriptive statistics including frequency, percentage, mean and 

standard deviation, minimum, maximum and inferential statistics which utilized one-way ANOVA 

to calculate t-test and F-test values with a statistical significance of 0.05.  

 The study found the following data out of 400 townhome buyers. The majority of samples 

are females which accounted for 70%. 37% are between the ages of 30 to 40. 58% are single. 69% 

hold bachelor degrees or equivalent. 55% are private organization employees. 48% have between 

15,000-30,000 baht salary. 33% live in detached houses. 31% live with families or relatives. 

 The study also found that buyers give importance of marketing factors. In terms of 

products, the emphasis is on the modern styles of townhomes. In terms of prices, the emphasis is 

on affordability. In terms of distribution, the emphasis is on location, near public transport stations 

such as BTS, MRT, and Airport Rail Link for convenient commuting. In terms of promotion, the 

emphasis is on sample houses as previews before buying.  In terms of sales staff abilities, the 

emphasis is on the ability to provide thorough information on the projects. In terms of procedures, 

the emphasis is on post-purchase service. In terms of physical environment, the emphasis is on 

positive environment and communities. 

 The test found the demographic factor is gender factors marketing mix factor is the 

distribution channel. Factors promotion the human factor and other factors, including different 

image. which influence the purchasing decision of townhome in Bangkok differ significantly. 

 

Keywords: decision to buy, residence 
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1. บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคญัของปัญหา 

 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์ม่ือปี 2558 ท่ีผา่นมา ตลาดธุรกิจอสงัหาริมทรัพยมี์แรงหนุนใหม่จาก

การปรับลดอตัราดอกเบี้ยกูย้มืลง แต่เน่ืองจากตลาดยงัมีความเส่ียงหลายประการ อาทิ การฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกิจยงัอยูใ่นระดบัที่ค่อยเป็นค่อยไป ทาํใหผู้บ้ริโภคยงัชะลอการตดัสินใจซ้ือที่อยูอ่าศยั ขณะที่

กาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคยงัไม่กลบัมาฟ้ืนสู่ระดบัศกัยภาพจากภาระรายจ่ายในชีวิตประจาํวนัที่สูงขึ้น 

และภาระหน้ีครัวเรือนที่ยงัอยูใ่นระดบัสูง ประกอบกบัราคาท่ีอยูอ่าศยัปรับตวัขึ้นตามกลไกตลาด 

ขณะที่รายไดข้องผูบ้ริโภคไม่ไดป้รับขึ้นตาม สาํหรับในส่วนของทาวน์โฮมในปี 2559 ยงัคงเป็นที่อยู่

อาศัยที่ได้รับความนิยมจากตลาดและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง แม้ในยุค ท่ีตลาด

คอนโดมิเนียมเฟ่ืองฟู และตน้ทุนก่อสร้างทาวน์โฮม ขยบัขึ้นจากราคาที่ดิน จนผูป้ระกอบการ

อยากจะพฒันาทาวน์โฮมระดบั 1.5 ลา้นบาทได ้โดยปีน้ี (2558) ผูป้ระกอบการ คาดว่าตลาดทาวน์

โฮม จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 6.7 หม่ืนลา้นบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อนหนา้ 22 % โดยประมาณ ส่วนปี

หน้า (2559) ผูป้ระกอบการรายใหญ่เช่ือว่า แนวโน้มตลาดทาวน์โฮมยงัคงสดใสไม่แพปี้น้ี โดยที่ 

ทาวน์โฮมใหค้วามรู้สึกเป็น “บา้น”มากกวา่คอนโดฯซ่ึงเป็นจุดแตกต่างใหผู้ซ้ื้อตดัสินใจเลือก 

ปัจจยั 4  นับเป็นปัจจยัที่สําคญัอย่างหน่ึงต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ ซ่ึงประกอบด้วย  อาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศยั ทาํให้มนุษยต์อ้งสรรหาที่อยู่อาศยัเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการพื้นฐานที่อยู่อาศยัของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไปตามฐานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจ และในปัจจุบนัเร่ืองที่พกัอาศยัเป็นปัญหาที่ทางสังคม ประการหน่ึงของโลก ทั้งน้ีเป็นผล

เน่ืองมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร มีผลให้ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มจาํนวนขึ้นเป็นเงาตามตวั 

ซ่ึงเมืองใหญ่แทบทุกเมืองจะพบปัญหาท่ีคลายคลึงกัน คือ ปัญหาการเพิ่มขึ้ นของประชากร

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยทีี่เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จึง

กลายเป็นปัญหาการขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยั 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ จะเห็นวา่ท่ีอยูอ่าศยัถือเป็นปัจจยั 4 ในการดาํรงชีวติของมนุษยแ์ละพร้อม

กันกับการเพิ่มขึ้นของจาํนวนประชากร จึงมีความสอดคล้องกับเพิ่มที่อยู่อาศยัไปในตวั โดยใน

ปัจจุบนัคนไทยให้ความนิยมซ้ือ TOWNHOME เพราะมีราคาให้เลือกที่หลากหลายพร้อมทั้งให้

ความรู้สึกเหมือนบา้น มากกวา่คอนโดมิเนียม ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยั จึงมีความสนใจท่ีจะดาํเนินการศึกษา

ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือที่อยูอ่าศยั (ประเภท TOWNHOME)ในกรุงเทพมหานคร 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือที่

อยูอ่าศยัประเภท (Town Home) ในกรุงเทพมหานคร 
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ตัวแปรตาม

การตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร

2) ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด

3) ปจัจัยอื่น ๆ

-  ภาพลักษณ์

-  ความภักดี

-  ผลิตภัณฑ์

-  ราคา

-  ช่องทางการจัดจําหน่าย

-  การส่งเสริมการขาย

-  บุคลากกร

-  กระบวนการ

-  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ตัวแปรต้น

-  เพศ

-  อายุ

-  สถานะภาพ

-  การศึกษา

-  ลักษณะที่อยู่อาศัย

-  ลักษณะการอยู่อาศัย

-  อาชีพ

-  รายได้

1) ปจัจัยด้านประชากรศาสตร์

 2. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ื อ 

ที่อยูอ่าศยัประเภท (Town Home) ในกรุงเทพมหานคร 

 3. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้นภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือที่อยูอ่าศยัประเภท (Town Home) ในกรุงเทพมหานคร 

1.3 กรอบแนวความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 สมมุติฐานการวิจัย  

 1. ปัจจยัดา้ยประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา 

รายได ้ลกัษณะที่อยูอ่าศยั ลกัษณะการอยูอ่าศยั ที่แตกต่างกนัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือที่อยู่

อาศยั(ประเภท TOWNHOME) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่าง

กันที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัย(ประเภท TOWNHOME) ของผู ้บริโภคในใน

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

 3. ปัจจยัด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และ ความภกัดี ท่ีแตกต่างกันท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือที่อยูอ่าศยั(ประเภท TOWNHOME) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 
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1.5 ประโยชน์ของการวิจัย 

 1. ผู ้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถนําผลการวิจัยความแตกต่างด้าน

ประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือที่อยูอ่าศยั(ประเภทTOWNHOME)ใน

กรุงเทพมหานครไปปรับปรุง และพฒันาเพื่อให้ตรงกับความตอ้งการของลูกคา้มากที่สุดเพื่อให้

สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. ผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยส์ามารถนาํผลการวิจยัน้ีเพื่อนเป็นแนวทางในการ

วางแผนกลยทุธ์ วางแผนดา้นการตลาด เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ ทั้งดา้นการเพิ่มจาํนวน

ของผูบ้ริโภคใหม่ และการรักษาฐาน  

ผูริ้โภคเดิม ที่ตอ้งการตดัสินใจเลือกซ้ือที่อยูอ่าศยัประเภท (Town Home) ในกรุงเทพมหานคร 

 3.ผูป้ระกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรัพยส์ามารถนาํผลการวจิยัน้ีไปพฒันาและปรับปรุงปัจจยั 

ดา้นภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือ เพือ่ใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่และตดัสินใจซ้ือโครงการ 

 4. ทาํใหเ้ขา้ใจถึงสถานการณ์ในตลาดท่ีสามารถนาํมากาํหนดกลยทุธ ์ เพือ่พฒันา ผลิตภณัฑ ์

การบริการและการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.การทบทวนวรรณกรรม 

2.1. แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์ (2547 หน้า 29-30) ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

(demographic forces) ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมาก 

เน่ืองจากปัจจยัดา้น ประชากรศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัเพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา เช้ือชาติ ศาสนา 

อตัราการเกิด อตัราการตาย จาํนวนประชากร เป็นตน้ เป็นเกณฑ ์ท่ีนิยมใชใ้นการแบ่งสดัส่วนตลาด

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ เป็นลกัษณะสาํคญัท่ีช่วยในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย 

2.2 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555,หน้า 19- 24)  ไดก้ล่าวไวว้่าส่วนประสมทางการตลาด (The  

marketing Mix)  แมว้่าโดยทัว่ไปแลว้ ส่วนประสมทางการตลาดที่เรียกกนัว่า 4Ps ประกอบดว้ยP1 

ผลิตภัณฑ์ (Product)  P2 ราคา (Price) P3 การจัดจาํหน่าย (Place) P 4 การส่งเสริมการตลาด ( 

Promotion) แต่ถ้าหากเป็นธุรกิจบริการจะมีส่วนประสมทางการตลาด เพิ่มขึ้นเป็น P 5 พนักงาน 

(People) P 6 กระบวนการ (Process)  P 7 ส่ิงต่าง ๆ ในสาํนกังาน (Physical evidence) รวมกนัเรียกวา่  

7P’s  

2.3 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆได้แก่ ภาพลักษณ์ และ ความภักดี 

 ศุภชาต เอ่ียมรัตนกุล (2557, หนา้ 53) ความภกัดี (Loyalty Status) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้

ตวัแปรความภคัดีของผูบ้ริโภคเป็นเกณฑแ์บ่งตลาดนั้น ได้จดักลุ่มผูบ้ริโภค ของเขาตามลกัษณะ
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ความภกัดีต่อตราสินคา้ ( Brands Loyalty) หรือความภกัดีต่อร้านคา้ (Stores Loyalty) ซ่ึงในที่น้ีจะ

พิจารณาความภกัดีต่อสินคา้เป็นตวัอยา่ง กล่าวคือ ถา้ให้ตลาดนั้นมีสินคา้ประเภทเดียวกนัอยู ่5 ตวั 

คือ ล,ด,บ,ย,ฮ และผูซ้ื้อทั้งมวลในตลาดไดถู้กจดัแบ่งตามลกัษณะความภกัดีต่อตราสินคา้ 

2.4. แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 สจัจา ไกรศรรัตน์ (2553,หนา้ 56-63) ไดก้ล่าววา่ขั้นตอนและกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเร่ิมตน้หรือเกิดขึ้นจากส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ให้เกิดจากความ

ตอ้งการอนัเป็นมูลเหตุจูงใจให้บุคคลกระทาํหรือปฏิบติับางส่ิงบางอยา่ง ผูบ้ริโภคไดรั้บส่ิงเร้าจาก

หลายแหล่งดว้ยกนั เช่น  ไดรั้บส่ิงเร้าท่ีเกิดจากขอ้มูลข่าวสารดา้นการตลาดในรูปแบบต่างๆเช่น จาก

การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์หรือจากพนกังานขายท่ีเขา้มาแนะนาํสินคา้และบริการ 

2.5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 นายมานิตย ์ เอกฤทธิไกร (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัยของ

ผูบ้ริโภคบริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์  จาํกดั (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ของบริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จา กดั (มหาชน) จาํนวน 400 คน ซ่ึงไดจ้าก

การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นอยา่งมีสัดส่วน (proportional  stratified  random  sampling) และสถิติที่

ใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ,ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน,T – test, F – test (One-way ANOVA) จากการศึกษาพบว่า

กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย และกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง กลุ่มอายทุี่แตกต่างกนั กลุ่มสถานภาพที่แตกต่างกนั 

และกลุ่มรายไดท้ี่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือที่อยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคบริษทั แลนด์ แอนด์ 

เฮา้ส์  จาํกดั (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 ชานนท์ เชยกล่ินและ พฒัน์  พิสิษฐเกษม (2557) ศึกษาเร่ืองการ ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดไอดีโอของประชาชนในกรุงเทพมหานครศึกษาจากลุ่มตวัอยา่งกลุ่ม  จาํนวน 

400 ตวัอยา่ง โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง แบบสอบถาม สถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ ร้อยละ , ค่าเฉล่ีย , ค่าเบี่ยงแบน

มาตรฐาน,  สถิ ติอนุมานที่ ใช้คือ  t-Test, F-Test (One-way ANOVA) ,และMultiple Regression 

Analysis (MRA) จาการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่า Sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึง

มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่  0.05 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ ขนาดและ

รูปลกัษณ์มีใหเ้ลือกหลายหลาย 

 กรรณภรณ์  ชาญยทุธกร (2554)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชาชนที่พกัอาศัยใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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และสถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบวา่ ภาพลกัษณ์ของ

เจา้ของโครงการมีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จกั ถือเป็นส่วนที่สาํคญัมากที่สุด ค่าเฉล่ียอยู ่ที่ 4.49 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนบัไม่ได ้(Infinite population) กล่าวคอื 

เป็นประชากรที่สามารถนับหรือแสดงเป็นตวัเลขไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงประชากรเป้าหมายในการวิจยั

คร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคที่สนใจและตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัยประเภท เลือกซ้ือท่ีอยู่อาศัย (ประเภท 

TOWNHOME) 

 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคที่สนใจและตดัสินใจซ้ือที่อยูอ่าศยัประเภท เลือก

ซ้ือที่อยูอ่าศยั (ประเภท TOWNHOME) จาํนวน 400 คน โดยอา้งถึง ตารางสาํเร็จรูปของ ทาโร ยามา

เน่ (Yamane) เป็นตารางที่ใชห้าขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดย

คาดวา่สดัส่วนของลกัษณะที่สนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 และระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

3.2 ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ กลุ่ม

ผูบ้ริโภคที่ตอ้งการซ้ือที่อยูอ่าศยั (ประเภท TOWNHOME) ในกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 400 

คน 

 2. ขอบเขตขอบเขตของเน้ือหาท่ีศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 7’P  

 3. ขอบเขตด้านเวลา การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการแจก

แบบสอบถาม (Survey research) กบักลุ่มผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 

ระยะที่ใชใ้นการศึกษานบัตั้งแต่วนัที่ 5 เมษายน 2559 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2559 

 4. ขอบเขตดา้นสถานที่ แหล่งที่ทาํงานของกลุ่มผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร คือ 

ถนนสีลม ถนนอโศกมนตรี ถนนรัชดาภิเษก และ สยามพารากอน สถานท่ีละ 100 ตวัอยา่ง 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ผูว้ิจยัเลือกใช ้คือการสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือที่อยูอ่าศยั (ประเภท TOWNHOME) ในกรุงเทพมหานคร  

โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ โดยนาํผลมาวเิคราะห์การตดัสินใจซ้ือที่อยูอ่าศยั (ประเภท TOWNHOME) 

ในกรุงเทพมหานคร เพือ่ทาํความเขา้ใจในพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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3.4 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชเ้ป็นสถิติเบื้องตน้ในการอภิปรายผล ไดแ้ก่ 

ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 

Deviation) ค่าต ํ่าสุด (Maximum) ค่าสูงสุด (Minimum)    

 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จึงมีความ

จาํเป็นตอ้งทดสอบความมีนัยสาํคญัทางสถิติของขอ้มูลที่คาํนวณได้จากลุ่มตวัอยา่งการวิจยัได้แก่ 

กรณีตวัแปรตน้เป็นสเกลแบบกลุ่ม (Nominal Scale) แบ่งการทดสอบเป็น 2 ลกัษณะคือ  สถิติ t-test 

การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test วเิคราะห์ความแปรปรวนเม่ือมีขอ้คาํตอบมากกว่า 

2 ขอ้คาํตอบ 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 จากการที่ไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คนไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 

 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 279 คนคิดเป็นร้อยละ 70 มีระหวา่ง อาย ุ30 - 40 

ปี จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 สถานสภาพโสด จาํนวน  233  คน  คิดเป็นร้อยละ 58มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  จาํนวน  277  คน  คิดเป็นร้อยละ  69 มีอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน/ลูกจา้งเอกชน จาํนวน  222  คน คิดเป็นร้อยละ 56 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยูร่ะหว่าง 

15,000 – 30,000 บาท จาํนวน  192  คน  คิดเป็นร้อยละ 48 มีลกัษณะที่อยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียวจาํนวน  

134  คน  คิดเป็นร้อยละ  33 ส่วนใหญ่อาศยัอยูก่บัญาติพี่น้อง/ครอบครัวจาํนวน  125  คน  คิดเป็น

ร้อยละ  31   

 ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัในเร่ือง สไตล/์

รูปแบบ TOWNHOME มีความทนัสมยั จาํนวน  153  คน  คิดเป็นร้อยละ 37 

 ปัจจยัดา้นราคา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัในเร่ือง ราคาอยูใ่น

ระดบัที่สามารถเลือกซ้ือได ้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือที่อยูอ่าศยั  จาํนวน  151  คน คิดเป็นร้อยละ 38 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัในเร่ือง

ทาํเลที่ตั้งโครงการอยู่ใกลร้ะบบขนส่ง เช่น BTS MRT, Airport Link มี จาํนวน  249  คน  คิดเป็น

ร้อยละ 62 

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัใน

เร่ืองโครงการทีมี่บา้นตวัอยา่งใหช้มก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือ จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ48 
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 ปัจจยัดา้นบุคลากร ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัในเร่ือง พนกังาน

ขายใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโครงการไดอ้ยา่งครบถว้นมากท่ีสุด  จาํนวน  226  คน  คิดเป็นร้อยละ  57 

 ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัในเร่ือง มี

การใหบ้ริการหลงัการขายที่ดีมากที่สุด  จาํนวน  194  คน  คิดเป็นร้อยละ  49 

 ปัจจยัดา้นดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญั

ในเร่ือง แหล่งชุมชนและสภาพแวดลอ้มที่ดีระดบัมาก  มากที่สุด  จาํนวน  142  คน  คิดเป็นร้อยละ  

36 

 ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้นภาพลกัษณ์ และความภดัดี 

 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเร่ือง 

ภาพลกัษณ์ของที่อยูอ่าศยั (ประเภท TOWN HOME ) มีความทนัสมยัสวยงาม มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

มากที่สุด  จาํนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 59 

ปัจจัยด้านความภักดี ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเร่ือง ราคาดู

สมเหตุสมผลเม่ือเทียบกบัที่อยูอ่าศยัประเภทอ่ืน  จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45 

 ส่วนที่ 4 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัการตดัสินใจปัจจยัที่ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือที่อยู่

อาศยั (ประเภท TOWNHOME) 

 จากการสาํรวจพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยั (ประเภท TOWNHOME)

เน่ืองจากราคาเหมาะสมกบัทาํเลที่ตั้งของโครงการ 4.35 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.865 
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5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบ 
ค่านัยสําคญั 

สอดคล้องกับ ไม่สอดคล้องกับ 

สมมติฐาน สมมติฐาน สมมติฐาน 

     สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

เพศ 0.0430    

อาย ุ 0.1760    

อาชีพ 0.2696    

การศึกษา 0.8430    

     สมมุติฐานที่ 2 :  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) 

ผลิตภณัฑ ์ 0.0759   

ราคา 0.3663    

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.0048   
การส่งเสริมการตลาด 0.0206   
บุคลากร 0.0008   
กระบวนการ 0.3082    

ลกัษณะทางกายภาพ 0.5078    

     สมมุติฐานที่ 3  ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และ ความภกัดี 

ภาพลกัษณ์ 0.0054   
ความภกัดี 0.6216    

 

5.2 อภิปรายผล 

 การศึกษางานเร่ืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือที่อยูอ่าศยั(ประเภท TOWNHOME) 

ในกรุงเทพมหานคร ไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมากประกอบการอภิปรายผลการวิจัยได้

ดงัน้ี 

 1.) ปัจจยัประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั จากการวิจยัพบว่า เพศที่แตกต่างเท่านั้นมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือที่อยูอ่าศยั(ประเภท TOWNHOME) ในกรุงเทพมหานคร มีความสอดคลอ้งกบั
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บทความของศิริลกัษณ์ เพชรภา และอิทธิกร ขา เดช (2557) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือที่อยูอ่าศยั

ประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยั

ส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภท (ประเภท 

TOWNHOME) ในกรุงเทพมหานคร 

 2.) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกนัจากการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นบุคลากร ที่แตกต่างกนันั้นมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือที่อยูอ่าศยั(ประเภท TOWNHOME) ในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง

กนัดงัน้ี 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  นายมานิตย ์ เอกฤทธิไกร (2551) 

ศึกษาเร่ือง ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัยของผูบ้ริโภคบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จาํกัด 

(มหาชน)  จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย แตกต่าง

กันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัยประเภท (ประเภท TOWNHOME) ในกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสอดคลอ้งกับบทความของ ชานนท์ เชยกล่ินและผศ.

พฒัน์  พิสิษฐเกษม (2557) ศึกษาเร่ืองการ ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดไอดีโอของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด แตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือที่อยู่อาศัยประเภท (ประเภท TOWNHOME) ใน

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ดา้นบุคลากร มีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  วยิะดา  หมดัอุสนั (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั

ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือที่อยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร แตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือที่อยู่อาศยัประเภท 

(ประเภท TOWNHOME) ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 3.) ปัจจยัอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกนัจากการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ที่แตกต่างกนัเท่านั้นที่

มีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือที่อยู่อาศยั (ประเภท TOWNHOME) ในกรุงเทพมหานคร มีความ

สอดคลอ้งกบับทความของ ศิริลกัษณ์ เพชรภา และอิทธิกร ขา เดช (2557) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจ

ซ้ือที่อยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา

พบว่าปัจจยัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภท (ประเภท 

TOWNHOME) ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการทําวิจัยคร้ังนี้ 

       5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย 

    จากผลการวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือที่อยู่อาศัย

(ประเภท TOWNHOME) ในกรุงเทพมหานคร 

    1. ผูป้ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยค์วรหาวิธีการในการจูงใจให้เพศชายสนใจโครงการ

บา้นมากกว่าน้ี เพราะจะเห็นได้ว่าเพศหญิงมีระดับความเห็นดว้ยมากกว่าเพศชายให้อยู่ในระดบั

เดียวกนั และควรให้ความสาํคญักบัคนที่มี 31ตํ่ากว่า และอาย ุ41 ปี-50 ปี เพราะเป็นวยัทาํงานและมี

กาํลงัทรัพยท์ี่จะซ้ือหาที่อยูอ่าศยั และเป็นช่วยอาย ุที่มีผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือที่อยูอ่าศยัมากที่สุด  

    2. ผูป้ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยค์วรให้ความสาํคญัช่องทางในการจดัจาํหน่าย เช่น 

เร่ืองทาํเลที่ตั้งของโครง ใหอ้ยูใ่นพื้นที่ที่สามารถเดินทางไดส้ะดวก เพราะในปัจจุบนัการใชชี้วติของ

คนในกรุงเทพนั้นเป็นแบบชัว่โมงเร่งด่วน จึงควรทาํโครงการที่ใกล ้ระบบขนส่งต่าง ๆ เช่น BTS 

MRT, Airport Link หรือมีการโฆษณาผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้มากขึ้น และในขณะเดียวกนัควรให้

ความสาํคญักบัเร่ืองส่วนลดพิเศษเม่ือมีการจองโครงการที่อยูอ่าศยั (ประเภท TOWNHOME) เพราะ

ผูบ้ริโภคตอ้งการ การส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบ ไม่วา่จะแถมฟรี เฟอร์นิเจอร์ เม่ือจองรับรับฟรี I 

PHONE 6 PLUS เพือ่ใหผู้บ้ริโภคเกิดความพงึพอใจสูงสุด 

    3. ผูป้ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยค์วรให้ความสําคญักับภาพลักษณ์ของที่อยู่อาศัย 

(ประเภท TOWN HOME ) มีความทนัสมยัสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตวั ความหลากหลายของ

โครงการ ผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจสูงสุด ในส่วนของความน่าเช่ือถือ ราคาดูสมเหตุสมผลเม่ือ

เทียบกบัที่อยูอ่าศยัประเภทอ่ืน เป็นเหตุผลหลกัในการตดัสินใจเลือกซ้ือที่อยูอ่าศยัประเภท (ประเภท 

TOWNHOME) ในกรุงเทพมหานคร  

       5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการทาํการวจิยัคร้ังต่อไป 

    สาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไปผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะวา่ควรมีการขยายขอบเขตการวจิยัคร้ังน้ีให้

มากขึ้น กวา้งขึ้น และศึกษาตวัแปรตวัอ่ืนให้เพิม่เติม เพือ่ใหท้ราบถึงผลการวิจยัไดเ้ด่นชดัมากยิ่งขึ้น

ไดแ้ก่ 

    1. ควรมีการศึกษาความพงึพอใจของผูบ้ริโภคหลงัจากไดเ้ขา้มาอยูอ่าศยัแลว้หน่ึงปีขึ้นไป 

    2. ควรมีการศึกษาความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัประเภทอ่ืน ในกรุงเทพมหานคร 

    3. ในการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัอ่ืน ดา้นความภกัดีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือที่อยูอ่าศยัประเภท (ประเภท TOWNHOME) ในกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึง

ควรทาํการศึกษาตวัแปรน้ีซํ้ าอีกเพือ่ทาํการเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี 
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลติภณัฑ์เคร่ืองสําอางยีห้่อ Shiseido ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING ON BUYING DECISION OF SHISEIDO 

COSMETICS IN BANGKOK 

นุสรา ไกรวฒันวงศ์1 และดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร2 

 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์พื่อ ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์และทศันคติ

ส่วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางยีห่อ้ Shiseido ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก 

ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งที่ใชค้ือ ผูบ้ริโภคที่เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางยีห่อ้ Shiseido จาํนวน 400 คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (สถิติ

พรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่

ใชท้ดสอบสมมติฐาน (สถิติเชิงอนุมาน) คือ ใชส้ถิติ One Way ANOVA ในการคาํนวณหาค่า t-test 

และ F-test ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลจากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 309 คน มีอาย ุ21-35 ปี 

มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีระดับรายได ้

30,001-50,000 บาท และมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ังคือ 2-3 เดือนคร้ัง ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

ให้ความสาํคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สภาพแวดลอ้ม และกระบวนการ ในดา้นของ

ผลิตภณัฑค์ือ รูปแบบครีมและโลชัน่บาํรุงสาํหรับผิวหนา้ ดา้นราคาคือ เลือกซ้ือสินคา้เฉล่ียต่อคร้ัง 

501-1,000 บาท ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายคือ ซ้ือสินคา้ที่ร้านคา้ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัความงาม เช่น 

Boots, Watson ด้านการส่งเสริมการตลาดคือ รับทราบขอ้มูลผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ 

ด้านบุคลากรคือ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในสินค้า สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ ด้าน

สภาพแวดลอ้มคือ มีร้านจดัจาํหน่ายสินคา้จาํนวนมาก สามารถหาซ้ือไดง่้าย และกระบวนการดา้น

การบริการหลงัการขายคือ มีการสะสมแตม้เพือ่รับของรางวลัพเิศษ หรือส่วนลดสาํหรับสมาชิก จาก 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพิ์เศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ รายได ้และความถ่ีใน

การซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ัง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ จาํนวนเงินที่ซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และการบริการหลงัการขาย ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของสินคา้ ที่แตกต่าง

กันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เค ร่ืองสําอางยี่ห้อ Shiseido ในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

คาํสําคญั: การตดัสินใจซ้ือ, เคร่ืองสาํอาง, Shiseido  
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Abstract 

 This research aims to study the difference of demographic characteristics, the marketing 

mix factors and other factors consisted of brand image and personal attitude, influencing the 

purchasing behavior of Shiseido cosmetics consumption. The samples used in this study are 400 

consumers living in Bangkok Metropolitan area and have purchased Shiseido cosmetics. This study 

is constructed by questionnaire as a tool for data acquisition with non-probability sampling method; 

convenience sampling. For the data analysis of descriptive statistics used in this research are 

frequency, percentage, mean, standard deviation minimum and maximum of considered factors. For 

the hypothesis testing, inferential statistics of One Way ANOVA is conducted to calculate the t-test 

and F-test at the significant level of 0.05. 

 The result of this research revealed that the majority of the respondents are female, aged 

between 21-35 years old, single status, graduated bachelor’s degree, working in private company 

with the monthly income between 30,001-50,000 baht and average frequency in purchasing of once 

per 2-3 months. The overall consumer’s opinion towards the marketing mix factors 7P’s (Product, 

Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence and Process), in cosmetics product are facial 

cream and lotion, price as average spending amount of 501-1,000 baht per time, place as usually 

bought from beauty stores i.e. Boots, Watson, marketing promotion of perceiving by online channel, 

people as concerning in factor of person as sales representative with full knowledge about the 

products and capability in advising usage instruction, physical evidence for widespread of 

distribution outlets and process in after-sale service of point accumulation for special rewards or 

rebate for members. With respect to the hypothesis testing at the significant level of 0.05, the result 

is shown that the demographic factors of gender, monthly income and average purchase frequency, 

marketing mix factors of average purchase amount, distribution channel and after-sale service, other 

factors of brand image are conformed with the hypothesis. 

 

KEYWORDS: Buying decision, Cosmetics, Shiseido 
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1. บทนํา 

 เคร่ืองสาํอางคือสารที่เพิ่มเติมความสวยให้กบัร่างกายมนุษย ์รวมทั้งช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ต่าง ๆ การใชเ้คร่ืองสาํอางเป็นศิลปะอยา่งหน่ึงที่มีมาตั้งแต่สมยัโบราณซ่ึงมีวิวฒันาการมาตั้งแต่ราว 

5,000 ปีก่อนคริสตกาล หลงัจากนั้นก็ไดมี้การคดิคน้พฒันาส่วนประกอบอ่ืน ๆ ผสมผสานกบัการใช้

เทคโนโลยีอันทันสมัยในการผลิตเร่ือยมาจนในปัจจุบัน (Wikipedia, n.d.) จึงอาจกล่าวได้ว่า

เคร่ืองสาํอางถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจาํวนัของมนุษยทุ์กคน ทาํใหใ้นปัจจุบนัตลาดเคร่ืองสาํอาง

ทัว่โลกมีแนวโน้มโตขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยตลาดสินคา้เคร่ืองสาํอางไทยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในช่วง

หลายปีที่ผา่นมา ซ่ึงเป็นผลมาจากทศันคติที่เปล่ียนไปของคนรุ่นใหม่ที่ตอ้งการมีภาพลกัษณ์ที่ดูดีขึ้น 

มีการให้ความสาํคญักบัการรักษาสุขภาพและการดูแลความงามเพิ่มมากขึ้น บวกกบักระแสการเขา้

มาของแบรนด์ใหญ่ ๆ ซ่ึงเคร่ืองสาํอางแบรนด์ญี่ปุ่ นมีจุดแข็งในเร่ืองคุณภาพของสินคา้ และความ

เป็นพรีเมียม การพฒันาเทคโนโลยีของสินค้าให้มีความเข้ากับได้กับสภาพผิวของชาวเอเชีย

โดยเฉพาะ และการคน้ควา้วิจยัที่ใส่ใจรายละเอียดสไตลญ์ี่ปุ่ น ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความยอมรับและ

มัน่ใจ ซ่ึงลว้นเป็นเหตุผลที่ทาํให้เคร่ืองสาํอางแบรนด์ญี่ปุ่ นสามารถตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคคนไทยได้

เป็นอยา่งดี 

 เคร่ืองสําอางแบรนด์ญี่ปุ่ นที่ได้เขา้มาทาํการตลาดในประเทศไทยมีหลากหลายแบรนด์ 

ตั้งแต่ระดับตลาดแมสไปจนถึงตลาดสินคา้พรีเมียม ซ่ึงเคร่ืองสําอางยี่ห้อ Shiseido มีผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางหลากหลายกลุ่มสาํหรับผูห้ญิงเช่น กลุ่มบาํรุงผิวหน้า กลุ่มสาํหรับแต่งแตม้สีสันบน

ใบหน้า เป็นตน้ รวมถึงผลิตภณัฑส์าํหรับผูช้ายโดยเฉพาะอีกดว้ย จึงทาํให้เคร่ืองสาํอางญี่ปุ่ นยี่ห้อ 

Shiseido เป็นที่รู้จกั และสามารถกา้วขึ้นมาเป็นอนัดบัหน่ึงในตลาดเคร่ืองสาํอางพรีเมียมในประเทศ

ไทยมาอยา่งยาวนาน (Sanoachitt, 2015) 

 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทาํให้ผูศึ้กษาได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของการเติบโตของ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางยี่ห้อ Shiseido ในประเทศไทย จึงไดมี้ความสนใจในการศึกษาทาํการวิจยั

เก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสําอางยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น

ประโยชน์สาํหรับผูป้ระกอบการในการวางแผนกลยทุธท์างการตลาด และสาํหรับผูท้ี่สนใจทัว่ไปใน

การศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑต่์อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางยีห่อ้ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใน

การเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางยีห่อ้ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และทศันคติส่วนบุคคล ที่มี

อิ ท ธิพ ล ต่ อก าร ตัดสิ น ใจในกา ร เ ลือก ซ้ื อผ ลิต ภัณฑ์ เค ร่ื อง สําอา ง ยี่ห้อ  Shiseido ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวความคดิการวิจัย 

  ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจยัลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางยีห่อ้ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางยีห่อ้ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

 3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และทศันคติส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางยีห่อ้ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

 

ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. ระดบัรายได ้

7. ความถี่ในการเลือกซ้ือในแต่ละคร้ัง 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. รูปแบบผลิตภณัฑ ์

2. จาํนวนเงินที่ซ้ือเฉลีย่ต่อคร้ัง 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด 

5. บุคลากร 

6. สภาพแวดลอ้ม 

7. การบริการหลงัการขาย 

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลติภณัฑ์เคร่ืองสําอางยีห้่อ 

Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยอ่ืน ๆ 

1. ภาพลกัษณ์ 

2. ทศันคติส่วนบุคคล 
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ประโยชน์ของการทําวิจัย  

 1. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม และปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อเป็น

แนวทางสาํหรับผูป้ระกอบการในการพฒันาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์เพือ่ตอบสนองความพงึ

พอใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

 2. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการ ในการ

ขยายฐานลูกคา้เพิม่เติมไดม้ากขึ้น 

 3. เพื่อนาํขอ้มูลที่ไดม้าพฒันาวิทยาการใหม่ ๆ มีการพฒันาเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งในการ

ผลิต เพื่อให้ลูกคา้เกิดความภกัดีในตวัสินคา้ สร้างภาพลกัษณ์ของบริษทัท่ีดี และเพื่อเป็นฐานขอ้มูล

ใหก้บันกัวจิยัในการศึกษาพฒันาเพิม่เติม 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 1. แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 1.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549, หนา้ 41-42) กล่าววา่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย 

อาย ุเพศ ขนาด ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษาเหล่าน้ี เป็นเกณฑท่ี์นิยมใช้

ในการแบ่งส่วนตลาดลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่สาคญั และสถิติที่วดัได้ของ

ประชากรที่ช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสังคมวฒันธรรมช่วย

อธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถ

เขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน ตวั

แปรดา้นประชากรศาสตร์ที่สาํคญัมีดงัน้ี  

 อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีอายุ

แตกต่างกนั นักการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศึกษาศาสตร์ที่แตกต่าง

ของส่วนตลาด 

 เพศ (Sex) ในปัจจุบนัน้ีตวัแปรทางดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีสตรีทาํงานมีมากขึ้น 

 ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) นกัการตลาดจะสนใจจาํนวนและลกัษณะของบุคคลใน

ครัวเรือนที่ใช ้สินคา้ใดสินคา้หน่ึง และยงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์และ

โครงสร้างดา้นส่ือที่จะเก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจในครัวเรือน เพื่อช่วยในการพฒันากลยทุธ์การตลาด

ใหเ้หมาะสม 

 รายได ้การศึกษา อาชีพ และสถานะภาพ (Income, Education, Occupation and Status) เป็น

ตวัแปรที่สําคญัในการกาํหนดส่วนของตลาดโดยทัว่ไป นักการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคที่มีความ
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รํ่ ารวย แต่อยา่งไรก็ตามครอบครัวที่มีรายไดป้านกลางและมีรายไดต้ ํ่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ 

ปัญหาสําคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตวัช้ีการมี

หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ ในขณะเดียวกนัการเลือกช้ือสินคา้ที่แทจ้ริง อาจถือเกณฑ์

รูปแบบการดาํรงชีวติ รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมว้า่รายไดจ้ะเป็นตวัแปรที่ใชบ่้อยมาก 

นกัการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์หรืออ่ืน ๆ เพือ่ใหก้าร

กาํหนดตลาดเป้าหมายชดัเจนยิง่ขึ้น เช่น กลุ่มรายไดสู้งที่มีอายตุ่าง ๆ  ถือว่าใชเ้กณฑร์ายไดร้วมกบั

เกณฑ์อายุเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้กันมากขึ้น เกณฑ์รายไดอ้าจจะเก่ียวของกับเกณฑ์อายุและอาชีพ

รวมกนั 

 1.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix หรือ 7P’s) หมายถึง การจดักิจกรรม

ที่เก่ียวขอ้งกบัการนาํเสนอส่ิงซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยทาํให้กิจการ

สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และอยู่รอดได้ อาจรวมถึงสามารถขยายขนาดกิจการได้ในอนาคต 

(Kotler, 2003, p. 449) ประกอบดว้ย 

 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจเพือ่สนองความตอ้งการของลูกคา้

ใหพ้งึพอใจ ผลิตภณัฑท์ี่เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้

 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน 

 3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง ช่องทางในการทาํให้ลูกคา้

สามารถเขา้ถึงและเลือกใชบ้ริการได ้ซ่ึงมกัจะทาํโดยผา่นตวักลางต่าง ๆ ที่มีอยูใ่นตลาด  

 4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูซ้ื้อ

และผูข้าย เพือ่สร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึง

อาจใช้เค ร่ืองมือการส่ือสารแบบผสมผสานกัน (Integrated Marketing Communication) โดย

พจิารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้

 5. บุคลากร (People) หรือ พนักงาน (Employees) ซ่ึงตอ้งอาศยัการเลือก (Selection) การ

ฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพือ่ใหส้ามารถสร้างความพงึพอใจกบัลูกคา้ได ้แตกต่าง

เหนือคู่แข่งขนั 

 6. กระบวนการ (Process) เป็นการส่งมอบคุณภาพในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็ว และ

ประทบัใจ (Consumer Satisfaction) 

 7. การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยพยายามสร้างรูปแบบ การ

ใหบ้ริการเพือ่สร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ (Customer-Value Proposition) ไม่วา่จะเป็น ดา้นความสะอาด 
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ความรวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ื์น ๆ ดว้ยลกัษณะที่จบัตอ้งไม่ไดข้องการบริการ จึงทาํใหผู้ท้ี่คาดว่า

จะเป็นลูกคา้ไม่สามารถประเมินการบริการไดจ้นกวา่จะไดรั้บการบริการนั้น 

 1.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติส่วนบุคคล 

 ภาพลกัษณ์ “เป็นองคร์วมของความเช่ือ ความคิด ความประทบัใจที่บุคคลมีต่อส่ิงหน่ึง ซ่ึง

ทศันคติและการกระทาํใด ๆ ที่คนเรามีต่อส่ิงนั้นจะมีความเก่ียวพนักนัอยา่งสูงกบัภาพลกัษณ์ของส่ิง

เหล่านั้น” (Kotler, 2000, p. 553) 

 การเกิดของภาพลักษณ์ 

 เม่ือบุคคลไดรั้บทราบเหตุการณ์เร่ืองราวมาจากภายนอกมายงัตวัเองนั้น เหตุการณ์ยงัไม่

สามารถจะสร้างเป็นภาพไดท้นัที พงษเ์ทพ วรกิจโภคาทร (อา้งถึงในพรทิพย ์พมิลสินธุ,์ 2540, หนา้ 

21-22) โดยภาพลกัษณ์สามารถเกิดได ้2 ประการคือ 

 1. เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามสภาพการณ์ เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ  อนัเกิด

จากการปล่อยให้เป็นไปตามสภาวะแวดลอ้มแล้วแต่ประชาชนจะนึกคิด โดยไม่ไดด้าํเนินการให้

เป็นไปตามที่องคก์รปรารถนา 

 2. เกิดขึ้นโดยการสร้างสรรค ์โดยกระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ตามท่ีองคก์รไดว้างแผนไว้

ในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ  สาํหรับประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ ซ่ึงเป็นเร่ืองกิจกรรมของ

องค์กรว่าเป็นไปในรูปแบบใด และเร่ืองของบุคลากรภายในเก่ียวกับบทบาทในการปฏิบติังาน 

โดยเฉพาะบทบาทของผูบ้ริหาร บุคลิกและการแสดงออกในสงัคม ซ่ึงจะฉายภาพลกัษณ์ขององคก์ร

ต่อสาธารณชนไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น เม่ือนึกถึงองคก์รก็จะนึกถึงว่าผูบ้ริหารคือใคร เป็นอยา่งไร เป็น

ตน้ 

 ทศันคติ เป็นส่ิงที่เรียนรู้ ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นความรู้คิดหรือสติปัญญา ความรู้สึก และ

พฤติกรรมที่แสดงออก Triandis (อา้งถึงใน สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2556, หน้้ า 302) 

 ทศันคติ คือ ความโน้มเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ท่ีนาํไปสู่พฤติกรรมท่ีตรงกบัวิถีทางท่ีชอบ

หรือไม่ชอบของส่ิงใด ๆ ที่บุคคลไดรั้บ (ศุภร เสรีรัตน์, 2544, หนา้ 171) 

 ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่าง ๆ  อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการ เรียนรู้ 

ประสบการณ์ และเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง

ซ่ึงอาจเป็นไปในทางสนบัสนุนหรือทางต่อตา้นก็ได ้(พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2540, หนา้ 106) 

 Jenkins (อ้างถึงใน อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2550, หน้า 168) ได้แบ่งองค์ประกอบของทศันคติ

ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 1. องคป์ระกอบเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Element) ประกอบดว้ยความเช่ือต่าง 

ๆ ซ่ึงบุคคลมีอยูเ่ก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ เป็นวถีิทางท่ีเขานึกเห็นภาพพจน์ 
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 2. องค์ประกอบทางด้านความชอบ (Affective Element) ประกอบด้วยความรู้สึก และ

อารมณ์ที่บุคคลมีต่อส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบวตัถุที่เก่ียวขอ้งกบัทศันคติ 

 3. องคป์ระกอบเก่ียวกบัความตั้งใจก่อพฤติกรรม (Behavioral Element) เป็นแนวโน้มที่จะ

ก่อปฏิกิริยาหรือความตั้งใจก่อพฤติกรรม 

 1.4 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552, หน้า 157) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ ริโภค 

(Buyer’s Decision Process) หมายถึง ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มใด

กลุ่มหน่ึง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมิน

ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัซ้ือ ขั้นตอนดงักล่าวอาจขา้มหรือยอ้นกลบัไปเร่ิม

ขั้นตอนใดก่อนก็ได้ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ก่อนการซ้ือจริง มีผลกระทบ

หลงัจากการซ้ือ  

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง 

 ปิ ติว ัฒน์  สะสม (2553) ได้ท ําการวิจัยเ ร่ือง ความคิดเห็นของผู ้บริโภคในจังห วัด

นครศรีธรรมราชที่มีต่อผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางสมุนไพรจากธรรมชาติยี่ห้อพีรมณฑ์ ผลการวิจยั

พบวา่  

ผูบ้ริโภคที่มีอายุต่างกันและมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง

สมุนไพรจากธรรมชาติยีห่อ้พรีมณฑแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพต่างกัน และมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางสมุนไพรจากธรรมชาติยีห่อ้พรีมณฑแ์ตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต่้อเดือนต่างกนั และมีผูท้ี่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือต่างกนั มีความ

คิดเห็นต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางสมุนไพรจากธรรมชาติยีห่้อพีรมณฑโ์ดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง  

 ดวงรัตน์ ภิรมยรั์ตน์ (2555) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอาง Mineral Makeup ยีห่อ้ Bloom ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่  

 ผูบ้ริโภคทั้งหมดเป็นเพศหญิงจาํนวน 204 คน ส่วนใหญ่มีอาย ุ30-39 ปี มีระดบัการศีกษา

ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นพนักงานบริษทัเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 

บาท ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองสาํอางยีห่้อ Bloom อยูท่ี่ 2 เดือน/คร้ัง ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองสาํอาง

ยีห่้อ Bloom ต่อคร้ังไม่เกิน 2,000 บาท นิยมซ้ือเคร่ืองสาํอางยีห่้อ Bloom ประเภทผลิตภณัฑเ์มคอพั 
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(Makeup) มากที่สุด โดยซ้ือจากเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินคา้ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือ

เคร่ืองสาํอางยีห่อ้ Bloom มากที่สุดคือ ครอบครัว  

 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายแุละมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือเคร่ืองสาํอาง Mineral Makeup ยี่ห้อ Bloom ในด้านความถ่ีในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางยี่ห้อ 

Bloom ต่างกนั 

 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง Mineral Makeup ยีห่อ้ Bloom ไม่ต่างกนัในทุกดา้น 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง Mineral Makeup ยีห่้อ Bloom 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นความถ่ีในการซ้ือ 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านการส่งเสริมทางการตลาด มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง Mineral Makeup ยีห่อ้ Bloom ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครในดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือโดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า

มาก  

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอาง Mineral Makeup ยีห่้อ Bloom ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นค่าใช้จ่าย

ในการซ้ือ 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

การเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง Mineral Makeup ยี่ห้อ Bloom ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใน

ดา้นความถ่ีในการซ้ือ โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่ามาก  

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

การเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง Mineral Makeup ยี่ห้อ Bloom ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใน

ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติส่วนบุคคลที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง 

 พไิลลกัษณ์ ช่ืนสุขศรี (2556) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองการศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง

ประเภทผลิตภัณฑ์รองพื้นของผ้◌ูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียในช่วง 20–30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

เป็นพนักงานบริษทัเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่จะใชเ้คร่ืองสาํอาง

เป็นประจาํทุกวนัเพื่อสร้างความมัน่ใจ ซ้ือเคร่ืองสาํอางในแต่ละคร้ังตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะซ้ือ
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เคร่ืองสาํอางที่หา้งสรรพสินคา้ และเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางยีห่้ออ่ืน ๆ  ทัว่ไป ให้ความสาํคญักบัการที่

รองพื้นไม่เปล่ียนสีระหว่างวนั ความสาํคญักบัคุณภาพเม่ือเทียบกบัราคา การที่สินคา้มีวางจาํหน่าย

ในร้านเคร่ืองสําอางทัว่ไป การให้สินคา้ตวัอย่างเพื่อทดลองใช้ ตอ้งการรองพื้นเพื่อใช้แต่งหน้า

เสริมสร้างความมัน่ใจในตวัเอง การหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น นิตยสาร Internet การรีวิวต่าง ๆ  

โดยเลือกจากคุณภาพและงบประมาณท่ีมี การกลบัไปซ้ือสินคา้ซํ้ าถา้พอใจในสินคา้ ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่าการศึกษา อาชีพ ค่าใช้จ่ายและยี่ห้อ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง

ประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้น และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ตวัมีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางประเภทผลิตภณัฑร์องพื้น 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ 

 ประชากร 

 ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือ  ผู ้บริโภคท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

เค ร่ืองสําอางยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจํานวนท่ีชัดเจน (Infinite 

Population) 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 

 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวิจยัน้ี คือผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางยีห่อ้ 

Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คน ซ่ึงสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรของ W.G. Cochran 

(1953) โดยกาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 

 การสุ่มตัวอย่าง 

 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใชว้ิธีการ

สุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  

ขอบเขตในการวิจัย 

 1. ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคที่เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางยีห่อ้ Shiseido 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคที่เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางยีห่อ้ 

Shiseido จาํนวน 400 คน 

 3. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม-30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัด 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นสําหรับศึกษาทศันคติ

โดยรวม และแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางยี่ห้อ Shiseido ในเขต

กรุงเทพมหานคร เพือ่นาํผลมาวเิคราะห์ทศันคติและทาํความเขา้ใจในพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

สถิติการวิเคราะห์ 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป Analysis ใน Microsoft Excel เพือ่

วิเคราะห์ขอ้มูลตวัแปรต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง กับการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางยี่ห้อ 

Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) เพือ่ใชใ้นการบรรยายลกัษณะขอ้มูล ทาํการวเิคราะห์โดยใช ้

  1.1 ค่าความถ่ี (Frequency) 

  1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 

  1.3 ค่าเฉล่ีย (Mean) 

  1.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  1.5 ค่าสูงสุด (Maximum) 

  1.6 ค่าต ํ่าสุด (Minimum) 

 2. การทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) แบ่งขอ้มูล

ออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

  2.1 ใช ้t-Test : Two-Sample เพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตวัแปร 2 กลุ่ม 

  2.2 ใช ้F-Test จาก Anova Sample Factor เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่ม

ตวัแปรที่มากกวา่ 2 กลุ่ม 

4. ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการวจิยัของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสําอางยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77 มีอาย ุ21-35 ปี จาํนวน 

224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 มีสถานภาพโสด จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีจาํนวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 67 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 168 คน คิด

เป็นร้อยละ 42 มีระดบัรายได ้30,001-50,000 บาท จาํนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 46 มีความถ่ีในการ

ซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ังคือ 2-3 เดือนคร้ัง จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสําอางยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้ในรูปแบบ ครีมและโลชัน่บาํรุงสาํหรับผิวหน้า 

จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34 เลือกซ้ือสินคา้เฉล่ียต่อคร้ัง 501-1,000 บาท จาํนวน 164 คน คิด

เป็นร้อยละ 41 ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ที่ร้านคา้ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัความงาม เช่น Boots, Watson จาํนวน 

136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รับทราบขอ้มูลผลิตภณัฑผ์่านช่องทางส่ือออนไลน์ จาํนวน 131 คน คิด

เป็นร้อยละ 33 บุคลากรที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์มากที่สุดคือ พนักงานมีความรู้

ความเขา้ใจในสินคา้ สามารถอธิบายเพิม่เติมได ้จาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 46 สภาพแวดลอ้มที่

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดคือ มีร้านจดัจาํหน่ายสินคา้จาํนวนมาก สามารถหา

ซ้ือไดง่้าย จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 30 การบริการหลงัการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑม์ากที่สุดคือ มีการสะสมแตม้เพือ่รับของรางวลัพิเศษ หรือส่วนลดสาํหรับสมาชิก จาํนวน 

166 คน คิดเป็นร้อยละ 42 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติที่มีอิทธิพลส่วนบุคคลต่อการ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 พบวา่ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้คือ เป็นผลิตภณัฑจ์ากญี่ปุ่ นที่มีความ

ปลอดภยัสูง ใชแ้ลว้ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ ้และเป็นผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพที่ดี และมีราคาเหมาะสม 

จาํนวนเท่ากนัคือ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28 มีทศันคติส่วนบุคคลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์ือ เพื่อ

บาํรุงผวิใหก้ระจ่างใส และเพิม่ความชุ่มช้ืน จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28 

ส่วนที่  4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสําอางยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน 

 พบว่าส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์น่ืองจากมีการแนะนาํและทดลองสินคา้ สร้าง

ความพึงพอใจเท่ากบั 4.09 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6957 รองลงมาคือ มีผลิตภณัฑท์ี่

หลากหลาย ตรงตามความตอ้งการ คิดเป็น 4.08 คะแนน และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.7430 

 จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากมี

การแนะนําและทดลองสินคา้ สร้างความพึงพอใจ และมีผลิตภณัฑ์ที่หลากหลาย ตรงตามความ

ตอ้งการ ดงันั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัจึงควรมีการอบรมพนกังานในการแนะนาํสินคา้ และ

การบริการที่ดีเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ให้มากที่สุด รวมไปถึงฝ่ายวิจยัและพฒันา

ผลิตภณัฑ์ควรมีการพฒันาสินคา้ใหม่ ๆ ที่หลากหลายให้ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายใหม้ากขึ้น  
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5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านยัสาํคญั 
สอดคลอ้งกบั

สมมติฐาน 

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐาน 

เพศ 0.0279 ✓  

อาย ุ 0.2560  ✓ 

สถานภาพ 0.1031  ✓ 

ระดบัการศึกษา 0.6484  ✓ 

อาชีพ 0.5862  ✓ 

ระดบัรายได ้ 0.0003 ✓  

ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ัง 0.0040 ✓  

 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางยีห้่อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านยัสาํคญั 
สอดคลอ้งกบั

สมมติฐาน 

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐาน 

รูปแบบผลิตภณัฑ ์ 0.1793  ✓ 

จาํนวนเงินที่ซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง 0.0000 ✓  

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.0000 ✓  

การส่งเสริมการตลาด 0.1447  ✓ 

บุคลากร 0.4296  ✓ 

สภาพแวดลอ้ม 0.8259  ✓ 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านยัสาํคญั 
สอดคลอ้งกบั

สมมติฐาน 

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐาน 

การบริการหลงัการขาย 0.0000 ✓  

 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านยัสาํคญั 
สอดคลอ้งกบั

สมมติฐาน 

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐาน 

ภาพลกัษณ์ 0.0393 ✓  

ทศันคติส่วนบุคคล 0.5221  ✓ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอาง

ยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้นําแนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมาประกอบการ

อภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 1. ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน 

 จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัรายได ้และ

ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ัง ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงมีงานวิจัยที่

สอดคลอ้งกนัดงัน้ี เพศ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวรรณา แกว้ไชย (2557) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง ป

จจัยแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางสเต็มเซลลของผูบริโภคเจเนอเรชั่นวาย จาก

การศึกษาพบว่า ปจจยัสวนบุคคลดานเพศ อายุ อาชีพ และรายไดมีผลตอปจจยั

แรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง สเตม็เซลลข์องผูบริโภคเจเนอเรชัน่วายแตกตางกนัอย

างมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 ระดับรายได้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิติวฒัน์ สะสม (2553) ไดท้าํการ

วิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในจังหวดันครศรีธรรมราชท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง

สมุนไพรจากธรรมชาติยีห่อ้พรีมณฑ ์จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความ

คิดเห็นต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางสมุนไพรจากธรรมชาติยีห่อ้พีรมณฑโ์ดยรวมและรายดา้นแตกต่าง

กนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 8,000 บาท และผูบ้ริโภคที่มีรายได้
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ต่อเดือน 8,000-15,000 บาท มีความคิดเห็นโดยรวมว่ามีความเหมาะสมมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้

ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาทขึ้นไปอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ความถี่ในการซ้ือสินค้าในแต่ละคร้ัง 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หทยัทิพย เจติยวรรณ (2555) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปจจยัที่มีผลต

อการตดัสินใจซ้ือครีมอาบนํ้ าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา 

พฤติกรรมการซ้ือครีมอาบนํ้ า ไดแก สาเหตุที่ซ้ือ ตรายีห่อที่ซ้ือประจาํ คุณสมบติัของ ครีม

อาบนํ้ าที่ซ้ือ ขนาดบรรจุภณัฑที่ซ้ือ จาํนวนครีมอาบนํ้ าที่ซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ สถานที่ซ้ือ และ

เหตุผลในการเลือกแหลงที่ซ้ือที่แตกตางกนั มีผลตอการตดัสินใจซ้ือครีมอาบนํ้ าของผู

หญิงในเขตกรุงเทพมหานครในทกุดานแตกตางกนัอยางมีนยัสาํคญั 

 2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน 

 จากการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่  จาํนวนเงินท่ีซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง 

ช่องทางการจัดจาํหน่าย และการบริการหลังการขาย ท่ีแตกต่างกันเท่านั้ น ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางยีห่้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั ซ่ึงมี

งานวิจยัที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี จํานวนเงินที่ซ้ือเฉลี่ยต่อคร้ัง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทวิช สามารถ 

(2557) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือครีมอาบนํ้ าชนิดเติมของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูบ้ริโภคที่มีพฤติกรรมการซ้ือครีมอาบนํ้ าชนิดเติม

ดา้นตราสินคา้ที่ซ้ือและค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ังแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมอาบนํ้ า

ชนิดเติมแตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคที่มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ังมากกวา่ 300 บาท ใหค้วามสาํคญัใน

ด้านผลิตภัณฑ์ด้านตราสินค้าที่มีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือ และกล่ินหอมติดทนนาน ซ่ึงหมายถึง

ผูบ้ริโภคที่มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้คร้ังละจาํนวนมาก มีความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ และซ้ืออยา่ง

ต่อเน่ืองเกิดเป็นความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) ช่องทางการจัดจําหน่าย สอดคล้องกบั

งานวิจยัของ ดวงรัตน์ ภิรมยรั์ตน์ (2555) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอาง Mineral Makeup ยีห่้อ Bloom ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายของสินคา้ Mineral Makeup ยี่ห้อ 

Bloom ที่แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง Mineral Makeup ยีห่้อ 

Bloom ของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นค่าใช้จ่ายในการซ้ือที่แตกต่างกนั การบริการ

หลังการขาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรเพชร แกว้อ่อน (2550) ที่ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การศึกษา

พฤติกรรมและปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางเพื่อบาํรุงรักษาผิวสําหรับผูช้ายในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นกระบวนการ และการ

บริการหลังการขายที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางเพื่อบาํรุงรักษาผิว

สาํหรับผูช้ายในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั เช่น ชาํระเงินไดหลายวิธี การบริการจดัส
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งสินคาถึงบาน/ที่ทาํงาน การ สะสมยอดซ้ือ การใหของแถม การจดักิจกรรมพิเศษ การส

งคูปองชิงโชค และการมีระบบสมาชิก เป็นตน้ 

 3. ปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 

 จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ ที่แตกต่างกนัเท่านั้น ที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางยีห่้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั ซ่ึงมี

งานวจิยัที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี ภาพลักษณ์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พไิลลกัษณ์ ช่ืนสุขศรี (2556) ได้

ทาํการวิจยัเร่ืองการศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้นของผ◌ู้

บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ผูท่ี้มีการใชจ่้ายจาํนวนมากในการซ้ือเคร่ืองสาํอาง

แต่ละคร้ังนั้นเป็นเพราะมูลค่าของสินคา้มีราคาสูง ซ่ึงสินคา้ราคาสูงส่วนใหญ่มกัจะเป็นแบรนด์

ระดบั Premium และ Hiend และการท่ีจะซ้ือสินคา้ราคาแพงนั้น ผูซ้ื้อส่วนใหญ่มกัจะใชเ้วลาในการ

คน้หาขอ้มูลของสินคา้ โดยยีห่้อของสินคา้ที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง

ประเภทผลิตภณัฑร์องพื้นของผ◌ู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัยคร้ังนี้ 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางยี่ห้อ 

Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1. จากผลการวิจัยด้านปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ผูบ้ริหารควรให้ความสาํคญักบัปัจจยัทางดา้นเพศมากขึ้น โดยอาจพฒันาผลิตภณัฑส์าํหรับ

เพศชายเพิม่เติม และพฒันาคุณภาพใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพผวิของเพศหญิงในทุกกลุ่มอายมุาก

ขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมทางการตลาด หรือจดักิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น 

การลงโฆษณาตามส่ือต่าง ๆ  หรือลงนิตยสารแฟชัน่สาํหรับผูห้ญิงเน้นกลุ่มท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 50,001 

บาทขึ้นไป เช่น การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิตสาํหรับกลุ่มลูกคา้ระดบับน และมีการทาํตลาด

อยา่งต่อเน่ืองใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มกัซ้ือสินคา้อยูเ่ป็นประจาํ 

 2. จากผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ด้านจาํนวนเงินที่ ซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสินค้า

ระดบัพรีเมียม ดงันั้นทางผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัของราคาใหม้ากขึ้น โดยทาํการพฒันา

ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑใ์ห้ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และทาํการตลาด

ส่งเสริมการขายกบัลูกคา้ระดบับน ซ่ึงมกัซ้ือสินคา้เฉล่ียต่อคร้ังตั้งแต่ 2,001 บาทขึ้นไป โดยอาจเพิ่่ม

ผลิตภัณฑ์สําหรับลดร้ิวรอย หรือสําหรับยกกระชับผิวจัดเป็นเซต โดยใช้ว ัตถุดิบที่มีการใช้
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เทคโนโลยพีเิศษที่สร้างความแตกต่างจากยีห่อ้อ่ืน หรือผลิตภณัฑใ์นกลุ่มแต่งแตม้สีสนับนใบหน้าที่

มีการเปิดตวัตามฤดูกาลที่มีลกัษณะเฉพาะตวั  

 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย บริษทัควรมีการเพิ่มช่องทางกระจายสินคา้ให้มากขึ้น โดย

แบ่งเป็นตลาดระดบับน จาํหน่ายสินคา้ระดบัพรีเมียมท่ีหา้งสรรพสินคา้ หรือ Community Mall ตาม

แหล่งท่องเที่ยวที่สาํคญัทัว่กรุงเทพมหานคร และสินคา้สาํหรับตลาดระดบักลางถึงล่าง จาํหน่ายตาม

ร้านคา้ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัความงาม เช่น Boots, Watson หรืออาจเพิม่ช่องทางร้านขายยา เพือ่เป็นการ

ทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้ของบริษทัไดม้ากขึ้น  

 ดา้นการบริการหลงัการขาย บริษทัควรมีการฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง ในการอธิบาย

ให้ความรู้เก่ียวกับประเภทและคุณสมบติัของสินคา้กบัผูบ้ริโภค รวมถึงการบริการหลังการขาย

สาํหรับสินคา้ระดบัพรีเมียม เช่น มีการจดัทาํระบบสมาชิกสะสมแตม้เพือ่แลกของกาํนลั มีของขวญั

วนัเกิดสาํหรับสมาชิกและการ์ดอวยพรวนัเกิด เพื่อนาํไปใชเ้ป็นส่วนลดในเดือนเกิด มีการบริการ

ดา้นความงามสาํหรับสมาชิก เช่น แต่งหน้า นวดหน้า ขดัผิวสาํหรับสมาชิกที่มีคะแนนสะสมตาม

ยอดที่กาํหนด เป็นตน้ เพือ่ทาํใหลู้กคา้มีความจงรักภกัดีในตราสินคา้มากขึ้น 

 3. จากผลการวิจัยด้านปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติส่วนบุคคล 

 ผูบ้ริหารควรเอาใจใส่กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั และยีห่้อสินคา้มากขึ้น เช่น มีการสาํรวจ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค แลว้นาํไปพฒันาผลิตภณัฑท์ี่หลากหลายให้ตรงกบัความตอ้งการของ

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากขึ้น มีผลการรับรองคุณภาพ และความปลอดภยัจากสถาบนัทางการแพทยท์ี่

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีการประชาสัมพนัธ์ จดังานโปรโมทสินคา้ และทาํการตลาดอยา่ง

ต่อเน่ือง เพื่อทาํให้ลูกคา้จดจาํตราสินคา้ รวมถึงมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้ไดม้าตรฐาน เพื่อ

เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือและภาพลกัษณ์ของสินคา้ท่ีดี มีคุณภาพ ทาํใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกภูมิใจ 

และเกิดความจงรักภกัดีในตราสินคา้ 

 ข้อเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต

ปริมณฑล หรือจงัหวดัอ่ืน ในประเทศไทย ซ่ึงในจงัหวดัใหญ่ ๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี เป็นตน้ 

มีผูบ้ริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ใชเ้คร่ืองสาํอางยีห่อ้ Shiseido เป็นจาํนวนมาก 

 2. ในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ค่านิยม คุณค่าของตราสินคา้ที่

มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางยี่ห้อ Shiseido หรือปัจจัยที่ มีผลต่อความจงรักภักดีใน

เคร่ืองสาํอางยีห่อ้ Shiseido เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาคุณค่าของยีห่อ้สินคา้ใหม้ากขึ้น 
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 3. ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาลงรายละเอียดเก่ียวกับปัจจัยการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication, IMC) เพือ่เป็นการกาํหนดแนวทาง

ในการวเิคราะห์และวางแผนกลยทุธใ์นการทาํการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมเินียม ในกรุงเทพมหานคร 

Factors Influencing Decision on Purchase of Condominiums in Bangkok 

ณฏัฐณิ์ชา กิจพิทยาฤทธ์ิ1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาความแตกต่างของประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ และภาพลกัษณ์ ที่มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ คือ  ผู ้บริโภคที่ ซ้ือ /จะซ้ือ

คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําเร็จรูป Excel สถิติเชิงพรรณนาใช้ในการอธิบายค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด และค่าสูงสุด สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้งอิง) โดยใช ้ ANOVA ใน

การคาํนวณหาค่า t-Test และ F-Test ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มีอายอุยูใ่นช่วง 21-

30 ปี สถานภาพโสด มีระดบัรายไดใ้นช่วง 20,000-40,000 บาทต่อเดือน ประกอบอาชีพพนักงาน

เอกชน/ลูกจา้งเอกชน มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพือ่อยูอ่าศยั สนใจหอ้ง

รูปแบบ 1 Bedroom Type นอกจากน้ียงัพบว่าผูบ้ริโภคเลือกให้ความสาํคญักบัลกัษณะคอนโดที่มี

ส่วนกลางขนาดใหญ่ ในปัจจยัดา้นราคาให้ความสาํคญักบัคอนโดที่สามารถขายต่อไดใ้นราคาสูง 

ดา้นทาํเลที่ตั้งให้ความสาํคญักบัคอนโดที่ใกล ้BTS/MRT ดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความสาํคญั

กบัการรีวิวผ่านเวบ็ไซตต่์างๆ ปัจจยัดา้นบุคลากรใหค้วามสาํคญักบัพนักงานมีความรู้ ให้คาํแนะนาํ

ไดดี้ ปัจจยัดา้นกายภาพใหค้วามสาํคญักบัคอนโดท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในโครงการ เช่น ที่

จอดรถ สวน สระว่ายนํ้ า ฟิตเนส เป็นตน้ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้ความสาํคญักบับริการรับส่ง

ลูกบ้านไปยงั BTS/MRT นอกจากน้ีในส่วนของปัจจัยอ่ืนๆ ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญกับความ

น่าเช่ือถือมากที่สุดคือ คอนโดที่มีการแจง้รายละเอียดวสัดุที่ใชก่้อสร้าง และผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั

กับภาพลักษณ์มากที่สุดคือ คอนโดที่มีภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยั ได้มาตรฐาน ทั้งน้ีจากการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุระดบัรายได ้และระดบัการศึกษา 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการตลาด ลกัษณะทางกายภาพ และ

กระบวนการ ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ความน่าเช่ือถือ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ใน

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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Abstract 

 The purpose of this research was to study the difference of demographic factor, the 

marketing mix factor (7P) and other factor including reliability and image to influence decision on 

purchase of condominiums in Bangkok. The sample size consisted of 400 consumers who purchased 

or interested to purchase condominium in Bangkok by convenience sampling. The questionnaire 

was design as tools for collect data and analysis data by Microsoft Excel. Descriptive statistics used 

for calculated frequency, percentage, mean, standard deviation, maximum, and minimum. For the 

hypothesis testing, inferential statistics used One Way ANOVA to calculated t-test and F-test at 

significant level of 0.05. 

 The results of the independent study revealed that the majority of respondent were female, 

ages between 20-30 years old, single status. Most consumer had income between 20,000-40,000 

baht per month, were employees in private sector and had the level of education was bachelor’s 

degree. Most objective to buy condominium was to be resold at a higher price. Most room type 

interest is 1 Bedroom Type. It also found that consumers choose to focus on style condominium 

with large common areas. The price factor was to focus on condominium that can be resold at a 

higher price. The location factor was featured to focus on condominium that near BTS/MRT. The 

promotion factor was focus on review in websites. The factor of personnel was focus on the 

knowledgeable staff. The physical factor was focus on condominium with facilities for example 

parking within the park, swimming pool, fitness center. The process factor was focus on transfer 

the consumer to the BTS/MRT. In addition to the other factors, the reliability factor was focus on 

condominium that gives more details such as construction materials used. The image factor was 

focus on condo with security image. According to the hypothesis that demographic factors including 

Ages, Income and The level of education, the marketing mix factor including product, promotion, 

physical and process, and other factor including reliability that influence the decision to buy a 

condominium significant at the 0.05 level . 

 

KEYWORD: PURCHASING DECISION, CONDOMINIUM, RESIDENCE 
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1. บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคญัของปัญหา  

 ที่อยูอ่าศยั ถือเป็นหน่ึงในปัจจยัพื้นฐานที่สาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ ปัจจุบนัที่อยู่

อาศยัมีการพฒันารูปแบบเพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการและการดาํรงชีวติ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรณี

การเพิม่ขึ้นของประชากร การยา้ยถ่ินเขา้สู่กรุงเทพมหานคร ซ่ึงส่งผลใหค้วามตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเพิ่ม

สูงขึ้นทุกปี แต่ในขณะเดียวกนัที่ดินที่สามารถนาํมาจดัสรรเพือ่สร้างที่อยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานครก็

ลดน้อยลงเร่ือยๆเช่นกนั มีการปรับราคาที่อยูอ่าศยัให้สูงขึ้นเร่ือยๆตามปริมาณความตอ้งการ ที่อยู่

อาศยัในรูปแบบคอนโดมิเนียมจึงสามารถตอบโจทยป์ริมาณความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัจาํนวนมากแต่มี

ราคาไม่แพงได ้ขอ้ดีของที่อยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียม คือ ราคาไม่แพงเท่าที่อยูอ่าศยัรูปแบบ

อ่ืนๆ เช่น บา้นจดัสรร สามารถเดินทางได้สะดวก ใกล้ที่ทาํงาน มีความปลอดภยั มีคนช่วยดูแล 

ประหยดัเวลาในการเดินทางและการใช้ชีวิต เป็นตน้ ด้วยขอ้ดีเหล่าน้ีจึงส่งผลให้คอนโดมิเนียม

ไดรั้บความนิยมเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ มีการซ้ือเพื่ออยูอ่าศยัเอง และซ้ือเพื่อทาํกาํไรจากการปล่อยเช่าหรือ

ขายต่อ ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัในธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมสูง เกิดการพฒันา

ส่ิงอาํนวยความสะดวกให้ผูบ้ริโภค มีการใชน้วตักรรมก่อสร้างแบบใหม่ สร้างความแตกต่างด้วย

การออกแบบสไตลต่์างประเทศ เกิดการแยง่ชิงทาํเลทอง จนทาํใหร้าคาคอนโดปรับตวัสูงขึ้นเร่ือยๆ

ในทุกปี 

 นอกจากน้ีข้อมูลการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวดันครปฐม) ของปี พ.ศ.2558 

(ศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย,์2559) พบวา่มียอดการโอนกรรมสิทธ์ิเพิม่ขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ถึงร้อยละ 

13 โดยที่อยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดมีจาํนวนและมูลค่าการโอนสูงท่ีสุด ซ่ึงแสดง

ให้เห็นว่าปริมาณความต้องการท่ีอยู่อาศัยยงัคงเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเน่ือง และท่ีอยู่อาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมหรือหอ้งชุดไดรั้บความนิยมมากที่สุด 

 จากขอ้มูลดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาถึงปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ใน

กรุงเทพมหานคร เพื่อหาส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสม ทั้งในดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา สถานที่ 

การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ และปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ความ

น่าเช่ือถือ และภาพลักษณ์ นอกจากน้ียงัช่วยให้ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโด

พฒันาคอนโดไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากขึ้นอีกดว้ย 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 (1) เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร  

 (2) เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร  

 (3) เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือและภาพลกัษณ์ ที่มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร  

1.3 กรอบแนวคดิการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 สมมติฐานการศึกษา 

 (1) ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา 

วตัถุประสงค์ในการซ้ือ และรูปแบบห้องที่สนใจ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร ต่างกนั  

ประชากรศาสตร์  

-เพศ    -อาชีพ  

-อาย ุ    -ระดบัการศึกษา  

-สถานภาพ   -วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  

-ระดบัรายได ้  -รูปแบบห้องท่ีสนใจ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

-ผลิตภณัฑ ์   -บุคลากร  

-ราคา    -ลกัษณะทางกายภาพ  

-สถานท่ี     -กระบวนการ 

-การส่งเสริมการตลาด  

 

ปัจจัยอ่ืนๆ  

-ความน่าเช่ือถือ   -ภาพลกัษณ์ 

การตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมเินียม 

ในกรุงเทพมหานคร 
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 (2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานที่ การส่งเสริมการตลาด 

บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร ต่างกนั  

 (3) ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ความน่าเช่ือถือและภาพลกัษณ์ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  

 (1) ผู ้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมสามารถนาข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์ไปใชป้รับปรุงและพฒันาคอนโดมิเนียมใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก

ที่สุด  

 (2) ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมสามารถนาขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดไปใชเ้พือ่สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกบั

คู่แข่งไดดี้ยิง่ขึ้น  

 (3) ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมสามารถนาขอ้มูลดา้นปัจจยัอ่ืนๆ 

ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ และภาพลกัษณ์ ไปใชป้รับปรุงเพือ่เพิม่ฐานลูกคา้ใหม่และรักษาลูกคา้เดิมให้ดี

ยิง่ขึ้น  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

 - พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2529, 312-315) ได้กล่าวถึงลักษณะผูรั้บสารที่วิเคราะห์ตาม

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงความแตกต่างทางประชากรศาสตร์จะส่งผลต่อการส่ือสาร ตวัอยา่ง

ลกัษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการส่ือสาร ไดแ้ก่  

• เพศ มีงานวิจยัที่พิสูจน์ว่า คุณลกัษณะบางประการของแต่ละเพศจะส่งผล

ให้การส่ือสารของชายและหญิงแตกต่างกนั เช่น การวิจยัเก่ียวกบัชมภาพยนตร์ใน

โทรทศัน์ของเด็กช่วงวยัรุ่น พบวา่ วยัรุ่นต่างเพศก็มีความสนใจในภาพยนตร์คนละ

ประเภทกนั  

• อาย ุการชกัจูงหรือโนม้นา้วจิตใจจะยากขึ้นตามอายขุองผูถู้กโนม้นา้มมาก

ขึ้น  

• การศึกษา ถือเป็นตวัแปรสาํคญัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสาร 

เช่น บุคคลที่มีการศึกษาสูง มกัจะสนใจข่าวสาร แต่ไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ  
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 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั

จะส่งผลต่อการส่ือสารและรับสาร ซ่ึงจะส่งผลต่อไปยงัการตดัสินใจซ้ือโดยพิจารณาขอ้มูลจากสาร

ที่ไดรั้บ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

 2.2.2 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 - เสรี วงษ์มณฑา (2542,11) กล่าวไว้ว่า  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง การมีสินคา้ที่ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายได ้สามารถขายได้ใน

ราคาที่ผูบ้ริโภคยอมรับ มีการจดัจาํหน่ายกระจายสินคา้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อเพิม่

ความสะดวกให้แก่ผู ้บริโภค ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความเห็นชอบในสินค้าและเกิด

พฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง โดยมีส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมด 7 ส่วน ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product), 

ราคา (Price), การจัดจําหน่าย (Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion), บุคลากร (People), 

กระบวนการ (Process) และ ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) 

 2.2.3 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ความน่าเช่ือถือ ภาพลักษณ์ 

 - กิตติ สิริพลัลภ (2544) กล่าวว่า ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ในมุมมองคุณภาพสินคา้ 

(Product Quality) หมายถึง สินคา้นั้นสามารถใชไ้ดดี้ทุกคร้ัง เช่น เคร่ืองตดัหญา้สามารถใชต้ดัหญา้

ไดดี้ทุกคร้ัง ไม่ใช่บางคร้ังใชไ้ด ้บางคร้ังใชไ้ม่ได ้ ซ่ึงความน่าเช่ือถือน้ี ถือเป็นหน่ึงในปัจจยัสําคญัที่

ใชเ้ป็นขอ้บ่งช้ีวา่สินคา้นั้นมีคุณภาพหรือไม่ 

 - วิรัช ลภิรัตนกุล (2540, 81-83) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กร (Corporate 

Image) หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อบริษทั หรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่ง

หน่ึง ซ่ึงรวมถึงดา้นการบริหารหรือการจดัการของบริษทัแห่งนั้นดว้ย นอกจากน้ียงัหมายรวมไปถึง

ผลิตภณัฑแ์ละบริการที่บริษทันั้นจาํหน่ายหรือใหบ้ริการ 

 2.2.4 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 - ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546, 80) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ เป็นลําดับขั้นตอนการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยมีวธีิตดัสินใจทั้งหมด 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

 (1) การคน้หาความตอ้งการในการตดัสินใจ  

 (2) สร้างเกณฑใ์นการตดัสินใจ  

 (3) แบ่งนา้หนกัแต่ละเกณฑ ์ 

 (4) พฒันาทางเลือก  

 (5) ประเมินผลทางเลือก  

 (6) เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 - นิธิวดี สุขโหมด (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีต่อ

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 

คือ ผูบ้ริโภคที่อยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวมรวม

ขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช ้ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test F-

Test และ One-way ANOVA จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ และระดบัรายไดแ้ตกต่าง

กนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 - ชานนท ์เชยกล่ิน (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดไอดีโอของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท้ี่ซ้ือคอนโดไอดีโอตามแนวบีทีเอ

สซ่ึงทําการศึกษาในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2557 จํานวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test One-way ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) 

จากการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการขาย มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดไอดีโอของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั 

 - รัชนู แสงสุรินทร์ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้าน

จิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมิเนียมของ บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งของบุคลากรมหาวิทยาลยัศรีปทุม จาํนวน 269 ราย โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

สถิติที่ใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการเชิงถดถอย 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือห้องชุด

คอนโดมิเนียมมิเนียมของบุคลากรมหาวทิยาลยัศรีปทุม แตกต่างกนั 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นประชากรที่มีจาํนวนนับไม่ได ้(Infinite Population)  

กล่าวคือ เป็นประชากรที่ไม่สามารถนบัหรือแสดงเป็นตวัเลขไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงประชากรเป้าหมาย

ในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคที่ซ้ือ/จะซ้ือคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร 

 ก ลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี  คือ  ผู ้บ ริโภคที่ ซ้ือ /จะ ซ้ือคอนโดมิ เนียม  ใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 
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3.2 ขอบเขตของการวิจัย 

 (1) ขอบเขตดา้นประชากร: การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ผูบ้ริโภคที่ซ้ือ/จะ

ซ้ือคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น  

 (2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา: การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองของการตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร  

 (3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา: การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม นาํมา

วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และรายงาน โดยดาํเนินการวิจยัตั้งแต่วนัที่ 27 มีนาคม 2559-17 กรกฎาคม 

2559  

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัจดัทาํขึ้นเองเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ

วดัการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานครของประชากรหรือผูบ้ริโภค และนาํผล

มาวเิคราะห์เพือ่ทาํความเขา้ใจในการตดัสินใจ 

3.4 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

 (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  

 สถิติเชิงพรรณนาใช้สาหรับอธิบายคุณลักษณะของตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าต ํ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด(Maximum) ค่าความถ่ี (Frequencies) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคที่

ซ้ือ/จะซ้ือคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร  

 (2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  

 สถิติเชิงอนุมานใช้สาหรับวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดย

กาํหนดให้ตวัแปรอิสระเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ และตวัแปรตามกาํหนดให้เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ 

โดยการทดสอบสมมติฐานใช้ค่า t-Test, F-Test จาก ANOVA เพื่อตรวจดูความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 

4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการศึกษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70 อยูใ่นช่วงอาย ุ

21-30 ปี จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 มีสถานภาพโสดจาํนวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 86 ส่วน

ใหญ่มีระดบัรายได ้20,000-40,000 บาทต่อเดือน จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ประกอบอาชีพ
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พนักงานเอกชน/ลูกจา้งเอกชน จาํนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี

จาํนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62 นอกจากน้ีส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือคอนโดมิเนียมเพือ่

อยู่อาศัยมากที่สุด จาํนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66 และสนใจห้องรูปแบบ 1 Bedroom Type 

จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58\ 

 ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ดา้นรูปแบบคอนโด ผลจากการวจิยัพบวา่ ลกัษณะรูปแบบคอนโดที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ 

คอนโดที่มีส่วนกลางขนาดใหญ่ จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 

 ดา้นราคา ผลจากการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นราคาที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ สามารถขายต่อได้

ในราคาสูง จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 

 ดา้นทาํเลที่ตั้งของคอนโด ผลจากการวิจยัพบว่า ลกัษณะทาํเลที่ตั้งคอนโดที่มีอิทธิพลมาก

ที่สุด คือ ใกล ้BTS/ MRT จาํนวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 82 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลจากการวจิยัพบวา่ การส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 

คือ รีววิผา่นเวบ็ไซตต่์างๆ จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 

 ดา้นบุคลากร ผลจากการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากรที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ พนักงานมี

ความรู้ ใหค้าํแนะนาํไดดี้ จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผลจากการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นกายภาพที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ 

มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในโครงการ เช่น ที่จอดรถ สวน สระว่ายนํ้ า ฟิตเนส จาํนวน 208 คน คิด

เป็นร้อยละ 52 

 ดา้นกระบวนการ ผลจากการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ มี

บริการรับส่งลูกบา้นไปยงั BTS/ MRT จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30 

 ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ และภาพลกัษณ์ 

 ดา้นความน่าเช่ือถือ ผลจากการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ 

คอนโดที่มีการแจง้รายละเอียดวสัดุที่ใชก่้อสร้าง เช่น ยีห่อ้ ประเภทวสัดุ จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อย

ละ 44 

 ดา้นภาพลกัษณ์ ผลจากการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุด คอนโดที่มี

ภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยั ไดม้าตรฐาน จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 

 ส่วนที่ 4 การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมจากทาํเลท่ีตั้งของคอนโดตรงกบั

ความตอ้งการและเหมาะสมกบัการใชชี้วติสูงที่สุด คือ 4.353 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.745 

คะแนน โดยมีค่าต ํ่าสุดคือ 2 คะแนน และค่าสูงสุดคือ 5 คะแนน 
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5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลวิจัย 

 

ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคญั สอดคล้อง 

กับสมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง 

กับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ 0.753   

อาย ุ 0.000   

สถานภาพ  0.208   

ระดบัรายได ้ 0.000   

อาชีพ 0.817   

ระดบัการศึกษา 0.006   

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 0.277   

รูปแบบหอ้งที่สนใจ 

 

0.052   

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์ 0.000   

ราคา 0.256   

ทาํเลที่ตั้ง 0.062   

การส่งเสริมการตลาด 0.025   

บุคลากร 0.258   

ลกัษณะทางกายภาพ 0.014   

กระบวนการ 0.009   

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ความน่าเช่ือถือ และภาพลักษณ์ 

ความน่าเช่ือถือ 0.000   

ภาพลกัษณ์ 0.891   
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5.2 การอภิปรายผล 

 การศึกษางานวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร ได้นาํ

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวจิยัดงัน้ี 

 (1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์: 

อายุ ระดับรายได้ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร ต่างกนั ซ่ึงมีงานวจิยัที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี  

 - อายุ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อภิญญา เสมเสริมบุญ (2551) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยั

การตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมมิเนียมในยา่นถนนทองหล่อ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 222 คน 

โดยผลจากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

มิเนียมในยา่นถนนทองหล่อ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 - ระดับรายได้ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นิธิวดี สุขโหมด (2555)  ทาํศึกษาเร่ือง ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยู่

อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ผลจากการศึกษาพบว่า พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีระดบั

รายได้แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผู ้อยู่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 - ระดับการศึกษา สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชานนท ์เชยกล่ิน (2557) ทาํการศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดไอดีโอของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 

คน ผลจากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือคอนโดไอดีโอของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 

 (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน จากการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด: ผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการตลาด ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ท่ีแตกต่างกนั

เท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร ต่างกนั ซ่ึงมีงานวิจยั

ที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี  

 - ผลิตภัณฑ์ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ รัชนู แสงสุรินทร์ (2555) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมิ

เนียมของ บุคลากรมหาวิทยาลยัศรีปทุม จาํนวน 269 ราย ผลจากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือห้องชุดคอนโดมิเนียมมิเนียมของ

บุคลากรมหาวทิยาลยัศรีปทุม แตกต่างกนั 
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 - การส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สรวีย ์ วิศวชัยวัฒน์  (2555) 

ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร หลงัวกิฤตนํ้ าท่วมปี 2554 จาํนวน 420 คน ผลจากการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมทาง

การตลาด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต

กรุงเทพมหานคร หลงัวกิฤตนํ้ าท่วมปี 2554 แตกต่างกนั  

 -  ลักษณะทางกายภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ว ัชรพงศ์ พงษ์ล้ี รัตน์  (2556) 

ทาํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของปัจจยัการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา 

คอนโดมิเนียม ลุมพินี คอนโดทาวน์ โครงการบดินทรเดชา-รามคาํแหง จาํนวน  400 คน ผล

การศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05  

 - กระบวนการ สอดคล้องกับผลการวิจยัของ นิธิวดี สุขโหมด (2555) ทาํการศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผู ้

อยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ผลจากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 (3) ปัจจัยอ่ืนๆ ที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัอ่ืนๆ: ความน่าเช่ือถือ ที่แตกต่างกนั

เท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร ต่างกนั ซ่ึงมีงานวิจยั

ที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี  

 - ความน่าเช่ือถือ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ รัชนู แสงสุรินทร์ (2555) ทาํการศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นจิตวทิยาที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

มิเนียมของ บุคลากรมหาวทิยาลยัศรีปทุม จาํนวน 269 ราย ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

ความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหอ้งชุดคอนโดมิเนียมมิเนียมของบุคลากรมหาวทิยาลยั

ศรีปทุม แตกต่างกนั 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวจัิย 

 (1) จากผลการวจิยัดา้นประชากรศาสตร์ 

 ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม ควรให้ความสาํคญักบัผูบ้ริโภคที่มี

อายุในช่วง 21-30 ปี มีระดับรายได้ในช่วง 20,000-40,000 บาท และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

เน่ืองจากมีการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมมากที่สุด ผูป้ระกอบการควรจดักิจกรรมพเิศษสาํหรับ

ลูกคา้กลุ่มน้ีโดยเฉพาะ เช่น จดักิจกรรม Pre-Sale พเิศษสาํหรับลูกคา้กลุ่มน้ี หรือการอบรมพนกังาน
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เพื่อปิดการขายลูกค้ากลุ่มน้ีโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสให้สามารถขาย

คอนโดมิเนียมไดม้ากยิง่ขึ้น 

 (2) จากผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญักบัส่วนกลางคอนโดมิเนียม โดยควรมี

ขนาดพื้นที่ที่ใหญ่เพยีงพอต่อจาํนวนและการใชง้านของผูบ้ริโภค 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญักบัการรีวิวผ่านเวบ็ไซตต่์างๆ 

อาจเชิญนักรีวิว นักวิจารณ์ที่มีช่ือเสียงในอินเตอร์เน็ตมาเยี่ยมชมโครงการ หรือแมก้ระทัง่การจา้ง

เวบ็ไซตท์ี่มีช่ือเสียงดา้นขอ้มูลอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่ประชาสมัพนัธโ์ครงการในเชิงบวก 

 ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักับส่ิงอาํนวยความสะดวก

ภายในโครงการ เช่น ที่จอดรถ สวน สระวา่ยนํ้ า ฟิตเนส เป็นตน้ ผูป้ระกอบการอาจสร้างคอนโดให้

มีส่ิงอาํนวยความสะดวกเพียงพอต่อจาํนวนผูบ้ริโภค มีการบริหารจดัการส่ิงอาํนวยความสะดวกที่ดี 

เพือ่ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 

 ดา้นกระบวนการ ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญักบับริการรับส่งลูกบา้นไป BTS/MRT 

เน่ืองจากปัจจุบนั BTS/MRT เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง เพราะสามารถ

เดินทางไดร้วดเร็ว สามารถรู้ระยะเวลาท่ีใชเ้ดินทางคร่าวๆได ้ดงันั้นผูป้ระกอบการควรเตรียมบริการ

รับส่งลูกบา้นระหว่างคอนโดมิเนียมไปยงั BTS/MRT อาจจดัซ้ือเป็นรถตู ้หรือรถกอล์ฟขนาดเล็ก

ตามขนาดจาํนวนลูกบา้น และจดัรอบรับ-ส่งตามปริมาณการใชง้าน เช่น ช่วงเชา้และเยน็อาจจะมี

หลายรอบ แต่ละรอบห่างกนั 10 นาที เพราะลูกบา้นออกไปทาํงานจาํนวนมาก เป็นตน้ 

 (3) จากผลการวจิยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ  

 ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม ควรให้ความสําคัญกับความ

น่าเช่ือถือของคอนโด นัน่คือ การแจง้รายละเอียดวสัดุที่ใชก่้อสร้าง เช่น ยีห่อ้ ประเภทวสัดุ เน่ืองจาก

ปัจจุบันผูบ้ริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย ทาํให้สามารถทราบรายละเอียดข้อมูล 

เทคโนโลย ีราคา ผูบ้ริโภคจึงตอ้งการทราบรายละเอียดวสัดุที่ใชก่้อสร้างไปเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสีย

เพือ่ประกอบการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูป้ระกอบการอาจตอ้งเนน้ใหบุ้คลากรคอยนาํเสนอรายละเอียด 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้ดีของวสัดุที่ใช ้เพือ่ใหลู้กคา้พงึพอใจ 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไป 

 (1) ในการวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรขยายพื้นที่วิจยัเป็นต่างจงัหวดัเพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัที่มี

ความหลากหลาย เน่ืองจากลกัษณะประชากรศาสตร์ในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกนั อาจส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมต่างกนั 
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 (2) ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค เน่ืองจาก

พฤติกรรมการเลือกซ้ือที่แตกต่างกันอาจส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ซ่ึงจะช่วยให้

ผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรัพยส์ามารถนาํขอ้มูลไปใชว้างแผนกลยทุธ ์หรือใชใ้นการเสนอขายได ้

 (3) ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาความตอ้งการของชาวต่างชาติ เช่น ชาวเกาหลี ชาวญี่ปุ่ น 

เป็นตน้ ที่เขา้มาทาํงานในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากชาวต่างชาติมกัพกัอาศยัอยู่ที่คอนโดมิเนียม

มากกวา่ที่อยูอ่าศยัประเภทอ่ืน ซ่ึงจะทาํใหไ้ดท้ราบความตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยัจริง และนาํเสนอเป็น

จุดเด่นต่อผูซ้ื้อได ้
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการร้านเอม็เค เรสโตรองค์ ใน

กรุงเทพมหานคร 

Factors Influencing on  Satisfaction Service to MK Restaurant’s in Bangkok 

วนิดา  เรืองเอ่ียม1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความภกัดี ที่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจ

ในการใช้บริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัทาํการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้

ความน่าจะเป็น โดยเลือกวธีิแบบตามสะดวก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งที่ใช ้คือ ผูท้ี่ใชบ้ริการร้านเอ็มเค เรสโต

รองค ์ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้งอิง) ใชส้ถิติ One Way 

ANOVA ในการคาํนวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี 

สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

25,001-35,000 บาท ผู ้บริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ นาน ๆ คร้ัง และ

รับประทานกบัครอบครัว อีกทั้งจากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัในเร่ืองวตัถุดิบ เน้ือสัตว ์ผกั ที่ใหม่ สด 

สะอาด ทุกวนั ดา้นราคาใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความเหมาะสมของราคากบัการบริการ และปัจจยัอ่ืน 

ๆ ความภกัดี ให้ความสาํคญัเร่ืองความช่ืนชอบดา้นบริการ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา และปัจจยั อ่ืน ๆ ดา้นความภกัดี ที่แตกต่างกนั มี

อิทธิพลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์ในกรุงเทพมหานคร ต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญั  

 

คาํสําคญั : ความพงึพอใจ, ร้านอาหาร,เอ็ม เค 

 

 

 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
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Abstract 

 The purpose of this research was to study the differences of demographic  characteristics, 

the marketing mix and other factors such as brand image and loyalty , influencing customer 

satisfaction in the service MK restaurant in Bangkok . The research used non-probability sampling 

method, by convenience sampling, sampling are MK restaurant’s comsumers in Bangkok, 400 

persons. The questionnaire was used to collect data. Due to the data analysis; descriptive statistics 

used for calculated frequency, percentage, mean, standard deviation, miximum, and minimum. And 

inferential statistics, for sampling test, are t-test, One way Anova F-test at the significant level of 

0.05. 

 The result of study indicated that most respondents were female, the ages between 31-40 

years old, single status, graduated with bachelor’s degree, work as private companies’ officers, and 

the average income per month is between 25,001-35,000 baht. Most of consumers are infrequently 

to have a meal at MK, with family. Moreover, the consumers pay more attention to the marketing 

mix factors, for products, most of them focus on raw meats, fresh vegetables, in daily. For prices, 

most of them focus on appropriation between prices and service. For other factors, the loyalty, are 

interested in the services. From the assumptions found that marketing mix factors at significant are 

products and prices. For other factors is the loyalty that influencing satisfaction in the MK 

restaurant’s service in Bangkok that different at the significant. 

 

KEYWORD: SATISFACTION, RESTAURANT, MK 
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1.บทนาํ 

1.1 ที่มาและความสาํคญัของปัญหา 

 อาหารเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีที่มีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยท์ุกคน ไม่มีใครอยูไ่ด้

โดยปราศจากอาหาร ถา้บริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็จะส่งผลให้สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงดี แต่

ดว้ยวถีิชีวติที่เปล่ียนแปลงไปจากอดีต สงัคมที่เร่งรีบ จึงทาํใหค้นหนัมารับประทานอาหารนอกบา้น

มากขึ้น ซ่ึงหัวใจสาํคญัของร้านอาหารนอกจากอาหารที่มีรสชาติอร่อย ถูกปาก เป็นที่ช่ืนชอบของ

ผูบ้ริโภคแลว้ ส่ิงที่ตอ้งคาํนึงถึงคือ ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานที่ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะ

ทางกายภายของร้าน และกระบวนการต่างๆ เช่น การรับคาํสั่งอาหาร การเช็คบิลเพื่อเก็บเงิน ตลาด

จนกระบวนการในการผลิตอาหารแต่ละจานตอ้งมีมาตรฐาน ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะส่งผลใหผู้บ้ริโภค

เกิดความพงึพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารนั้นๆ จนทาํใหลู้กคา้เกิดการใชบ้ริการซํ้ าจนกลายเป็น

ความภกัดีในที่สุด 

 เน่ืองจากร้านอาหารในกรุงเทพมหานครมีจาํนวนมาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัในธุรกิจ

ร้านอาหารค่อนขา้งสูง หากร้านใดสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงจุดในดา้น

ต่างๆ เช่น การใชว้ตัถุดิบที่ดี สด ใหม่ สะอาด ส่งผลให้รสชาติอาหารดีตามไปดว้ย ในราคาที่ลูกคา้

พึงพอใจ ตลอดจนมีสถานที่ให้บริการสะดวก สบาย มีสาขาหลายแห่งให้เลือกใช้บริการ มีการ

ส่งเสริมการตลาดด้านต่างๆ บุคลากรให้บริการดว้ยความยิ้มแยม้ แจ่มใส บรรยากาศภายในร้าน

สะอาด จดัตกแต่งสวยงามก็จะส่งผลให้ร้านนั้น มีผูบ้ริโภคแวะเวียนมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง

ร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ เป็นหน่ึงในร้านอาหารท่ีมีจาํนวนสาขามากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 มีสาขา

ครอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ ถึง 430 สาขา และประกอบกิจการจนเป็นที่รู้จกัของกลุ่มลูกคา้

มายาวนานกวา่ 25 ปี  นอกจากน้ีร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์ยงัมีการขาย  แฟรนไชส์ ไปยงัผูป้ระกอบการ

ในประเทศญี่ปุ่ น ประเทศเวยีดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และจดัตั้งบริษทัร่วมทุนธุรกิจร้านอาหารใน

ประเทศสิงคโปร์อีกดว้ย โดยศูนยว์จิยักสิกรไทย กล่าววา่ในปี 2558 ลูกคา้ใหน้ํ้ าหนกัในการตดัสินใจ

เลือกใชร้้านอาหารที่ความคุม้ค่าในรูปแบบการจดัโปรโมชัน่ การรับส่วนลด ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการ

ร้านอาหารมีทางเลือกในการนําเสนอความคุม้ค่าในรูปแบบอ่ืนๆ ได้ เช่น รสชาติอาหาร ความ

แตกต่าง และความหลากหลายของอาหาร การตกแต่งร้าน การใหบ้ริการ เป็นตน้ 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ใชบ้ริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์ในกรุงเทพมหานคร เพือ่ใหท้ราบถึงความพงึพอใจที่แทจ้ริงในการ

ใชบ้ริการของผูบ้ริโภค และเพือ่ที่จะนาํผลสรุปจากการวจิยัที่ไดใ้นคร้ังน้ีไปเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงที่จะ

ใชไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพทั้งในดา้นการบริการและกลยทุธ์การตลาด



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

438 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

ของร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ เพื่อสร้างความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคไดต้รงจุดและย ัง่ยนืต่อไป 

1.2 วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

 1)  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการร้านเอ็มเคเรสโตรองค ์ในกรุงเทพมหานคร  

 2)  เพื่อศึกษาความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์ในกรุงเทพมหานคร  

 3)  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ  ไดแ้ก่  ภาพลกัษณ์ และความภกัดี  ที่มีอิทธิพล

ต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์ในกรุงเทพมหานคร 
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1.3 กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. การศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายได ้

7. ความถ่ี 

8. วตัถุประสงคใ์นการใช ้

ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 

1. ผลิตภณัฑ ์

2. ราคา 

3. สถานที่ 

4. การส่งเสริมการตลาด 

5. บุคลากร 

6. ลกัษณะทางกายภาพ  

7. กระบวนการ 

ปัจจยัอ่ืน ๆ 

1. ภาพลกัษณ์ 

2. ความภกัดี 

ความพงึพอใจในการใชบ้ริการร้าน

เอ็มเค  เรสโตรองค ์ใน

กรุงเทพมหานคร 
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1.4 สมมติฐานของการวจิยั 

 1) ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา  อาชีพ รายได ้ความถ่ีและ

วตัถุประสงคใ์นการใช ้ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านเอ็มเค  เรสโต

รองค ์ในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานที ่การส่งเสริม 

การตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจ

ในการใชบ้ริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์ในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 3) ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ และความภกัดี ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพงึ

พอใจในการใชบ้ริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์ในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

1.5 ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดรั้บจากการวจิยั 

 1) ผูป้ระกอบการร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์สามารถนาํผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผล

ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์ในกรุงเทพมหานคร ไปปรับปรุง พฒันา 

ดา้นผลิตภณัฑ ์และบริการเพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากขึ้นและสามารถ

แข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 2) ผูป้ระกอบการร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ สามารถนําผลการวิจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจอีกทั้ง

สามารถเพิม่จาํนวนของผูบ้ริโภครายใหม่ และสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมไว ้

 3) ผูป้ระกอบการร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ สามารถนําผลการวิจยัด้านปัจจยัอ่ืน ๆ ได้แก่ 

ภาพลกัษณ์ และความภกัดี ไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจดา้นการสร้างภาพลกัษณ์ และ

การสร้างความภกัดี ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

 ปรมะ สตะเวทิน (2541, หนา้ 105-109) ไดก้ล่าวไวว้า่ ลกัษณะทางประชากรมีสมมติฐานว่า 

มวลชนผูรั้บสารที่อยูใ่นกลุ่มลกัษณะทางประชากรเดียวกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีคลา้ยคลึงกนั 

คนที่มีลกัษณะทางประชากรที่ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวทิยาที่แตกต่าง ดงัน้ี 

 เพศ (Sex) คือ ความแตกต่างกนัดา้นกายภาพ บุคลิก และลกัษณะนิสยัใจคอ ผูห้ญิงกบัผูช้าย

จะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิด, ค่านิยม และทศันคติ เพราะสงัคม และวฒันธรรมกาํหนด

บทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกัน ผูห้ญิงมักเป็นคนเจ้าอารมณ์มีจิตใจอ่อนไหว 

(Emotional) จึลถูกชกัจูงใจง่ายกวา่ผูช้าย ส่วนผูช้ายใชเ้หตุผลมากกวา่ผูห้ญิง  
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 อายุ (Age) เป็นปัจจยัหน่ึงที่ทาํให้คนมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกนัในเร่ืองความคิด 

และพฤติกรรมโดยทั่วไปคนที่ มีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม คนที่ มีอายุมากมักจะมี

แนวความคิดอนุรักษนิ์ยม อายป็ุนส่ิงกาํหนดความแตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการชกัจูงใจดว้ย 

เม่ือคนมีอายุมากขึ้นโอกาสที่คนจะเปล่ียนใจหรือถูกชักจูงใจจะน้อยลง โดยคนวยักลางคนและ

สูงอายมุกัจะคิดถึงเร่ืองความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น คนหนุ่มสาวจะสนใจในเร่ืองการศึกษา  

 รายได ้(Income) เป็นเคร่ืองกาํหนดความตอ้งการตลอดจนความคิดเห็นของคนเก่ียวกบัส่ิง

ต่าง ๆ และพฤติกรรมของคน คนที่มีรายไดสู้งหรือมีฐานะดีจะใชส่ื้อมวลชนมากขึ้นดว้ย  

 ระดับการศึกษา (Education) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด 

รสนิยม ค่านิยม และความตอ้งการที่แตกต่างกนัไป คนที่มีการศึกษาสูง มีความรู้ดี มกัใชส่ื้อมวลชน

มากกว่าคนที่มีการศึกษาน้อย คนที่มีการศึกษาสูงมักใช้ส่ือส่ิงพิมพ ์คนที่มีการศึกษาน้อยใช้ส่ือ

ประเภทวทิย ุและโทรทศัน์ 

 อาชีพ (Occupation) รับราชการคาํนึงถึง สวสัดิการ ศกัด์ิศรี และเกียรติภูมิของความเป็น

ราชการ คนทาํธุรกิจเอกชนคาํนึงถึงรายได ้และสถานภาพในสงัคมของตน คนที่รับราชการก็มีความ

คิดเห็น และค่านิยม พฤติกรรมที่แตกต่างกนั 

2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing Mix) 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543, หน้า 26) ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวักระตุน้หรือส่ิง

เร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ดงัน้ี 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่และสลับซับซ้อนอาจตอ้งมีการตัดสินใจอย่าง

กวา้งขวาง นักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีง่ายกว่าให้ผูบ้ริโภค ในเร่ืองของผลิตภัณฑ์

ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค ป้ายฉลากที่

แสดงใหผู้บ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑท์ี่สาํคญัก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคประเมินสินคา้เช่นกนั 

สินคา้ คุณภาพสูงหรือสินคา้ที่ปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการซ้ือดว้ย  

 2. ราคา (Price) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคทาํการประเมินทางเลือก 

และทาํการ 

ตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาตํ่า นักการตลาดจึงควรคิดราคา น้อย ลดตน้ทุนการ

ซ้ือหรือทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจด้วยลกัษณะอ่ืน ๆ ผูบ้ริโภคมกัพิจารณาราคาละเอียด โดยถือเป็น

อยา่งหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายที่เก่ียวขอ้ง สาํหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ทาํใหก้ารซ้ือลดนอ้ยลง  

 3. ช่องทางการจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ ์

สินคา้ที่มีจาํหน่ายแพร่หลายและง่ายที่จะซ้ือ ทาํให้ผูบ้ริโภคนาํไปประเมินประเภทของช่องทางที่

นาํเสนอก็อาจก่อ อิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ ์ 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

442 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) สามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ  

2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน : ภาพลกัษณ์ และความภกัดี 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์  

 อดุลย ์จาตุรคกุล, และ ดลยา จาตุรงคกุล (2546,หนา้ 12) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์ที่ดี คือ ส่ิงเร้าที่

มองเห็นด้วยตาเปล่า แสดงถึงรูปแบบและคุณภาพบริการ ธุรกิจด้านบริการตอ้งให้ความสําคญั 

เน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อความรู้สึกของลูกคา้ และความประทบัใจ 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดี 

 ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2547, หน้า 340-341) กล่าวว่า นักการตลาดต้องสร้างความ

จงรักภกัดีในตราสินคา้ (brand loyalty) ดว้ยการส่งมอบมูลค่าและความพงึพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ ผา่น

กระบวนการต่าง ๆ ที่จาํเป็นตอ้งอาศยัการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนในบริษทั เร่ิมตั้งแต่

กระบวนการจดัหา การผลิต การขนส่ง การจาํหน่าย การเก็บเงินและการบริการ ทุกกระบวนการ

จาํเป็นตอ้งไดรั้บความพึงพอใจจากพนกังาน (employees satisfaction) ดว้ย หากพนักงานไม่เต็มใจ

หรือปฎิบติัดว้ยความไม่ตั้งใจ อาจทาํใหก้ระบวนการส่งมอบมูลค่าและความพงึพอใจตอ้งหยดุชะงกั

ลง แต่หากพนกังานทุกคนทาํงานดว้ยความเตม็ใจ ก่อใหเ้กิดความประทบัใจแก่ลูกคา้ จะใหลู้กคา้เกิด

ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ บริษทัก็จะไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด นัน่คือ กาํไรและการเจริญเติบโต

ของบริษทั 

2.4 แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจ 

 ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2547,หน้า 338-340) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ (customer 

satisfaction) คือ ความรู้สึกพึงพอใจในส่ิงที่ได้รับจากการซ้ือสินค้าและบริการ โดยเป็นความ

แตกต่างระหวา่งมูลค่าที่ลูกคา้รับรู้ไดก้บัส่ิงที่ลูกคา้คาดหวงัไวก่้อนซ้ือสินคา้ 

หลงัจากที่ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ลูกคา้จะเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในสินคา้ที่

ซ้ือนั้นขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ลูกคา้รับรู้ได้ (perceived values) ซ่ึงเกิดจากการใช้สินคา้และบริการแลว้ 

และนาํไปเปรียบเทียบกบัส่ิงที่คาดหวงัไวก่้อนทาํการซ้ือ (expectation values) สามารถอธิบายความ

พงึพอใจในรูปสมการไดด้งัน้ี 

ความพึงพอใจของลูกค้า  =  มูลค่าที่รับรู้ได้ > ส่ิงที่ลูกค้าคาดหวัง 

2.5 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

ปัจจยัส่วนบุคคล  

 กฤษฎา โสมนะพนัธุ์ (2556) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบา้น

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งคือ ประชากรอายตุั้งแต่ 
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18 ปี ที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลคือ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

, ค่า t-test , F-test และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล

ที่แตกต่างกนัไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ รายไดต่้อเดือน และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการทานอาหารนอก

บา้นที่แตกต่างกนัไดแ้ก่ จาํนวนผูร่้วมรับประทานเฉล่ีย มีผลต่อแรงจูงใจในการรับประทานอาหาร

ไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 จิตรลดา ฟักป้อม (2556) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญี่ปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งคือ ประชากรผูบ้ริโภค เคยใชบ้ริการ    บุฟ

เฟ่ตอ์าหารญี่ปุ่ นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และค่า  t-test , F-test (One Way ANOVA) , LSD , R Square จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัการตลาดเชิง

บูรณาการ (IMC) ประกอบด้วย โฆษณาประชาสัมพนัธ์และกระบวนการขาย  มีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบั ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญี่ปุ่ นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ปัจจยัอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความภกัดี 

ดา้นภาพลกัษณ์ 

 ล่ี น่า เหอ (2553) ศึกษาเร่ืองภาพลักษณ์ระหว่างภตัตาคารจีน และญี่ปุ่ นในประเทศไทย 

ศึกษาจาก กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test จากการศึกษา พบว่า ความแตกต่างระหวา่ง

ภาพลกัษณ์ของภตัตาคารจีนและภตัตาคารอาหารญี่ปุ่ นในสายตาคนมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์

ของประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่ นในระดบัมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

3. ระเบียบวธีิวจิยั 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนบัไม่ได ้(Infinite population) กล่าวคอื 

เป็นประชากรที่ไม่สามารถแสดงเป็นตวัเลข หรือนับไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงกลุ่มประชากรเป้าหมายใน

การวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคที่เคยใชบ้ริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์ในกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ตวัแทนผูบ้ริโภคที่เคยใชบ้ริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ 

ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 
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3.2 ขอบเขตของการวจิยั 

 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยค ร้ังน้ี  ได้แก่  ประชากรของคนใน

กรุงเทพมหานครที่พงึพอใจในการใชบ้ริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน  

 2) ขอบเขตของเน้ือหาที่ศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด (7Ps) และปัจจยัอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความภกัดี  

 3)ระยะเวลาการศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2559 ถึง  17 กรกฎาคม 2559 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

 เคร่ืองมือที่ผูว้ิจยัเลือกใช ้คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวดัความพงึ

พอใจของประชากรหรือผูบ้ริโภค และนาํผลมาวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค เพื่อทาํความ

เขา้ใจในความพงึพอใจของผูบ้ริโภคในแต่ละปัจจยั 

3.4 สถิติการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 1) สถิติ เชิงบรรยายหรือสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้ในการอธิบาย

คุณลักษณะของขอ้มูล ประกอบด้วย ตัวแปรเชิงคุณภาพ ความถ่ี (Frequency) , จาํนวนร้อยละ 

(Percentage) และตัวแปรเชิงปริมาณ ค่าเฉล่ีย (Mean), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation), ค่าต ํ่าสุด (Minimum), ค่าสูงสุด (Maximum) 

 2) สถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (Inferential statistics) เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

จึงจาํเป็นตอ้งทดสอบความมีนยัสาํคญัทางสถิติของขอ้มูลที่คาํนวณไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้จิยัใช้

วธีิในการคาํนวณทางสถิติทีเ่รียกวา่ Analysis of Variance (ANOVA)  

4. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 จากการที่ไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.75 อายใุนช่วงระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 

39.50 สถานภาพโสด จาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 การศึกษาระดบัปริญญาตรี 269 คน คิด

เป็นร้อยละ 67.25 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รายไดอ้ยู่

ระหว่าง 25,001-35,000 ต่อเดือน จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 ความถ่ีนานๆ คร้ัง จาํนวน 

220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 วตัถุประสงคใ์นการใชรั้บประทานกบัครอบครัว จาํนวน 221 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.25  

 ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพงึพอใจวตัถุดิบ เน้ือสัตว ์และ

ผกั ใหม่ สด สะอาด ทุกวนั จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55  
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 ด้านราคา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในราคาที่เหมาะสมกับ

คุณภาพของผลิตภณัฑท์ี่ใช ้จาํนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25  

 ดา้นสถานที่ ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นสถานท่ีใหบ้ริการที่มี

สาขาใหเ้ลือกใชบ้ริการหลายแห่ง จาํนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพงึพอใจที่มีการจดั

รายการอาหารเป็นชุดราคาประหยดักวา่แบบแยกสัง่ จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38 

 ดา้นบุคลากร ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพงึพอใจที่บุคลากรให้บริการด้วย

ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกคา้ จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25  

 ดา้นกายภาพ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ร้านสะอาด และกล่ิน

ภายในร้าน จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47 

 ดา้นกระบวนการ ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพงึพอใจในการใชเ้ทคโนโลยี

ในการสัง่อาหาร จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 

 ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความภกัดี  

 ด้านภาพลักษณ์ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจท่ีเป็นร้านอาหาร

สาํหรับครอบครัว ทานไดทุ้กเพศ ทุกวยั จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59 

 ด้านความภกัดี ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจช่ืนชอบในคุณภาพ

วตัถุดิบ ที่ใหม่ สด สะอาด เสมอ จึงมกันึกถึงร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์เม่ือตอ้งการทานขา้วนอกบา้น 

จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38 

 ส่วนที่ 4 ความพงึพอใจในการใชบ้ริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์ในกรุงเทพมหานคร 

 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในการใช้บริการเพราะเป็นอาหารท่ี

รับประทานได ้ทุกเพศ ทุกวยั และเป็นท่ีช่ืนชอบของครอบครัว 4.0125 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.75  
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5.สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

5.1) สรุปผลการวจิยั 

ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน   ค่านยัสาํคญั สอดคลอ้งกบั ไม่สอดคลอ้ง

กบั 

สมมติฐาน           สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ      0.8476             

อาย ุ      0.0501             

สถานภาพ     0.0785              

การศึกษา     0.2711            

อาชีพ      0.5912            

รายได ้      0.2311            

ความถ่ี      0.4513           

วตัถุประสงคใ์นการใช ้    0.3359           

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์     0.0112         

ราคา      0.0337        

สถานที่      0.9102           

การส่งเสริมการตลาด    0.8328           

บุคลากร     0.2480           

ลกัษณะทางกายภาพ    0.8026           

กระบวนการ     0.1538           

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ  

ภาพลกัษณ์     0.6678          

ความภกัดี     0.0217               

5.2) อภิปรายผล 

 การศึกษางานวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการใช้บริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ใน

กรุงเทพมหานคร ไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวจิยัดงัน้ี 
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 1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกนั จากการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด: ผลิตภณัฑ ์และราคา ที่แตกต่างกนัเท่านั้น ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

ร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์ในกรุงเทพมหานคร ต่างกนั ซ่ึงมีงานวจิยัที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สายพิณ  วิศัลยางกูร (2555) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์พือ่สุขภาพของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ จาก

กลุ่มตวัอยา่งคนวยัทาํงานที่มีอาย ุ18 ปี ขึ้นไป จาํนวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเ ลือก ซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพ ของคนวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางด้านสถิติที่ 0.05 ด้านราคา สอดคล้องกับ ผลการวิจยัของ 

ปัญญาพร  อนุวตัคุณธรรม (2557) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ จากการสุ่มตวัอยา่ง

ผูบ้ริโภคที่ใช้บริการศูนยอ์าหารของศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์ จาํนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัทางการตลาดทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการ

ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลลอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 

 2) ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ความภกัดีที่แตกต่างกนั จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัอ่ืน ๆ ความภกัดีที่

แตกต่างกันเท่านั้ น ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ใน

กรุงเทพมหานคร ต่างกนั ซ่ึงมีงานวจิยัที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี กฤษฎา  โสมนะพนัธุ ์(2556) ศึกษาเร่ือง

แรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบ้านของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ จากการสุ่มตวัอยา่งประชากรอายตุั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่

อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 400 คนการศึกษาพบว่า  ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความ

ภกัดีต่อร้านอาหาร และความไวว้างใจ มีผลต่อแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบา้นของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

5.3) ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัคร้ังน้ี 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะที่ไดรั้บจากการวจิยั 

 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัวตัถุดิบ  เน้ือสัตว ์ ผกั ท่ีสด สะอาด ทุกวนั 

เป็นอยา่งมาก ซ่ึงจากความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า ร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์

ควรใหค้วามสาํคญักบัการคดัเลือกเน้ือสตัว ์และผกัสด ที่นาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการประกอบอาหาร

ภายในร้าน  รวมทั้งการนาํมาจดัทาํเป็นรายการอาหารสาํหรับอาหารประเภทสุก้ี ที่ตอ้งใชว้ตัถุดิบ 
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เน้ือสัตว ์และผกั สด เป็นองคป์ระกอบหลกั นอกจากน้ีควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์บ่อยๆ เช่น หา

วตัถุดิบที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าทางโภชนาการ มาเป็นรายการอาหารใหลู้กคา้  หากร้านเอ็มเค เรส

โตรองค ์สามารถจดัหาแหล่งวตัถุดิบ  เน้ือสัตว ์ และผกัสด ที่มีคุณภาพได ้จะส่งผลทาํให้วตัถุดิบ

ของร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์มีคุณภาพที่ดี สร้างความพงีพอใจใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งย ัง่ยนื 

 2) ด้านราคา ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักับราคาที่เหมาะสมกบัการบริการ แสดงให้เห็นว่า

ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัทั้งราคาที่พอเหมาะกบับริการท่ีไดม้าตรฐาน  ดงันั้น ร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์

ควรคาํนึงถึงปัจจยัดา้นราคาประกอบดว้ย โดยการตั้งราคาให้เหมาะกบัปริมาณอาหาร และบริการ 

เช่น จดัเมนูอาหารแบบเป็นชุดราคาประหยดั ให้ผูบ้ริโภคเลือกมากขึ้น หรือมีรายการอาหารราคา

พเิศษประจาํสปัดาห์ ประจาํเดือน เพือ่ดึงดูดลูกคา้รายใหม่ให้เขา้มาใชบ้ริการ และเป็นการรักษาฐาน

ลูกคา้เดิมไวอี้กดว้ย 

 3) ดา้นความภกัดี จากความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า ผูบ้ริโภคช่ืน

ชอบในการบริการที่มีมาตรฐานจึงนึกถึงร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ เม่ือตอ้งการทานขา้วนอกบา้น 

ดงันั้น ร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์ควรจดัฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ เพือ่ใหพ้นกังานเกิด

ทกัษะ และมีจิตรักในงานดา้นบริการ ซ่ึงจะส่งผลใหพ้นกังานของ ร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์ปฏิบติังาน

ให้บริการด้วยความเต็มใจ โดยแสดงออกทางสีหน้าท่ียิ้มแยม้แจ่มใส  ความกระตือรือร้นในการ

ใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงการกระทาํดงักล่าวสามารถส่งผา่นความรู้สึกไปยงัลูกคา้ได ้จนทาํใหลู้กคา้

เกิดความประทบัใจ หรือความพงึพอใจ   และกลบัมาใชบ้ริการใหม่ 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

 1)  ควรศึกษาวจิยัทศันคติ ในการใชบ้ริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์เพือ่ใหท้ราบถึงความรู้สึก

ที่แทจ้ริงของผูบ้ริโภคที่มีต่อร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์ 

 2) ควรศึกษาวิจยัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์ในปริมณฑลหรือ 

ต่างจงัหวดั เพือ่ใหท้ราบถึงความพงึพอใจที่แทจ้ริงของผูบ้ริโภคที่มีต่อร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์ 

 3) ควรศึกษาวจิยัแรงจูงใจในการใชบ้ริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์ เพือ่ใหท้ราบถึงแรงจูงใจ

ที่แทจ้ริงที่ผูบ้ริโภคมีต่อร้านเอ็มเค เรสโตรองค ์ 
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยกบัธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั(มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี 

Factors Affecting Customers’Choice in Using Housing-loan of the Krungthai 

Bank,Nonthaburi Province 

ภทัรนาถ สายสินหลัง่1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยักับธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี ผูว้ิจยัทาํการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้

ความน่าจะเป็น(Random Sampling) โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ คือ กลุ่ม

ประชาชนที่ใชบ้ริการสินเช่ือที่อยูอ่าศยักบัธนาคารกรุงไทย ในสาขาของจงัหวดันนทบุรี จาํนวน 400 

คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล(สถิติ

เชิงพรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วน

สถิติที่ใชท้ดสอบสมติฐาน (สถิติอา้งอิง) คือ โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA ในการคาํนวณหาค่า t-

test และ F-test ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มีอายอุยูใ่นช่วง 21-30 ปี 

สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

20,001-40,000 บาท สถานที่ที่สะดวกไปใช้บริการส่วนใหญ่เป็น สาขาใกล้บา้น และระยะเวลาที่

ตอ้งการให้อนุมติัสินเช่ือส่วนใหญ่ ต ํ่ากว่า 1 สัปดาห์ ในดา้นผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการเลือก

ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือที่มีอตัราดอกเบี้ยให้เลือกไดห้ลากหลายตามความเหมาะสมกบัลูกคา้ ในดา้นราคา 

รูปแบบของอตัราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ คือมีอตัราดอกเบี้ยเฉล่ียตลอดอายสิุนเช่ือตํ่า  

ในดา้นสถานที่ เหตุผลที่เลือกใชบ้ริการส่วนใหญ่เน่ืองจาก สาขาที่ให้บริการของธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั(มหาชน) มีในห้างสรรพสินคา้ที่เปิดทาํการ 7 วนั ในดา้นการส่งเสริมการตลาดส่วนใหญ่ที่

ผูใ้ชบ้ริการพบเจอมากที่สุด คือ ทางโฆษณา/วทิย/ุโทรทศัน์ ในดา้นบุคลากร ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการมี

ความพึงพอใจในดา้นความรู้ความสามารถของพนกังานท่ีสามารถตอบขอ้ซกัถามของลูกคา้ไดต้รง

ตามความตอ้งการ  ในดา้นกายภาพ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ตอ้งการให้มีผูต้อ้นรับดา้นหน้าสาขาเพือ่

สร้างความเป็นกันเองเม่ือลูกค้าต้องการทราบข้อมูลเบ้ืองต้นก่อนเข้ารับบริการ และในด้าน

กระบวนการการใหบ้ริการส่วนใหญ่คือ กระบวนการอนุมติัสินเช่ือที่รวดเร็ว ส่วนดา้นปัจจยัอ่ืนๆ  
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ได้แก่ ด้านทัศนคติ ส่วนใหญ่ผูใ้ช้บริการเห็นว่าธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารท่ีมีความมั่นคง

เน่ืองจากเป็นรัฐวิสาหกิจ และด้านความภกัดี ส่วนใหญ่ผูใ้ช้บริการเช่ือว่าเป็นธนาคารที่ให้ความ

ไวว้างใจได้มากที่สุด จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ 

สถานภาพ อาชีพ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ ทางดา้นความภกัดี และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

ความภกัดี ที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือที่อยูอ่าศยักบัธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั(มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

คาํสําคญั : การตดัสินใจซ้ือ , สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั , ธนาคารกรุงไทย 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the differences of demographic characteristics, 

the marketing mix factors and the customer behavior influencing  customers’ choices in using 

housing-loan of the Krungthai Bank, Nonthaburi Province. This study used non-probability 

sampling method; convenience sampling. The sample size consisted of 400 users who are housing-

loan service users of the Krungthai Bank. The questionnaire was designed as instrument for data 

collection. Due to the data analysis; descriptive statistics used for calculated frequency, percentage, 

mean, standard deviation, maximum, and minimum. For the hypothesis testing, inferential statistics 

were one way ANOVA to calculate t-test and F-test at significant level of 0.05. 

 The results of the independent study revealed that the majority of respondent were female, 

age between 21-30 years old and single status.  The level of education was Bachelor’s degree. Most 

of users were employees in the company with the average monthly income between 20,001-40,000 

Baht. Most of them use the service convenient places where are the nearest branches. For credit 

approve period, most of them are less than a week. The importance of the product is the variety 

choices in the interest rate as customers’ appropriation. For prices, Interest rates and fees are the 

low average interest rate along the credit period. For places, most of reasons for services choosing 

are variety branches that work for seven days, in the department store. For promotion, most of 

advertisements that found are advertising, radio and television. For personal, most of customers are 

appreciated to customer’s knowledge and ability that can support the customer’s requirement. The 

physical environment, most of the customer would like the bank to have the receptionist to welcome 

with kindly and can give the required information. For service procedures is the rapidly in credit 
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approve. For the other factors, attitude, most of the customer thought that the Krungthai Bank is a 

stable because it is a state enterprise. For loyalty, most of the customers believe that the bank is the 

most to be trust.From the assumptions found that the demographic characteristics at significant level 

are personal factors that are at significant level are age,income, marital status, occupation. Market 

mix factors are products, prices, places, promotions, personnel, environment factors and procedures. 

Other factors is loyalty. 

 

KEYWORDS : BUYING DECISION MAKING , HOUSING-LOAN, KRUNGTHAI BANK 
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1.บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ธุรกิจทางการเงินในปัจจุบนัของสถาบนัการเงินต่าง ๆ มีการแข่งขนักนัอยา่งมาก โดยเฉพาะ

ดา้นสินเช่ือรายยอ่ย ไดแ้ก่ สินเช่ือบตัรเครดิต สินเช่ือบุคคล สินเช่ือเงินสด และสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 

เน่ืองมาจากปัจจยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภายในประเทศ คือความขดัแยง้ทางการเมืองที่

ยดืเยื้อในปัจจุบนั และจากปัจจยัภายนอกประเทศ คือภาวะเศรษฐกิจหลงัประเทศองักฤษ ออกจาก

สมาชิกสหภาพยโุรป มีผลทาํใหเ้กิดวกิฤตเศรษฐกิจในอนาคตได ้ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของ

นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทาํให้ผูบ้ริโภคมีความระมดัระวงัในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และการ

ตดัสินใจซ้ือที่อยูอ่าศยั ยิง่จาํเป็นตอ้งเพิม่ความรอบคอบในการตดัสินใจใหม้ากขึ้นเพราะสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยัเป็นสินเช่ือที่เป็นภาระระยะยาว ทาํให้แต่ละสถาบนัการเงินตอ้งทาํการตลาดเพื่อการกระตุน้

ยอดสินเช่ือ ในปัจจุบนัสถาบนัการเงินจึงพยายามพฒันาตนเองเพือ่ใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้ 

จากการที่ตลาดสินเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยัมีการแข่งขนักนัมากขึ้น เช่น ดา้นดอกเบี้ย หรือโปรแกรมการ

ส่งเสริมการตลาดที่ดี รวมทั้งทาํใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจในการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยักบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี โดยมี

เป้าหมายการศึกษาอยูก่บัผูม้าขอสินเช่ือกบัธนาคารกรุงไทยในจงัหวดันนทบุรี และเน่ืองจากจงัหวดั

นนทบุรีเป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัมีการจดัสรรพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารที่อยู่

อาศยั หมู่บา้นจดัสรร คอนโดมีเนียม โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการธุรกิจเพิม่ขึ้นเป็น

จาํนวนมากอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้เกิดการแข่งขนักันของตลาดสินเช่ือที่อยู่อาศยั  ทางผูว้ิจยัจึง

ตัดสินใจทาํการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยกับ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือที่

อยูอ่าศยักบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี 

 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือที่อยูอ่าศยักบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี 

 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ทศันคติส่วนบุคคล และความภกัดีที่มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน) ในจงัหวดั

นนทบุรี 
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1.3 กรอบแนวคดิการวิจัย 

                   ตัวแปรอิสระ 

 

 

          ตัวแปรตาม 

         

 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                            

 

 

 

 

 

1.4 สมมติฐานในการศึกษา 

 1.ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้การศึกษา อาชีพ สถานภาพ 

สถานที่ที่สะดวกไปใชบ้ริการ และระยะเวลาที่ตอ้งการไดรั้บสินเช่ือที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่ที่อยูอ่าศยัในจงัหวดันนทบุรีต่างกนั 

 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะกายภาพ และกระบวนการที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่ที่อยูอ่าศยัในจงัหวดันนทบุรี ต่างกนั 

 3.ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ทศันคติส่วนบุคคล และความภกัดีที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่ที่อยูอ่าศยัในจงัหวดันนทบุรี ต่างกนั 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  -   อาชีพ  

- อาย ุ  -   สถานภาพ 

- รายได ้  -   สถานท่ีท่ีสะดวกไปใช้

บริการ 

- ระดบัการศึกษา -   ระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์  -   บุคลากร

  

- ราคา   -   ส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพ 

- ช่องทางการบริการ -   กระบวนการ 

 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

- ทศันคติส่วนบุคคล 

- ความภกัดี 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั

กบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) ในจงัหวดั

นนทบุรี 
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1.5ประโยชน์ของการวิจัย  

 1. ใช้ในการพฒันาปรับปรุงการให้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศยัของธนาคารกรุงไทย จาํกัด

(มหาชน) ที่มีอยู ่ ในปัจจุบนัไดอ้ยา่งเหมาะสม เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. ผู ้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด 

ของการใหบ้ริการตลอดจนเป็นประโยชน์ในการปรับเปล่ียนการให้บริการเพือ่สร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัระหวา่งธนาคารคู่เทียบ 

 3. เพือ่ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือที่อยู่

อาศยักบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน)ในจงัหวดันนทบุรี  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543,38-39) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล รวมถึงอายุ เพศ วงจรชีวิต

ครอบครัว การศึกษา รายไดเ้ป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมีความสาํคญัต่อนกัการตลาดเพราะมนัเก่ียวพนั

กบัอุปสงค ์(Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทางปัจจยัส่วนบุคคลช้ีให้เห็นถึง การ

เกิดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนกจ้ะหมดไป หรือลดความสาํคญัลง ปัจจยัส่วนบุคคล ที่สาํคญัมี

ดงัน้ี 

 1.อาย ุนกัการตลาดตอ้งคาํนึงถึงความสาํคญัของการเปล่ียนแปลงของประชากรในเร่ืองของ

อายดุว้ย 

 2.เพศ จาํนวนสตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีทาํงานนอกบา้นเพิม่มากขึ้นเร่ือยๆ นกัการตลาดตอ้ง

คาํนึงวา่ปัจจุบนัสตรีเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ ซ่ึงที่แลว้มาผูข้ายเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ นอกจากนั้นบทบาทของ

สตรีและบุรุษบางส่วนที่ซํ้ ากนั 

 3.วงจรชีวติครอบครัว ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจรชีวติของครอบครัวเป็นตวักาํหนดท่ีสาํคญั

ของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอนซ่ึงแต่ละขั้นตอนจะมี

พฤติกรรมการซ้ือที่แตกต่างกนั 

 4.การศึกษาและรายได ้การศึกษามีอิทธิพลต่อรายไดเ้ป็นอยา่งมาก การรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกบั

การศึกษาและรายไดเ้ป็นส่ิงสาํคญัเพราะแบบแผนการใชจ่้ายขึ้นอยูก่บัรายไดท่ี้คนมี 

2) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 

 วิสุทธ์ิ ดวงอาภัย (2551: 8) ใหค้วามเห็นวา่ การคาดหวงัเกิดจากประสบการณ์และความรู้ใน

อดีตของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ หากนักการตลาดส่งเสริมผลิตภณัฑไ์วเ้กินจริง ลูกคา้มกัจะผิดหวงั 
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การเสนอผลิตภณัฑท์ี่มีผลประโยชน์จากผลิตภณัฑท์ี่สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของลูกคา้ จะทาํให้

เกิดคุณค่า คุณค่าจากความแตกต่างทางการแข่งขนัประกอบดว้ย 4 ดา้นคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

ด้านบริการ(Service) ด้านบุคลากร(Perrsonal) และด้านภาพลักษณ์(Image) ความแตกต่างเหล่าน้ี 

เป็นตวักาํหนดคุณค่าเพิ่มให้กบัลูกคา้  ซ่ึงเรียกว่าคุณค่าผลิตภณัฑ์รวมในสายตาของลูกคา้ (Total 

Customer Value) 

3) แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ : ทศันคติส่วนบุคคล ความภกัดี 

 บาร์นาส (Barnand,1938,84) ไดเ้ห็นความจงรักภกัดีมานานแลว้ โดยกล่าววา่   ความเตม็ใจ

ของบุคคล เป็นปัจจัยที่สําคัญในองค์กร ความจงรักภักดี (Loyalty) ความเป็นหน่ึงอันเดียวกัน 

(Solidarity)ขวญัและกาํลงัใจ (Esprit De Corps) และความเขม็แขง็ (Strength) เขาใหข้อ้สงัเกตวา่ แม้

ความจงรักภกัดีจะมีความสาํคญัแต่ก็ไดรั้บการยอมรับเพยีงเล็กนอ้ย วา่เป็นเง่ือนไขสาํคญัในองคก์ร 

 รัตนา สว่างวัฒนานนท์ (2554) กล่าวว่า ทศันคติ (Attitude) มาจากภาษาละตินว่า Aptus 

แปลวา่ โนม้เอียง คือการผสมผสานระหว่างความคิด ความเช่ือ ความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึก

ของบุคคลที่มีต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงออกมาในทางประเมินค่าเป็นการ

ยอมรับหรือปฏิเสธก็ได ้ 

4) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

 Veera Sangeumrum (KV Km&Learning)  Online.  

https://www.gotoknow.org/posts/496198  (2012) ไดก้ล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการ

เลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลายๆทางเลือกที่ไดป้ระเมินอย่างดีแลว้ ว่าเป็นทางท่ีทาํให้

บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์ร การตดัสินใจเป็นส่ิงสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการ

บริหารหรือการจดัการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้

ทาํงาน การประสานงาน และการควบคุม  รูปแบบของการตดัสินใจ(Models of Decision Making) มี

ดงัน้ี 1. การตดัสินใจแบบคลาสสิก 2. การตดัสินใจเชิงพฤติกรรม 3. การตดัสินใจของวรูมและเยท

ตนั  ผลที่เกิดจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการตดัสินใจ  คือเม่ือผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ใน

การตดัสินใจภายใตค้วามกดดนัเน่ืองจากการมีเวลาไม่มากนกั ดงันั้นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจึง

มีผลดีกว่าการตดัสินใจตามลาํพงัหรือแต่ละตวับุคคล เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์ การยอมรับ 

การเขา้ใจ การพจิารณาและความเที่ยงตรง 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยกับ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี 
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 เอกรัฐ วงศ์วีระกุล. (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยักบัธนาคารพาณิชยข์องคนทาํงานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่าผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1.)โดยรวมอยูใ่นระดบัที่มีผลต่อการตดัสินใจมาก ส่ิงที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากที่สุด 

คือวงเงินกูสู้งสุดที่ธนาคารใหไ้ด ้รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาการผอ่นชาํระ การใหบ้ริการ

ที่ดีของพนักงาน ความรวดเร็วในการดาํเนินการ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ การสนับสนุน

วงเงินอ่ืนๆ การไม่บงัคบัทาํประกนัคุม้ครองวงเงินกู ้ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคาร และส่ือ

ประชาสัมพนัธ์  2.) ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศ อาย ุสถานภาพ ที่แตกต่างกนัมีปัจจยัที่การตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือที่อยู่อาศยักับธนาคารพาณิชยท์ี่ไม่แตกต่างกัน 3.) ผูใ้ช้บริการที่มีระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกนั มีปัจจยัที่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือที่อยูอ่าศยักบั

ธนาคารพาณิชยแ์ตกต่างกนั 

2.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือที่อยู่อาศัยกับธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี 

 สรยศ ยิง่บุญ (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ความ

พงึพอใจในการใหบ้ริการและความผกูพนัของลูกคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการผลิตภณัฑ์

สินเช่ือของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัสุพรรณบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ความพึงพอใจในการให้บริการ และความ

ผกูพนัของลูกคา้ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการผลิตภณัฑสิ์นเช่ือของ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) ในจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยใชแ้บบสอบถามปลายเปิดท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงของ

เน้ือหาและมีความเช่ือมัน่เท่ากบั .952 ในการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) ในจงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 200 คนโดยมีสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น

เชิงเส้นแบบพหุ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.5 

มีอายุ 46-50 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

50,001 บาทขึ้นไป และความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงไทยนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสปัดาห์ 

3.งานวจัิยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ทัศนคติส่วนบุคคล และความภักดี ที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยกับธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวดันนทบุรี 

 หทัยรัตน์ บัวมณี. (2550) ศึกษาเร่ืองการรับรู้และทศันคติของพนักงานธนาคารออมสิน

สาขาในสังกดัภาค 12 ที่มีต่อการบริหารดว้ยระบบบาลานซ์สกอร์การ์ด โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

แบ่งชั้น และวธีิการสุ่มาตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูล

โดยใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียรสันโพรดักโมเมนด์ ผลการวิจยัสรุปได้ดังน้ี 1.) 
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พนักงานมีการรับรู้ต่อการบริหารดว้ยระบบบาลานซ์สกอร์การ์ดโดยรวม ดา้นความหมาย และดา้น

หลักการของการบริหาร ส่วนองค์ประกอบและด้านประโยชน์อยู่ในระดับไม่แน่ใจ พนักงานมี

ทศันคติต่อการบริหารดว้ยระบบบาลานซ์สกอร์การ์ดโดยรวมและมุมมองดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ 

ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 2.) ระดบัการศึกษา 

และตาํแหน่งต่างกนั มีทศันคติต่อการบริหารโดยรวม มุมมองดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน 

และดา้นการเรียนรู้และการพฒันาแตกต่างกนั 3.) การรับรู้กบัทศันคติของพนกังานที่มีต่อการบริหาร

ดว้นระบบบาลานซ์สกอร์การ์ดมาใชใ้นการบริหารงาน มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปาน

กลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นประชากรที่มีจาํนวนนบัไม่ได ้(Infinite population) คือเป็น

ประชากรที่ไม่สามารถนับหรือแสดงเป็นตวัเลขไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงประชากรเป้าหมายในการวิจยั

คร้ังน้ี คือ กลุ่มประชาชนที่มาใชบ้ริการสินเช่ือที่อยูอ่าศยักบัธนาคารกรุงไทย ในสาขาของจงัหวดั

นนทบุรี  

 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูม้าใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั

(มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี จาํนวน 400 คน 

3.2 ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตดา้นประชากร : กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ กลุ่มลูกคา้ทีม่าใชบ้ริการสินเช่ือที่อยู่

อาศยั กบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน)ในจงัหวดันนทบุรี 

2. ขอบเขตของเน้ือหา : การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือที่อยูอ่าศยักบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี  

3. ระยะเวลาการศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2559 – 17 กรกฎาคม 2559 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ผูว้ิจ ัยเลือกใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวดัทศันคติของ

ประชากรหรือผูบ้ริโภค และนาํผลมาวเิคราะห์ทศันคติของผูบ้ริโภค เพือ่ทาํความเขา้ใจในพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภค 

3.4สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) สถิติเชิงบรรยายหรือสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่ใชใ้นการอธิบายคุณลกัษณะ

ของข้อ มูล ประกอบด้วย ตัวแปรเชิง คุณภาพ (ความ ถ่ี(Frequency), จ ํานวนร้อยละ
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(Percentage)) และตวัแปรเชิงปริมาณ(ค่าเฉล่ีย(Mean), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 

Deviation), ค่าต ํ่าสุด(Maximum), ค่าสูงสุด(Minimum)) 

2) สถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (Inferential statistics) เพือ่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน จึง

จาํเป็นตอ้งทดสอบความมีนัยสําคญัทางสถิติของขอ้มูลที่คาํนวณไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง โดย

ผูว้จิยัใชว้ธีิในการคาํนวณทางสถิติท่ีเรียกวา่ Analysis of Variance (ANOVA) 

4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการศึกษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25 มีอายอุยู่

ในช่วงระหว่าง 21-30 ปี จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 สถานภาพโสด จาํนวน 248 คน คิด

เป็นร้อยละ 62.00 มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ที่ระดับปริญญาตรี จาํนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 

77.50 มีอาชีพพนักงานเอกชน จาํนวน268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียตั้งแต่ 

20,001-40,000 บาท จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 สถานท่ีท่ีสะดวกไปใชบ้ริการส่วนใหญ่

อยูท่ี่สาขาใกลบ้า้น จาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25 ระยะเวลาที่ตอ้งการให้อนุมติัสินเช่ือส่วน

ใหญ่ ต ํ่ากวา่ 1 สปัดาห์ จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 

ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัสินเช่ือที่มีอัตรา

ดอกเบี้ยใหเ้ลือกไดห้ลากหลายตามความเหมาะสมกบัลูกคา้ จาํนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 

 ดา้นราคา ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองอตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย

ตลอดอายสิุนเช่ือตํ่า จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 

 ดา้นสถานที่ ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ เลือกใชบ้ริการสาขาที่ให้บริการของ

ธนาคารกรุงไทย มีในหา้งสรรพสินคา้ท่ีเปิดทาํการ 7 วนั จาํนวน181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ ให้ความสาํคญัในดา้น

การโฆษณา/วทิย/ุโทรทศัน์ จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 

 ด้านบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า  ผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่  ให้ความสําคัญกับความ รู้

ความสามารถของพนกังานที่สามารถตอบขอ้ซกัถามของลูกคา้ไดต้รงตามความตอ้งการ จาํนวน 187 

คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 

 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ ใหค้วามสาํคญักบัการ

มีพนกังานตอ้นรับดา้นหนา้สาขาเพือ่สร้างความเป็นกนัเองและใหข้อ้มูลเบื้องตน้ก่อนเขา้รับบริการ 

จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 
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 ดา้นกระบวนการ ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบักระบวนการ

อนุมติัสินเช่ือที่รวดเร็ว จาํนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 

ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติ และดา้นความภกัดี 

 ด้านทศันคติ ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการมีทศันคติส่วนใหญ่ว่าธนาคารกรุงไทย เป็น

ธนาคารที่มีความมัน่คงเน่ืองจากเป็นธนาคารรัฐวสิาหกิจ จาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25 

 ด้านความภักดี ผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นธนาคารท่ีให้ความ

ไวว้างใจไดม้ากที่สุด จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 

ส่วนที่ 4 การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยกับธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน) ใน

จงัหวดันนทบุรี ผลการวจิยัพบวา่ ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคที่ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือที่อยูอ่าศยักบั

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) มีเหตุผลการตดัสินใจในเร่ืองอตัราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่จูง

ใจและสามารถยดืหยุน่ได ้ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.285 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.7142 

5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1) สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคญั 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

สมมติฐาน 

ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ งกับ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล   

เพศ 0.1476   

อายุ 0.0001   

รายได้ 0.0010   

สถานภาพ 0.0457   

การศึกษา 0.1026   

อาชีพ 0.0128   

สถานที่ที่สะดวกไปใช้บริการ 0.9166   

ระยะเวลาที่ ต้องการให้อนุมั ติ

สินเช่ือ 
0.1283   

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด   

รูปแบบผลิตภัณฑ์สินเช่ือ 0.0032   
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สินเช่ือที่อยู่

อาศัย 
0.0000   

ช่องทางการให้บริการของธนาคาร 0.0000   

ช่องทางการส่งเสริมการตลาด 0.0000   

คุณสมบัติของบุคลากร 0.0047   

กระบวนการการจัดการสินเช่ือ 0.0000   

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทัศนคติและความภักดี  

ทัศนคติต่อธนาคารกรุงไทย 0.1415   

ความภักดีที่มีต่อธนาคารกรุงไทย 0.0001   

5.2) อภิปรายผล 

 การศึกษางานวจิยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือที่อยูอ่าศยักบั

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี ไดน้าํแนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมา

ประกอบการอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1) ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล : อาย ุรายได้ 

สถานภาพ และอาชีพ ที่แตกต่างกนัเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือที่อยูอ่าศยักบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี ต่างกนั ซ่ึงมี

งานวจิยัที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี อายุ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อภิญญา ภัทราพรพสิิฐ.

(2553).ทาํการศึกษา ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จาํกัด

(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี โดยผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบรีุ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 รายได้ สอดคล้องกับผลการวิจยัของ เอกรัฐ วงศ์วีระกุล. (2553) 

ทาํการศึกษาปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย ์

ของคนท างานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํนวน 400 คน โดยผลการศึกษาพบว่า 

ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามที่มี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือที่อยูอ่าศยักบัธนาคาร พาณิชยแ์ตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคที่ตอบ

แบบสอบถามที่มีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท มีปัจจยั การตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือที่อยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยม์ากกว่าผูท้ี่มีรายไดต่้ ากว่า 15,000 บาท อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ด้านสถานภาพ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ จิตราพัชร์ 

วชิระเจริญฤทธ์ิ.(2553).ทาํการศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือบุคคลกับ
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สถาบันการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือบุคคล

กับสถาบันการเงิน ในปัจจัยด้านการให้บริการของพนักงานแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ด้านอาชีพ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รุ่งธิดา บุญ

พงศ์.(2558).ทาํการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือที่

อยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชย ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 245 คน โดย

ผลการศึกษาพบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือที่

อยูอ่าศยัแตกต่างกนัทุกๆดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นการตระหนักถึงความตอ้งการ ดา้นการ

คน้หาขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการประเมินทางเลือก และดา้นการตดัสินใจ อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน  จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด : ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานที่ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และ

กระบวนการ ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือที่อยูอ่าศยั

กบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี ต่างกนั ซ่ึงงานวจิยัที่สอดคลอ้ง 

ดงัน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สรชา สุขศรีนวล.(2554)ทาํการศึกษา

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือที่อยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) 

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  ลูกคา้ธนาคารผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือที่มี

การใชว้งเงินสินเช่ือประเภทที่อยูอ่าศยักบัสถาบนัการเงินอ่ืนต่างกนัจะมีความพงึพอใจ

ในการใชบ้ริการสินเช่ือที่อยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) เขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ด้านราคา 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อารีย์ จันทะศรี.(2556).ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยข์อง

ลูกค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจัยด้านราคาประเด็นที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกคา้มากที่สุดคือ ธนาคารมีหลายเง่ือนไขให้ผ่อนชาํระ 

(x̄=4.18)ธนาคารมีอตัราค่าธรรมเนียมในการขอกูสิ้นเช่ือที่ต ํ่ากว่าธนาคารอ่ืน(x̄=4.13) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ด้านสถานที่ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ชุติมา 

หวังเบ็ญหมัด.(2556).ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม

ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ความสาํคญั

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายมากมีโอกาสตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมากกว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งที่ให้ความสาํคญัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายน้อยคิดเป็น 1.639เท่า ด้านการ
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ส่งเสริมการตลาด สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณัฐดนัย ใจชน.(2555).ทาํการศึกษา

เร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาพบว่า ควรมีการแจกของชาํร่วย ของกาํนัล ในโอกาสพิเศษให้กบัลูกคา้ โดย

ควรจะมีการเตรียมให้เพยีงพอต่อจาํนวนลูกคา้ ทาํใหไ้ดรั้บกนัอยา่งทัว่ถึง ด้านบุคลากร 

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สรขา สุขศรีนวล.(2554).ทาํการศึกษาเร่ือง ความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือที่อยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) ผลการศึกษา

สรุปได้ว่าผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยุ่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.61  ด้ า น ก ร ะ บ วนก าร ส อ ด ค ล้อ งกับผ ลก าร วิจัยขอ ง  ป รี ย า นุ ช  เ อิ ม สิ งห์ .

(2555).ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่นส่งผลต่อการเลือกใช้สินเช่ือในธุรกิจขนส่งขนาด

กลางและขนาดย่อมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัในการเลือกธนาคารพาณิชยใ์นดา้นกระบวนการมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

สินเช่ือเพื่อการพาณิชยด์า้นผลประกอบการท่ีผ่านมา เหตุผลอาจเป็นเพราะธนาคารแต่

ละธนาคารนอกจากจะมีเง่ือนไขการขอสินเช่ือที่แตกต่างกันแล้ว ความยืดหยุ่นแก่

ลูกหน้ีแต่ละคนยงัแตกต่างกนัดว้ย 

3) ปัจจยัอ่ืนๆ คือ ความภกัดีที่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ มะลิวัลย์ แสง

สวัสดิ์.(2556).ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัความเช่ือมัน่และความภกัดี ที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการหา้งสรรพสินคา้ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรดา้น

ความภักดีด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค การซ้ือซํ้ า/การใช้บริการซํ้ า มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการหา้งสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

5.3) ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

5.3.1) ข้อเสนอแนะ 

1) ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

  ผูบ้ริหารควรให้ความสาํคญักบัผลิตภณัฑห์รือรูปแบบของสินเช่ือที่อยูอ่าศยั และ

ควรจูงใจให้กับผูม้าใชบ้ริการ เพศหญิง ท่ีมีอายอุยูใ่นช่วง 21-30ปี สถานภาพโสด มีระดบัรายได้

ตั้งแต่ 20,001 – 40,000 บาท การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  มีอาชีพพนักงานเอกชน สาขาที่

สะดวกไปใชบ้ริการใกลบ้า้น และมีระยะเวลาการอนุมติัสินเช่ือท่ีต ํ่ากว่า 1 สัปดาห์ เพราะมีคะแนน

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากที่สุด โดยการปรับเปล่ียนรูปแบบของสินเช่ือที่อยูอ่าศยัให้ตรงกบั

อาชีพ และรายไดข้องผูใ้ชบ้ริการใหม้ากที่สุด 
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2) ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญักบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือที่มีอตัราดอกเบี้ยให้เลือกได้

หลากหลายตามความเหมาะสมกบัลูกคา้ เป็นอยา่งมาก ซ่ึงจะเห็นวา่ ธนาคารกรุงไทยมีอตัราดอกเบี้ย

สินเช่ือที่อยูอ่าศยัหลายประเภทขึ้นอยูก่บัคุณสมบติัของผูม้าใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั แต่ผูม้าใช้

บริการยงัคงใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองน้ีอยู ่จึงความใหค้วามสาํคญักบัการเปล่ียนแปลงใหอ้ตัราดอกเบี้ย

เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการอยูเ่สมอ 

 ดา้นราคาหรือรายละเอียดค่าใชจ่้ายในเร่ืองค่าธรรมเนียมการทาํนิติกรรมของสินเช่ือที่อยู่

อาศยั ซ่ึงผูม้าใช้บริการยงัคงเน้นเร่ืองอตัราดอกเบ้ียท่ีต ํ่าท่ีสุดเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงทางธนาคาร

สามารถนาํไปปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมเพือ่จูงใจใหก้บัผูม้าใชบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 ดา้นช่องทางการบริการ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญักบัสาขาท่ีใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั(มหาชน) มีในหา้งสรรพสินคา้ท่ีเปิดทาํการ 7 วนั ทางผูบ้ริหารควรเพิม่สาขาที่เปิดใหบ้ริการได้

ทุกวนัเพิม่มากขึ้น 

 ด้านช่องทางการตลาด ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัในด้านโฆษณา วิทยุ โทรทศัน์ ในการ

ไดรั้บข่าวสาร จึงควรเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธใ์หม้ากขึ้น 

 ดา้นบุคลากร ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญักบับุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสามารถ

ตอบขอ้ซักถามของลูกคา้ไดต้รงความตอ้งการ เพราะฉะนั้นจึงควรให้ความสาํคญักบับุคลากร ดว้ย

การจดัการฝึกอบรมใหเ้หมาะสมและตรงกบัตาํแหน่งที่แต่ละบุคคลควรตอ้งปฏิบติั 

 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญักบัการมีผูต้อ้นรับดา้นหน้าสาขา

เพื่อสร้างความเป็นกนัเองเม่ือลูกคา้ตอ้งการทราบขอ้มูลเบื้องตน้ ก่อนการเขา้รับบริการ จึงควรจดั

บุคลากรตอ้นรับลูกคา้เพือ่ใหร้ายละเอียดแก่ลูกคา้ ทาํใหลู้กคา้ไม่ตอ้งรอรับบริการโดยไม่จาํเป็น 

 ด้านกระบวนการ ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญักับกระบวนการอนุมัติสินเช่ือที่รวดเร็ว ซ่ึง

ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการทราบผลการอนุมติัท่ีรวดเร็วเพือ่การตดัสินใจ จึงควรปรับปรุงระบบงานในการ

อนุมติัใหง่้ายต่อการทาํงานของบุคลากรและทาํใหร้วดเร็วในการยืน่เร่ืองเพือ่ขออนุมติั  

3) ด้านปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ทัศนคติ และความภักดี 

 ผูบ้ริหารควรรักษามาตรฐานการให้บริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการให้

มากขึ้ น เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดิม และหากมีผูม้าใช้บริการกลุ่มใหม่ควรสร้างความ

ประทบัใจให้กบัผูม้าใชบ้ริการทาํให้เกิดทศันคติที่ดีหรือความประทบัใจคร้ังแรก และสร้างความ

จงรักภกัดีใหผู้ใ้ชบ้ริการกลบัมาใชบ้ริการต่อในคร้ังต่อไป 
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5.3.2) ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรจดัทาํการวิจยัให้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ที่มีความแตกต่าง เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั

ผูใ้ชบ้ริการเพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับผูใ้ชบ้ริการที่มาขอสินเช่ือที่อยูอ่าศยั เช่น อตัรา

ดอกเบี้ยที่น่าสนใจ มีการจดัโปรโมชัน่ในเร่ืองค่าธรรมเนียม เป็นตน้ 

 2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปผูว้ิจยัควรมีทาํการวิจยัในเขตจงัหวดัอ่ืนๆเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะทาํให้ได้

ขอ้มูลที่หลากหลาย เพื่อนาํมาเปรียบเทียบผลการวิจยัในแต่ละพื้นที่ และสามารถนาํไปใชใ้นการ

ปรับปรุงการบริการใหเ้ขา้กบัพื้นที่นั้นๆได ้

 3. แบบสอบถามอาจปรับเปล่ียนให้มีขอ้ความสั้น อ่านเขา้ใจง่าย ด้วยการย่อคาํที่เป็นคาํ

สําคญั ทาํให้ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความสนใจและตั้งใจทาํเพื่อให้เกิดขอ้มูลที่ตรงตามความ

ตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามมากที่สุด 
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ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อความพงึพอใจของผู้ใช้ผลติภณัฑ์บริษัท APPLE ใน

กรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting on Satisfaction of Users of APPLE Products in Bangkok 

จุฑาภรณ์ ปราณีคุณากร1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑบ์ริษทั APPLE ในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัทาํการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะ

เป็น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ ผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑบ์ริษทั APPLE ใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า

ต ํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้งอิง) คือ สถิติ One Way ANOVA ใน

การคาํนวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง 21 – 30 

ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด เป็นพนักงานเอกชน มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,001 – 

25,000 บาท โดยผลิตภณัฑท์ี่เลือกใชค้ือ IPHONE และมีความถ่ีในการเขา้ร้านไม่เกิน 5 คร้ังต่อปี 

ผู ้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเลือกใช้สินค้าบริษัท APPLE เน่ืองจากมีการเลือกใช้

เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัและมีคุณภาพและมีความคงทนเหมาะแก่การใชง้าน ในดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วน

ใหญ่จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของภาพลกัษณ์และนวตักรรมของสินคา้ท่ีทนัสมยั ในดา้นราคา จะให้

ความสาํคญัในเร่ืองของราคาเม่ือเปิดตวัสินคา้ ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย จะให้ความสาํคญัใน

เร่ืองของสถานจาํหน่ายที่มีจาํนวนมาก ในดา้นการส่งเสริมการตลาด จะให้ความสาํคญัในเร่ืองของ

อินเตอร์เน็ต ในด้านบุคลากร จะให้ความสําคัญในเร่ืองของความเช่ียวชาญในการให้ข้อมูล

ผลิตภณัฑ ์ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองภาพลกัษณ์ของบริษทัท่ีดี และดา้น

กระบวนการ จะให้ความสาํคญัในเร่ืองของการมีศูนยบ์ริการในการซ่อมที่ไดม้าตรฐาน ที่มีระดบั

นัยสาํคญั ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นของช่องทางการจดั

จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

 

คาํสําคญั : การตดัสินใจซ้ือ, โทรศพัท ์และสินคา้บริษทั APPLE  
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
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Abstract 

 The purpose of this research was to study the difference of demographic characteristics, 

the marketing mix factor and the consumer behavior affecting on Satisfaction of users of APPLE 

products in Bangkok. This study used non-probability sampling method; convenience sampling. 

The sampling size consisted of 400 consumers who use the APPLE products in Bangkok. The 

questionnaire was designed as instrument for data collection. Due to the data analysis; descriptive 

statistics use for calculated frequency, percentage, mean, standard deviation, maximum, and 

minimum. For the hypothesis testing, inferential statistics were One Way ANOVA to calculate T-

Test and F-Test at significant level of 0.05. 

 The results of the independent study revealed that the majority of respondent were female, 

single status, and ages between 21 – 30 years old. The level of education was Bachelor’s degree. 

Most of consumer were employees in company officers with the income is between 15,001 - 25,000 

Baht. The products that use IPHONE and frequency of store up to five times per year. Most 

consumers behave in the selection of APPLE products company due to the use of advanced 

technology, superior quality and are durable and suitable for use. Products most focus on the image 

of a modern and innovative. Price will focus on the issue of when a product launch. Place will be 

featured in a number of locations sold. Promotion to focus on the internet. Personnel to focus on its 

expertise in providing product information. Physical to focus on the good image of the company. 

And the process to focus on the issue of service centers to repair standards at significant level is 

ages, statuses, and marketing mix factors is the product, distribution channel, and promotion 

 

KEYWORDS: BUYING DECISION MAKING, TELEPHONE AND PRODUCTS APPLE  
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1. บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคญัของปัญหา 

 ในยคุโลกาภิวตัน์ที่มีความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยซ่ึีงมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตของ

มนุษย์อย่างมากทําให้ผู ้คนล้วนหันมาให้ความสําคัญกับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ อาทีเช่น

โทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟน แทบ็เล็ต คอมพวิเตอร์ เป็นตน้ ทาํใหต้อ้งพฒันาอุปกรณ์เทคโนโลยี

ใหท้นัสมยัเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีการประดิษฐค์ิดคน้อุปกรณ์

เทคโนโลยใีห้มีความทนัสมยัมากขึ้น เช่น โทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟน ซ่ึงไม่เพียงแต่นาํไปใช้

เพื่อการสนทนาเพียงแค่โทออกหรือรับสายเท่านั้น แต่ยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ใช้งานได้ เช่น การ

เช่ือมต่อขอ้มูลเขา้สู่ระบบอินเตอร์เทท่ีสะดวกและง่ายโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายอยา่ง 

4G หรือ WiFi ที่สามารถทาํการรับ – ส่งขอ้มูลข่าวสารหรือแมก้ระทัง่การดูหนัง ฟังเพลง และความ

บนัเทิงรูปแบบต่างๆ เป็นตน้ อีกทั้งในบางกลุ่มผูบ้ริโภคมีการใช ้แท็บเล็ต เน่ืองจากราคามีความ

ใกล้เคียงกับโทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนมากแต่มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นและนํ้ าหนักไม่ได้

แตกต่างจากโทรศพัทมื์อถือมากนกัทาํใหเ้กิดความสะดวกในการใชง้านมากสาํหรับกลุ่มผูบ้ริโภคที่

ไม่ไดเ้น้นการใชโ้ทรศพัท ์ดว้ยฟังก์ชนัการใชง้าน่ีหลากหลายน้ีจึงทาํให้ผูค้นสนใจการใชอุ้ปกรณ์

เทคโนโลยต่ีางๆ มากยิง่ขึ้น มากไปกวา่นั้นการแข่งขนัของผูผ้ลิตมีผลใหอุ้ปกรณ์เทคโนโลยต่ีางๆ มี

ราคาถูกลง ส่งผลใหเ้ยาวชนมีการเขา้ถึงอุปกรณ์เทคโนโลยต่ีางๆ มากยิง่ขึ้น  

 ปัจจุบนัสามารถพบเห็นการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ได้โดยทัว่ไปจนกลายเป็น

ส่ิงจาํเป็นและยงัเป็นสินคา้แฟชัน่อีกดว้ย เช่น มีการเปล่ียนเป็นรุ่นใหม่ท่ีสวยกวา่เดิม ทนัสมยักวา่ มี

ฟังกช์ัน่ในการทาํงานต่างๆ สมบูรณ์แบบ ซ่ึงผลิตภณัฑข์องบริษทัที่ไดรั้บความนิยมและการตอบรับ

ที่ดีที่สุดของทัว่โลกก็คือ ผลิตภณัฑข์องบริษทั APPLE ที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยหีลายประเภทอาทิเช่น 

iPhone iPad iPod Mac และผลิตภณัฑล่์าสุดที่ไดรั้บความนิยมไม่ต่างกนัคือ Apple Watch แต่จะเป็น

ที่นิยมในกลุ่มที่มีความคลัง่ไคลใ้นเทคโนโลยเีป็นอยา่งมาก ซ่ึงหากเป็นผูท้ี่มีรายไดป้ระจาํจะเปล่ียน

อุปกรณ์เทคโนโลยกี็จะตอ้งคาํนึงถึงรายไดว้่าเหมาะสมกบัอุปกรณ์เทคโนโลยหีรือไม่ แต่ในขณะที่

กลุ่มวยัรุ่นที่ยงัตอ้งขอเงินจากผูป้กครองยงัไม่มีรายได้เป็นของตวัเองถือว่าเป็นการใช้เงินอยา่งไม่

คุ ้มค่าเพียงเพื่อไม่ให้ตัวเองตกยุคเท่านั้ น เช่น การเปล่ียนโทรศัพท์รุ่นใหม่เพื่อไม่ให้ตกยุค มี

โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่รองรับ Social Network แล้วแต่ก็ตัดสินใจซ้ือ iPad เพื่อให้มี

เหมือนคนอ่ืนแสดงถึงความทนัสมยั เป็นตน้ ซ่ึงพฤติกรรมในการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยต่ีางๆ ในแต่

ละกลุ่มจะแตกต่างกนั บางกลุ่มใชติ้ดต่อส่ือสารผา่น Social Network บา้งก็ใชเ้ป็นอุปกรณ์ติดตามตวั 

เน่ืองจากปัจจุบนัมีอุปกรณ์ที่เรียกวา่ GPS ในอุปกรณ์เทคโนโลยต่ีางๆ ทาํใหส้ามารถแสดงตาํแหน่ง

ของเจา้ของอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆได ้ ทั้งน้ีเทคโนโลยท่ีีมีการปรับตวัทาํให้เกิดส่ิงอาํนวยความ
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สะดวกมากมาย อยา่งไรก็ตาม ก็ยอ่มมีขอ้เสียซ่ึงหลกัใหญ่ก็คงเป็นเร่ืองของความปลอดภยัและมัน่คง

ของขอ้มูลนัน่เอง  

ดังนั้น ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์หลักในการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์

บริษทั APPLE ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะสามารถส่ือใหเ้ห็นถึงระดบัความสาํคญัและความตอ้งการ

เลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ทาํให้ผูผ้ลิตทราบว่าปัจจยัใดบา้งที่ผูบ้ริโภคมีความสนใจที่จะพฒันาสินคา้

และบริการมากยิง่ขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้

ผลิตภณัฑบ์ริษทั APPLE ในกรุงเทพมหานคร 

2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความพงึ

พอใจของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑบ์ริษทั APPLE ในกรุงเทพมหานคร 

3) เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑบ์ริษทั APPLE ในกรุงเทพมหานคร 

1.3 กรอบแนวความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) ลักษณะประชากรศาสตร์ 

- เพศ   -     อาชีพ 

- อาย ุ  -     ระดบัรายได ้  

- ระดบัการศึกษา -     ผลิตภณัฑท์ี่เลือกใช ้

- สถานภาพ  -     ความถ่ีในการเขา้ร้านคา้ 

 

2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์  -     บุคลากร 

- ราคา  -     ลกัษณะทางกายภาพ   

- ช่องทางการจดัหน่าย -     กระบวนการ 

- การส่งเสริมการตลาด 

3) ปัจจัยอ่ืนๆ 

- ภาพลกัษณ์ 

- ความน่าเช่ือถือ 

ตัวแปรต้น 
 

ความพงึพอใจของผูใ้ช้

ผลิตภณัฑบ์ริษทั APPLE 

ในกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรตาม 
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1.4 สมมติฐานในการศึกษา 

1) ลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

ระดบัรายได ้ผลิตภณัฑท์ี่เลือกใชแ้ละความถ่ีในการเขา้ร้านคา้ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพล

ต่อความพงึพอใจของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑบ์ริษทั APPLE ในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ ที่

แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้ผลิตภัณฑ์บริษัท APPLE ใน

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

3) ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ

ความพงึพอใจของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑบ์ริษทั APPLE ในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1) เพื่อนําผลการวิจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้

ผลิตภณัฑ์บริษทั APPLE ในกรุงเทพมหานครไปปรับปรุงและพฒันาเพื่อให้ตรงกบั

ความต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2) เพื่อนําผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางธุรกิจทั้งดา้นเพิม่จาํนวนของผูใ้ชร้ายใหม่ และการรักษาฐานผูใ้ชเ้ดิมท่ีใช้

ผลิตภณัฑบ์ริษทั APPLE 

3) เพื่อนาํผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

มากยิง่ขึ้น  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 

 ศิริพนัธ์ ถาวรทวีวงษ์ (2553, หน้า 2) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์คือ ศาสตร์ที่

ทาํการศึกษาเก่ียวกับขนาดหรือจาํนวนคนท่ีมีอยู่ในแต่ละสังคม แต่ละภูมิภาค และระดับโลก 

นอกจากน้ียงัศึกษาเก่ียวกบัการกระจายตวัในดา้นพื้นที่ของประชากร ตลอดจน องคป์ระกอบต่างๆ

ทางประชากร รวมทั้งการเปล่ียนแปลงในจาํนวนคนการกระจายตวัของคน และองคป์ระกอบต่างๆ 

ของประชากรดว้ย ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการเจริญพนัธุ์ การตาย การอพยพยา้ยถ่ิน และการเคล่ือนไหวทาง

สงัคม 
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2.2 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

อดุลย ์ จาตุรงค์กุล (2521, หน้า 9) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ส่ิงซ่ึง

ผูอ้าํนวยการทางการตลาดทุกๆ คนพยายามที่จะกระทาํก็คือสร้างส่วนประสมทางการตลาดให้

สัมฤทธ์ิผลมากที่สุดเท่าที่เขาจะทาํได้ การประสมท่ีสัมฤทธ์ิผลก็คือการผสมท่ีทาํให้ความพอใจ

ใหก้บัผูบ้ริโภคและก็ทาํกาํไรใหก้บับริษทัไดด้ว้ยการอรรถาธิบายต่อไปน้ีจะทาํให้เราเขา้ใจขอบเขต

ของการตดัสินใจเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดได ้ 

2.3 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความน่าเช่ือถือ 

 ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์ (2547, หน้า 161-162) ไดก้ล่าวว่า ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือตรา

สินคา้ (Brand) หมายถึง การใชช่ื้อ รูปแบบ สญัลกัษณ์ หรือการออกแบบหรือการผสมผสานของส่ิง

ต่าง เหล่าน้ีเพือ่ใชร้ะบุหรือจาํแนกผลิตภณัฑ ์

 ตราสินคา้  คือ  ส่ิงที่ถูกออกแบบหรือพฒันามาเพื่อเรียกช่ือสินคา้หรือบริการของบริษทัใด

บริษทัหน่ึง  เพื่อให้ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑท่ี์มีความแตกต่าง

จากคู่แข่งขนั 

 ช่ือตราสินคา้ (Brand Name) หมายถึง คาํ ตวัอกัษร ตวัเลข ท่ีนาํมารวมกนั อ่านออกเสียงได้

และทาํใหลู้กสินคา้สามารถแยกแยะหรือเห็นถึงความแตกต่างกบัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น โตโยตา้ โรบิน

สนั 

 เคร่ืองหมายการคา้ (Trade Mark) หมายถึง ตราสินคา้ของสินคา้ของบริษทัใดบริษทัหน่ึง

ไดรั้บการจดทะเบียนคุม้ครองทางกฎหมาย เพือ่ป้องกนัการลอกเลียนแบบ 

 เคร่ืองหมายการบริการ (Service Mark) มีลกัษณะและความหมายเช่นเดียวกบัเคร่ืองหมาย

การคา้เพียงแต่เคร่ืองหมายการบริการหมายถึงเคร่ืองหมายของธุรกิจท่ีเสนอการบริการให้กับ

ผูใ้ชบ้ริการ 

 เคร่ืองหมายตรา (Brand Mark) หมายถึง ส่วนประกอบของตราสินคา้ที่ไม่ได้เป็นค่าหรือ

เป็นตวัอกัษร แต่เป็นสญัลกัษณ์หรือรูปแบบการออกแบบ ซ่ึงไม่สามารถออกเสียงไดเ้หมือนช่ือตรา

สินคา้ 

 สัญลกัษณ์ (Logo) หมายถึง เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ของบริษทัโดยบริษทัหน่ึงที่ใชเ้พือ่

ส่ือสารใหลู้กคา้รับรู้ถึงบริษทั 

2.4 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 กาญจนา แกว้เทพ (2545, หน้า 306 - 307) แนวคิดหลกัของการวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์

และความพึงพอใจของผูรั้บสารที่มีต่อส่ือ สรุปว่า การเปิดรับสารของผูรั้บสารส่วนใหญ่มกัมีความ

ตั้งใจที่จะแสวงหาข่าวสาร เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในทางใดทางหน่ึง ดังนั้น เม่ือมีความตั้งใจที่
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แน่นอนดังกล่าว การใช้ส่ือสารจึงไม่ใช่กิจกรรมที่กระทาํอย่างไร้เป้าหมายหากเป็นกิจกรรมที่มี

วตัถุประสงคแ์น่นอนหรือเรียกว่า Goal Oriented Activityโดยผูรั้บสารเป็นผูแ้สวงหา และเลือกใช้

ส่ือต่างๆที่มีอยูซ่ึ่งทิศทางที่บุคคลเลือกแสวงหาและใชส่ื้อประเภทใดนั้น เกิดจากความตอ้งการของ

บุคคลเป็นส่ิงแรก จากนั้นความตอ้งการดงักล่าวจะถูกแปรมาเป็นแรงจูงใจ (motivation) และผลกัดนั

ใหบุ้คคลเคล่ือนเขา้หาการใชส่ื้อประเภทต่างๆ 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 อนันต ์สุนทรามธากุล (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน

โทรศพัทเ์คล่ือนที่ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี

คือ ผูบ้ริโภคที่มาใชบ้ริการร้านโทรศพัทเ์คล่ือนที่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีจาํนวน 379 คนใช้

วิธีสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบัมี

ค่าความเช่ือมนัทั้งฉบบัเท่ากบั 96 พบวา่ ผูบ้ริโภคที่มาใชบ้ริการร้านโทรศพัทเ์คล่ือนที่ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงอายรุะหว่าง 15 – 24 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษา

รายไดน้้อยกว่า 5,000 บาท ซ่ึงตวัเปรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านโทรศพัทเ์คล่ือนที่

ของผูบ้ริโภคมี 4 ตวัแปร คือ ดา้นเทคนิคและกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคาและ

ด้านการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงรูปแบบของร้านโทรศพัท์เคล่ือนที่ที่ประสบผลสําเร็จ ผูใ้ช้บริการ

พิจารณาในเร่ืองการมีเคร่ืองมือที่ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ การมีนัด – ส่งมอบ

โทรศพัท์จากการบริการได้ตรงเวลาและกระบวนการซ่อมที่มีคุณภาพที่มากที่สุดส่วนด้านการ

ส่งเสริมการตลาดผู ้ใช้บริการพิจารณาในเร่ืองมี ส่ือโฆษณาชักชวนให้มาใช้บริการ มีการ

ประชาสมัพนัธใ์หข้อ้มูลข่าวสารพยีงพอต่อการตดัสินใจ 

 งานวิจัยของอนันต์ สุนทราเมธากุล แสดงให้เห็นว่า  การตัดสินใจใช้บริการร้าน

โทรศพัทเ์คล่ือนที่ของผูบ้ริโภคโดยพิจารณาจากตวัแปร 4 ตวัเปรคือ ดา้นเทคนิคและกระบวนการ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นราคาตามสาํคบั 

 กิติบดี คุณโลหิต (2552) ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนที่ของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลยั

รามคาํแหง จาํนวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานของการวิจยั โดยใชส้ถิติ

เชิงอา้งอิง ไดแ้ก่ วิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์ความถดถอย ผลการวิจยัพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรีเพศชายศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 เลือกใช้

เครือข่ายโทรศพัทร์ะบบ Dtac โดยใช้โทรศพัท์เคล่ือนที่ยี่ห้อ Nokia กลุ่มเป้าหมายด้องการขอ้มูล

ข่าวสารหลากหลายประเภทจากโทรศพัทเ์คล่ือนที่ เช่น ประเภทข่าวการเมืองจาก WAP และ SMS 
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กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใช้งานโทรศพัท์สนทนาประมาณ 5 – 10 นาทีช่วงเวลา 18.01 น.- 24.00 น. 

เสียค่าบริการโดยเฉล่ียต่อเดือน 300 – 500 บาท ชาํระค่าบริการดว้ยระบบเติมเงินเปล่ียนโทรศพัท ์1-

2 คร้ัง ภายใน 3 ปี ใช้งานด้านการคน้หาขอ้มูลข่าวสารจาก WAPถ่ายรูปฟังเพลงกลุ่มตวัอย่างที่

ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนที่เน่ืองจากความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารและประโยชน์ในการใช้

งานเพือ่อาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการทางดา้นความบนัเทิง 

งานวิจัยของกิติบดี คุณโลหิต แสดงให้เห็นว่าลักษณะประชากรความต้องการข้อมูลข่าวสาร

พฤติกรรมการใช ้รวมถึงประโยชน์ที่ไดรั้บจากการใชโ้ทรศพัท ์มีผลต่อการเลือกซ้ือ 

 ทะนงศกัด์ิ อุดมเจริญวงศ ์(2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลการเลือกใชร้ะบบปฏิบติัการบน

สมาร์ทโฟนของนักธุรกิจบริษทั ยนิูซิต้ี (ประเทศไทย) จาํกดั ศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลโดยการแจก

แบบสอบถามนักธุรกิจบริษทั ยนิูซิต้ี (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีเลือกใชส้มาร์ทโฟนระบบปฏิบติัการ 

IOS และ Blackberry OS จาํนวน 400 ตวัอย่าง โดยให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติ t-Test การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนจาํแนกทางเดียว เปรียบเทียบเชิงซอ้นรายคู่ของ LSD ใน

กรณีที่พบความแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ผลการวจิยัพบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดข้อง

นักธุรกิจบริษทั ยนิูซิต้ี (ประเทศไทย) จาํกดั ต่างกนั จะมีผลต่อการเลือกใชร้ะบบปฏิบติัการสมาร์ท

โฟนต่างกนั 

งานวจิยัของ ทะนงศกัด์ิ อุดมเจริญวงศ ์แสดงใหเ้ห็นวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ที่ต่างกนัจะมีผลต่อ

การเลือกใชร้ะบบปฏิบติัการสมาร์ทโฟนต่างกนั 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนบัไม่ได ้(Infinite population) กล่าวคือ 

เป็นประชากรที่ไม่สามารถนับหรือแสดงเป็นตวัเลขไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงประชากรเป้าหมายในการ

วจิยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคที่ใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทั APPLE ในกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ตัวแทนผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท APPLE ใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

3.2 ขอบเขตของการวิจัย 

1) ขอบเขตด้านประชากร : การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ผูบ้ริโภคที่ใช้

ผลิตภณัฑข์องบริษทั APPLE ในกรุงเทพมหานคร เท่านั้น 

2) ขอบเขตด้านเน้ือหา : การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ช้

ผลิตภณัฑบ์ริษทั APPLE ในกรุงเทพมหานคร 
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3) ขอบเขตด้านระยะเวลา : การศึกษาในคร้ังน้ีได้ท ําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และรายงาน โดยดาํเนินการวิจยั

ศึกษาตั้งแต่วนัที่ 27 มีนาคม – 17 กรกฎาคม 2559 

3.3 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) สถิติเชิงบรรยายหรือสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้ในการอธิบาย

คุณลกัษณะของขอ้มูล ประกอบดว้ย ตวัแปรเชิงคุณภาพ (ความถ่ี (Frequency), จาํนวน

ร้อยละ (Percentage)) และตัวแปรเชิงปริมาณ (ค่าเฉล่ีย (Mean), ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation), ค่าต ํ่าสุด (Maximum), ค่าสูงสุด (Minimum)) 

2) สถิติอ้างอิง (Inferential statistics) เพื่อใช้ในการทอสอบสมมติฐาน จึงจาํเป็นตอ้ง

ทดสอบความมีนยัสาํคญัทางสถิติของขอ้มูลที่คาํนวณไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้จิยัใช้

วธีิในการคาํนวณทางสถิติท่ีเรียกวา่ Analysis of Variance (ANOVA) 

 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการที่ไดศึ้กษางานวจิยักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ77.50 อายใุนช่วง

ระหวา่ง 21 – 30 ปี จาํนวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.75 สถานภาพโสด จาํนวน 330 คน คิดเป็นร้อย

ละ 82.50 มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 329 คน มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน 

จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,001 – 25,000 บาท จาํนวน 175 

คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ผลิตภณัฑท์ี่เลือกใชค้ือ IPHONE จาํนวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 88.25 และ

ความถ่ีในการเขา้ร้านคา้ไม่เกิน 5 คร้ังต่อปี จาํนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.00  

ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัท

เน่ืองจากผลิตภณัฑมี์ภาพลกัษณ์และนวตักรรมที่ทนัสมยั จาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 

 ดา้นราคา ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ม่ือเปิดตวั จาํนวน 145 

คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 

 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เน่ืองจากมีสถานที่จาํหน่ายจาํนวนมาก จาํนวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เน่ืองจากเห็นการโฆษณาผา่นทางอินเตอร์เน็ต จาํนวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 
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 ดา้นบุคลากร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์น่ืองจากมีเช่ือถือ

ในพนกังานที่มีความเช่ียวชาญในการใหข้อ้มูลผลิตภณัฑ ์จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 

 ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เน่ืองจากมีเช่ือถือในภาพลกัษณ์ของบริษทัที่ดี จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.25 

 ดา้นกระบวนการ ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์น่ืองจากบริษทั

มีศูนยบ์ริการในการซ่อมที่ไดม้าตรฐาน จาํนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 

ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ 

 ดา้นภาพลกัษณ์ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์น่ืองจากมีการ

เลือกใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยั จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 

 ด้านความน่าเช่ือถือ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์น่ืองจาก

ผลิตภณัฑมี์คุณภาพและมีความคงทนเหมาะแก่การใชง้าน จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 

ส่วนที่  4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู ้ใช้ผลิตภัณฑ์บริษัท APPLE ใน

กรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์บริษทั APPLE ในกรุงเทพมหานคร 

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในผลิตภณัฑมี์ภาพลกัษณ์และนวตักรรมที่ทนัสมยัท่ีระดบั 4.58 คะแนน 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.580 รองลงมาคือผลิตภณัฑมี์คุณภาพและมีความคงทนเหมาะแก่การ

ใชง้านที่ระดบั 4.320 คะแนน และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.710 

5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 ขอบเขตของการวิจัย 

ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านยัสาํคญั สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์   

เพศ 0.802   

อาย ุ 0.012   

ระดบัการศึกษา 0.764   

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านยัสาํคญั สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

สถานภาพ 0.000   

อาชีพ 0.107   

ระดบัรายได ้ 0.413   
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ผลิตภณัฑท์ี่เลือกใช ้ 0.056   

ความถ่ีในการเขา้ร้านคา้ 0.521   

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.828   

ดา้นราคา 0.120   

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.000   

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.000   

ดา้นบุคลากร 0.486   

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.149   

ดา้นกระบวนการ 0.543   

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ 

ดา้นภาพลกัษณ์ 0.172   

ดา้นความน่าเช่ือถือ 0.256   

5.2 อภิปรายผล 

การศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์บริษัท 

APPLE ในกรุงเทพมหานคร ได้นําแนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปราย

ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1) ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ : อาย ุ

และสถานภาพ ที่แตกต่างกนัเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑบ์ริษทั 

APPLE ในกรุงเทพมหานครต่างกัน ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกนัดังน้ี อายุ สอดคลอ้งกบั

ผลการวิจัยของ ทะนงศักด์ิ อุดมเจริญวงศ์ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลการเลือกใช้

ระบบปฏิบติัการบนสมาร์ทโฟนของนกัธุรกิจบริษทั ยนิูซิต้ี (ประเทศไทย) จาํกดั ศึกษาโดย

การเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามนักธุรกิจบริษทั ยูนิซิต้ี (ประเทศไทย) จาํกัด ท่ี

เลือกใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ IOS และ Blackberry OS จํานวน 400 ตัวอย่าง 

ผลการวิจยัพบว่า อาย ุของนักธุรกิจบริษทั ยนิูซิต้ี (ประเทศไทย) จาํกดั ต่างกนั จะมีผลต่อ

การเลือกใชร้ะบบปฏิบติัการสมาร์ทโฟนต่างกนั สถานภาพ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 

นันทน์ภสั เพชรเกล้ียง (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทีมีผลต่อการใชโ้ทรศพัท ์Smartphone เพื่อ

การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลโดยการ

แจกแบบสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง 

ผลการวิจยัพบว่า การศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของนักศึกษาผูใ้ชส้มาร์ทโฟนมีความ
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แตกต่างกนัในดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ การศึกษาและรายได ้มีผลต่อการใชส้มาร์ท

โฟนเพือ่ศึกษาที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด : ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกนัเท่านั้น

ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑบ์ริษทั APPLE ในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ซ่ึงมีงานวจิยัที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 

ณัฐธนญั  ศานติมงคลวทิย ์(2557)  ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแท็บเล็ต

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า ด้านการ

ให้บริการติดต่อสอบถามของศูนยบ์ริการในด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียรวม

เท่ากบั 8.84 ผลการศึกษาพบว่า การให้บริการติดต่อสอบถามของศูนยบ์ริการนั้นมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือแท๊บเล็ตของผูบ้ริโภคท่ีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 ด้านการส่งเสริม

การตลาด สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อนันต ์สุนทรามธากุล (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านโทรศพัท์เคล่ือนที่ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ก ลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ  ผู ้บริโภคท่ีมาใช้บริกา รร้าน

โทรศพัท์เคล่ือนที่ในเขตทศบาลนครอุบลราชธานีจาํนวน 379 คน ผลการวิจยัพบว่า การ

ตดัสินใจใชบ้ริการร้านโทรศพัทเ์คล่ือนที่ของผูบ้ริโภคโดยพิจารณาจากตวัแปร 4 ตวัเปรคือ 

ดา้นเทคนิคและกระบวนการดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้น

ราคาตามสาํคญั 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย 

1) ผูบ้ริหารของบริษทั APPLE ควรมีการพฒันาผลิตภณัฑเ์พือ่จูงใจเพศหญิงให้หนัมาเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์มากกว่าเดิมเพราะเพศหญิงมีคะแนนความพึงพอใจสูงกว่าเพศชาย ควรให้

ความสําคญักับอายุ 21 – 30 ปีเน่ืองจากเป็นกลุ่มช่วงอายุที่มีความพึงพอใจมากที่สุดเพื่อ

พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงกับความตอ้งการ ควรให้ความสําคญัผูบ้ริโภคที่มีสถานะโสด

เน่ืองจากมีความพงึพอใจสูงที่สุด ควรใหค้วามสาํคญัผูบ้ริโภคที่มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,000 – 

25,000 บาท เน่ืองจากมีความพึงพอใจสูงที่สุด ควรให้ความสาํคญักบัผลิตภณัฑ ์IPHONE 

เน่ืองจากมีความพงึพอใจสูงที่สุด เพราะปัจจุบนัโทรศพัทส์มาร์ทโฟนมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค

ในปัจจุบนั 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

480 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

2) ผูบ้ริหารของบริษทั APPLE ควรให้ความสําคญักับผลิตภณัฑ์โดยสร้างภาพลักษณ์และ

นวตักรรมที่ทนัสมัย  เพื่อดึงดูดให้กบัผูบ้ริโภคหันมาเลือกใช้และมีความพึงพอใจสูงขึ้น 

ควรให้ความสาํคญักบัสถานที่จาํหน่ายที่มีจาํนวนมากเพื่อเกิดความสะดวกในการเลือกซ้ือ 

ควรให้ความสําคญักบัพนักงานให้มีความเช่ียวชาญในการให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์เพื่อสร้าง

ความประทบัใจให้กับผูบ้ริโภค ควรให้ความสาํคญักับการมีศูนยบ์ริการในการซ่อมที่ได้

มาตรฐานเพือ่ที่จะส่งผลใหค้วามพงึพอใจของผูบ้ริโภคสูงขึ้น 

3) ผูบ้ริหารของบริษทั APPLE ควรให้ความสําคญักับผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์ที่มีความพึงพอใจใน

ภาพลกัษณ์ของบริษทั โดยสร้างภาพลกัษณ์บริษทัให้มีความน่าเช่ือถือ เพื่อส่งผลให้ความ

พงึพอใจของผูบ้ริโภคสูงขึ้น 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

1) ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาประเภทของผลิตภณัฑท่ี์มีผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกใช้มาก

ที่สุด เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2) ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑบ์ริษทั 

APPLE เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ของบริษทั เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึง

พอใจมากที่สุด 

3) ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท APPLE ใน

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผลิตภณัฑบ์ริษทั APPLE มีผูใ้ชเ้ป็นจาํนวนมาก 
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในผลติภณัฑ์สินเช่ือเพ่ือทีอ่ยู่อาศัย(ห้องชุด)ของบริษัท 

เอม็ บี เค การันตี จาํกดั ของชาวต่างชาติทีอ่าศัยอยู่ในประเทศไทย 

Factors influencing on Satisfaction of credit products for housing (apartments) of 

MBK Guarantee Company Limited of foreigners living in Thailand. 

กญัจน์พฒัน์ ไร่สูงเนิน1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆที่มีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ

เพื่อที่อยูอ่าศยั(ห้องชุด) ของบริษทั เอ็ม บี เค  การันตี จาํกดั ของชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศ

ไทย ผูว้จิยัทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยเลือกวธีิแบบตามสะดวก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง

ที่ใช้ คือ ผูท้ี่เคยใช้บริการผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยั(ห้องชุด) ของบริษทั เอ็ม บี เค การันตี 

จาํกัด จาํนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด 

และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่ใชท้ดสอบ สมติฐาน (สถิติอา้งอิง) คือ สถิติ   One Way ANOVA ในการ

คาํนวณหาค่า T-Test และ F-Test ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สัญชาติจีน มีอายุอยู่

ในช่วง 20 -30 ปี สถานภาพโสด ระดับรายได้อยู่ระหว่าง 20,000 – 40,000 บาท/เดือน ทาํธุรกิจ

ส่วนตวั/อาชีพอิสระ อาศยัอยูใ่นไทย นอ้ยกวา่ 1 ปี และมีวตัถุประสงคก์ารใชสิ้นเช่ือซ้ือเพือ่อยูอ่าศยั 

อีกทั้งยงัศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั  ส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ์

ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีระยะเวลาในการผอ่นชาํระยาว  ในดา้นช่องทางส่วน

ใหญ่ให้ความสําคญักบัดา้นมีช่องทางในการชาํระหน้ีหลายช่องทาง ด้านบุคคลากรส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัดา้นพนกังานมีความสามารถในการส่ือสารกบัลูกคา้ไดดี้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด

ส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัอินเตอร์เน็ต และส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนังสือพิมพ ์นิตยสาร ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัสถานท่ีตั้งของบริษทัอยูใ่จกลางเมือง สดวกต่อการเดินทาง 

ดา้นกระบวนการส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบักระบวนการขออนุมติัสินเช่ือมีความรวดเร็ว และใน

ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นทศันคติส่วนบุคคลจะให้ความสาํคญักบัขั้นตอนการอนุมติัสินเช่ือไม่ซับซอ้น 

ดา้นความไวว้างใจจะใหค้วามสาํคญักบัพนกังานท่ีใหบ้ริการ ท่ีมีระดบันยัสาํคญั ไดแ้ก่ เพศ,  

 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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สัญชาติ, อาย,ุ สถานภาพ, รายได,้ อาชีพ, ระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศไทย และวตัถุประสงคก์ารใช้

สินเช่ือ 

 

คาํสําคญั: ความพงึพอใจสินเช่ือเพือ่ที่อยูอ่าศยั, สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของชาวต่างชาติ 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the differences of demographic characteristics, 

the marketing mix factor and the other factors that impact of satisfaction on of credit products for 

residential (apartments) of MBK Guarantee Company Limited of foreigners living in Thailand. This 

study used non-probability sampling method; convenience sampling. The sample size consisted of 

400 people who use of credit products for residential (apartments) of MBK Guarantee Company 

Limited. The questionnaire was designed as instrument for data collection. Due to the data analysis; 

descriptive statistics used for calculated frequency, percentage, mean, standard deviation, 

maximum, and minimum. For the hypothesis testing, inferential statistics were One Way ANOVA 

to calculate T-Test and F-Test at significant level of 0.05. 

The results of the independent study revealed that the majority of respondent were male, 

Chinese, the range between 20 -30 years old, single, income is between 20,000 - 40,000 baht / 

month, private business/self-employed, Lived in Thailand for less than one year, and is intended to 

use the credit to purchase housing. The study found that consumers pay more attention to the 

marketing mix. In the field of products most of credit products pay more attention to the term of 

installment payment, In the field channels are pay more attention to the channel on repayment 

multiple channels, In the field of the personnel are pay more attention to the employees are able to 

communicate better with customers, In the field of marketing promotion is mainly the importance 

of the internet and printed materials such as newspapers and magazines, In the field of the physical 

is mainly pay more attention to location of the city center convenience meetings, , In the field of  

the process is mainly pay more attention to credit approval process is very fast. And In the field 

other factors of personal attitude is pay more attention to process of credit approval is not 

complicated, of trust will pay more attention to employees serving at significant level is genders, 

nationality, age, marital status, income, occupation, length of stay in Thailand and purpose of the 

credit. 
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1. บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคญัของปัญหา 

 เน่ืองจากปัญหาเก่ียวกบัที่อยูอ่าศยัภายในเขตเมืองไดเ้พิ่มทวีมากขึ้น อนัเป็นผลมาจากการ

เพิ่มของจาํนวนประชากรอย่างรวดเร็ว ปัญหาการจราจรติดขดัโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร 

รวมทั้งปัญหาที่ดินในเขตเมืองมี ราคาแพงโดยเฉพาะในยา่นธุรกิจทาํใหมี้ความจาํเป็นทีจะตอ้งสร้าง

ตึกใหสู้งขึ้น เพือ่ใหก้ารใชท้ี่ดินในเขตเมืองไดรั้บประโยชน์สูงสุด  

 ในปี 2558 ประเทศไทยกาํลงักา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ( AEC) โดยใน

ดา้นที่อยูอ่าศยั จากเดิม  ประเทศไทยมีประชากรรวม 65 ลา้นคน จะกลายเป็นตลาดอสงัหาริมทรัพย์

ระดบัอาเซียน ที่มีประชากรอาศยัอยูก่ว่า 500 ลา้นคน ซ่ึงแสดงถึงโอกาศในการเติบโตของตลาด

อสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งมากในอนาคต แต่ในปัจจุบนัการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยเ์พือ่อยูอ่าศยันั้นเกือบ

ทั้งหมดจะเป็นคนไทย โดยแรงซ้ือที่มีจาํกดัเฉพาะคนไทย ทาํให้ตลาดอสังหาริมทรัพยข์ยายการ

เติบโต ไดอ้ยา่งล่าชา้ แต่ในขณะที่หอ้งชุดนั้นมีการสร้างเพิม่มากขึ้นเร่ือยๆ ทุกปีทาํใหเ้กิดภาวะห้อง

ชุดลน้ตลาด 

 โดยส่วนใหญ่การขอสินเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยัของชาวต่างชาติ นั้นมีขั้นตอนท่ียุง่ยาก ซับซอ้น 

ใชเ้วลานาน จาํนวนเอกสารมาก จาํนวนเงินท่ีปล่อยวงเงินกูต้ ํ่ากวา่มูลค่าหอ้งชุด ระยะเวลาในการอยู่

อาศยัของชาวต่างชาติไม่นาน และตอ้งไดรั้บ   การรับรองการทาํงานจากบริษทัที่ตนเองสงักดัอยู ่ ซ่ึง

ราคาในการเช่าจะถูกกว่าการซ้ือ ทาํให้ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ใช้วิธี  การเช่าแทนการซ้ือ ซ่ึงเป็น

ปัญหาทาํใหก้ลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติไม่สนใจการซ้ือหอ้งชุดในประเทศไทยเท่าท่ีควรโดยทางผูจ้ดัทาํ

วจิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลความพงึพอใจในผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพือ่ที่อยูอ่าศยั(หอ้งชุด) ของบริษทั  เอ็ม  

บี เค การันตี จาํกัด ของชาวต่างชาติที่อาศยัอยู่ในประเทศไทย มาทาํการวิเคราะห์หาสาเหตุของ

องคป์ระกอบของความพงึพอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติ เพือ่เป็นแนวแทงในการปรับปรุงการบริหาร

สินเช่ือ  เพือ่ที่อยูอ่าศยั (หอ้งชุด) ของบริษทั สถาบนัการเงิน หรือผูท้ี่สนใจไวใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป  

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.2.1 เพือ่ศึกษาความแตกต่างของลกัษณะประชากรที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ

เพื่อที่อยูอ่าศยั(ห้องชุด) ของบริษทั เอ็ม บี เค การันตี จาํกดั ของชาวต่างชาติที่อาศยัอยู่ใน

ประเทศไทย 

1.2.2 เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑ์สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย (ห้องชุด) ของบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จ ํากัด ของ

ชาวต่างชาติที่อาศยัอยูใ่นประเทศไทย 
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1.2.3 เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ส่งผลต่อความพึงพอใจในผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อที่

อยูอ่าศยั (หอ้งชุด) ของบริษทั เอ็ม บี เค การันตี จาํกดั ของชาวต่างชาติที่อาศยัอยูใ่นประเทศ

ไทย 

1.3 กรอบแนวความคดิ 

ตวัแปรตน้       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 สมมติฐานในการศึกษา 

1.4.1 ลกัษณะประชากร ประกอบดว้ย เพศ ,สญัชาติ ,อาย ุ,สถานภาพ ,รายได ้,อาชีพ ,ระยะเวลาที่

อยู่ในประเทศไทย และวตัถุประสงค์การใช้สินเช่ือ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจในผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั(ห้องชุด) ของบริษทั เอ็ม บี เค การันตี จาํกดั ของ

ชาวต่างชาติที่อาศยัอยูใ่นประเทศไทย ต่างกนั 

1.4.2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย  ผลิตภณัฑ์, อัตราดอกเบี้ ย และค่าธรรมเนียม, 

สถานที่, พนักงาน , การส่งเสริมการตลาด, ลักษณะทางการตลาด และกระบวนการที่

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยั(ห้องชุด) ของ

บริษทั เอ็ม บี เค การันตี จาํกดั ของชาวต่างชาติที่อาศยัอยูใ่นประเทศไทย ต่างกนั 

ลกัษณะประชากร 

1.เพศ  2.สญัชาติ 3.อาย ุ 4.สถานภาพ 

5.รายได้ 6.อาชีพ  7.ระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

8.วตัถปุระสงค์การใช้สนิเช่ือ 

สว่นประสมทางการตลาด 

1.ผลติภณัฑ์  2.อตัราดอกเบีย้ และคา่ธรรมเนียม 

3.สถานท่ี  4.พนกังาน 

5.การสง่เสริมการตลาด 6.ลกัษณะทางการตลาด 

7.กระบวนการ 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

1. ทศันคติสว่นบุคคล 

2. ความไว้วางใจ 

 

ความพงึพอใจใน

ผลติภณัฑ์สนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่

อาศยั(ห้องชุด) ของบริษัท 

เอ็ม บ ีเค การันตี จํากดั 

ของชาวตา่งชาติท่ีอาศยัอยู่

ในประเทศไทย 
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1.4.3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย  ทศันคติส่วนบุคคล และความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจในผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยั(ห้องชุด) ของบริษทั เอ็ม บี เค การันตี 

จาํกดั ของชาวต่างชาติที่อาศยัอยูใ่นประเทศไทย ต่างกนั 

1.5 ประโยชน์ของการวิจัย 

1.5.1 บริษทั เอ็ม บี เค การันตี จาํกดัสามารถนาํผลการวจิยัดา้นลกัษณะประชากรที่มีความสมัพนัธ์

กบัความ พงึพอใจในผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพือ่ที่อยูอ่าศยั(หอ้งชุด) ของบริษทั เอ็ม บี เค การันตี 

จาํกดั ของชาวต่างชาติที่อาศยัอยู ่      ในประเทศไทย ไปปรับปรุงพฒันาเพือ่ใหลู้กคา้มีความ

พงึพอใจในผลิตภณัฑม์ากที่สุด 

1.5.2 บริษทั เอ็ม บี เค การันตี จาํกดัสามารถนาํผลการวิจยัน้ีไปเป็นแนวทางในการวางแผนกล

ยทุธก์ารตลาด เพือ่สร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ  

1.5.3 บริษทั เอ็ม บี เค การันตี จาํกดัสามารถนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ มาเป็นแนวทางในการ 

ปรับปรุง แกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนาํมาปรับปรุงการให้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ให้

เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิด้านทฟษฎีแนวคดิและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 

 ศุภร เสรีรัตน์ (2543, หน้า 51) กล่าวไวว้่า การแบ่งตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ 

ตลาดผูบ้ริโภคสามารถแบ่งส่วนตลาดไดต้ามอาย ุ เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว รายได ้การศึกษา 

อาชีพ และเช้ือชาติ แต่ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ก็ไม่ไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะของส่วนแบ่ง

ตลาดที่เป็นตลาดเป้าหมายเพียงพอหมายความวา่ ในขณะท่ีขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ไดบ้อกถึงว่า

ลูกคา้ของธุรกิจมีลกัษณะเช่นไร  ทาํอะไรในการดาํเนินชีวติ แต่ไม่ไดบ้อกวา่ทาํไมลูกคา้จึงซ้ือสินคา้

นั้น 

2.2 แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 วิทวัส  รุ่งเรืองผล (2552, หน้า 95-96) ไดก้ล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาดวา่ประกอบดว้ย

องค์ประกอบสําคญั     4 ประการ คือ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

2.3 แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ทัศนคติส่วนบุคคล และความไว้วางใจ 

 Rotter (1971) ได้ให้ความหมายความไว้วางใจว่า เป็นความคาดหวังต่อบุคคลเป็นที่

น่าเช่ือถือทั้งดา้นคาํพดู การกระทาํ คาํมัน่สัญญา จากการเขียนหรือใชข้อ้ความของบุคคลหรือกลุ่ม

ซ่ึงจะสามารถทาํใหเ้กิดความไวว้างใจ 
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2.4 แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 Chaplin (1968, p. 437) ได้ให้คาํจาํกัดความของความพึงพอใจไวว้่าเป็นความรู้สึกของผู ้

ที่มารับบริการต่อสถานยริการตามประสบการณ์ที่ไดรั้บจากการเขา้ไปติดต่อขอรับบริการในสถานที่

ใหบ้ริการนั้นๆ 

 Good (1973, p. 20) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

สภาพ คุณภาพหรือระดบัความพงึพอใจ ซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจต่างๆ และทศันคติท่ีบุคคลมีต่อ

ส่ิงนั้นๆ 

2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะประชากร 

 สุภาพร สาระสิทธ์ิ (2550) ได้ทาํการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อบริการสินเช่ือ

เคหะของธนาคารออมสินภาคนครหลวง 3 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.ศึกษาระดบัความพึงพอใจของ

ลูกคา้ 2.ปัจจยัที่มีผลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ต่อการบริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินภาค

นครหลวง3 ทั้งน้ีผูว้ิจยัเลือกใชป้ระชากรตวัอยา่ง 390 แบบ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ใน      การ

วิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบี่ยงเบญมาตรฐาน (Standard deviation) 

และค่า    ไค-แสควร์ (chi-square) ทั้งน้ีกาํหนดระดบันัยสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.5  ผลการวิจยั

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ผูใ้ช้บริการสินเช่ือเคหะ ของธนาคารออมสินภาคนครหลวง 3 

แตกต่างกันได้แก่ เพศ อายุ รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ภาระหน้ีสินของครอบครัวต่อเดือน 

วตัถุประสงคก์ารใชบ้ริการสินเช่ือเคหะมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการให้บริการสินเช่ือ

เคหะ และจาํนวนเงินที่ได้รับอนุมติั มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการยริการสินเช่ือเคหะ

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 คะแนน   

2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 

 วัลลภ สุรทศ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ทัศนคติและความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสินเช่ือ

กรุงไทยธนวฏัในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น มีวตัถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏัในเขตอาํเภอเมืองขอนแก่น 2.เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบั

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น และ 3.เพื่อ

เปรียบเทียบทศันคติของผูใ้ชบ้ริการกบัความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏัในเขตอาํเภอ

เมืองขอนแก่น โดยใช้ขอ้มูลปฐมภูมิจากการสอบถาม มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
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สินเช่ือกรุงไทยธนวฏั ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่        ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการ

ส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก 

2.5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืนๆ ทัศนคติส่วนบุคคล และความไว้วางใจ 

 วัลลภ สุรทศ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ทัศนคติและความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสินเช่ือ

กรุงไทยธนวฏัในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น มีวตัถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏัในเขตอาํเภอเมืองขอนแก่น 2.เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบั

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น และ 3.เพื่อ

เปรียบเทียบทศันคติของผูใ้ชบ้ริการกบัความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏัในเขตอาํเภอ

เมืองขอนแก่น โดยใช้ขอ้มูลปฐมภูมิจากการสอบถาม มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา่ ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือ

กรุงไทยธนวฏั ไดแ้ก่ ความคิดเห็นต่อการ       มีสินเช่ือจาํนวนวงเงินเพือ่ความคล่องตวัทางการเงิน 

ภาพลกัษณ์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ลกัษณะความตอ้งการให้วงเงินสินเช่ือ การพิจารณาในการ

เพิ่มวงเงินสินเช่ือ และเหตุผลที่ตดัสินใจเลือกใช้สินเช่ือ มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นประชากรท่ีมีจาํนวนจาํกดั (Finite population) กล่าวคือ เป็น

ประชากรที่สามารถนบัหรือแสดงเป็นตวัเลขไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงประชากรเป้าหมายในการวจิยัคร้ังน้ี 

คือ ชาวต่างชาติที่ใชบ้ริการสินเช่ือที่อยูอ่าศยัของบริษทั เอ็ม บี เค การันตี จาํกดั  

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ชาวต่างชาติที่ใชบ้ริการสินเช่ือที่อยูอ่าศยัของบริษทั เอ็ม 

บี เค การันตี จาํกดั ในประเทศไทย จาํนวน 400 คน 

3.2 ขอบเขตของการวิจัย 

4.2.1 ขอบเขตด้านประชากร: การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มประชากรเป้าหมายคือ กลุ่มผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์

สินเช่ือเพือ่ที่อยูอ่าศยั (หอ้งชุด) ของบริษทั เอ็ม บี เค การันตี จาํกดั ของชาวต่างชาติที่อาศยั

อยูใ่นประเทศไทย 

4.2.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา: การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจ

ในผลิตภัณฑ์สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย (ห้องชุด) ของบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จาํกัด ของ

ชาวต่างชาติที่อาศยัอยูใ่นประเทศไทย 
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4.2.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา: การศึกษาในคร้ังน้ีไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

และทาํการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และรายงาน โดยดําเนินการวิจัยศึกษาตั้ งแต่เดือน

มีนาคม – กรกฎาคม 2559  

3.3 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของข้อมูล 

ประกอบดว้ย   ตวัแปรเชิงคุณภาพ (ความถ่ี (Frequency), จาํนวนร้อยละ (Percentage)) และ

ตวัแปรเชิงปริมาณ (ค่าเฉล่ีย (Mean),     ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), 

ค่าต ํ่าสุด (Minimum), ค่าสูงสุด (Maximum)) 

4.3.2 สถิติอา้งอิง (Inferential statistics) เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน จึงจาํเป็นตอ้งทดสอบ                

ความมีนัยสาํคญัทางสถิติของขอ้มูลที่คาํนวณได้จากกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัใช้วิธีในการ

คาํนวณทางสถิติที่เรียกวา่ Analysis of Variance (ANOVA) 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการที่ไดศึ้กษางานวจิยักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากร 

พบวา่ พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จาํนวน  368 คนคิดเป็นร้อยละ 92  อนัดบัรองลงมาคือ เพศหญิง 

จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8  มีสญัชาติจีน จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 อนัดบัรองลงมาคือ

สญัชาติอเมริกนั จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 มีช่วงอายรุะหวา่ง 21-30ปี  จาํนวน  128  คน  คิด

เป็นร้อยละ 32 อนัดบัรองลงมาคือ อาย ุ 31-40 ปี จาํนวน  104 คน  คิดเป็นร้อยละ 26  มีสถานภาพ

โสด 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาคือสมรส 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ทีรายได้ระหว่าง 

20,000 – 40,000 จาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมา 100,000 บาทขึ้นไป 120 คน     คิดเป็น

ร้อยละ 30 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ

พนักงานบริษทัเอกชน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 มีระยะเวลาที่อยูใ่นไทยน้อยกว่า 1 ปี จาํนวน 176 

คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาระยะเวลาที่อยูใ่นไทย 1 – 5 ปี และมากกวา่ 5 ปี จาํนวน 112 คน และ 

112 คน คิดเป็นร้อยละ 28 และคิดเป็นร้อยละ 28 ตามลาํดบั    มีวตัถุประสงคข์องการใชสิ้นเช่ือซ้ือ

เพือ่อยูอ่าศยั จาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาคือมีวตัถุประสงคข์องการใชสิ้นเช่ือซ้ือเพื่อ

การลงทุน จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 43 

ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

พบวา่ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรูปแบบใดที่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจมากที่สุด  คือ ระยะเวลาในการผ่อน

ชาํระยาว จาํนวน  160  คน   คิดเป็นร้อยละ  40 อนัดบัรองลงมาคือจาํนวนเงินผอ่นชาํระในแต่ละงวด

มีความเหมาะสม จาํนวน 144 คน  คิดเป็นร้อยละ 36 อตัราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเช่ือ สูงสุด
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คือ ค่าธรรมเนียมในการขอสินเช่ือตํ่า จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48 อนัดบัรองลงมาคือค่าปรับ

ชาํระหน้ีล่าชา้ต ํ่า จาํนวน 80 คน  คิดเป็นร้อยละ 20  ช่องทางใดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมาก

ที่สุด คือมีช่องทางในการชาํระหน้ีหลายช่องทาง จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48 อนัดบัรองลงมา

คือมีช่องทางในการติดต่อสอบถามที่สดวก รวดเร็ว จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ดา้นบุคลากร

ที่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจสูงสุด คือพนกังานมีความสามารถในการส่ือสารกบัลูกคา้ไดดี้  จาํนวน 

128 คน คิดเป็น   ร้อยละ 32 อนัดบัรองลงมาคือพนักงานมีความใส่ในใจการบริการลูกคา้ จาํนวน 

104 คน  คิดเป็นร้อยละ 26 การส่งเสริมการตลาดรูปแบบใดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ สูงสุดคือ

อินเตอร์เน็ต และส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนังสือพิมพ ์นิตยสาร จาํนวน 144  คน  คิดเป็นร้อยละ  36 ทั้ง 2 

รูปแบบ อนัดบัรองลงมาคือป้ายประกาศตามโครงการอาคารชุด จาํนวน112 คน  คิดเป็นร้อยละ 28 

ลกัษณะทางดา้นกายภาพที่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจ สูงท่ีสุด คือสถานที่ตั้งของบริษทัอยูใ่จกลาง

เมืองสดวกต่อ การเดินทาง  จาํนวน  184 คน  คิดเป็นร้อยละ 46 อนัดบัรองลงมาคือความน่าเช่ือถือ

ของบริษทัฯ จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ  30 กระบวนการบริการรูปแบบใดท่ีมีอิทธิพลต่อความ

พึงพอใจ สูงสุดคือกระบวนการขออนุมติัสินเช่ือมีความรวดเร็ว จาํนวน 144 คน  คิดเป็นร้อยละ 36 

อนัดบัรองลงมาคือเอกสารประกอบการยืน่ขออนุมติัสินเช่ือไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น และมีจาํนวนเอกสาร

น้อย และการเดินทางเพื่อมาติดต่อขออนุมติัวงเงินสินเช่ือน้อยคร้ัง จาํนวน 128 คน  คิดเป็นร้อยละ  

32 ทั้ง 2 รูปแบบ 

ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ทศันคติ และความไวว้างใจ 

ปัจจยัทางดา้นทศันคติส่วนบุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในผลิตภณัฑ ์สูงสึดคือขั้นตอนการ

อนุมติัสินเช่ือไม่ซบัซอ้น  จาํนวน 168 คน คิดเป็น  ร้อยละ 42 อนัดบัรองลงมาคือบริษทัฯ ใชเ้อกสาร

ประกอบการพิจารณาน้อย จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ดา้นความไวว้างใจใดที่มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจในผลิตภณัฑ ์สูงสุดคือผูใ้ชสิ้นเช่ือมีความไวว้างใจในพนักงานท่ีให้บริการ จาํนวน 

144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 อนัดบัรองลงมาคือผูใ้ชสิ้นเช่ือมีความไวว้างใจในบริษทั จาํนวน 136 คน 

คิดเป็นร้อยละ 34 

ส่วนที่ 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพงึพอใจในผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพือ่ที่อยูอ่าศยั 

พบวา่ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพือ่ ที่อยูอ่าศยั (หอ้งชุด) ของบริษทั เอ็ม บี เค 

การันตี จาํกดั ของชาวต่างชาติที่อาศยัอยูใ่นประเทศไทย ส่วนใหญ่มีความพงึพอใจเน่ืองจากเอกสาร

ประกอบการยืน่ขออนุมติัสินเช่ือไม่ยุง่ยาก ซับซ้อนและมีจาํนวนเอกสารนอ้ยที่ระดบั 4.58 คะแนน 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 รองลงมาคือผลิตภัณฑ์สินเช่ือมีสัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่า

หลกัประกนัสูงที่ระดบั 4.18 คะแนน และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.3847 
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5. สรุปผลการวิจัย 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคญั 
สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะประชากร 

เพศ 0.01   

สญัชาติ 0.00   

อาย ุ 0.00   

สถานภาพ 0.00   

รายได ้ 0.04   

อาชีพ 0.13   

ระยะเวลาที่อยูใ่นประเทศไทย 0.00   

วตัถุประสงคข์องการใชสิ้นเช่ือ 0.00   

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) 

รูปแบบผลิตภณัฑ ์ 0.73   

อตัราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 0.00   

สถานที่ 0.00   

พนกังาน 0.00   

การส่งเสริมการตลาด 0.34   

ลกัษณะทางดา้นกายภาพ 0.00   

กระบวนการบริการ 0.00   

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอ่ืนๆ 

ทศันคติส่วนบุคคล 0.07   

ดา้นความไวว้างใจ 0.00   
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5.2 อภิปรายผล 

การศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั(ห้องชุด) 

ของบริษทั เอ็ม บี เค การันตี จาํกดั ของชาวต่างชาติที่อาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

1) ปัจจัย ด้านลักษณะประชาก รที่ แตก ต่า งกัน  จากการวิจัยพ บว่ า  ลักษณะปัจจัยด้า น

ประชากรศาสตร์ : เพศ สัญชาติ อายุ สถานภาพ รายได้ ระยะเวลาท่ีอยู่ในประเทศไทย และ

วตัถุประสงคข์องการใชสิ้นเช่ือ ที่แตกต่างกนัเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์

สินเช่ือเพือ่ที่อยูอ่าศยั(หอ้งชุด) ของบริษทั เอ็ม บี เค การันตี จาํกดั ของชาวต่างชาติที่อาศยัอยูใ่น

ประเทศไทย ซ่ึงมีงานวิจยัที่สอดคลอ้งกนั ดงัน้ี เพศ อายุ รายได้ และวัตถุประสงค์ของการใช้

สินเช่ือ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุภาพร สาระสิทธ์ิ (2550) ทาํการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจ

ของลูกคา้ต่อบริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินภาคนครหลวง 3 ผลการวิจยัพบว่า เพศ 

อายุ รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ภาระหน้ีสินของครอบครัวต่อเดือน วตัถุประสงค์การใช้

บริการสินเช่ือเคหะ มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการให้บริการสินเช่ือเคหะ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 สถานภาพ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวลัลภ สุรทศ (2554) ได้

ศึกษาเร่ือง ทศันคติและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏัในเขตอาํเภอเมือง

ขอนแก่น ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ

หลัก และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสินเช่ือกรุงไทย

ธนวฏัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) ที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด : อตัราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม, สถานที่, พนักงาน , ลกัษณะทางการตลาด และ

กระบวนการที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั(หอ้ง

ชุด) ของบริษทั เอ็ม บี เค การันตี จาํกดั ของชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ดงัน้ี อัตรา

ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม สถานที่ ลักษณะทางการตลาด สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวลัลภ สุ

รทศ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏัใน

เขตอาํเภอเมืองขอนแก่น จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที่ 

และดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก พนักงาน กระบวนการ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั

ของปรเมษฐ์ ยอดเครือวลัย ์(2558) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการดา้นสินเช่ือของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก .ส.) สาขาภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อสํารวจลักษณะ

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใชบ้ริการ และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการดา้นสินเช่ือของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สาขาภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

493 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

สมมติฐานใชส้ถิติไคสแควร์ ผลการวจิยั พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพงึพอใจในการบริการ

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด ผูใ้ชบ้ริการมีความพงึพอใจมากที่สุดในดา้นบุคคลากร รองลงมา

ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ และมีความพงึพอใจนอ้ยที่สุดในดา้นสถานที่ 

3) ปัจจัยอ่ืนๆ ที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัอ่ืนๆ ด้านความไวว้างใจที่แตกต่างกัน มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจในผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั(ห้องชุด) ของบริษทั เอ็ม บี เค กา

รันตี จาํกดั ของชาวต่างชาติที่อาศยัอยูใ่นประเทศไทย ความไว้วางใจ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของศราวนี แดงไสว (2555) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการ

บริการของธนาคารออมสิน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือตามสะดวกมาศึกษาจานวน 

384 คน ผลการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ พบว่าความไวว้างใจของลูกคา้มีความสัมพนัธ์กับความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมาก 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะที่ไดรั้บจากการวจิยั 

1) ผูบ้ริหารของบริษทั เอ็ม บี เค การันตี จาํกดั ควรมีการบริการท่ีประทบัใจและจูงใจเพศหญิงมา

เข้าใช้บริการมากกว่าน้ีเพราะเพศหญิงมีคะแนนความพึงพอใจสูงกว่าเพศชาย ควรให้

ความสาํคญักบัอาย ุ     31 – 40 ปีเน่ืองจากมีความพึงพอใจน้อยที่สุด โดยควรนาํปัญหาที่ไดม้า

แกไ้ขเพือ่ใหผู้บ้ริโภคมีความพงึพอใจสูงขึ้นมากขึ้น ควรใหค้วามสาํคญัผูบ้ริโภคท่ีมีสถานะโสด

เน่ืองจากมีความพึงพอใจสูงที่สุด ควรให้ความสาํคญัผูบ้ริโภคที่มีรายได ้ 100,000 บาทขึ้นไป 

เน่ืองจากมีความพงึพอใจตํ่าที่สุด 

2) ผูบ้ริหารบริษทั เอ็ม บี เค การันตี จาํกดั ควรใหค้วามสาํคญักบัค่าธรรมเนียมในการขอสินเช่ือตํ่า  

อาจมีการ ลดอตัราค่ะรรมเนียมในการขอสินเช่ือ เพือ่ดึงดูดใหก้บัผูบ้ริโภคหนัมาใชบ้ริการ และ

มีความพงึพอใจสูงขึ้น ควรใหค้วามสาํคญักบัการเพิม่สาขาเพือ่การติดต่อกบับริษทั เพิม่มากขึ้น 

อาจมีการ ติดต่อกบัธนาคารที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางและเพิ่มพื้นที่ในการเขา้ถึง

กลุ่มลูกคา้ได ้ควรให้ความสาํคญักบัพนักงานมีความสามารถในการส่ือสารกบัลูกคา้ไดดี้ ที่จะ

ส่งผลให้ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคสูงขึ้น ควรให้ความสาํคญักบัการมีขั้นตอนการขอสินเช่ือ 

และขอ้มูลประวติั การดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหศึ้กษาในอินเตอร์เน็ทเบื้องตน้เพือ่ที่จะส่งผลให้

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคสูงขึ้น ควรให้ความสําคญักับเอกสารประกอบการยื่นขออนุมติั

สินเช่ือไม่ยุง่ยาก ซับซ้อน และมีจาํนวนเอกสารน้อย เพื่อส่งผลให้ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

สูงขึ้น 
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3) ผูบ้ริหารบริษทั เอ็ม บี เค การันตี จาํกดั ควรใหค้วามสาํคญักบัผูใ้ชสิ้นเช่ือใหมี้ความไวว้างใจใน

บริษทั โดยสร้างภาพลกัษณ์บริษทัใหมี้ความน่าเช่ือถือ เพือ่ส่งผลใหค้วามพงึพอใจของผูบ้ริโภค

สูงขึ้น 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

1 ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจของชาวต่างชาติผูม้าใชบ้ริการสินเช่ือของบริษทั 

เอ็ม บี เค การันตี จาํกดั เพิ่ม เช่น สัญชาติ รายได ้และระยะเวลาที่อยูใ่นประเทศไทย เพื่อเพิ่ม

ความพงึพอใจสูงสุด 

2 ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดเช่นอัตราดอกเบี้ ยและ

ค่าธรรมเนียม ช่องทางการใชบ้ริการ และกระบวนการบริการ เพือ่หาแนวทางในการใหบ้ริการที่

ตอบสนองต่อความพงึพอใจเพิม่ขึ้น และทาํใหช้าวต่างชาติผูม้าใชบ้ริการสินเช่ือของบริษทั เอ็ม 

บี เค การันตี จาํกดัมีความพงึพอใจสูงสุด 

3 ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความไวว้างใจของชาวต่างชาติผูม้าใชบ้ริการ

สินเช่ือของบริษทั เอ็ม บี เค การันตี จาํกดั เพือ่ใหค้วามพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการสูงสุดสูงสุด 
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ปัจจยัความพงึพอใจของปัจจยัของการระบบปฏบิัติการ Android   

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The satisfaction of the operating system Android In Bangkok. 

พชัรี   ศรีชยัตนั1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  

ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อการความพึงพอใจของปัจจยั

ของการระบบปฏิบติัการ Android  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูว้จิยัทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วาม

น่าจะเป็น  โดยเลือกวธีิแบบสะดวก  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งที่ใช ้คือ ผูท้ี่เคยใชแ้ละไม่เคยใชร้ะบบปฏิบติัการ 

Android    ในเขตกรุงเทพมหานคร   จาํนวน 400 คน  ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล(สถิติพรรณนา)คือความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่ใชท้ดสอบสมติฐาน (สถิติอา้งอิง) คือ โดยใช้

สถิติ One Way ANOVA ในการคาํนวณหา t-test และ F-test ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุช่วง 26-35 ปี 

สถานภาพโสด  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานเอกชน   

และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท  ผูอุ้ปโภคส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดาและใช้

ระบบปฏิบติัการบน SMART PHONE มากกว่า 4 ชั่วโมง อีกทั้งการศึกษายงัพบว่า ผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัของการ

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่อ่ืนง่าย  ในดา้นราคา จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการดาวน์โหลดฟรี ไม่

เสียค่าธรรมเนียม  ในดา้นสถานที่  จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการรองรับสาขาท่ีหลากหลาย  ในดา้น

การส่งเสริมการตลาด จะให้ความสําคัญเร่ืองลด 50 %  ในด้านส่ิงแวดล้อม  ส่วนใหญ่จะให้

ความสาํคญัเร่ืองความปลอดภยั   ในดา้นพนักงาน  ส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัเร่ืองพนกังานเอาใจ

ใส่ดี   ในดา้นขั้นตอนกระบวนการ  ส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัเร่ืองมีบริการติดตั้งให ้   ปัจจยัความ

พึงพอใจของปัจจยัของการระบบปฏิบติัการ Android  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีระดบันัยสาํคญั  

ได้แก่ เพศ อาชีพ อายุ  รายได้ สถานะ จาํนวนชั่วโมงการใช้งาน  และปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดทางดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา สถานที่ การส่งเสริมการตลาด  ส่ิงแวดลอ้ม   พนกังาน   ขั้นตอน

และกระบวนการ 

 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
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Abstract 

 The objective of this study. To study the differences of demographic factors. Factors of 

marketing mix and consumer behavior that affects the satisfaction factor of the Android operating 

system in Bangkok. The research sample is not a probability. The easy way The samples, which are 

used, and never use the Android operating system in a total of 400 questionnaires were used to 

collect data. The statistics used to analyze data (descriptive statistics), the frequency, percentage, 

average, standard deviation, minimum and maximum values of the statistics used to test the 

resolution of the base. (According to statistics) One Way ANOVA was used to calculate the 

statistical t-test and F-test at the 0.05 significance level. 

 The study found that Most respondents were female, age range 26-35 years old, single, 

with a bachelor's degree. A bachelor's degree A private operator The average income per month. 

15001-25000 baht, mainly those goods and persons running on SMART PHONE over four hours, 

and the study also found. Consumers pay more attention to the marketing mix. In products Most 

important of downloading applications and other easy to focus on the price of a free download. Free 

Admission In its place To focus on support for diverse fields. The promotion It featured a 50% 

reduction in environmental matters. Most will focus on safety. The employees Most important, 

there's a good employee. In the process The most important thing is to have the service installed. 

The satisfaction of the Android operating system in Bangkok. A significant level of sex, age, 

occupation, income, status, hours of use. And the marketing mix of product, price, place, promotion, 

environmental staff, procedures and processes. 
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1.บทนํา 

1.1.ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 กรุงเทพมหานครในปัจจุบนัไดมี้การใชเ้ทคโนโลยกีนัมากขึ้นและโทรศพัทมื์อถือ,โน๊ตบุ๊ค,

แท็บเล็ต,แล็ปท็อป   เป็นส่ิงสาํคญัไปแลว้ในชีวิตประจาํวนั   การติดต่อส่ือสารในปัจจุบนัไดมี้การ

พฒันาที่กา้วหนา้เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการส่ือสารแบบไร้สาย ท่ีไดมี้การพฒันาความเร็วในการ

รับส่งข้อมูลที่สูงขึ้น จากเดิมที่มีการส่งได้เพียงขอ้ความสั้ น(SMS :Short Message Service) และ 

MMS(Multimedia Messaging Service) ปัจจุบนัสามารถทาํการโทรศพัทแ์บบเห็นหนา้คู่สนทนากนั

ได ้(Video Call) แต่ตอ้งผ่านทางระบบของวายฟาย Wi-Fi (wireless fidelity) หรือ ระบบ 3G (Third 

Generation of Mobile Telephone)  โดยผา่นแอพพลิเคชัน่ 

 สาํหรับอุปกรณ์มือถือ และอุปกรณ์พกพา ส่วนมากในตลาดจะรองรับระบบการรับส่งขอ้มูล

ความเร็วสูงเป็นที่เรียบร้อยแลว้ และไดรั้บความนิยมจากผูใ้ชง้านเป็นจาํนวนมาก โดยอุปกรณ์ส่วน

ใหญ่ที่มีอยูใ่นทอ้งตลาด จะมีระบบปฏิบติัการเป็นของตวัเอง ที่ไม่เหมือนกบัระบบปฏิบติัการที่อยู่

บนคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล (PC :Personal Computer) ส่งผลใหแ้นวทางในการพฒันาโปรแกรม เพือ่

นาํไปใชง้านบนอุปกรณ์เหล่านั้นยุง่ยาก และหลากหลายขึ้นระบบปฏิบติัการบนอุปกรณ์ดงักล่าว มี

อยู่หลายตัวกันเช่น Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, Symbian, webOS, MeeGo และ 

QNX เป็นตน้  

 โดยลักษณะของระบบปฏิบติัการขา้งตน้ ส่วนมากจะเป็นประเภทไม่เปิดเผยซอร์ฟแวร์

ต้นฉบับ (Closed Source) ซ่ึงหมายความว่า ระบบปฏิบัติการดังกล่าว ไม่สามารถนํามาศึกษา 

ดัดแปลงการทาํงานของระบบปฏิบติัการเพื่อนําไปใช้งานตามที่ตอ้งการได้ ทาํให้เกิดความไม่

สะดวกในการพฒันา และการพฒันาจะถูกกาํหนดทิศทางโดยบริษทัเจา้ของลิขสิทธ์ิ   

1.2วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ระบบปฏิบติัการ   Android ในเขตกรุงเทพมาหานคร 

 2.เพื่อศึกษาความแตกต่างส่วนประสมของการตลาดที่ มีผลต่อความพึงพอใจของ

ระบบปฏิบติัการ   Android 

 3.เพือ่ศึกษาความแตกต่างปัจจยัอ่ืนๆที่มีผลต่อความพงึพอใจระบบปฏิบติัการ   Android 
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1.3.กรอบแนวความคดิ 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ 

 1.เพศ  

2.อาย ุ  

3.การศกึษา  

4.อาชีพ  

5.รายได้  

6.ประเภทธุรกิจ  

7.สถานภาพ 

8.ความถ่ีในการใช้

โทรศพัท์มือถือ 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

1.ผลิตภณัฑ์  

2.ราคา  

3.สถานท่ีการจดัจําหนา่ย 

4.การสง่สริมการตลาด  

5.บุคลากร  

6.สิง่แวดล้อมทางกายภา  

7.กระบวนการ 

 

การตดัสนิใจเลอืกใช้ระบบ  

Android  เพ่ือการสือ่สารขนาด

กลางและขนาดยอ่ยในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัอ่ืน ๆ  

- ความภกัดีตอ่ตราสนิค้า 

- ความไว้วางใจ 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

500 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

1.4 สมมติฐานในการศึกษา 

 1.ลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย  เพศ อาย ุการศึกษาอาชีพ รายได ้ ประเภทธุรกิจ    

สถานภาพ  ความถ่ีในการใช้โทรศพัท์มือถือที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจของระบบปฏิบติัการ   

Android ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ ราคา  สถานที่การจดัจาํหน่าย  

การส่งเสริมการตลาดบุคลากร  ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ   และกระบวนการ  ใหบ้ริการที่แตกต่างกนั

มีผลต่อความพงึพอใจของระบบปฏิบติัการ   Android. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.ปัจจยัอ่ืนๆความจงรักภกัดีต่อสินคา้และความไวว้างใจ  ท่ีมีความแตกต่างกนัมีผลต่อความ

พงึพอใจของระบบปฏิบติัการ   Android ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1.เพื่อนําผลของข้อมูลด้านความพึงพอใจของระบบปฏิบัติการ   Android ในเขต

กรุงเทพมหานครที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการกาํหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาด  เพือ่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 2.เพื่อนําผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงให้บริการแก่ผูใ้ช้ 

Smart phone ระบบปฏิบติัการ   Android ในเขตกรุงเทพมหานคร  เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและ

ความพงึพอใจของผูม้าใชบ้ริการมากที่สุด 

 3.เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถนําผลจากการวิเคราะห์ไปปรับใช้ในการสร้างความ

ไดเ้ปรียบกบัคู่แข่ง 

2.ทบวนวรรณกรรม 

2.1. แนวคดิด้านทฤษฏีด้านประชากรศาสตร์ 

 1.ศิริวรรณ เสรีรัตน์(2550,หน้า 57-58) ได้กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะ

ป ร ะ ชา ก ร ศ า สต ร์  ( Demographic segmentation) เ ป็ น ก า ร แ บ่ ง ส่ ว นต ลาด โ ด ยใช้หลักด้าน

ประชากรศาสตร์ ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาํหนด

ตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ประกอบดว้ย 

 อาย ุ(Age) ผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคที่

มีอายแุตกต่าง อีกทั้งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปล่ียนแปลงไปตามวยั ตวัอยา่งเช่น วยัรุ่น

มกัจะสนใจสินคา้ตามสมยันิยมหรือแฟชัน่ ส่วนผูสู้งอายมุกัจะสนใจสินคา้เก่ียวกบัสุขภาพ เป็นตน้ 

แต่อยา่งไรก็ตามตวัแปรชนิดน้ีอาจจะเป็นตวัแปรลวงได ้ตวัอยา่งเช่น สินคา้ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคน

วยัหนุ่มสาว แต่กลับมีผูสู้งอายุมาซ้ือแทน ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากจิตวิทยาภายในของคนเราที่คิดว่า

ตวัเองยงัเป็นหนุ่มสาวอยู ่เป็นตน้ 
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 เพศ (Sex) ผู ้หญิงกับผู ้ชายมีแนวโน้มท่ีจะมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน 

ตวัอยา่งเช่น ผูห้ญิงมกัจะมีความอ่อนโยนกว่าผูช้าย ส่วนผูช้ายมกัจะมีความเป็นผูน้าํสูงกว่าผูห้ญิง 

เป็นตน้ นักการตลาด   จึงได้นําลักษณะความแตกต่างทางเพศมาประยกุต์ใช้กับผลิตภณัฑ์บาง

ประเภท ในอดีตผูห้ญิงจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑป์ระเภทครีมบาํรุงผวิ นํ้ าหอม ครีมเปล่ียน

สีผม ยาระงบักล่ินกาย แต่ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่สินคา้เหล่าน้ีเจริญเติบโตสูงมากในกลุ่มตลาดผูช้าย 

ซ่ึงเป็นสินคา้ที่สามารถใชไ้ดท้ั้งสองเพศ (Unisex) 

 การศึกษา (Education) ผูท้ี่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพที่

ดีกวา่ และมีราคาที่สูงกวา่ผูท้ี่มีการศึกษาตํ่า 

  อาชีพ (Occupation) บุคคลในแต่ละสาขาอาชีพจะมีความจาํเป็นและความตอ้งการในสินคา้

และบริการที่ต่างกัน เช่น นักธุรกิจ ตอ้งการรถยนต์ที่ดูดีมีระดบั เช่น เบนซ์ (Benz) ผูใ้ช้แรงงาน

ตอ้งการสินคา้อุปโภคบริโภค ที่จาํเป็นในชีวติประจาํวนั เช่น สบู่ ยาสีฟัน และอาหาร เป็นตน้ นกัการ

ตลาดจะตอ้งศึกษาวา่สินคา้และบริการของบริษทัเป็นที่ตอ้งการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพือ่จะได้

จดัเตรียมสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเหล่าน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  รายได ้(Income) โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคที่มีรายไดสู้ง แต่อยา่งไรก็ตามผู ้

ที่มีรายไดป้านกลางและมีรายไดต้ ํ่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่า สินคา้และบริการที่นิยมใชก้าร

แบ่งส่วนตลาดตามรายได ้ไดแ้ก่ บา้น รถยนต ์โทรศพัทมื์อถือ เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง และการท่องเที่ยว 

เป็นตน้ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรที่ใชบ่้อยมากแต่นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วม

กบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ตวัอ่ืนๆ เพื่อให้การกาํหนดตลาดเป้าหมายชดัเจนยิง่ขึ้น เช่น กลุ่มผู ้

บริหารธุรกิจที่มัง่คัง่ รุ่นเยาว ์(Yuppies) เป็นการใชเ้กณฑร์ายไดร่้วมกบัเกณฑอ์าย ุเป็นตน้ 

2.2. แนวควิด้านทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด 

 1.  นพรัตน์ กูมิวุฒิสาร(2550, หน้า 2 ) ไดก้ล่าวว่าผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นสินคา้อุปโภค

บริโภค สินคา้อุตสาหกรรม และสินคา้บริการ ในการออกแบบ รูปร่าง สีสัน และหีบห่อ การใชช่ื้อ

ยีห่้อการบริการ และสัญลกัษณ์ เป็นตน้   การส่งเสริมการตลาด   ตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Decision 

Making Theory) (Schiffman & Kanuk, 1994, pp. 560-580)ได้กล่าวถึง ตวัแบบการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภค (Model of Consumer Decision Making) ตวัแบบน้ีจะรวมความคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ

และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงมีส่วนสาํคญั 3 ส่วน คือ 

 1.  การนําเข้าข้อมูล (Input) เป็นอิทธิพลจากภายนอกท่ีมีผลต่อค่านิยม ทัศนคติและ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีศกัยภาพ ซ่ึงแยกเป็น 

 1.1 กิจกรรมทางการตลาดที่พยายามเขา้ถึงกาํหนดและจูงใจผูบ้ริโภคใหซ้ื้อหรือ               ใช้

ผลิตภณัฑ ์โดยใชก้ลยทุธต์่าง ๆ เช่น ใชหี้บห่อ ขนาด การรับประกนัและนโยบายดา้นราคา เป็นตน้ 
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 1.2 ปัจจยันาํเขา้ดา้นสังคมวฒันธรรม เป็นปัจจยัที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการคา้ เช่น ความคิดเห็น

ของเพือ่น บรรณาธิการหนงัสือพมิพ ์วฒันธรรม ชั้นทางสงัคม ซ่ึงเป็นอิทธิพลภายในของบุคคล ที่มี

ผลต่อการประเมินผลและการยอมรับหรือปฏิเสธผลิตภณัฑ ์

 2.  กระบวนการ (Process)  

 เพื่อให้เขา้ใจถึงกระบวนการน้ี เราจะพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจยัทาง จิตวิทยาซ่ึงจะเป็น

อิทธิพลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ หรือทศันคติ) ที่มีผลต่อกระบวนการ       การตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภค รวมถึงปัจจยัอีก 2 ประการ คือ 

 การรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) คือ ความไม่แน่นอนท่ีผูบ้ริโภคเผชิญ เขาไม่สามารถ

คาดเดาผลลัพธ์ที่เกิดจากการตัดสินใจซ้ือ ดังนั้ น ผูบ้ริโภคมักซ้ือสินค้าหรือบริการในท่ีเดิม ๆ        

เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น ถา้ผูบ้ริโภคไม่มีขอ้มูลผลิตภณัฑ ์เขาจะเช่ือถือในช่ือเสียง

ของร้านคา้นั้น ๆ ถา้เกิดความสงสยัผูบ้ริโภคจะซ้ือของแพงไวก่้อน เพือ่ลดความเส่ียงเพราะเขาคิดว่า

ของแพงตอ้งเป็นของดี 

2.3แนวคดิทฤษฏีด้านปัจจัยอ่ืนๆ ความจงรักภักดี ความไว้วางใจ 

 1.ความจงรักภกัดีต่อสินคา้Torres-Moraga, Vasquez-Parrata and Zamora-Gonzalez (2008) 

ไดศึ้กษาเร่ือง “Customer satisfaction and loyalty: start with the product, culminate with the brand” 

โดยวตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ี เพือ่ศึกษาถึงรูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของลูกคา้ 

และความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยผูว้ิจยัให้ความสาํคญัต่อผลิตภณัฑ ์ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่าผลิตภณัฑเ์ป็น

จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการที่จะพฒันาไปเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้ ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ความพึง

พอใจจะมีความสัมพนัธ์กับความภกัดีต่อตราสินคา้อย่างมีนัยสําคญัเม่ือผูบ้ริโภคเคยทดลองใช้

ผลิตภณัฑ์นั้นๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดกระบวนการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภณัฑท์ี่

เก่ียวขอ้งกบันวตักรรมหรืออุปกรณ์เคร่ืองใชอิ้เลคทรอนิคส์ ยิง่ใชเ้ทคโนโลยสูีงยิง่ทาํใหคุ้ณภาพของ

ผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงที่มีความสาํคญั ดงันั้นถา้ผลิตภณัฑท์ี่คุณภาพดีก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่

และกับมาซ้ือซํ้ าอีกในอนาคต อีกทั้ งยงัสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันแก่องค์กรซ่ึงมี

ความสาํคญัอยา่งมากในปัจจุบนั 

    2. ความไวว้างใจต่อสินคา้  ณัฐอร เลิศวรรณพงษ(์2551,หนา้ 4-5 ) กล่าวไวว้า่ แนวคิดและ

ทฤษฏีเก่ียวกบัความไวว้างใจ    มีตวัแปรที่ส่งผลกระทบต่อความสนใจหลกัของกลุ่มดา้นวิชาการ

และการศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากขอ้เท็จจริง ที่ว่าความไวว้างใจถูกมองว่าเป็นตวัแปรในการวางกล

ยทุธ ์นอกจากน้ียงัมีผลกระทบต่อความสมัพนัธ ์ในช่องทางการขายและการใหบ้ริการ ความรู้สึกพึง

พอใจ โดยมีการศึกษาในแง่ผลที่ไดรั้บหรือการวางแผนการลงทุนกนัอยา่งกวา้งขวาง 
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3.ระเบียบวิธีการวิจัย 

3.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นประชากรที่มีจาํนวนนับไม่ได้ (Infinite population) 

กล่าวคือ เป็นประชากรที่ไม่สามารถนับหรือแสดงเป็นตวัเลขได้อย่างชัดเจน ซ่ึงประชากรเป็น

เป้าหมายในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ความพงึพอใจของระบบปฏิบติัการ   Androidในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูใ้ช้ที่มีความพึงพอใจของระบบปฏิบติัการ   

Androidในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

3.2 ขอบเขตของการวิจัย 

 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีความพึงพอใจของระบบปฏิบติัการAndroidในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน

ทั้งส้ิน 400 คน 

 2) ขอบเขตของเน้ือหาที่ศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ และ

ปัจจยัส่วนประสมทาการตลาด 7Ps 

 3) ระยะเวลาการศึกษาคร้ังน้ีตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2559 ถึง 17 กรกฎาคม 2559 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ผูว้จิยัเลือกใช ้คือ การสร้างแบบสอบถาม เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการวดัความพงึพอใจของ

ระบบปฏิบัติการAndroidในเขตกรุงเทพมหานคร และนําผลมาวิเคราะห์ความพึงพอใจของ

ระบบปฏิบติัการ Androidในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.4 สถิติการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 1) สถิติเชิงบรรยายหรือสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้ในการอธิบาย

คุณลักษณะของขอ้มูล ประกอบด้วย ตวัแปรเชิงคุณภาพ คือ ความถ่ี (Frequency) จาํนวนร้อยละ 

(Percentage) และตัวแปรเชิงปริมาณ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ค่าต ํ่าสุด (Maximum) ค่าสูงสุด (Minimum) 

 2) สถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) เพือ่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

จึงจาํเป็นตอ้งทดสอบความมีนัยสาํคญัทางสถิติของขอ้มูลที่คาํนวณไดจ้ากการกลุ่มตวัอยา่ง โดยที่

ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิในการคาํนวณทางสถิติท่ีเรียกวา่ Analysis of Variance (ANOVA) 

4.ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 จากการที่ไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลวเิคราะห์ดงัน้ี 
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 ส่วนที่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จาํนวน 223  คน   คิดเป็นร้อยละ 56   อยูใ่นช่วงระหว่าง

อาย ุ26-35 ปี  จาํนวน 174 คน  คิดเป็นร้อยละ 44  การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 209 คน คิด

เป็นร้อยละ 52 อาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45 รายได ้15,001-25,000 บาท 

จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 36   ประเภทธุรกิจคือบุคคลธรรมดา จาํนวน 204 คิดเป็นร้อยละ 51 

สถานะโสด จาํนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 66 การใช ้Smart phone ต่อวนั 2-4 ชัว่โมง จาํนวน 129 

คิดเป็นร้อยละ 32  

 ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด 7Ps พบวา่ 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลวิจยัพบว่า การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ไดส้ะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการ

โหลด จาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57  

 ดา้นราคา ผลวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่การดาวน์โหลดฟรี จาํนวน 250 คน คิดเป็น

ร้อยละ 63 

 ดา้นสถานที่ ผลวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีหลากหลายสาขา จาํนวน 186 คน คิดเป็น

ร้อยละ 47 

 ดา้นส่งเสริมการตลาด ผลวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ส่วนลด 50 %   จาํนวน 184 คน 

คิดเป็นร้อยละ 46 

 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผลวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ความปลอดภยั จาํนวน 166 คน คิดเป็น

ร้อยละ 42 

 ดา้นพนักงาน ผลวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ดูแล เอาใจใส่ดี   จาํนวน 142 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3  

 ดา้นขั้นตอนและกระบวนการ ผลวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีบริการติดตั้งขั้นตอน  

จาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 61 

 ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ความจงรักภกัดีและความไวว้างใจ 

 ดา้นความจงรักภกัดี ผลวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่การดาวน์โหลดสะดวก รวดเร็ว ง่าย 

จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 37 

 ดา้นความไวว้างใจ ผลวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ไม่มีไวรัส จาํนวน 223 คน คิดเป็น

ร้อยละ 56 

 ส่วนที่ 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความพงึพอใจ 

 ดา้นแอพพลิเคชัน่รูปแบบสวยงาม ผลวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก  

จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 42 
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 ด้านการดาวน์โหลดเพลงฟรี ผลวิจัยพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก  

จาํนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

 ดา้นศูนยบ์ริการ Smart Phone มีสาขาจาํนวนมาก ผลวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความ

พงึพอใจมาก  จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39 

 ด้านพนักงานดูแลเอาใจใส่ดี ผลวิจัยพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก  

จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 39 

 ดา้นมีประโยชน์ต่อการใชง้าน ผลวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความพงึพอใจปานกลาง  

จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 36 

5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคัญ สอดคล้องกับสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

สมมติฐานที1่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

เพศ 0.6346 

อายุ 0.3295 

การศึกษา 0.0000 

อาชีพ 0.4798 

รายได้ 0.4798 

ประเภทธุรกิจ 0.5736 

สถานะ 0.6039 

การใช้ Smart phone ต่อวันกี่ชั่วโมง 0.6487 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

ผลิตภัณฑ์ 0.5642 

ราคา 0.6295 

สถานที่ 0.5697 

ส่งเสริมการตลาด 0.5248 

สิ่งแวดล้อม 0.6000 

พนักงาน 0.5605 

ขั้นตอนและกระบวนการ 0.6304 

สมมติฐานที 3 ปัจจัยด้านอื่นๆ

ความจงรักภักดี 0.6151 

ความไว้วางใจ 0.6174 
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5.2 อภิปรายผล 

 การศึกษางานวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของระบบปฏิบติัการAndroidในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวจิยัดงัน้ี 

 1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จากการวิจัยพบว่า ลักษณะปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ : เพศ อาชีพ และการศึกษา ที่แตกต่างกนัเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ระบบปฏิบติัการ Androidในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีงานวจิยัที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี เพศ สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ.ขวญัวิทย ์ตาน้อย (2554) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุรี   มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษารูปแบบพฤติกกรม

การใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์และเพือ่ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีต่อการใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยการวิจัยน้ีใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล  กลุ่มตวัอยา่งที่ใชก้ารศึกษาเป็นนักศึกษาปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จาํนวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา  

เพือ่อธิบายขอ้มูลเบื้องตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งและการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาร สถิติที่

ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ19 -22 

ปี อยูช่ั้นปีการศึกษาที่ 4 หรือมากกว่า มีรายไดต่้อเดือน (จากผูป้กครอง) เท่ากบั 8,001-10,000 บาท 

พกัอาศยัที่หอพกั  ในด้านจุดประสงค์การเขา้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์พบว่า ด้านเพื่อรับรู้

ข่าวสาร ความรู้  ดา้นเพื่อความพอใจ เพื่อประสบการณ์ทางอารมณ์  เพื่อความเช่ือถือ ความมัน่ใจ 

ความมัน่คง และสถานภาพ และเพื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์มีจุดประสงคก์ารเขา้ใช้งานเครือข่าย

ออนไลน์ อยูใ่นระดบัปานกลาง พฤติกรรมในการใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์พบว่า ส่วนใหญ่

สมาชิก Facebook ใชบ้ริการ 7 วนัต่อสปัดาห์ กิจกรรมที่ทาํ ใชอ้พัเดพสถานะ/ขอ้มูลส่วนตวั/รูปภาพ 

และใชค้อมพวิเตอร์ตั้งโตะ๊ในการใชบ้ริการ 

 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกนั จากการวิจยัพบว่า ลกัษณะปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด : ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี ขั้นตอนและกระบวนการ ท่ีแตกต่างกนัเท่านั้น

ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของระบบปฏิบติัการAndroidในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีงานวจิยัที่

สอดคลอ้งกนัดงัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจิรากานต ์คงคาประเสริฐ (2550)  ไดศึ้กษางานวจิยัเร่ือง 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนที่ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขต

สารสนเทศเพชรบรีุ จากการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ที่มีอาย ุ19 ปี และกาํลงั

ศึกษาอยูช่ั้นปีที่ 3 มีรายไดต่้อเดือนประมาณ 3,001-4,000 บาท  โดยส่วนใหญ่เป็นรายไดท้ี่มาจาก

บิดาและมารดาเป็นผูซ้ื้อโทรศพัทเ์คล่ือนที่ใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง  และยีห่อ้ที่กลุ่มตวัอยา่งใชใ้นปัจจุบนั

คือ NOKIA เหตุผลในการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนที่ เพือ่ตอ้งการใชติ้ดต่อส่ือสารกบัเพือ่นและส่วนใหญ่
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ราคาโทรศพัทเ์คล่ือนที่ที่กลุ่มตวัอยา่งใชอ้ยูท่ี่ประมาณ 5,00-10,000 บาท ผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือก

ซ้ือโทรศพัทค์ือกลุ่มตวัอยา่งและใน 1 ปี จะไม่เปล่ียนโทรศพัทมื์อถือเลย  

 3. ปัจจยัดา้นปัจจยัอ่ืนเช่น ความจงรักภกัดีและความไวว้างใจ ที่แตกต่างกนั จากการวิจยั

พบว่า ลกัษณะปัจจยัดา้นปัจจยัอ่ืนเช่น ความจงรักภกัดีและความไวว้างใจ ที่แตกต่างกนัเท่านั้นที่มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของระบบปฏิบติัการ   Androidในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีงานวิจยัที่

สอดคลอ้งกนัดงัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุญเรือง ศรีเหรัญ (2558) ศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสมาร์-โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ใชส้มาร์

โฟนระบบปฏิบติัการ iOS และระบบปฏิบติัการ Android ผูต้อบแบบสอบถาม  จาํนวน 400 คน  ดา้น

การซ้ือขา้มสายผลิตภณัฑแ์ละการบริการที่เก่ียวเน่ือง  ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของการตดัสินใจ

ซ้ือสมาร์โฟน  โดยรวมระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย = 4.05,ค่าเบ่ียงเบนมารตราฐาน = 0.60)   โดยผูบ้ริโภค

ตดัสินใจซ้ือสมาร์โฟนระบบปฏิบติัการ iOS  อยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย = 4.05,ค่าเบี่ยงเบนมารตรา

ฐาน = 0.60)  )  และระบบปฏิบติัการ Android  อยูใ่นระดบัมากที่สุด(ค่าเฉล่ีย = 4.21,ค่าเบี่ยงเบนมาร

ตราฐาน = 0.52)  ตามลาํดบั  

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย 

 1.ด้านประชากรศาสตร์ ผู ้บริหารเจ้าของลิขสิทธ์ิระบบปฏิบัติการAndroidควรให้

ความสาํคญักบัการบริการที่ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากขึ้น  และควรมีการจูงใจเพศชาย

และเพศหญิงให้เขา้มาศึกษามากกว่าน้ี ควรให้ความสาํคญัต่อผูใ้ชบ้ริการที่มีช่วงอาย2ุ6-35 ปี และ  

อาย ุ 41 ปีขึ้นไป เพราะมีช่วงคะแนนการความพึงพอใจมากที่สุด เป็นอนัดบั 1 และ2  โดยผูบ้ริหาร

เจา้ของลิขสิทธ์ิ ควรมีการจดักิจกรรมพิเศษสาํหรับทั้งสองกลุ่มน้ี  เพื่อดึงดูดให้เลือกใชบ้ริการ เช่น

กิจกรรมประชาสัมพนัธ์พิเศษสาํหรับผูใ้ชบ้ริการ และกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ตามห้างชั้นนาํต่างๆ  

เพือ่ดึงดูดใหผู้ใ้ชบ้ริการสนใจระบบปฏิบติัการ   Androidในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวนมาก 

 2.ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ผูบ้ริหารเจา้ของลิขสิทธ์ิระบบปฏิบติัการ Androidควรให้

ความสําคญักับการบริการที่ทาํให้ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น  และควรมีการร่วมมือกบั

เครือข่ายSmart  phone ให้มีการปรับปรุงผลิตภณัฑใ์ห้มีความทนัสมยัและการดาวน์โหลดที่สะดวก

รวดเร็วมากกวา่น้ี  ดา้นราคาทางผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ต่างๆ  โดย

ไม่มีค่าธรรมเนียม ฉะนั้นควรมีแอพพลิเคชัน่ท่ีหลากหลายมากกวา่น้ีโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม     ดา้น

สถานที่ผูใ้ช้บริการมีความสนใจเร่ืองสาขามากที่สุด  ฉะนั้นควรจะขยายสาขามากกว่าน้ี   ด้าน

ส่ิงแวดลอ้มให้แน่นระบบความปลอดภยัในการจดัการโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้น   ส่งพนักงานรับการ
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ฝึกอบรมและลดขั้นตอนการดาวน์โหลดใหน้อ้ยลง  เพือ่ดึงดูดใหผู้ใ้ชบ้ริการสนใจระบบปฏิบติัการ   

Androidในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวนมาก 

 3.ด้านปัจจยัส่วนอ่ืนๆเช่นความจงรักภกัดีและความไวว้างใจ ผูบ้ริหารเจา้ของลิขสิทธ์ิ

ระบบปฏิบติัการ Androidควรให้ความสาํคญักบัการบริการที่ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมาก

ขึ้น  ดา้นที่ผูใ้ชบ้ริการประทบัใจมากที่สุดคือการดาวน์โหลดสะดวกง่าย รวดเร็วจึงกลบัมาใชบ้ริการ

อีก ควรปรับปรุงด้านน้ีให้ดียิ่งขึ้น  โดยการลดขั้นการดาวน์โหลด เช่นการสมัคร E-MAIL ก่อน

ติดตั้งหรือก่อนดาวน์โหลดโปรแกรม  เพื่อลดขั้นตอนในการดาวน์โหลดให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  ส่วน

ความไวว้างใจ ส่ิงที่ผูใ้ชบ้ริการไวว้างใจมากที่สุดคือการจดัการโปรแกรมที่เป็นมืออาชีพทางด้าน

ระบบอยู่แล้ว อาทิเช่นไม่มีไวรัส  ฉะนั้นควรปรับปรุงด้านน้ีให้เสถียรมากยิ่งขึ้น   เพื่อดึงดูดให้

ผูใ้ชบ้ริการสนใจระบบปฏิบติัการ Androidในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวนมาก 

5.3.2ข้อเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบปฏิบติัการ Android       

ในเขตกรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากในเขตกรุงเทพมหานครมีจาํนวนผูใ้ช้บริการระบบปฏิบติัการ  

Android เป็นจาํนวนมาก 

 2. ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการระบบปฏิบติัการ  Android       

ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางของเจา้ของลิขสิทธ์ิระบบปฏิบติัการ  Android       ในการ

กาํหนดกลยทุธการรองรับผูใ้ชบ้ริการ เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพงึพอใจ 

 3.ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัดา้นการพฒันาคุณภาพของสถาบนัที่มีผลต่อการ

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบปฏิบติัการAndroidในเขตกรุงเทพมหานครเขา้มาใชบ้ริการต่อ

ของผูใ้ช้บริการระบบปฏิบติัการAndroid  ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางของเจา้ของ

ลิขสิทธ์ิระบบปฏิบติัการ Android  ในการปรับปรุงคุณภาพ เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพงึพอใจ 
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ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านจติราวรรณสปา 

ในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ 

Factors affecting the satisfaction of our customers shop Jitrawan Spa 

inMuang district, Samutprakarn. 

ยาใจ  มุกดาสนิท1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการร้านจิตราวรรณสปาและเพื่อศึกษาระดบัความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆดา้นภาพลกัษณ์ตลอดจนในดา้นความภกัดีที่มี

ผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการสปาในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ผูว้ิจยั

ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวกซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชค้ือ

กลุ่มประชากรที่ใชบ้ริการสปาในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการจาํนวน400 คน เก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

(สถิติพรรณนา) คือ  ค่าความถี   ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด และค่าสูงสุด 

ส่วนสถิติที่ใชท้ดสอบสมติฐาน (สถิติอา้งอิง) คือ โดยใชส้ถิติ  One Way ANOVA  ในการคาํนวณหา

ค่า t-test และ f-test ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลจากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมีอายอุยูใ่นช่วง 31-40  ปี

สถานภาพโสด ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน และมี

รายได้เฉล่ียต่อเดือน15,001-30,000 บาท ผู ้มาใช้บริการเลือกมาใช้บริการ 3-4 คร้ังต่อเดือน 

วตัถุประสงคก์็เพื่อตอ้งการดูแลสุขภาพ  โดยภาพรวม พบว่า ผูใ้ช้บริการสปามีความพึงพอใจใน

ภาพรวมแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการสปามีความพงึพอใจในดา้นผลิตภณัฑแ์ละ

บริการ ไดแ้ก่ บริการนวดนํ้ ามนัอโรม่า ดา้นราคา มีบริการหลายราคาให้เลือก  ดา้นสถานท่ีจดัอยูใ่น

ทาํเลที่ดีเดินทางไป-มาสะดวกการจดัร้านโอ่อ่า ภูมิฐาน ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ มีป้าย

บอกทางชดัเจน และสามารถติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของทางร้านไดอ้ยา่ง

รวดเร็วส่วนในดา้นบุคลากร  พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้ มีความกระตือรือร้น พร้อมใหบ้ริการเป็นอยา่ง

ดี ด้านส่งเสริมการตลาดได้แก่การโฆษณาทางส่ือ เช่น เอกสารวิทยุ ส่ิงพิมพท์างเว็บไซต์ ด้าน

กระบวนการมีการจดัพนักงานเขา้มาให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ตอ้งรอคอยนานเกินไป มี

เคร่ืองด่ืมไวบ้ริการลูกคา้และดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ร้านสปาท่ีไดรั้บการ 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ดูแลความสะอาดและการบริการอย่างถูกสุขลักษณะจากการ

ทดสอบสมมุติฐานพบว่าปัจจยัทางประชากรศาสตร์ได้แก่  เพศ อาย ุ สถานภาพ รายได้  อาชีพ 

วตัถุประสงค์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ เหตุผลการเลือกใช้บริการ การส่งเสริม

การตลาด ด้านบุคคลากร ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ กระบวนการ และปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ 

ภาพลกัษณ์ ความภกัดี ที่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการร้านจิตราวรรณสปา 

ในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

Abstract 

This research study the objective To study the key demographic. Factors of marketing mix 

and other factors of the image as well as the loyalty that affect customer satisfaction in this spa town 

in the district.Samutprakarn Province The research sample is not a probability. The method is based 

on convenience samples of the population in the spa town in the district. Offense totaling 400 

people.Data were collected by questionnaire was used to collect data. The statistics used to analyze 

data. (Statistics blessings literature Na) is the frequency, percentage, mean, standard excursion, 

minimum and maximum values of the statistics used to test the resolution of the base. (According 

to statistics) is using the One Way ANOVA statistics to calculate the t-test and f-test at the 0.05 

significance level. 

The study found that the majority of respondents were female. Age range 31-40 years old, 

single, most graduating undergraduate career as a private company. The average income per month 

15001-30000 baht service users choose to use 3-4 times a month. The objective was to find that the 

overall health care in the spa are satisfied in each group in all aspects. The spa Satisfaction with the 

products and services including massage, aromatherapy oil price offers several pricing options. The 

venue is located in a prime location - to travel conveniently. The immaculate shop Stately channel 

distributors are clearly signposted. And can be contacted via the Internet can access the shop quickly 

and in personnel. Customer care staff Enthusiastic Available as well The promotion, including 

advertising media such as radio, print documents on the website. The process has the staff to serve 

customers quickly. Do not wait too long to have drinks on customer service and the creation and 

presentation of physical appearance. Spa has been certified by the Ministry of Health Sathorn. 

Cleanliness and service are good indicator. Testing the hypothesis that demographic factors such as 

sex, age, marital status, income, occupation objective factors, including the marketing mix for 

service selection. Promotion of human resources, physical environment, process and other factors, 
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including loyalty. Different influences satisfaction of the service users store Chitra Wan Spa. In 

Muang district, Samutprakarn Differ significantly 

1.บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคญัของปัญหาการวิจัย 

 เน่ืองด้วยภาวะเศรษฐกิจและปัญหาต่าง ๆในชีวิตประจําว ันทําให้ความเป็นอยู่และ

สภาพแวดล้อมโดยทัว่ไปมีความเคร่งเครียดในสังคม การแข่งขนักับเวลา การเดินทางตลอดจน

มลภาวะต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิต ด้วยเหตุน้ีทาํให้เกิดธุรกิจสมัยใหม่ขึ้น ธุรกิจที่

ให้บริการดา้นผ่อนคลายและลดความตึงเครียด ตลอดจนการรักษาสุขภาพ และจิตใจเพื่อใหมี้ความ

สดช่ืน  ซ่ึงก็คือ”ธุรกิจสปา”ในปัจจุบนัธุรกิจท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก มีแนวโน้มในขยายตวั

อยา่งรวดเร็วในช่วง 5-6 ปีที่ผา่นมา เกิดขึ้นเพือ่ตอบรับการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของคนรุ่นใหม่มาก

ขึ้นและใหค้วามสาํคญักบัการดูแลรักษาสุขภาพ คลายความตึงเครียด เป็นวธีิหน่ึงท่ีหลายคนเลือกใช้

แทนการบาํบดัดว้ยยารักษาโรค  ธุรกิจบริการดา้นสุขภาพ จึงไดรั้บความสนใจตามไปดว้ย  สปาเป็น 

ธุรกิจบริการดา้นสุขภาพ “สปา”นอกจากจะเป็นกิจกรรมการบาํบดัสุขภาพดว้ยการใชน้ํ้ าบาํบดั เช่น

อาบนํ้ าในบ่อนํ้ าพุร้อน  แช่ตวัในนํ้ าแร่ แช่นํ้ านม อบตวั อบผิวด้วยไอนํ้ า บาํรุงผิวด้วยผลิตภณัฑ์

นานาชนิด เป็นตน้ การพฒันาธุรกิจสปาเพื่อดึงดูดลูกคา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เขา้มาใช้

บริการ การออกกาํลังกาย และความสวยความงามอีกด้วย ซ่ึงเป็นคู่แข่งที่มีเงินทุนสูง มีความรู้

ความสามารถมาก และนอกจากน้ีธุรกิจสปายงัประสบปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ขาดแคลน

บุคคลากรที่เป็นพนกังานบริการ และบุคคลากรท่ีมีความรู้ความชาํนาญในการบริหารจดัการ รวมถึง

อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ ทาํใหเ้สียเปรียบในหลายดา้น  นอกจากน้ีปัจจยัที่

สาํคญัในการทาํธุรกิจสปา คือการเลือกสถานประกอบการให้เหมาะสม มีการคมนาคมท่ีสะดวก อยู่

ในยา่นธุรกิจหรือชุมชนเมือง หรืออยูใ่กลก้บัแหล่งท่องเท่ียว 

 จากขอ้มูลขา้งตน้  ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการร้านจิตราวรรณสปา ในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการที่

แทจ้ริงในการสร้างความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเพื่อที่จะนาํผลสรุปจากการวิจยัที่ได้ในคร้ังน้ีไป

เป็นขอ้มูลสําหรับนําไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขพฒันาและปรับปรุงคุณภาพทั้งในด้านการ

บริการและในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจและ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งยาวนานต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่มีต่อความพงึพอใจของลูกคา้

ที่มาใชบ้ริการร้านจิตราวรรณสปา  ในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ 
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2. เพือ่ศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความพึงพอใจของลูกคา้

ที่มาใชบ้ริการร้านจิตราวรรณสปา  ในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ 

3. เพือ่ศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัอ่ืนๆที่มีผลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการ

ร้านจิตราวรรณสปาในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ 

1.3กรอบแนวความคิดงานวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- สถานภาพ 

- รายได ้

- อาชีพ 

- วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 

- ความถ่ีในการมาใชบ้ริการ 

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมทางการตลาด 

- บุคคลากร 

-สิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

-กระบวนการ 

- ดา้นภาพลกัษณ์ 

- ดา้นความภกัดี 

ความพงึพอใจของผูม้าใช้

บริการ ร้านจิตราวรรณสปา 

ในเขตอาํเภอเมือง

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัอ่ืนๆ  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
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1.4 สมมุติฐานการวิจัย 

 1.  ปัจจัยประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพรายได้ อาชีพ

วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการและความถ่ีในการใชบ้ริการที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการร้านจิตราวรรณสปา ในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ ต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคาช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมทางการตลาด บุคคลากร ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และกระบวนการท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้านจิตราวรรณสปา ในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ 

ต่างกนั 

 3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์   ดา้นความภกัดีที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านจิตราวรรณสปา ในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ ต่างกนั 

1.5 ประโยชน์ของการวิจัย 

 1.ทาํให้ทราบถึงความพึงพอใจและปัญหาของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการร้านจิตราวรรณสปาโดย

ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการวิจยัไปปรับปรุงและพฒันาวางแผนให้ตรงต่อความตอ้งการของ

ลูกคา้มากท่ีสุดเพือ่ใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 2.เพื่อนําผลจากการวิจยัน้ีไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้าง

ความไดเ้ปรียบทางธุรกิจในดา้นการบริการและเพิม่ฐานลูกคา้ใหม่ ร้านจิตราวรรณสปา 

 3.เพื่อใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับธุรกิจอ่ืนที่สนใจและนาํผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้ตามความ

เหมาะสมในการปฎิบติังาน 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1แนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ 

               ประชากรศาสตร์ หรือ Demegraphyมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกDeme = people คือ

ประชาชนหรือประชากร Graphy= writing up,description หรือ study  คือ การศึกษาหรือศาสตร์

ประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์ทางประชากรในเร่ืองขนาดโครงสร้าง การกระจายตวัและ

การเปล่ียนแปลงประชากร ในเชิงที่สัมพนัธ์กับปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมอ่ืน ๆ 

ปัจจัยทางประชากรอาจเป็นได้ทั้ งสาเหตุและผลของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม 

 คอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler; &Keller.2009:197-200) ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Personal factor influencing consumer behavior) การตดัสินใจของผูซ้ื้อได้รับ

อิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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 1. อาย ุ(Age)บุคคลที่มีอายแุตกต่างกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการที่แตกต่างกนั

โดยแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามอาย ุ

 2. วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) เป็นขั้นตอนการดํารงชีวิตของคน ซ่ึงการ

ดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงที่มีอิทธิพลต่อความตอ้งการผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือท่ี

แตกต่างกนั โดยสมัพนัธก์บัสถานภาพทางการเงินและความสนใจของแต่ละบุคคล 

 3. อาชีพ(Occupation)อาชีพท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคลจะตอ้งการสินคา้และบริการที่

แตกต่างกนั ดงันั้นนกัการตลาดจะตอ้งศึกษาวา่สินคา้และบริการของบริษทัที่เป็นที่ตอ้งการของกลุ่ม

อาชีพประเภทใด เพื่อจะจดัเตรียมสินคา้และบริการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มบุคคล

นั้นอยา่งเหมาะสม  

 4. สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic-circumstances) หรือรายได(้Income) จะมีผลกระทบ

ต่อสินคา้และบริการที่เขาตดัสินใจซ้ือ สถานภาพเหล่าน้ีประกอบดว้ย รายได ้การออมอาํนาจการซ้ือ

และทัศนคติเก่ียวกับการใช้จ่าย ซ่ึงนักการตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล 

เน่ืองจากรายไดจ้ะมีผลต่ออาํนาจการซ้ือ 

 5. การศึกษา (Education) ผูมี้การศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภณัฑแ์ละบริการที่มี

คุณภาพดีมากกว่าผูท้ี่มีการศึกษาน้อยกว่า เน่ืองจากผูท้ี่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสร้าง

รายไดสู้งกว่าผูท้ี่มีการศึกษาน้อยกว่า จึงมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภณัฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

มากกวา่หรือมีทางเลือกมากกวา่ 

 6. รูปแบบการดาํรงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบการดาํรงชีวิตของบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กับกิจกรรม (Activities) ที่ เขาทาํส่ิงท่ีเขาสนใจ (Interests) และความคิดเห็นของเขา(Opinions) 

รูปแบบการดาํรงชีวิตขึ้นอยูก่บัวฒันธรรมยอ่ย ชั้นสังคม หรือกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคลที่แตกต่าง

กนั 

2.2แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 Philip Kotler(2544, อ้างถึงใน วารุณี ตันติวงศ์วาณิชและคณะ, 2545:42-43) กล่าวว่า ส่วน

ประสมการตลาด (marketing mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการ

ผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย 

 ผลิตภณัฑ(์Product) หมายถึงการผสมผสานของสินคา้และบริการที่กิจการเสนอต่อตลาด

เป้าหมาย ดงันั้นผลิตภณัฑข์องฟอร์ดทอรัส จึงประกอบดว้ยสลกัและเกลียว (nuts and bolts) สปาร์ค

ปลัก๊ (Spark Plugs) ลูกสูบไฟ ราคา(Price) หมายถึงจาํนวนเงินที่ลูกคา้ตอ้งจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ผลิตภณัฑ ์ฟอร์ดคาํนวณราคาขายปลีกที่ตวัแทนจาํหน่ายจะยงัสามารถเพิ่มราคารถยนตไ์ดอี้ก แต่
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ตวัแทนจาํหน่ายของฟอร์ดส่วนน้อยมากที่จะเพิ่มราคาเต็มที่ ตวัแทนจาํหน่ายมกัจะตกลงราคากบัผู ้

ซ้ือรถยนต ์เสนอส่วนลด ส่วนยอมให้ทางการคา้และสินเช่ือเพื่อเป็นการปรับตวัให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์การแข่งขนัในปัจจุบนั และเพือ่ใหร้าคาในการรับรู้ของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม

กบัคุณค่าของรถยนต ์ 

 การจดัจาํหน่าย(Place) หมายถึง กิจกรรมของกิจการที่ทาํให้ผลิตภณัฑไ์ปสู่กลุ่มผูบ้ริโภค

เป้าหมาย ฟอร์ดมีตวัแทนจาํหน่ายอิสระจาํนวนมากที่จาํหน่ายรถยนตห์ลายๆ รุ่น ของบริษทั ฟอร์ด

พิจารณาเลือกตวัแทนจาํหน่ายอยา่งรอบคอบและให้การสนับสนุนเป็นอยา่งดีแก่ตวัแทนจาํหน่าย

เพือ่ใหห้นา้ที่เป็นผูเ้ก็บสินคา้คงคลงัใหฟ้อร์ด สาธิตความสามารถของรถยนตแ์ก่ลูกคา้ เจรจาต่อรอง

ลูกคา้ ตกลงการขาย และใหบ้ริการหลงัการขาย 

 การส่งเสริมการตลาด(Promotion) หมายถึง กิจกรรมเพื่อส่ือสารถึงขอ้ดีของผลิตภณัฑแ์ละ

ชกัชวนใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายซ้ือผลิตภณัฑ ์ฟอร์ดจ่ายเงินจาํนวนมากกวา่ 1,200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

ต่อปี สําหรับการโฆษณาเพื่อบอกเล่าเก่ียวกับบริษทัและผลิตภณัฑ์ต่อผูบ้ริโภค ตวัแทนขายของ

บริษทัที่เป็นผูส้นับสนุนความสามารถให้กับลูกคา้และจูงใจให้ลูกคา้รับรู้ว่า ฟอร์ดคือรถยนตท์ี่ดี

ที่สุดสาํหรับเขา ฟอร์ดและตวัแทนจาํหน่ายเสนอการส่งเสริมการตลาดอยา่งพเิศษ ทั้งในดา้นการขาย 

ส่วนลดเงินสด อตัราดอกเบี้ยเงินกูต้ ํ่า ซ่ึงเป็นส่ิงกระตุน้การซ้ือรถยนตใ์หก้บัลูกคา้ 

2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ  :ด้านภาพลักษณ์ และความภักดี 

 ด้านภาพลักษณ์ ดวงพร คาํนูญวฒัน์และวาสนา จนัทร์สวา่ง (2536: 60) ไดใ้หค้วามหมายว่า 

ภาพลักษณ์หมายถึง ภาพที่คนรู้สึกนึกคิดหรือวาดขึ้นในใจ จะเป็นภาพของอะไรก็ได้ทั้งที่มีชีวิต

หรือไม่มีชีวิต เช่น ภาพของคน หน่วยงาน องคก์ร สินคา้หรือผลิตภณัฑเ์ป็นตน้ ภาพลกัษณ์เกิดขึ้น

จากการได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารทั้งประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อมบวกกับความรู้สึกนึกคิดท่ี

เกิดขึ้นในจิตใจหรือเป็นภาพในใจที่บุคคลรับรู้ต่อบุคคล วตัถุ สตัว ์ส่ิงของ สถานที่ 

 ด้านความภักดี ความภักดีต่อองค์กรจึงนับเป็นเจตคติที่ค่อนข้างมั่นคงในช่วงเวลาอัน

ยาวนานที่บุคคลแสดงตนอยา่งภูมิใจในองคก์ร มีความพึงพอใจและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกของ

องคก์รนั้นต่อไป ดงันั้นจึงสามารถกล่าวไดว้า่ความจงรักภกัดีต่อองคก์รเป็นคุณสมบติัที่จาํเป็นที่ช่วย

นาํพาองคก์รมีประสิทธิผลและอยูร่อดต่อไปนอกจากองคก์รตอ้งสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเขา้มา

เป็นสมาชิกแลว้ การรักษาให้บุคลากรเหล่านั้นคงอยู่กบัองคก์รอย่างมีคุณค่าเพื่อนาํพาองคก์รให้

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้ก็เป็นส่ิงที่สาํคญั 

 Robert March & Hiroshi  Mannari (1977) ได้ให้ความหมายว่า ความภกัดีต่อองค์กร เป็น

ระดบัความมากนอ้ยของความรู้สึกเป็นเจา้ของ หรือความผกูพนัท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีตนทาํงานอยู ่เป็น

การยอมรับเป้าหมายหลกัขององคก์ร รวมทั้งจะตอ้งมีการประเมินผลทางบวกต่อองคก์ร 
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 Bruce Buchanan (1974)  ไดใ้ห้ความหมายของความภกัดีต่อองคก์ร ว่าหมายถึง ความรู้สึก

ผกูพนัยดึมัน่กบัองคก์ร และปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององคก์รนั้นๆต่อไป 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

              พิมพ์ภัรา  โตศรีบรรเจิด(2551) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ของผูใ้ชบ้ริการ

ร้านชบาแลงสปา  กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ เลือกจากผูต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปาของ

ผูใ้ชบ้ริการ ร้านชบาแลง สปาจาํนวน181 คน ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ (Systematic random 

Sampling) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

 สปาของผูใ้ช้บริการ ร้านชบาแลง สปา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test เม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบรายคู่

ภายหลงัดว้ยวธีิ LSD (Least Significant Difference) ผลการวิจัยพบวา่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส

ปาของผูใ้ช้บริการ ร้านชบาแลงสปา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( Χ = 4.06)  การ

เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาของผู ้ใช้บริการ ร้านชบาแลง สปาจาํแนกตาม

ปัจจยัพื้นฐานส่วนประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ช้บริการร้านชบาแลง สปา ที่มีเพศอายุสถานภาพ 

รายได ้อาชีพ ที่ต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปาในภาพรวม ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 ราชวัติ   กิตติรัตนาไพบูลย์ (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางดา้นการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานครโดยศึกษาจาก กลุ่มตวัอยา่งคือ ผู ้

ที่มาใช ้จาํนวน 400 คนโดย ผูม้าใชบ้ริการร้านนวดแผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรหรือพนักงาน ดา้น

ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการนวดแผนไทย

จาํนวน 400 คนโดยวิธีการแจกแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test f-testจากการศึกษาพบว่า การส่ือสารทางการตลาดที่สําคญัของผูม้าใช้

บริการร้านนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานครคือ ส่ือโฆษณาซ่ึงมีอิทธิพลต่อเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและ สถานภาพทางสมรส ต่างกนัมีปัจจยัทางการตลาดในการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในทุกๆ ดา้น 

 จักรชัย เดชไตรทิพย์และนิตนา ฐานิตธนกร (2556)ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการศึกษาปัจจยัดา้น

คุณภาพการใหบ้ริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการนวดแผนไทยร้านไทย

รักษก์รุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดในการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการร้านนวดแผน

ไทย ร้านไทยรักษใ์นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน โดยมีสถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 18 
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คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายุระหว่าง 21–30 ปีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชนและมี

รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001–30,000 บาท ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัย

คุณภาพการให้บริการดา้นความสามารถ ดา้นบรรยากาศ ดา้นบริการที่เป็นรูปธรรมและดา้นความ

เข้าใจ รู้จักลูกค้าจริง ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการนวดแผนไทย ร้านไทยรักษ์

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัคุณภาพการให้บริการดา้นการ

เขา้ถึงลูกคา้ ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านความสุภาพอ่อนโยน ด้านความเช่ือถือได้และดา้นความ

ปลอดภยัไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการนวดแผนไทย ร้านไทยรักษก์รุงเทพมหานคร 

และพบว่าความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการนวดแผนไทย ร้านไทย

รักษ ์กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

3.การดําเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชาชนที่มีผลต่อความพงึพอใจของผูม้าใช้

บริการร้านจิตราวรรรณสปาในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการโดยมีลกัษณะประชากรหน่วยวิเคราะห์ 

คือความพงึพอใจของผูม้าใชบ้ริการร้านจิตราวรรณสปาในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการจาํนวน 400 

คนเน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอนดงันั้นขนาดตวัอยา่ง

คาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 

95 และระดับค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กัลยาวาณิชยบ์ญัชา, 2549, หน้า74ใช้ขนาดตวัอย่าง

อย่างน้อย 384 คนจึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับ

ความเช่ือมนัร้อยละ 95 เพือ่ความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัจึงใชข้นาด

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่งซ่ึงถือไดว้่าผ่านเกณฑต์ามกาํหนดคือไม่นอ้ยกว่า 384 ตวัอยา่งซ่ึง

ตวัอยา่งที่ไดน้ั้นผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (ClusterSampling) 

3.2 ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มประชากรที่มาใชบ้ริการร้านจิต

ราวรรณสปา ในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ จาํนวน 400 คน 

2. ขอบเขตของเน้ือหาที่ศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด และปัจจยัอ่ืน ๆ  

3. ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือน มิถุนายน2559 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือใน

การวดัความพึงพอใจของประชากรหรือผูม้าใชบ้ริการ และนาํผลมาวิเคราะห์ทศันคติของผูบ้ริโภค 

เพือ่ทาํความเขา้ใจในความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการ 

3.4 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Analysis Toolpakใน Microsoft 

Excel เพือ่วเิคราะห์ขอ้มูลตวัแปรต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล

เอกชนของคนในเขตกรุงเทพมหานครดงัน้ี 

1) ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เพื่อใช้ในการบรรยายลักษณะข้อ มูล  ทําการวิ เคราะห์โดยใช้ค่ า ร้อยละ

(Percentage),ค่ า เฉ ล่ีย(Mean),ส่วน เบี่ ยง เบนมาต รฐาน (Standard Deviation),ค่ าต ํ่ า สุ ด 

(Minimum),ค่าสูงสุด (Maximum) 

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จึงจาํเป็นต้อง

ทดสอบความมีนัยสาํคญัทางสถิติของขอ้มูลที่คาํนวณไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งโดยผูว้ิจยัใชว้ิธีใน

การคาํนวณทางสถิติที่เรียกวา่ Analysis of Variance (ANOVA) 

4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการที่ไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400  คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง 216 คนคิดเป็นร้อยละ 54 อายใุนช่วงระหว่าง 31-40 ปีจาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 

สถานภาพโสด จาํนวน 171 คนคิดเป็นร้อยละ 42.75 มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี 

จาํนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 15,0001-30,000 บาท

จาํนวน 181 คนคิดเป็นร้อยละ 45.25 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 195 คน คิดเป็นร้อย

ละ 48.75วตัถุประสงคท์ี่เลือกใชเ้พือ่ดูแลสุขภาพ จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 โดย เลือกมา

ใชบ้ริการ จาํนวน 3-4 คร้ัง/เดือนจาํนวน 145 คนคิดเป็นร้อยละ 36.25 และ 

ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัเลือกใชป้ระเภทบริการ

นวดนํ้ ามนัอโรม่า จาํนวน 165 คนคดิเป็นร้อยละ 41.25 

 ดา้นราคา  ผลการวจิยัพบวา่ ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่ จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของราคาที่มี

บริการหลายราคาใหเ้ลือก จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ38.50 
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 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ผลการวจิยัพบวา่ ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่ จะใหค้วามสาํคญั

ในเร่ืองของทาํที่ตั้งความสะดวกในการเดินทาง จาํนวน  144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00  

 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  ผลการวจิยัพบวา่ ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่ จะใหค้วามสาํคญั

ในเร่ืองการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต การจดัทาํเวบ็ไซดข์องทางร้าน จาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.00 

 ดา้นบุคคลากร ผลการวจิยัพบวา่ ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่ จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการท่ี

พนกังานมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น พร้อมให้บริการแกลูกคา้ จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.00 

 ดา้นสถานที่  ผลการวจิยัพบวา่ ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่ จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของสถาน

ทีการจดัร้านโอ่อ่า ภูมิฐาน จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 

 ดา้นกระบวนการ  ผลการวจิยัพบวา่ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่ จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของ

กระบวนการจดัพนกังานใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  จาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 

ส่วนที่ 3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัอ่ืน ๆ 

 ดา้นภาพลกัษณ์  ผลการวจิยัพบวา่ ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่ จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของ

ภาพลกัษณ์ที่เป็นร้านสปาที่ไดรั้บการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข จาํนวน 199 คนคิดเป็นร้อย

ละ 49.75 

 ดา้นความภกัดีผลการวจิยัพบวา่ ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่ จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของฝีมือ

การนวดทุกรูปแบบมีมาตรฐานน่าเช่ือถือ จาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 

ส่วนที่ 4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นความพงึพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านจิตราวรรณสปาใน

เขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ 

 จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบวา่ส่วนใหญ่มีความพงึพอใจต่อ

การบริการเน่ืองจากมีบริการหลากหลายรูปแบบได้รับ 4.24 คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.67 รองลงมาคือการเดินทางไป-มาสะดวกสบายมีทีจอดรถเพียงพอต่อลูกคา้ 4.18 คะแนนและมีค่า

เบี่ยงเบน 0.62  จากการศึกษาพบวา่ ความพงึพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านจิตราวรรณสปามาก

ที่สุดคือ มีบริการหลากหลายรูปแบบและตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ รองลงมาคือการบริการใน

เร่ืองของที่จอดรถและช่องทางการเดินทางที่สะดวกสบาย ดงันั้นทางร้านจิตราวรรณสปา ควรตอ้ง

ให้ความสาํคญัในดา้นการพฒันาฝีมือพนักงาน เพิ่มศกัยภาพในการนวดในหลาย ๆ รูปแบบ และให้

ไดม้าตรฐานทุกงานบริการทุกขั้นตอน ตลอดจนดูแลสถานที่เขา้-ออกภายในร้านพร้อมจดัที่จอดรถ

สาํหรับแขกใหเ้พยีงพอต่อการมาใชบ้ริการ ควรจดัใหมี้ที่จอดรถเฉพาะสาํหรับแขก VIP เพือ่เป็นการ
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สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แกลุกคา้รู้สึกถึงความสาํคญัของตนเองและอยากจะมาใชบ้ริการของ

ทางร้านจิตราวรรณตลอดไป 

5.สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 5.1  แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน                         ค่านัยสาํคญั          สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน     ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 

  สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

เพศ                                                              0.0000                                    √ 

อาย ุ                                                             0.0000                                    √  

การศึกษา                                                        0.0957                                                                            √ 

สถานภาพ                                                    0.0000                                    √ 

รายได ้                                                         0.0000                                    √ 

อาชีพ                                                           0.0000                                    √ 

ความถ่ีในการมาใชบ้ริการ                            0.5647                                                                            √ 

วตัถุประสงค ์                                              0.0003                                     √ 

สมมุติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์                                                  0.5274                                                                              √ 

ราคา                                                            0.3454                                                                              √ 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย                            0.0000                                        √ 

ส่งเสริมทางการตลาด                               0.0000                                        √ 

บุคคลากร                                                 0.0000                                        √ 

ส่ิงแวดลอ้ม                                              0.0000                                         √ 

กระบวนการ                                             0.0000                                        √ 

สมมุติฐานที่ 3 ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ 

ดา้นภาพลกัษณ์                                           0.2136                                                                                √ 

ดา้นความภกัดี                                          0.0046                                        √ 
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5.2 อภิปรายผล 

 การศึกษางานวจิยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจ ของผูม้าใชบ้ริการร้านจิตราวร

รณสปา ในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ  ได้นําแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมาประกอบการ

อภิปราย ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน  จากการวิจัยพบว่า  ลักษณะปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ เพศ อายุ  สถานภาพ รายได้ อาชีพ  และวตัถุประสงค ์ที่แตกต่างกนัเท่านั้นที่มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการร้านจิตราวรรณสปา ในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ 

ซ่ึงมีงานวิจยัที่สอดคล้องกันดังน้ีเพศ อายุสถานภาพ รายได้ อาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ   

พิมพ์ภัทรา  โตศรีบรรเจิด(2551) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ของผูใ้ชบ้ริการร้าน

ชบาแลงสปา  กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ เลือกจากผูต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปาของ

ผูใ้ชบ้ริการ านชบาแลง สปาจาํนวน 402 คนผลการวิจยัพบว่าการเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสปาของผูใ้ช้บริการ ร้านชบาแลง สปาจาํแนกตามปัจจยัพื้นฐานประชากรศาสตร์ พบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการร้านชบาแลง สปา ที่มีเพศอายสุถานภาพ รายได ้และอาชีพ ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสปาในภาพรวม ที่แตกต่างวัตถุประสงค์สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมศักดิ์  แก้ว

สอน (2550)ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคชาวไทยในการใชบ้ริการสปาเพื่อสุขภาพ ในจงัหวดั

เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของสถานประกอบการ 

 สปาเพื่อสุขภาพ และเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคชาวไทยในการใชบ้ริการสปาเพื่อ

สุขภาพ ในจงัหวดัเชียงใหม่ และการศึกษาผูใ้ชบ้ริการในดา้นปัจจยับุคคล  จะมีผูม้าใชบ้ริการทั้งชาว

ไทยและชาวต่างประเทศ จาํนวน440 คนโดยวธีิการออกแบบสอบถามสถิติ จากการศึกษาพบวา่ ผูม้า

ใชบ้ริการกลุ่มตวัอยา่งเลือกมาใชบ้ริการดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่ดูแลสุขภาพมากที่สุด  

 2.ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน  จากการวิจยัพบว่า  ปัจจยัด้านส่วน

ประสมทางการตลาด :ช่องทางการจดัจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด ดา้นสถานท่ี ดา้นกระบวนการ 

ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการร้านจิตราวรรณสปา ในเขต

อาํเภอเมืองสมุทรปราการ ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีสอดคล้องกันดังน้ีด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้าน

ส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคลากรด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการสอดคลอ้งกบั

ผลการวิจัยของศรีสุดาชัยชะนะ (2546)ได้ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ริโภคในการ

เลือกใช้บริการสปาในอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพือ่ใชใ้นการประเมินทางเลือกในการใชบ้ริการสปาดงัน้ีปัจจยัช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายให้ความสําคญัในระดับมาก ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทางปัจจัยด้าน

สถานที่ให้ความสําคญัในระดับมากลาํดับแรกได้แก่มีความสะดวกด้านที่จอดรถปัจจยัด้านการ
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ส่งเสริมการตลาดใหค้วามสาํคญัในระดบัมากลาํดบัแรกไดแ้ก่มีระบบการส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตไว้

ใหบ้ริการแก่ลุกคา้ปัจจยัดา้นบุคคลใหค้วามสาํคญัในระดบัมากลาํดบัแรกไดแ้ก่ความเอาใจใส่ลูกคา้ 

พูดจาไพเราะบริการด้วยความระมัดระวงัสุภาพและมนุษยส์ัมพนัธ์ดียิ้มแยม้แจ่มใสปัจจัยด้าน

ลักษณะทางกายภาพให้ความสําคญัในระดับมากที่สุดลาํดบัแรกได้แก่สถานที่สะอาดปัจจยัดา้น

กระบวนการใหค้วามสาํคญัในระดบัมากลาํดบัแรกไดแ้ก่การจดัเตรียมหอ้งใหเ้รียบร้อยก่อนลูกคา้จะ

เขา้หอ้ง 

 3.ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นความภกัดี ทีแตกต่างกนัเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการร้านจิตราวรรณสปา ในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ ต่างกนัมี

งานวจิยัที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ีด้านความภาพลักษณ์กันยานุช  เทาประเสริฐ(2551)ศึกษาเร่ือง รูปแบบ

และแนวทางในการพฒันาสปาเพือ่การดูแลรักษาสุขภาพแบบการแพทยพ์ื้นบา้นโดยศึกษาจาก กลุ่ม

ตวัอยา่ง คือ ผูท้ี่มาใชบ้ริการในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง จาํนวน 400 คนจากการศึกษาพบวา่ ผู ้

มาใชบ้ริการรักษาสุขภาพแบบการแพทยพ์ื้นบา้นในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี

ต่อการบริการ ด้านความภักดีจกัรชยั เดชไตรทิพยแ์ละนิตนา ฐานิตธนกร (2556) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง

การศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ

นวดแผนไทยร้านไทยรักษก์รุงเทพมหานคร โดยออกแบบสอบถาม ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถ

และคุณภาพการให้บริการ บรรยากาศ มีความเขา้ใจและ รู้จกัลูกคา้จริง มีความสุภาพอ่อนโยน 

เช่ือถือได ้ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพงึพอใจส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการนวดแผนไทย ร้าน

ไทยรักษ ์กรุงเทพมหานคร  

5.3 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัคร้ังน้ี 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะที่ไดรั้บจากการวจิยั 

 จากการศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านจิตราวรรณสปา ใน

เขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ ซ่ึงผลจากการศึกษาน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัที่มีผลกระทบต่อความพงึ

พอใจของผูใ้ชบ้ริการและผลที่ไดจ้ากการศึกษาควรนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง

ในเร่ืองน้ี ซ่ึงจากการศึกษาใหเ้กิดขอ้เสนอแนะต่างๆดงัน้ี 

 1.ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

 จากการศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทางดา้นเพศ พบว่า เพศหญิงทีมีสถานภาพ

โสด และมีอายุระหว่าง 31-40 ที่ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่  15,001-30,000 บาท เป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน/รับจา้ง มานวดเพื่อดูแลสุขภาพ มีผลต่อความพึงพอใจในการมาใชบ้ริการสูงสุด ซ่ึง

ทางร้านควรให้ความสาํคญักบัเพศหญิงเป็นหลกัควรจดับริการอ่ืนๆท่ีเหมาะสมเพศหญิง และกลุ่ม

ลูกคา้ที่มีอายรุะหวา่ง 31-40 เพือ่เป็นการสร้างฐานลูกคา้กลุ่มน้ีไว ้
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2.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ พบวา่สร้างความพึง

พอใจใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการดงันั้นทางร้านควรใหค้วามสาํคญัในดา้นความสะดวกในการเดินทาง การ

เอาใจลูกคา้ พนักงานมีความกระตือรือร้นและพร้อมให้บริการ  การจดัร้านโอ่อ่า ภูมิฐานมีคุณภาพ

จดัหาพนกังานให้บริการไดร้วดเร็วเพราะส่ิงเหล่าน้ีก็จะทาํใหมี้ส่วนแบ่งการตลาดเพิม่มากขึ้นลูกคา้

เช่ือมัน่ในการบริการมากยิง่ขึ้น 

3.ปัจจัยอ่ืน ๆ ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นความภกัดี พบวา่ดา้นภาพลกัษณ์ของผูใ้ชบ้ริการร้านจิตราวรรณส

 ปาเป็นร้านสปาที่อยูร่ะดบัพรีเม่ียมเพือ่สร้างความแตกต่างและสามารถจูงใจลูกคา้ให้เขา้มา

ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ด้านความภกัดี ของผูใ้ช้บริการร้านจิตราวรรณสปาคือ เป็นการนวดที่มี

คุณภาพสร้างความประทบัใจจนทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการอยากมาใชบ้ริการเป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.เพื่อนําผลที่ได้จากการวิจยัในคร้ังน้ีไปทาํการวิจยัเพื่อศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสปาของผูใ้ชบ้ริการร้านจิตราวรรณสปาในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ  

 2. เพื่อนําผลที่ได้จากการวิจยัในคร้ังน้ีไปทาํการวิจยัเพื่อศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสปาของผูใ้ชบ้ริการร้านจิตราวรรณสปาในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกคา้

ชาวต่างประเทศ และขยายกลุ่มลูกคา้ไปยงัหา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํ 
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ความพงึพอใจของลกูค้าในการทาํธุรกรรมทางการเงนิผ่านเคร่ืองบริการทางการเงนิ

อเิลก็ทรอนิกส์ (ATM)ของธนาคารกรุงไทย 

Satisfaction of clients in financial transactions through Automatic Teller 

Machine(ATM) Of Krung Thai Bank Public Company Limited. 

อธิพงษ ์มนูญผล1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืน ๆ  ท่ีมีอิทธิพลต่อต่อความพงึพอใจ

ในการทํา ธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ืองบริการทางการเงินอิ เล็กทรอนิกส์ (ATM) ของ

ธนาคารกรุงไทยผูว้ิจยัทาํการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบ

สะดวก (Convenience sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)เป็นเคร่ืองมือในการ

รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ผูท้าํธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ือง

บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์(ATM) ของธนาคารกรุงไทย จาํนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล (สถิติเชิงพรรณนา) คือค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด 

และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้งอิง) คือ สถิติ One-Way ANOVA ใน

การคาํนวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายอุยูใ่นช่วง 21 – 30 ปี 

สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉล่ียอยู่

ระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท ความถ่ีในการทาํธุรกรรม  3 – 5 คร้ังต่อเดือน ระยะเวลาในการทาํ

ธุรกรรม ไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทาํธุรกรรมประเภทถอนเงิน และไม่

เสียค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมโดยเป็นการทาํธุรกรรมท่ีสาขาของธนาคาร การส่งเสริมการขาย

ที่ไดรั้บการตอบรับมากที่สุดคือ สามารถใชช้าํระค่าสินคา้และบริการไดต้ามตอ้งการ ไดรั้บความ

ร่วมมือจากการใชบ้ริการ Call Center อยูร่ะดบัปานกลาง ในดา้นลกัษณะทางกายภาพใหค้วามสาํคญั

กบัสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ในดา้นกระบวนการปฏิบติัการใหค้วามสาํคญัในความปลอดภยั

ด้านขอ้มูลของผูใ้ช้บริการทศันคติของผูใ้ช้บริการมีทศันคติในเชิงบวก และค่านิยมที่ใช้บริการ

เน่ืองจาก เป็นธนาคารท่ีมีความมัน่คงท่ีมีระดบันยัสาํคญั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ ระดบัรายไดต่้อเดือน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นของประเภทธุรกรรม และ การ

ใหบ้ริการของ Call Center 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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Abstract 

 The purpose of research was study the difference of demographic characteristics, the 

marketing mix factor and the others factor Satisfaction of clients in financial transactions through 

Automatic Teller Machine (ATM) of Krung Thai Bank Public Company Limited. This study used 

non-probability sample method: convenience sampling. The sample size consisted of 400 

consumers who the financial transactions through Automatic Teller Machine (ATM) of Krung Thai 

Bank Public Company Limited. The questionnaire was designed as instrument for data collection. 

Due to the data analysis; descriptive statistics used for calculated frequency, percentage, mean, 

standard deviation, maximum and minimum. For the hypothesis testing, inferential statistic were 

One-Way ANOVA to calculate t-test and F-test at significant level of 0.05 

 The results of the independent study revealed that the majority of respondent were male, 

and ages between 21 – 30 years old, married status. The level of education was Bachelor’s degree. 

Most of consumers were employees in government sector with the average monthly income between 

15,001 – 30,000 Baht. The frequency of transactions 3 - 5 times per month.Duration of the 

transaction does not exceed 2 times per month. Most of the respondenttransaction types of 

withdrawal and Free of charge in the transactions, Transaction branch of the bank. The sales 

promotion has been accepted most is Can be used to pay for goods and services as needed. The 

cooperation of the Call Center is moderate. In the physical significance to the place with convenient 

transportation. In the process of practical importance in the security of the user data.The attitude of 

the user has a positive attitude. And values using the service due. A bank with stability at significant 

level is sex, age, marital status, educational level, occupation, level of income per month, and 

marketing mix factor is types of transactions and the service of the Call Center. 

 

KEYWORDS: Satisfaction, Automatic Teller Machine, Krung Thai Bank Public Company Limited 
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1.บทนํา 

 ปัจจุบนัธนาคารพาณิชย ์ผูใ้หบ้ริการทางการเงินไดมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใช้

ในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาศกัยภาพของธนาคารพาณิชยใ์ห้มีประสิทธิภาพและ

รวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการที่เปล่ียนแปลงไป ดงันั้นธนาคารแห่งประเทศ

ไทยมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนการให้บริการของธนาคารพาณิชยโ์ดย การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ภายใตข้อบเขตอันสมควรเหมาะสมกับฐานะและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการใช้

เทคโนโลยอียา่งคุม้ค่า ในการเลือกใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมนั้นจะทาํให้ธนาคารพาณิชยช่์วยลด

ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานได้จริงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเป็นการพิทักษ์รักษา

ประโยชน์ของประชาชนผูรั้บบริการ 

 ซ่ึงในปัจจุบนัเงินสดยงัคงเป็นส่ือการชาํระเงินหลกัสาํหรับกิจกรรมการใชจ่้ายของคนไทย

โดยถือเป็นส่ือการชาํระเงินที่มีสดัส่วนสูงสุดในเชิงมูลค่าโดยในปี 2557 สดัส่วนการถอนเงินสดจาก

ตู ้ATM สัดส่วนอยูท่ี่ร้อยละ 30.5 มูลค่าอยูท่ี่ 7,508 พนัลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่องทางการถอนเงิน

ช่องทางอ่ืน ๆ 

 ปัจจุบนัการให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการให้บริการในรูปแบบของ ATM 

POOL ซ่ึงเป็นระบบที่เอ้ืออาํนวยใหป้ระชาชนสามารถใชบ้ตัร ATM ของตนในการทาํรายการที่ตู ้

ATM ของธนาคารอ่ืนไดซ่ึ้งในประเทศไทยระบบ ATM Pool ให้บริการโดยบริษทั National ITMX 

(บ. NITMX) ซ่ึงเป็นบริษทัเอกชนถือหุ้นโดยธนาคารพาณิชยท์าํหน้าที่เป็นโครงสร้างหลกัในการ

พฒันาและให้บริการระบบการชําระเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (Switching Center) ทั้งน้ีการ

บริหารจดัการเงินสดในตู ้ATM เป็นหนา้ท่ีของธนาคารเจา้ของตู ้

 การให้บริการผ่านเคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย ปัจจุบนัมี

กว่า 12,000 เคร่ือง ซ่ึงมีจุดติดตั้งกระจายอยูใ่นสถานท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ครอบคลุมการให้บริการ

ลูกคา้ทุกสาขาอาชีพ มีการให้บริการที่หลากหลาย และเป็นการบริการผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ 

แบงค์ก้ิง อาทิ เค ร่ือง ATM/ADM และอ่ืน ๆ ที่ ให้บริการด้วยบัตรทุกประ เภทได้แก่  บัตร 

ATM/VDB/IPAC และบตัรเครดิต ที่ธนาคารเปิดให้บริการ ทั้งที่เป็นลูกคา้ธนาคารกรุงไทย และ

ลูกค้า ต่างธนาคารในเค รือ  ATM Pool และลูกค้า เค รือข่ ายต่างประ เทศ ได้แ ก่ เค รือข่ าย 

PLUS&CIRRUS ในประเทศจีน และ ASEAN Payment Network ไดแ้ก่เครือข่าย MEPS ในประเทศ

มาเลเซีย เครือข่าย KFTC ในประเทศเกาหลีใต ้ เครือข่าย BNET ในประเทศเวียดนาม RINTIS ใน

ประเทศอินโดนิเชีย  ซ่ึงเปิดให้บริการ ถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน สอบถามยอดคงเหลือ ชาํระค่า

สินคา้และบริการ รวมถึงการเติมเงินมือถือ บตัรทางด่วนเป็นตน้ อีกทั้งสามารถสมคัรใชบ้ริการของ

ธนาคารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
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 เน่ืองจากการแข่งขนัด้านการให้บริการของธนาคารที่มีแนวโนม้เพื่อขึ้นอย่างต่อเน่ือง ผู ้

ศึกษาจึงศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ืองบริการทาง

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงคุณภาพการ

บริการของธนาคารกรุงไทยใหมี้ความพงึพอใจสูงสุด 

วัตถุประสงค์ในการทําวิจัย 

 1.เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินผา่นเคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 

 2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจใน

การทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นเคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 

 3.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืน ๆ ได้แก่ ทศันคติ และค่านิยมที่มีผลต่อความพึง

พอใจในการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของ

ธนาคารกรุงไทย 
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กรอบแนวความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1.ปัจจยัลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการ

ทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 

ต่างกนั 

 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 

ต่างกนั 

ตัวแปรอสิระ 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

1.เพศ   2.อาย ุ

3.สถานภาพ  4.อาชีพ 

5.รายได ้  6.ระดบัการศึกษา 

7.ความถ่ีในการทาํธุรกรรม 

8.ระยะเวลาที่ใชท้าํธุรกรรมแต่ละคร้ัง 

ตัวแปรตาม 

ส่วนประสมทางการตลาด 

1.ผลิตภณัฑ ์  2.ราคา 

3.ช่องทางการจดัจาํหน่าย4.การส่งเสริมการตลาด 

5.บุคลากร  6.ลกัษณะทางกายภาพ 

7.กระบวนการ 

ความพงึพอใจของลูกคา้ใน

การทาํธุรกรรมผา่นเคร่ือง

บริการทางการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (ATM) 

ธนาคารกรุงไทย 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

1.ทศันคติ  2.ค่านิยม 
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 3.ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม และ ทศันคติ ที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการ

ทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 

ต่างกนั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ธนาคารกรุงไทยสามารถนาํผลการวจิยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีความสมัพนัธก์บัความพึง

พอใจในการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นเคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ไปปรับปรุง

การใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 2.ธนาคารกรุงไทยสามารถนาํผลการวิจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดเป็นขอ้มูลในการ

กาํหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดของการให้บริการในการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน

เคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 3.ธนาคารกรุงไทยสามารถนาํผลการวิจยัด้านดา้นอ่ืน ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับการ

ปรับปรุงค่านิยม และทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ืองบริการทางการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

 ประชากรศาสตร์มาจากคาํว่า 2 คาํ คือ ประชากรซ่ึงมีความหมายถึงคนหรือมนุษย ์หรือ

จาํนวนคน จาํนวนมนุษยท์ี่อาศยัและดาํเนินชีวิตในพื้นที่ต่าง ๆ  ตั้งแต่หมู่บา้น ชุมชน เมือง ประเทศ 

และโลก ส่วนคาํวา่ศาสตร์มีความหมายถึงความรู้หรือวธีิการหาความรู้ ดงันั้นคาํวา่ ประชากรศาสตร์

จึงเป็นการหาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมนุษยใ์นดา้นพฤติกรรมทางประชากรและการเปล่ียนแปลง

ในปรากฏการณ์ทางประชากร ประชากรศาสตร์น้ีมาจากคาํภาษาองักฤษคือ (Demography) โดยที่ 

(Demo) มีความหมายถึงคนหรือพลเมือง ส่วนคาํว่า (graphy) ความหมายถึงการศึกษา การแสวงหา

ความรู้หรือศาสตร์นั้นเอง ดงันั้น Demography จึงเป็นการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัคน นอกจากน้ียงัมี

คาํภาษาอังกฤษอีกคาํคือ คาํว่า (Population studies) หมายถึงการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับคน โดย

อธิบายเก่ียวโยงกับปัจจยั ทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และปัจจยัอ่ืน ๆกล่าวอีกนัยหน่ึงคาํว่า 

Population Studies มีความหมายกวา้งกว่าคาํวา่ Demography เพราะอธิบายเร่ืองราวของประชากรที่

สมัพนัธก์บัปัจจยัต่าง ๆ ของสงัคม(สนัทดั เสริมศรี, /2541, /หนา้ 6 – 13) 

2.2.แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือเป็นหัวใจสาํคญัของการบริหารการตลาด 

การดําเนินงานของกิจการจะประสบความสําเร็จได้ ก็ขึ้ นอยู่กับการปรับปรุงความสัมพนัธ์ที่

เหมาะสมของส่วนผสมทางการตลาดเหล่าน้ี ซ่ึงส่วนประกอบทางการตลาดนั้นเราถือว่าเป็นปัจจยั
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ภายในที่สามารถควบคุมได้ เราสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อทาํให้กิจการอยู่รอดได้ หรืออาจเรียกได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) โดยประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีสาํคญั 4 ประการ เรียกว่า 4P’s ไดแ้ก่ (ศิวฤทธ์ิ 

พงศกรรังศิลป์, 2547, หนา้ 13 – 18) 

 1.Product (ผลิตภณัฑ)์ 

 2.Price (ราคา) 

 3.Place or Distribution (การจดัจาํหน่าย) 

 4.Promotion (การส่งเสริมการตลาด) 

2.3.แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ และค่านิยม 

 ทัศนคติ 

 ทศันคติ (Attitudes) คือแนวโนม้ของปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นทั้งในทางบวกและทางลบที่จะเกิด

ต่อบุคคล สถานที่ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อีกนยัหน่ึงคือ แนวโน้มของการตอบสนองที่ทาํให้นัก

พฤติกรรมศาสตร์สามารถพยากรณ์ไดว้่า ถา้เราแสดงกิริยาอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อบุคคลต่อไปเขา้จะ

แสดงพฤติกรรมอยา่งไรออกมา (ชุดา จิตพทิกัษ,์ 2526, หนา้ 78-82) 

 ค่านิยม 

 ค่านิยมคือส่ิงที่เราคิดว่าเป็นส่ิงที่ควรจะเป็นไม่ว่าส่ิงนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตาม และมกัจะเป็น

ส่ิงที่บุคคลในกลุ่มมีความเห็นเหมือน ๆ กนั เช่นการที่บุคคลในสงัคมที่เจริญทางวตัถุ มกัมีค่านิยมที่

ชอบคนที่มีเงินโดยไม่ได้เล็งเห็นถึงคุณธรรมของบุคคล ซ่ึงแตกต่างไปจากสังคมชนบท ที่คนใน

ชนบทไม่ค่อยไดใ้ห้ความสาํคญัของเงินมากกว่านํ้ าใจ ความโอบออ้มอารี เป็นตน้ ค่านิยมเป็นความ

เช่ืออยา่งหน่ึงซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีการใชดุ้ลยพนิิจเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย(ชุดา จิตพทิกัษ,์ 2526, หนา้ 85-

86) 

2.4.แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 Maynard W.Shelly (อา้งอิงในสายพิณ เจริญสุขวฒันา, 2546, หน้า 55 - 56) ความพึงพอใจ

เป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษยค์ือ ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกในทางลบ ความรู้สึกบวก

เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะทาํให้เกิดความสุข ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่

ซับซ้อน และ ความสุขจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ  อาจกล่าวไดว้่าความรูสึก

ทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุขมีความสมัพนัธอ์ยา่งสลบัซบัซอ้น และระบบความสมัพนัธ์

ของความรูสึกทั้งสามเรียกว่า ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือระบบความพงึ

พอใจมีความรู้สึกในทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ จะเห็นไดว้่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึก
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ของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือไดรั้บในส่ิงท่ีบรรลุจุดมุ่งหมายใน

ระดบัหน่ึง และจะลดลงเม่ือจุดมุ่งหมายนั้นไดรั้บการตอบสนอง 

 เทพพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ (2540, หน้า 98) กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจเป็น

สภาวะของความพงึพอใจ หรือสภาวะการมีอารมณ์ในทางบวกที่มีผลเกิดขึ้น เน่ืองจากการประเมิน

ประสบการณ์ของคน ๆ หน่ึง ส่ิงที่ขาดหมายไประหว่างการเสนอให้กบัส่ิงที่ไดรั้บจะเป็นรากฐาน

แห่งความพอใจและไม่พอใจได ้

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ภสัย ุไตรวาสน์ (2550)ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใชบ้ริการ

เคร่ือง เอ.ที.เอ็ม.ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาํนกังานใหญ่ ศึกษาโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บขอ้มูล จาํนวน 250 ตวัอยา่ง สถิติที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ตรวจสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t-test, F-test และ LSD จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้ที่มีอายุ

ต่างกันมีระดบัความพึงพอใจด้านความถูกตอ้ง และด้านบริการเสริม แตกต่างกัน ส่วนลูกคา้ที่มี

การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้างกนั มีระดบัความพึงพอใจ ดา้นสถานที่ ดา้นความสะดวกรวดเร็ว

ดา้นความสะดวกถูกตอ้ง ดา้นบริการเสริมแตกต่างกนั 

 มีนา พรายศรี (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่างความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิต

ของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัเอกชนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ศึกษาโดย ใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาํนวน 490 ตวัอยา่ง สถิติที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test จากการศึกษาพบว่าผูใ้ช้บริการบตัรเครดิตที่มี

จาํนวนบตัรเครดิต ระยะเวลาที่ถือบตัร และวงเงินบตัรเครดิตที่ต่างกนั มีความพึงพอใจในภาพรวม

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นบริการเสริมต่างกนั 

3.วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นประชากรที่มีจาํนวนนับไม่ได้ ( Infinite population) 

กล่าวคือ เป็นประชากรที่ไม่สามารถนับหรือแสดงเป็นประชากรที่ไม่สามารถนับหรือแสดงเป็น

ตวัเลขไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงประชากรกลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท้าํธุรกรรมทางการเงินผ่าน

เคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์(ATM) ของธนาคารกรุงไทย 

 กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท้าํธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ืองบริการทาง

การเงินอิเล็กทรอนิกส์(ATM) ของธนาคารกรุงไทย จาํนวน 400คน 
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3.2 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.ขอบเขตดา้นประชากร: การศึกษาคร้ังน้ี ประชากกรกลุ่มเป้าหมาย คือ ผูท้าํธุรกรรมทาง

การเงินผา่นเคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์(ATM) ของธนาคารกรุงไทยของ 

 2.ขอบเขตด้านเน้ือหา: การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองความพึงพอใจในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินผา่นเคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) 

 3.ขอบเขตด้านระยะเวลา: การศึกษาในคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้มูล และรายงาน โดยดาํเนินการวิจยัศึกษาตั้งแต่

วนัที่ 26 มีนาคม – 17 กรกฎาคม2559  

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น สําหรับศึกษาทศันคติ

โดยรวมและแนวโนม้พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการเคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์(ATM) ของ

ธนาคารกรุงไทย โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1.ทาํการศึกษาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการเคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

(ATM) ของธนาคารกรุงไทยจากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีจะศึกษาเพื่อ

นํามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยกาํหนดขอบเขต และเน้ือหาให้ครอบคลุมกบั

จุดมุ่งหมาย 

 2.สร้างแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อศึกษาทศันคติ และ

พฤติกรรมของผูใ้ชใ้ห้บริการเคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 

โดยแบ่งออกเป็น 4ส่วน 

3.4 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้ในการอธิบายถึงตัวแปรต่าง ๆ (ข้อ

คาํถามต่าง ๆ ) ว่ามีคุณลกัษณะอย่างไร ประกอบด้วยตวัแปรเชิงคุณภาพ (Normal, Ordinal)ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ (Frequency and percentage) และตวัแปรเชิงปริมาณ(Interval, Ratio) ไดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย (mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), ค่าสูงสุด (Maximum) และ ค่าต ํ่าสุด 

(Minimum) 

 2.สถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) เพือ่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานประกอบดว้ย ตวัแปร

อิสระมีจาํนวน 2 กลุ่มทดสอบสมมติฐานดว้ย Independent sample t-test และ ตวัแปรอิสระมีมากกวา่ 

2 กลุ่ม ทดสอบสมมติฐานดว้ย One-Way ANOVA: F-test 
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4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการที่ไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จาํนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 อายุ

อยูร่ะหวา่ง 21 – 30 ปี จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 สถานภาพโสด จาํนวน 214 คน คิดเป็น

ร้อยละ 53.50 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จาํนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 อาชีพรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 รายไดอ้ยูใ่นระดบั 15,001 – 30,000 บาท 

จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 ความถ่ีในการทาํธุรกรรม 3 – 5 คร้ังต่อเดือน จาํนวน 174 คน 

คิดเป็นร้อยละ 43.50 ระยะเวลาในการทาํธุรกรรม ไม่เกิน 2 นาที จาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 

46.75 

 ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลการวจิยัพบวา่ ลูกคา้ท่ีทาํธุรกรรมส่วนใหญ่ ธุรกรรมทางการเงินประเภท

ถอน จาํนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.25 

 ดา้นค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรม ผลการวจิยัพบวา่ ลูกคา้ท่ีทาํธุรกรรมส่วนใหญ่ ไม่เสีย

ค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรม จาํนวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.75 

 ดา้นสถานที่ในการทาํธุรกรรม ผลการวจิยัพบว่า ลูกคา้ท่ีทาํธุรกรรมส่วนใหญ่ทาํธุรกรรมที่

สาขาของธนาคาร จาํนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 

 ดา้นการส่งเสริมการขาย ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ที่ทาํธุรกรรมส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญั

ในเร่ืองที่สามารถใชช้าํระค่าสินคา้และบริการไดต้ามตอ้งการจาํนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 

 ดา้นการใหบ้ริการของพนกังาน Call Center ผลการวจิยัพบวา่ ลูกคา้ท่ีทาํธุรกรรมส่วนใหญ่

ไดรั้บความร่วมมือจาก Call Center อยูใ่นระดบัปานกลางจาํนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.75 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ที่ทาํธุรกรรมส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัใน

เร่ืองสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวก จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 

 ดา้นกระบวนการปฏิบติัการ ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ที่ทาํธุรกรรมส่วนใหญ่ให้ความสาํคญั

ในเร่ืองความปลอดภยัดา้นขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ จาํนวน 188 คนคิดเป็นร้อยละ 47.00 

 ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ไดท้ศันคติและค่านิยม 

 ทศันคติ ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ที่ทาํธุรกรรมส่วนใหญ่ มีทศันคติในเชิงบวก คือพอใจใน

การทาํธุรกรรมผ่านเคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย จาํนวน 

299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.75 
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 ค่านิยม ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ที่ทาํธุรกรรมส่วนใหญ่มีทศันคติในการเป็นธนาคารที่มี

ความมัน่คง จาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 

 ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจของลูกคา้ในการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ืองบริการทาง

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM)ของธนาคารกรุงไทย 

 พบว่า  ความพึงพอใจของลูกค้าในการทํา ธุรกรรมผ่านเคร่ืองบริการทางการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยมีความพึงพอใจในดา้น มีความสะดวกรวดเร็ว คิดเป็น 

4.3175 คะแนน รองลงมาคือ มีความปลอดภยั คิดเป็น 4.2250 คะแนน ตอบสนองตรงความตอ้งการ 

คิดเป็น 4.215 คะแนน ไม่เสียค่าธรรมเนียม คิดเป็น 4.1450 คะแนน และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ดา้น ระบบไม่ขดัขอ้ง คิดเป็น 4.0375 คะแนน 
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5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทอสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคญั 
สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ 0.023   

อาย ุ 0.000   

สถานภาพ 0.000   

ระดบัการศึกษา 0.000   

อาชีพ 0.047   

ระดบัรายได ้ 0.000   

ความถ่ีในการทาํธุรกรรม 0.138   

ระยะเวลาในการธุรกรรม 0.659   

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ประเภทของธุรกรรม 0.000   

ค่าธรรมเนียม 0.365   

สถานที่ที่ทาํธุรกรรม 0.966   

การส่งเสริมการขาย 0.137   

พนกังาน Call Center  0.000   

ลกัษณะทางกายภาพ 0.748   

กระบวนการปฏิบติัการ 0.892   

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้าน อ่ืน ๆ 

ทศันคติ 0.874   

ค่านิยม 0.759   
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5.2 อภิปรายผล 

 การศึกษางานวจิยัในเร่ืองความพงึพอใจในการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นเคร่ืองบริการทาง

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย ได้นําแนวคิดและทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้องมา

ประกอบการอภิปรายผลการวจิยัดงัน้ี 

 1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน  จากการวิจัยพบว่า ลักษณะปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์: เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายไดต่้อเดือน ที่แตกต่างกนั

เท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ืองบริการทางการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย ต่างกัน ซ่ึงมีงานวิจัยท่ีสอดคล้องกันดังน้ี เพศ

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวีระยทุธ พนัธุ์สวสัด์ิ (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวงัน้อย จาํนวน 281 คน  

โดยผลการวิจยัพบว่า เพศ ที่ต่างกนั มีความพงึพอใจในการใชบ้ริการธนาคารแตกต่างกนัอายุระดับ

การศึกษา และอาชีพสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ภสัย ุไตรวาสน์ (2550)ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและ

ความพงึพอใจของลูกคา้ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง เอ.ที.เอ็ม.ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาํนกังานใหญ่ 

จาํนวน 250 คน โดยผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ที่มีอายตุ่างกนัมีระดบัความพึงพอใจดา้นความถูกตอ้ง 

และดา้นบริการเสริม แตกต่างกนั ส่วนลูกคา้ที่มีการศึกษา อาชีพ มีระดบัความพงึพอใจ ดา้นสถานที ่

ด้านความสะดวกรวดเร็วด้านความสะดวกถูกต้อง ด้านบริการเสริมแตกต่างกันสถานภาพ 

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ มีนา พรายศรี (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่างความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัเอกชนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํนวน 

490 คน โดยผลการวจิยัพบว่าผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตที่มีสถานภาพต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจโดย

ภาพรวมและรายดา้น ต่างกนัระดับรายได้ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศรชยั จนัโทวงศ ์ (2553) 

ศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินสาขากันทรารมย ์จาํนวน 400 คน โดย

ผลการวิจยัพบว่าระดบัรายได ้ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน

สาขากนัทรารมย ์ต่างกนั 

 2.ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านส่วน

ประสมทางการตลาด: ประเภทธุรกรรม และ การใหบ้ริการของ Call Center ที่แตกต่างกนัเท่านั้นที่มี

อิทธิพลต่อความพงึพอใจในการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นเคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

(ATM) ของธนาคารกรุงไทย ต่างกนั ซ่ึงมีงานวจิยัที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี ประเภทธุรกรรม สอดคลอ้ง

กบัผลการวิจยัของ มีนา พรายศรี (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่างความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

บตัรเครดิตของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัเอกชนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํนวน 490 คน โดย

ผลการวิจยัพบว่าผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตที่มีจาํนวนบตัรเครดิต ระยะเวลาที่ถือบตัร และวงเงินบตัร
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เครดิตที่ต่างกนั มีความพึงพอใจในภาพรวมดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นบริการเสริมต่างกนั

การให้บริการของ Call Centerสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของจงกล ทองประเสริฐ(2553) ศึกษาเร่ือง

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการให้บริการของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ในเขต

เทศบาลเมือง จงัหวดันนทบุรีจาํนวน 400 คน โดยผลการวิจยัพบว่า บุคลากรที่ให้บริการ ต่างกนัมี

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ต่างกนั 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย 

 1.ประเภทของธุรกรรม ลูกคา้ให้ความสําคญักบัธุรกรรมประเภทถอนเงินเป็นอย่างมาก 

ดังนั้นธนาคารควรพฒันาระบบไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายเงินจากเคร่ือง ATM และเพิ่ม

ความรวดเร็วในการทาํรายการใหดี้ยิง่ขึ้น เพือ่สามารถสนองตรงกบัตอบความตอ้งการของลูกคา้ 

 2.การให้บริการของ Call Center ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทาํธุรกรรมทางการ

เงินผ่านเคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย ดังนั้ น บมจ.

ธนาคารกรุงไทย ควรมีการฝึกอบรม และพฒันาทกัษะ ของพนักงาน Call Center อยา่งสมํ่าเสมอ 

และจดัสรรพนกังานให้เพียงพอต่อการใหบ้ริการ และสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ของลูกคา้ได ้

เพือ่ใหเ้กิดความพงึพอใจสูงสุดในการใชบ้ริการของลูกคา้ ในการทาํธุรกรรม 

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังต่อไป  

 1.ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจพอใจในการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน

เคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแยกเป็นประเภทธุรกรรมที่

ชดัเจน 

 2.ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านเคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย กับลูกคา้ที่ใช้บริการ

ธนาคารพาณิชยอ่ื์น เพือ่นาํมาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชบ้ริการเพือ่ทาํให้ธนาคารกรุงไทย

สามารถสร้างความแตกต่างทางการแข่งขนัได ้

 3.ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก

การให้บริการเคร่ืองบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) เพื่อนําขอ้มูลที่ได้มาปรับปรุงการ

ใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 Factors affecting on grilled buffet restaurant buying decision in the city of 

Bangkok 

วารี   พิกุลทอง1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ความน่าเช่ือถือ และค่านิยม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัทาํการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็นโดยเลือกวธีิแบบตามสะดวก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งที่ใชค้ือ ประชาชนที่

เคยใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ประเภทป้ิงย่างในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน  ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (สถิติ

พรรณนา)  ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด และค่าสูงสุด  

ส่วนสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (สถิติอ้างอิง) โดยใช้สถิติ One Way ANOVA ในการ

คาํนวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 21-30 ปี 

สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ระดบัรายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท  มีอาชีพ

พนักงานเอกชน โดยเฉล่ียแลว้ใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป์ระเภทป้ิงยา่งประมาณเดือนละ 1 คร้ัง 

และมกัใชบ้ริการกบักลุ่มเพื่อน อีกทั้งการศึกษายงัพบว่าผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป์ระเภทป้ิง

ยา่งยงัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั

ในเร่ืองความสะอาดและสดใหม่ของอาหาร  ในด้านราคาจะให้ความสําคญัด้านความคุม้ค่ากบั

คุณภาพของอาหาร ในด้านสถานที่ จะให้ความสําคญัในเร่ืองร้านที่มีทาํเลที่ตั้งซ่ึงมีการเดินทาง

สะดวก ในดา้นการส่งเสริมการตลาด จะใหค้วามสาํคญัในการใหส่้วนลด 50 %  ในดา้นบุคลากร จะ

ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานที่บริการดว้ยความยิม้แยม้ มีอธัยาศยัดี ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ จะให้

ความสาํคญัในเร่ืองความสะอาดภายในร้าน และในดา้นกระบวนการ จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของ

ความรวดเร็วในการเสิร์ฟอาหาร เตรียมอุปกรณ์ ส่วนดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ให้

ความเช่ือถือต่อร้านที่มีการบอกต่อจากคนรู้จกั เพือ่น คนในครอบครัว และมีค่านิยมต่อการใชบ้ริการ

ร้านอาหารบฟุเฟ่ตท์ี่แต่ละบุคคลสามารถเลือกรับประทานอาหารไดต้ามความตอ้งการ จากการ 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และ

อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

คาํสําคญั : บุฟเฟ่ต,์ ป้ิงยา่ง, ร้านอาหาร 

Abstract 

 The purpose of the independent study to study demography , the marketing mixed (7p) ,the 

trust and the individual value  which impact the decision selection on grilled buffet restaurant buying 

and servicing  decision in the city of Bangkok by using the 400 questionnaires .The statistics 

analysis methods are the descriptive statistics ; Frequency : Percentage: Mean: Standard Deviation: 

Maximum: Minimum and the inferential statistics; One-way ANOVA: F-test and t-test for testing 

the hypothesis at 0.05 significant level. 

 The result of this independent study shown that most of the respondents are woman 

,Single,21-30 years, bacherlor of degree, Income greater than or equal 15,001 -20,000 baht, working 

in the government enterprise, use service one time per month  and most of the service to a friend. 

The focus is on freshness and cleanliness of food, reasonable prices on food, a place with convenient 

traffic, 50 % discount, friendly, cleanliness in restaurant and the quick- serve restaurant, word of 

mouth form from friend and family, freedom to choose the menu. 

 The results of hypothesis test revealed that age, education, income, occupation, impact the 

decision selection on grilled buffet restaurant buying decision in the city of Bangkok. 

Key word: Buffet, Grill , Restaurant 
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1.บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคญัของปัญหา 

 จากวถีิการใชชี้วิตของคนไทยที่เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั ส่งผลใหพ้ฤติกรรม ค่านิยมการ

บริโภคอาหารของคนไทยเปล่ียนแปลงไปดว้ย การเลือกใชร้้านอาหารนอกบา้นเป็นหนทางหน่ึงที่

ช่วยอาํนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจาํวนั หรือแม้แต่ในโอกาสพิเศษต่างๆ ร้านอาหารจึง

เสมือนเป็นจุดนัดพบ พูดคุย สังสรรค ์ระหว่างแฟน เพื่อน คนในครอบครัวในหลายโอกาส  เม่ือ

ความตอ้งการใชบ้ริการที่เพิ่มขึ้น ความหลากหลายในการนาํเสนอบริการของร้านอาหารก็มีหลาย

รูปแบบมากขึ้นเช่นกนั 

  ร้านอาหารบุฟเฟ่ต ์(Buffet)  เป็นรูปแบบการขายพร้อมการบริการอาหารซ่ึงมีเอกลกัษณ์ที่

โดดเด่น คือ ผูซ้ื้อสามารถเลือกตกัอาหารรับประทานไดเ้องตามปริมาณและความพอใจ มีการคิด

ค่าบริการเป็นรายหวั ปัจจุบนัร้านอาหารบุฟเฟ่ตก์็มีการนาํเสนออาหารและบริการหลายรูปแบบ เช่น 

บุฟเฟตอ์าหารไทย บุฟเฟตอ์าหารนานาชาติ บุฟเฟตอ์าหารป้ิงยา่ง บุฟเฟ่ตช์าบู บุฟเฟ่ตข์นมจีน บุฟ

เฟ่ตผ์ลไม ้ฯ (รววิรรณ อาจสาํอาง และสุพรรณี เทพอรุณรัตน , 2557 : 44-46) 

 ร้านอาหารบุฟเฟ่ตส์ไตลป้ิ์งยา่งเผยแพร่เขา้มาสูประเทศไทยเม่ือ  10  กวา่ปีที่แลว้ ซ่ึงเดิมอาจ

รู้จกักนัในช่ือ ร้านหมูกระทะ  ร้านเน้ือยา่งเกาหลี ต่อมาก็มีการพฒันาตลาดโดยการนาํเสนอวตัถุดิบ

ที่หลากหลาย มีคุณภาพสูงขึ้น ทาํให้ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคมาอยา่ง

ต่อเน่ืองเห็นไดจ้ากอตัราการเติบโตของตลาดท่ีมีการเติบโตเฉล่ียปีละ 10 %  และตลาดยงัคงมีการ

แข่งขนัทั้งจากผูแ้ข่งขนัรายเก่าและการเขา้มาของผูแ้ข่งขนัรายใหม่  

 จากขอ้มูลขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจที่จะศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แทจ้ริงของ

ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง และเพื่อผูป้ระกอบการธุรกิจที่

เก่ียวขอ้งสามารถนาํผลสรุปจากการวจิยัคร้ังน้ีไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดา้นการปรับปรุงการบริการ  

ปรับเปล่ียนกลยทุธก์ารตลาดใหเ้หมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากที่สุดต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บ ริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2)  เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ และค่านิยมที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.3 กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 สมมติฐานการศึกษา 

 1) ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้อาชีพ 

ความถ่ีในการใชบ้ริการ และความสมัพนัธก์บัผูเ้ขา้ร่วมใชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริม

การตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 3) ปัจจยัส่วนอ่ืนๆ ได้แก่ความน่าเช่ือถือ และค่านิยม ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

 1) ผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูท้ี่สนใจประกอบธุรกิจเก่ียวกบัร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสามารถ

นาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง

ในเขตกรุงเทพมหานครไปใชใ้นการวางแผนหรือปรับเปล่ียนกลยทุธท์างการตลาดได ้

 2) ผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูท้ี่สนใจประกอบธุรกิจเก่ียวกบัร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสามารถ

นาํผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร

บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตกรุงเทพมหานครไปใชใ้นการวางแผนหรือปรับเปล่ียนกลยทุธท์างการตลาดได ้

 3) ผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูท่ี้สนใจจะประกอบธุรกิจเก่ียวกับร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง

สามารถนาํผลการวจิยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ และค่าความนิยมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
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เลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างในเขตกรุงเทพมหานครไปใช้ในการวางแผนหรือ

ปรับเปล่ียนกลยทุธท์างการตลาดได ้

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1) แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 ประชากรศาสตร์ (Demographics) คือ คาํอธิบายของประชากรตามลกัษณะต่างๆ เช่น เพศ 

อาย ุเช้ือชาติ รายได ้อาชีพ เป็นตน้  ในการแบ่งตลาดตามหลกัประชากรศาสตร์นั้นจะส่งผลอยา่งมี

นยัยสาํคญัต่อธุรกิจ ตวัแปรประชากรศาสตร์จึงถูกนาํมาประกอบการพิจารณาส่วนแบ่งตลาด เพราะ

จะทาํให้เกิดความชดัเจนในดา้นความตอ้งการ และพฤติกรรมต่างๆ ของลูกคา้ผูบ้ริโภคมากยิง่ขึ้น 

(นิเวศน์ ธรรมะและคณะ, 2552 : 36-40)  

2.2) แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) ได้แก่ผลิตภณัฑ์ (Product)  ราคา (Price) 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Distribution or Place ) และการส่งเสริมการตลาด( Promotion) เป็นปัจจยั

ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (ปณิศา มีจินดา, 2553 : หนา้ 29) 

 บริการ หมายถึง  กิจกรรมที่ทาํขึ้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลในส่ิงอาํนวย

ประโยชน์ที่ไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาแต่สร้างความพงึพอใจใหก้บัผูบ้ริการ ซ่ึงส่ิงที่ผูซ้ื้อตอ้งการ

มากก่อนการตดัสินใจซ้ือหรือใช้บริการคือความเช่ือถือและความไวว้างใจ  แนวคิดการบริการ 

(Service Concept)  รูปแบบการบริการ ( Service Package)  โดยมีส่วนผสม 3 ดา้น คือ 

• ลกัษณะทางกายภาพ (รูป รส กล่ิน เสียง สมัผสั)  

• ผลประโยชน์ทางความรู้สึก  ความรู้สึกที่มีต่อสินคา้หรือบริการที่ไดรั้บ  

• ผลประโยชน์ทางจิตวทิยา 

 คุณลักษณะของการบริการ (Characteristics of services)  การบริการ คือ การกระทาํ การ

ปฏิบติั พฤติกรรมหรือความสัมพนัธ์ท่ีสร้างผลประโยชน์ทางดา้นเวลา สถานท่ี รูปแบบ หรือดา้น

จิตใจแก่ผูบ้ริโภค และการบริการยงัสามารถเป็นส่ิงที่ถ่ายทอดควบคู่ไปกบัสินคา้ต่างๆดว้ย  (ภูษิต 

วงศห์ล่อสายชล,2555 :105-107)    

2.3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 กิจติมา ลุมภกัดีและไกรชิต สุตะเมือง (2555)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่งจากประชาชนที่เป็นกลุ่มวยัทาํงานที่มีอาย ุ20 ขึ้นไป ที่ใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตใ์นเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง สถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-

Test F-Test และ MRA ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ
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การศึกษา สถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 จาํรัส พุ่มจนัทร์ (2553) ศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ร้านอาหารเน้ือย่างเกาหลีในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี  จาํนวน 400 

ตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งแบบกลุ่มโควตา ( Quota Sampling) และสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Multiple Regression ( Enter , Stepwise) t-test และ F-test จาก

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ต่างกันมีการ

ตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารเน้ือยา่งเกาหลีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 จิตรลดา ฟักป้อมและนิเวศน์ ธรรมมะ(2556) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์

อาหารญี่ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอายรุะหว่าง 15-60 ปี จาํนวน 400 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ การ

แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

สถิติ และหาความสมัพนัธ์ดว้ยการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ จาการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้น

เพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพการสมรสของผูบ้ริโภคที่แตกต่างกนั มี

ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่

แตกต่างกนั ยกเวน้ อาย ุและประสบการณ์ในการรับประทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญี่ปุ่ นแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

3.ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นประชากรที่มีจาํนวนนับไม่ได ้(Infinite Population) ซ่ึงเป็น

ประชาชนที่เคยใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งอยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ตวัแทนผูท้ี่เคยตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

ป้ิงยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

3.2 ขอบเขตการวิจัย 

 1) ขอบเขตดา้นประชากร : การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2) ขอบเขตด้านเน้ือหา : การศึกษาในการคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองของการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา : การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม

และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และรายงานผล โดยดาํเนินการวจิยัศึกษาตั้งแต่ วนัท่ี 27 มี.ค. – 3 

ก.ค. 2559 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ผูว้ิจยัเลือกใช ้คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวดัปัจจยัที่มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.4 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่ใชใ้นการอธิบายคุณลกัษณะของขอ้มูลตวัแปร

เชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย ตวัแปรเชิงคุณภาพ (ค่าความถ่ี (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage)) และ

ตัวแปรเชิงปริมาณ (ค่า เฉล่ีย (Mean), ค่า เ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ,ค่าสูงสุด 

(Maximum), ค่าต ํ่าสุด (Minimum)) 

 2) สถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐานจึงจาํเป็นตอ้ง

ทดสอบความมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ของขอ้มูลที่คาํนวณได้จากกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธี 

Analysis of Variance (ANOVA) 

4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50  อายใุนช่วงระหวา่ง 21 – 30 ปี จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 

38.50 สถานภาพโสด จาํนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 219 

คน คิดเป็นร้อยละ 54.75  ระดบัรายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อย

ละ 46.00 อาชีพพนักงานเอกชน จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 ความถ่ีในการใช้บริการ

ประมาณเดือนละ 1 คร้ัง จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ  33.50 และโดยปกติจะไปใชบ้ริการกบักลุ่ม

เพือ่นจาํนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50  

 ส่วนที่ 2   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะให้ตดัสินใจเลือกใช้บริการจาก

ความสะอาดและสดใหม่ของอาหาร จาํนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 

 ดา้นราคา ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะให้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจากราคาที่

คุม้ค่ากบัคุณภาพของอาหาร จาํนวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 

 ดา้นสถานที่ ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะให้ตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาน

ที่ตั้งของร้านซ่ึงตั้งอยูใ่นที่ที่มีการเดินทางสะดวก จาํนวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 
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 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะให้ตดัสินใจเลือกใช้

บริการจากการใหส่้วนลด 50 %  จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.35 

 ด้านบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่จะให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการ

คุณลกัษณะของพนักงานที่ให้บริการดว้ยความยิม้แยม้ มีอธัยาศยัดี จาํนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.75 

 ด้านลักษณะทางกายภาพ ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่จะให้ตดัสินใจเลือกใช้

บริการจากความสะอาดภายในร้าน จาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 

 ดา้นกระบวนการ ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะให้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจาก

ความรวดเร็วในการเสิร์ฟอาหาร เตรียมอุปกรณ์ จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 

 ส่วนที่ 3   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ และค่านิยม 

 ดา้นความน่าเช่ือถือผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะให้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

จากร้านทีมี่การบอกต่อจากคนรู้จกั เพือ่น คนในครอบครัว จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 

 ดา้นค่านิยม ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะใหต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการจากแต่ละ

คนสามารถเลือกรับประทานอาหารไดต้ามความตอ้งการ จาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 54.02 

 ส่วนที่ 4   ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือพบว่าผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างจากความสด สะอาดของอาหารมากท่ีสุด คือ 4.4450 คะแนน 

รองลงมาคือ ความหลากหลายของเมนูอาหาร ความคุม้ค่าของราคา และการบริการท่ีดีของพนกังาน 

โดยมีคะแนน 4.3233 , 4.3000  และ 4.2225 คะแนนตามลาํดบั ส่วนการตดัสินใจซ้ือจากโปรโมชัน่

ส่งเสริมการขายมีคะแนนนอ้ยที่สุดคือ 4.0675 คะแนน 
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5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1) สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ผลการทดสบสมมติฐาน ค่านัยสําคญั สอดคล้อง 

กับสมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง 

กับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 0.2132   

อาย ุ 0.0007   

สถานภาพ 0.2819   

ระดบัการศึกษา 0.0121   

ระดบัรายได ้ 0.0001   

อาชีพ 0.0135   

ความถ่ีในการใชบ้ริการ 0.6322   

ความสมัพนัธก์บัผูเ้ขา้ร่วมใชบ้ริการ 0.1294   

 

ผลการทดสบสมมติฐาน ค่านัยสําคญั สอดคล้อง 

กับสมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง 

กับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์ 0.9705   

ราคา 0.1800   

สถานที่ 0.9566   

การส่งเสริมการตลาด 0.1882   

บุคลากร 0.1225   

ลกัษณะทางกายภาพ 0.1522   

กระบวนการ 0.8272   
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ผลการทดสบสมมติฐาน ค่านัยสําคญั สอดคล้อง 

กับสมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง 

กับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยอ่ืนๆ  

ความน่าเช่ือถือ 0.3327   

ค่าความนิยม 0.2780   

 

5.2) อภิปรายผล 

       การศึกษางานวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวจิยัดงัน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน จากผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  อาย ุ

ระดับการศึกษา ระดับรายได้ อาชีพ ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึงมีงานวจิยัที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี 

 อายุ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ จิตรลดา ฟักป้อมและนิเวศน์ ธรรมมะ(2556) ศึกษาเร่ือง

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญี่ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา

พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพการสมรสของ

ผู ้บ ริโภคที่ แตกต่างกัน มี ปัจจัยการตัดสินใจเ ลือกใช้บ ริการบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ ปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ อาย ุและประสบการณ์ในการรับประทานบุฟ

เฟ่ตอ์าหารญี่ปุ่ นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ระดับการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจยัของ  จาํรัส พุ่มจนัทร์ (2553) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเน้ือย่างเกาหลีในเขตเทศบาลเมือง

อุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดท้ี่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารเน้ือยา่งเกาหลีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 

 ระดับรายได้ สอดคล้องกับงานวิจยัของ  กิจติมา ลุมภกัดี และไกรชิต สุตะเมือง (2555)  

ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้

ระดบัการศึกษา สถานภาพ ที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟ

เฟ่ตแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 อาชีพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจาํรัส พุ่มจนัทร์ (2553) ศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารเน้ือยา่งเกาหลีในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี จงัหวดั

อุบลราชธานี  จาํนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดท้ี่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารเน้ือยา่งเกาหลีแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 

5.3) ข้อเสนอแนะจากการทําวิจัยคร้ังนี้ 

5.3.1) ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย 

 1) ด้านปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ผูป้ระกอบกิจการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างควรให้

ความสําคญักับการนําเสนอตวัผลิตภณัฑ์และบริการที่เหมาะสมกับอายุของผูใ้ช้บริการ  เพราะ

ผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายในช่วงอายุจะมีการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารท่ีแตกต่างกัน 

ผูบ้ริโภคในช่วงวยัหนุ่มสาวจะมีการตดัสินใจซ้ือได้ง่ายและมักเป็นการซ้ือสินคา้หรือใช้บริการ

ร่วมกบักลุ่มเพื่อน ชอบความสนุกสนาน ดงันั้นผูป้ระกอบกิจการควรทาํการศึกษาพฤติกรรมของ

ผูใ้ชบ้ริการในช่วงอายเุพิม่เติมเพือ่ปรับกลยทุธใ์หเ้หมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคยิง่ขึ้น 

 2) ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา ผูป้ระกอบกิจการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งควร

ให้ความสําคัญกับการนําเสนอตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่ เหมาะสมกับระดับการศึกษาของ

ผูใ้ช้บริการ  เพราะผูบ้ริโภคที่มีความแตกต่างของระดับการศึกษาจะมีการตดัสินใจเลือกบริโภค

อาหารที่แตกต่างกนั โดยเม่ือระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการสูงขึ้นความตอ้งการสินคา้และบริการที่

ดี มีคุณภาพก็จะมีมากขึ้นดว้ย  

 3) ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการรายได ้ผูป้ระกอบกิจการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง

ควรใหค้วามสาํคญักบัการนาํเสนอตวัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเหมาะสมกบัรายไดผู้ใ้ชบ้ริการ เพราะ

ผูบ้ริโภคที่มีระดบัรายไดสู้งยอ่มกาํลงัซ้ือในการบริโภคสูงตามไปไดด้ว้ย และเม่ือมีกาํลงัซ้ือสูงขึ้น

ความตอ้งการสินคา้หรือบริการท่ีดี  อาหารมีคุณภาพยอ่มสูงตามไปดว้ย 

4) ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ ผูป้ระกอบกิจการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งควรใหค้วามสาํคญักบั

การนาํเสนอตวัผลิตภณัฑแ์ละบริการที่เหมาะสมกบัอาชีพของผูใ้ชบ้ริการ  เพราะการเขา้ใจอาชีพ

ของผูใ้ชบ้ริโภคจะทาํใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมการใชชี้วติ เช่น กลุ่มอาชีพพนกังานเอกชน กลุ่มขา้ราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นกลุ่มอาชีพที่มีรายไดเ้ป็นเดือน ดงันั้นกาํลงัซ้ือส่วนใหญ่มกัอยูช่่วงวนัหยดุส้ิน

เดือน เม่ือทราบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเช่นน้ีผูป้ระกอบสามารถที่จะนําไปปรับแผนกลยุทธ์

การตลาดที่เหมาะสมต่อไป 
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5.3.2) ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

 1) ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพือ่เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธก์ารตลาดท่ีสร้างความพงึพอ

แก่ผูใ้ชบ้ริการมากขึ้น 

 2) ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพือ่เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธก์ารตลาดท่ีสอดคลอ้ง

กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสมยิง่ขึ้น 
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ความพงึพอใจการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

MRT Services Satisfaction in Bangkok and its vicinity 

อรอนงค ์กรุดสัมพนัธ์1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผูว้ิจยัทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซ่ึงกลุ่ม

ตวัอยา่งคือ ผูท้ี่ใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRTในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 

คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่ใชใ้นการบรรยายลกัษณะขอ้มูล ทาํการวเิคราะห์โดยใชค้่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด 

(Maximum)ค่าต ํ่าสุด (Minimum) ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน คือสถิติอ้างอิงหรือสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA ในการคาํนวณหาค่า T-Test และ F-

Test ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มีอายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี 

มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได ้เฉล่ีย 10,001 – 20,000 บาท 

โดยมีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการเพือ่ท่องเที่ยว ความถ่ีในการใชบ้ริการอยูท่ี่นาน ๆ คร้ัง ซ่ึงใชใ้น

ช่วงเวลาชัว่โมงเร่งด่วน (06.00 – 09.00 และ 16.30 -19,30) อีกทั้งการศึกษายงัพบว่าผูใ้ชบ้ริการ ให้

ความสําคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์ ที่สําคญัในการให้บริการ

รถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ ความสะดวกรวดเร็ว ในดา้นราคา

จะอยูท่ี่ราคาสูงแต่พอรับไดเ้ม่ือเทียบกบัความสะดวกรวดเร็ว ดา้นช่องทางการให้บริการคือมีสถานี

ใกลก้บัแหล่งชุมชนที่เดินทางสะดวก ดา้นการส่งเสริมการตลาด สาํหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรถไฟฟ้า

ใตดิ้น MRT จะมีส่วนลดตัว๋ภาพยนตร์ มีบุคลากรที่ใหบ้ริการดา้นขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

ซ่ึงมีบริการที่ทนัสมยัสะดวกรวดเร็ว มีระบบการให้บริการท่ีเขา้ใจง่ายมีการแสดงแผนผงัเพื่อบอก

เส้นทาง มีมาตรฐานควบคุมการให้บริการที่มีคุณภาพเหมาะสม ซ่ึงถือว่าเป็นอิทธิพลต่อการสร้าง

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาก

ที่สุด จากการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ ช่วงเวลาที่ใชบ้ริการ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดทางด้านราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

กระบวนการ  และปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้นภาพลกัษณ์ และความน่าเช่ือถือ ที่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพงึ

พอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

คาํสําคญั :ความพงึพอใจ , รถไฟฟ้าใตดิ้น MRT 

Abstract 

 The objective of this study To study the differences of demographic factors Factors of 

marketing mix Factors image and credibility. And the factors influencing satisfaction of service to 

MRT in Bangkok and its vicinity. The research sample is not a probability. The method according 

to convenience The samples Those who use the metro service MRT in Bangkok and its vicinities 

of 400 questionnaires were used to collect data. The statistics used to analyze data. Descriptive 

statistics In order to describe the data. Analyzed using percentage (Percentage) Average (Mean) , 

standard deviation (Standard Derivative) Max (Maximum).Min (Minimum) The statistics used to 

test the hypothesis . According to the statistics or inferential statistics (Inferential Statistics) One 

Way ANOVA statistics used to calculate the T-Test , and F-Test at significance level of 0.05 

 The study found that Most respondents were female. During the last 31-40 years A 

bachelor's degree As private companies, and earn an average of 10,001 to 20,000 baht. The objective 

is to use the service to travel . Frequency of service is seldom used during peak hours ( 06:00 to 

09:00 and 16:30 -19,30 ) The study also found that people who use the service. The focus is on the 

marketing mix product support. The importance of service to MRT in Bangkok and its vicinity is 

convenient. The price is high but acceptable versus convenience. The service channel is a station 

near the community of travelers. Promotion Marketing for customers using metro MRT. There will 

be a discount movie tickets Personnel who provide information quickly and accurately. It offers 

modern convenience. The system provides a simple diagram to show directions. There are standards 

of service quality for money. This is affecting the satisfaction of the service to MRT in Bangkok 

and the surrounding provinces. Testing the hypothesis that demographic factors such as sex, age, 

occupation, income, purpose of use. Frequency of Use Period of Service The marketing mix and 

pricing. Distribution channels Promotion Environmental and other factors, the physical process 

image. And reliability Different influencing satisfaction of service to MRT differ significantly. 
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1.บทนํา 

1.1 ความเป็นมาของปัญหาและความสําคญั 

 ปัจจุบนัแนวโน้มของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการยา้ยถ่ินที่อยู่

อาศยัเขา้มาอยา่งหนาแน่น และอตัราการเพิม่ขึ้นของรถยนตมี์มากขึ้น  เน่ืองจากนโยบาย ณ ช่วงหน่ึง

ของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อกระตุน้ให้ประชากรไดมี้รถยนต์ใชส่้วนตวั  ซ่ึงทาํให้เกิดผลกระทบด้าน

การจราจรที่แออดัในขั้นวิกฤต โดยส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรและดา้นการพฒันา

เศรษฐกิจ 

 จากปัญหาดังกล่าวทางรัฐบาลและเขตกรุงเทพมหานคร จึงพยายามหาแนวทางแก้ไข

สาํหรับปัญหาดา้นการจราจร โดยการสร้างทางยกระดบัต่าง ๆ การขยายถนนเสน้วงแหวน  ตลอดจน

การส่งเสริมการใช้บริการของขนส่งมวลชนเพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอกบัความตอ้งการใช ้ ซ่ึงยงัไม่

สามารถแกไ้ขปัญหาการจราจรที่คบัคัง่ได ้ จึงไดมี้การนาํระบบการขนส่งระบบรางเพื่อเขา้มาช่วย

แกไ้ขสภาพการจราจรให้ดีขึ้น โดยนาํโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือรถไฟฟ้า

ใตดิ้นMRT  เขา้มา 

 รถไฟฟ้ามหานคร  หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เป็นบริการการขนส่งท่ีสะดวก รวดเร็ว 

ตอบสนองความตอ้งการสาํหรับผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการความรีบด่วนในชีวติประจาํวนั เช่น การเดินทาง

ไปทาํงานหรือเรียนหนงัสือ เดินทางเพือ่ท่องเที่ยว   จุดประสงคข์องโครงการรถไฟฟ้ามหานคร เพือ่

เช่ือมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้าอีกระบบหน่ึง เม่ือเปิดให้บริการทั้งโครงการ จะมีสถานีเช่ือมต่อกบั

โครงการรถไฟฟ้าสายอ่ืนๆ ทั้งหมด 18 สถานีไดแ้ก่    1.สถานีหวัลาํโพง 2.สถานีสามยา่น  3.สถานีสี

ลม 4.สถานีสวนลุมพนีิ 5.สถานีคลองเตย 6. สถานีศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ิ 7.สถานี สุขมุวทิ 

8.สถานีเพชรบุรี 9.สถานีพระราม 9  10.สถานีศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 11.สถานีห้วยขวาง 

12.สถานีสุทธิสาร 13.สถานีรัชดาภิเษก 14.สถานีลาดพร้าว  15.สถานีพหลโยธิน  16.สถานีสวน

จตุจกัร 17.สถานีกาํแพงเพชร 18.สถานีบางซ่ือ รถไฟฟ้าวิ่งบริการสูงสุด 18 ขบวน สาํรอง 1 ขบวน 

เปิดใหบ้ริการทุกวนั   ตั้งแต่เวลา  06.00 – 24.00 น.  

 จากการพฒันาเส้นทางดงักล่าวทาํให้มีแนวโนม้สาํหรับการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT 

เพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ ซ่ึงปัญหาที่ตามมาคือ การตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ อาจจะไม่

เพียงพอต่อความต้องการและไม่ตรงกับความคาดหวงัให้แก่ผูใ้ช้บริการได้เท่าท่ีควร  ดังนั้ น 

ขอ้บกพร่องในการบริการด้านต่าง ๆ  จึงจาํเป็นอย่างยิ่งในการนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาปรับปรุงและ

พฒันาการเพือ่ใหก้ารบริการไดดี้ยิง่ขึ้น และสร้างความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการตลอดไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพงึพอใจในการใช้

บริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพงึพอใจใน

การใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

รถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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                      1.3 .กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. การศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได ้

6. วตัถุประสงค์การใช้รถไฟฟ้า

ใตดิ้น MRT 

7.ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

8.ช่วงเวลาที่ใชบ้ริการ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 

1. ผลิตภณัฑ ์

2. ราคา 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด 

5. บุคลากร 

6. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

7. กระบวนการ 

 ปัจจัยอ่ืน ๆ 

 

1. ภาพลกัษณ์ 

2. ความน่าเช่ือถือ 

 
 

 

ตัวแปรอิสระ 

ความพงีพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใต้

ดิน MRTในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ตัวแปรตาม 
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1.4 สมมุติฐานการวิจัย 

 1.ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้วตัถุประสงคใ์นการใช้

บริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ,ช่วงเวลาการใชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ต่างกนั 

 2.ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ,์ราคา,ช่องทางการจดัจาํหน่าย,การ

ส่งเสริมการตลาด,บุคลากร,ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ,กระบวนการ ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความ

พงึพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRTต่างกนั 

 3.ปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์และด้านความน่าเช่ือถือ ที่แตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRTต่างกนั 

1.5 ประโยชน์ของการวิจัย 

 1.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT) นาํผลวิจยัดา้นปัจจยัทางประชาการ

ศาสตร์ในเร่ืองความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟใต้ดิน MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ไปปรับปรุงและพฒันาใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากที่สุด 

 2.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT) นาํผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดในเร่ืองความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟใตดิ้น MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธท์างการตลาด 

 3.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT) นําผลการวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ ใน

เร่ืองความพงึพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไป

เป็นแนวทางในการสร้างภาพลกัษณ์ และความน่าเช่ือถือ 

2. การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของแต่ละบุคคลจะมีคุณสมบติัแตกต่างกนั

ออกไป สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม โดยจดักลุ่มประชากรที่มีลกัษณะเหมือนกนัเขา้เป็นกลุ่มเดียวกนั  

โดยประกอบไปดว้ยตวัแปรทางลกัษณะทางประชากรของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ จาํแนกประชากรออกเป็นกลุ่ม  โดยช้ีให้เห็นถึงประเด็นความ

แตกต่างในดา้นคุณสมบติัทางประชากรระหวา่งบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกนั

ออกไป ประชากรที่มีลกัษณะเหมือนกนั จะมีความคลา้ยคลึงกนัในแง่พฤติกรรม ซ่ึงคุณสมบติัที่

นาํมาใชจ้ดักลุ่ม เรียกว่า คุณสมบติัทางประชากร (Demographic Characteristics)   โดยตวัแปรทาง

ประชากรศาสตร์ที่นาํมาวิจยั คือ เพศ อาย ุ การศึกษา อาชีพ รายได ้วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 

ความถ่ีในการใชบ้ริการ และช่วงเวลาที่ใชบ้ริการ Defleur and Bell-Rokeaoh (1996) ซ่ึงให้แนวคิด
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ทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ว่า บุคคลท่ีมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยูก่ลุ่ม

เดียวกนั บุคคลที่อยูใ่นลาํดบัชั้นทางสงัคมเดียวกนัจะเลือกรับและตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสาร ใน

แบบเดียวกนั และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซ่ึงทฤษฎีน้ี

ไดรั้บการพฒันาจากแนวคิดเร่ืองส่ิงเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-

อาร์ (S-R Theory) การเปล่ียนแปลงดา้นประชากรศาสตร์ช้ีใหเ้ห็นถึงการเกิดตลาดแบบใหม่ขึ้น และ

ตลาดอ่ืน ๆ ก็จะค่อย ๆ หมดไป หรือลดความสําคญัลง การตดัสินใจของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจาก

ลกัษณะ ส่วนบุคคลดา้นต่างๆ ไดแ้ก่อาย ุอาชีพ รูปแบบการดาํเนินชีวติ บุคลิกภาพและแนวความคิด

ส่วนบุคคล พบว่าอายุที่แตกต่างกัน จะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกัน อาชีพของแต่ละ 

บุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความตอ้งการสินคา้ที่แตกต่างกนัรายไดห้รือโอกาสทางเศรษฐกิจ

ของแต่ละบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการที่เขาตดัสินใจซ้ือ) 

2.2 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 เสรี วงษม์ณฑา (2542) อา้งถึง ศกัดา  สุวรรณบริรักษ(์2555 หน้า18) กล่าวว่า ส่วนประสม

ทางการตลาด คือ สินคา้ที่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและขายในราคาที่ผูบ้ริโภคยอมรับ

ได ้และยนิดีจ่ายเน่ืองจากเห็นว่าคุม้ค่า รวมไปถึงสะดวกต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ดว้ยกล

ยทุธ์ในการจูงใจให้เกิดความชอบในตวัสินคา้และเกิดพฤติกรรมการซ้ืออยา่งถูกตอ้ง การส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการหรือแบบครบวงจร หมายถึง การใชกิ้จกรรมการส่งเสริมการ,ตลาดหลาย

รูปแบบให้กลมกลืน ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การขายโดย

พนักงานขาย ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ไม่สามารถขาดตัวใดตัวหน่ึงได้ พนักงานที่

ให้บริการจะทาํหนา้ที่สาํคญัในการเช่ือมโยงส่วนประสมการตลาดตวัอ่ืน ๆ  ให้กลมกลืนกนัในการ

ส่งมอบบริการใหลู้กคา้ 

2.3 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ด้าน ภาพลักษณ์ และด้านความน่าเช่ือถือ 

 การประชาสัมพนัธ์ เป็นงานที่เก่ียวข้องกับภาพลักษณ์และเป็นงานที่มีช่วยเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ต่อหน่วยงานสถาบนั หรือองคก์ร ใหมี้ภาพลกัษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อความรู้สึกนึกคิด

ของประชาชน เพื่อผลแห่ง ช่ือเสียง ความเช่ือศรัทธาจากประชาชนที่มีต่อองคก์รหรือสถาบนั (วิรัช 

ลภิรัตนกุล, 2540, หน้า 81) การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือซ่ึง

องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์องคก์ร ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหาร ภาพลกัษณ์ของพนกังาน 

ภาพลกัษณ์ของสินคา้ และบริการ ภาพลกัษณ์ของวิธีการดาํเนินงานภาพลกัษณ์ของบรรยากาศของ

องค์กร ภาพลักษณ์ ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ในสํานักงาน ภาพลักษณ์ของวฒันธรรม

องคก์ร และภาพลกัษณ์ทางดา้นสงัคม 
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ความน่าเช่ือถือ(Credibility) หมายถึง ความเช่ือถือได ้และความซ่ือสตัยข์ององคก์รที่ให้บริการและ

ตวัผูใ้หบ้ริการเอง ณพล ธนาวชัรากุล(2554, หนา้ 389)  

2.4 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 วิไลลักษณ์  สุวจิตตานนท์  และ สุทิติ  ขัตติยะ(2553,หน้า 137)   กล่าวถึงเร่ืองแนวคิด

เก่ียวกับความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกของบุคคลท่ีได้แสดงออก ในด้านบวกหรือลบ มี

ความสมัพนัธต่์อการตอบสนองต่อส่ิงที่ตอ้งการความรู้สึกพึงพอใจที่จะเกิดขึ้น เม่ือบุคคลไดรั้บหรือ

บรรลุจุดมุ่งหมายในส่ิงที่ตอ้งการในระดบัหน่ึงแลว้ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลง (อนงค ์เอ้ือวฒันา, 

2542) และความพึงพอใจเป็นผลมาจากองค์ประกอบสําคญั 3 ด้าน คือ ความตอ้งการหรือความ

คาดหวงั ของบุคคลแรงกดดนัที่นาํไปสู่พฤติกรรมและการกระทาํและเป้าหมายที่ตอ้งการบรรลุใน

เร่ืองนั้น ๆ กนัธิมา เหลืองอร่าม และคณะ (2545, หนา้13)  ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของความพงึพอใจ

ของลูกคา้ในการใชบ้ริการวา่ เป้าหมายสูงสุดของความสาํเร็จในการดาํเนินงานบริการ ขึ้นอยูก่บักล

ยทุธ์การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้รู้สึกดีและประทบัใจในบริการท่ีไดรั้บจนติด

ใจจึงกลับมาใช้บริการเป็น โดยความน่าเช่ือถือจากลูกคา้เป็นเป้าหมายสําคญั หากธุรกิจสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดย้่อมสร้างความพึงพอใจ ซ่ึงลูกคา้แต่ละคนย่อมมีความพึง

พอใจไม่เหมือนกนัขึ้นอยูก่บัประสบการณ์ในการรับรู้จากการใชบ้ริการนั้นๆ 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 อัจฉราภรณ์  จิรชาติพงศ์ (2556) ศึกษาเร่ือง การให้บริการระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีที่รับ-ส่งผูโ้ดยสารอากาศยานในเมืองของประเทศไทยในมุมมอง

ของผูบ้ริการ ศึกษาโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยไดท้าํการสุ่ม

ตวัอยา่งจากผูใ้ชบ้ริการระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่เป็นคนไทย ซ่ึงเป็น

ผูใ้ชบ้ริการทั้งขาเขา้และขาออก ทั้ง 8 สถานีบริการ ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบ Two-stage sampling 

มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบมี

ระบบจาํนวน 400 ตวัอยา่ง สถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือการแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ย สถิติไค-สแควร์ 

(Chi-square)  

 ผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ชบ้ริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายไุม่เกิน 30 ปี 

สถานภาพโสด สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่ใชบ้ริการฯ ประเภทรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เหตุผลหลกัในการใชบ้ริการคือ ความรวดเร็วและตรงเวลา ส่วนใหญ่ใชบ้ริการในช่วงวนัธรรมดา 

(จนัทร์-ศุกร์) ระหว่างเวลา 06.00-12.00 น. สถานีรถไฟที่ใชบ้ริการมากที่สุดคือ สถานีพญาไท โดย
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ซ้ือตัว๋ผ่านเจา้หน้าที่ขายตัว๋ และใชบ้ริการฯ โดยเฉล่ียจาํนวน 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการที่มีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได ้แตกต่างกนั มีระดบัการรับรู้และความคาดหวงัต่อการใหบ้ริการระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมฯ

แตกต่างกนัในทุกดา้นการให้บริการ และผูใ้ชบ้ริการที่มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ประเภท

รถไฟฟ้า เหตุผลในการใชบ้ริการ บุคคลที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจ ช่วงวนัและเวลาที่ใช้บริการ 

สถานีที่ใชบ้ริการ รูปแบบในการซ้ือตัว๋ผูโ้ดยสาร และความถ่ีในการใชบ้ริการ แตกต่างกนั มีระดบั

การรับรู้และความคาดหวงัต่อการใหบ้ริการระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมฯ แตกต่างกนัในทุกดา้นการ

ให้บริการ อยา่งมีนัยสาํคญั 0.05  นอกจากน้ียงัพบว่าผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัการใชบ้ริการในระดบัสูง 

ในขณะที่มีระดบัการรับรู้จริงในหลายดา้นการบริการอยูใ่นระดบัตํ่า อาทิเช่น การส่งเสริมการตลาด 

จุดบริการเบ็ดเสร็จ และจาํนวนห้องนํ้ าที่มีให้บริการ ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ีสามารถนําไปใช้เป็น

แนวทางในการวางแผนพฒันาและปรับปรุงกลยทุธก์ารใหบ้ริการของระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมฯ 

ให้สามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ อนัจะนาํมาซ่ึงปริมาณการใชบ้ริการที่เพิม่มาก

ขึ้น ตามเป้าประสงคข์องระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมฯ ไดใ้นอนาคต 

 สุเมธ อินคาํเช้ือ(2551) ศึกษาเร่ืองความสามารถในการเขา้ถึงสถานีของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า

ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัน้ีไดศึ้กษาปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อจาํนวนผูโ้ดยสารที่เดินทางเพือ่

เขา้ถึงสถานีรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนและสร้างแบบจาํลองที่ใชพ้ยากรณ์จาํนวนผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชน โดยพจิารณา เสน้ทางจากตน้ทาง เช่น ท่ีพกั ท่ีทาํงาน หา้งสรรพสินคา้ เดินทางเขา้ถึง

สถานีรถไฟฟ้า ทั้งหมด 5 รูปแบบการเดินทาง และทาํการจาํแนกสถานีเป็น 3 ประเภท ศึกษาโดยทาํ

การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช ้แบบสอบถามจาํนวน 1,200 ชุด ถามถึง ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลลกัษณะ

การเดินทาง และข้อมูล คุณลักษณะการใช้พื้นท่ี จากนั้ นจึงนําขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วย

โปรแกรม SPSS และ Minitab ขอ้มูลดังกล่าวถูกใช้ในการสร้างและทดสอบแบบจาํลองทาํนาย

จาํนวนผูใ้ช้บริการของแต่ละสถานี อยู่ในรูปของแบบจาํลองเชิงเส้นถดถอยแบบพหุ (Multiple 

Linear Regression Model) จากจาํนวน ตวัอยา่งที่แบ่งสัดส่วนการใชบ้ริการของรูปแบบ เดินเทา้ รถ

ประจาํทาง รถไม่ประจาํทาง ขบัรถมาจอด และมีคนมาส่ง ร้อยละ 39, 33, 16, 4 และ 8 ตามลาํดบั  

ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรอิสระที่มีอิทธิผลต่อจาํนวน ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า ไดแ้ก่ ระยะห่างจาก

สถานี จาํนวนบา้น ต่อ ตร.กม. จาํนวนสถานประกอบการ ต่อ ตร.กม. จาํนวนสายรถเมล์ และ

ประเภทสถานี แบบจาํลองที่ไดส้ามารถพยากรณ์จาํนวนผูโ้ดยสาร ดว้ยค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 

19.7 เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลจริง และค่า R2 เท่ากบั 0.81 ในขณะที่ เหตุผลดา้นการเลือกใชบ้ริการ

เพื่อเดินทางเขา้สู่สถานีพบว่า อนัดบัแรกคือความสะดวกสบาย รองลงมาคือรวดเร็ว และระยะทาง
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เขา้ถึงสถานีรถไฟฟ้าตามลาํดบั ปัจจยัตวัแปรอิสระดา้นสถานที่ตั้งระยะทาง มีความสัมพนัธ์เร่ือง

จาํนวนผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 

 วิมลศรี แสนสุข (2549) ศึกษาเร่ือง การสาํรวจความพึงพอใจที่มีต่อการใชบ้ริการรถไฟฟ้า

ใตดิ้นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาโดยออกแบบสอบถาม ขนาดตวัอยา่งไดม้าจาก

การคาํนวณสูตรของยาเมเน่ (Yamane) และใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสองขั้นตอน (Two – 

Stage Sampling) วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพวิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

(Statistical Package For Social Science for Window) Version 11.5 โดยหาค่ าความ ถ่ี  ค่ า ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติการทดสอบแบบไคสแควร์ (X2) 

สถิติการทดสอบของแมน-วทินีย ์(Mann-Whitney U Test) และสถิติการทดสอบของครูสคลั-วลัลิส 

(Kruskal-Wallis H Test) 

 ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น  เน่ืองจากรถไฟฟ้าใตดิ้นมีความรวดเร็วและ

ความสะดวกสบาย ทั้งยงัสามารถแกปั้ญหาจราจรที่ติดขดัได ้โดยภาพรวมผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น

มีความพึงพอใจในระดบัมาก เหตุเพราะรถไฟฟ้าใตดิ้นมีส่วนช่วยในการแกไ้ขปัญหาจราจร และ

ผูใ้ชบ้ริการโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ควรขยายเสน้ทางและสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นออกไปในเขต

ปริมณฑล รวมทั้งมีมาตรการหรือแนวทางท่ีทาํให้ราคาค่าบริการถูกลง ซ่ึงถา้ราคาค่าบริการถูกลงก็

คาดว่าจะมีจาํนวนผูใ้ช้บริการเพิ่มมากขึ้ น มีความสัมพนัธ์ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการ

รถไฟฟ้าใตดิ้นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 

3.ระเบียบวิธีการดําเนินงานวิจัย 

3.1 ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  เป็นประชากรที่ มีจ ํานวนนับไม่ได้ (Infinite 

population) คือ กลุ่มประชากรที่ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยมีลกัษณะประชากรหน่วยวิเคราะห์ คือ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใต้

ดิน MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาํนวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ 

W.G. Cochran โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 

(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หน้า74) ใชข้นาดตวัอยา่ง อยา่งน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่า

ร้อยละ โดยมีความผดิพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 95 เพือ่ความสะดวกในการ

ประเมินผล และการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงถือไดว้่า

ผ่านเกณฑ์ตามกาํหนดคือ ไม่น้อยกว่า 384 ตวัอย่าง ซ่ึงตวัอย่างที่ได้นั้นผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบกลุ่ม (ClusterSampling) 
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3.2 ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ กลุ่มคนในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลที่ใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT จาํนวน 400 คน 

 2. ขอบเขตเน้ือหาที่วิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ภาพลกัษณ์, ความน่าเช่ือถือ 

 3. ระยะเวลาการวจิยัคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2559 จนถึง เดือนกรกฎาคม 2559 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการวดัความพึงพอใจของประชากร และนาํ

ผลมาวเิคราะห์ 

3.4 สถิติการวิเคราะห์  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป Analysis Toolpak ใน Microsoft 

Excel เพือ่วเิคราะห์ขอ้มูลตวัแปรต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น 

MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลเก่ียวกับประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) เพือ่ใชใ้นการบรรยายลกัษณะขอ้มูล ทาํการวเิคราะห์โดยใช ้ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ํ่าสุด (Minimum) 

2) การทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจัยได้ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) แบ่ง

ออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

2.1) ใช ้T-Test จาก Two – Sample Assuming Equal Variances เพือ่เปรียบเทียบ

ความแตกต่างของกลุ่มตวัแปร 2 กลุ่ม 

2.2) ใช ้F-Test จาก Anova : Single Factor เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ

กลุ่มตวัแปร  มากกวา่ 2 กลุ่ม 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การนําผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับการวิจยัคร้ังน้ี  

ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่  95%  หรือมี

นัยสาํคญั  ทางสถิติที่ระดบั 0.05  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์  และนาํเสนอในรูปแบบของตารางประกอบ

คาํอธิบาย  โดยเรียงลาํดบัหวัขอ้การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น  4  ส่วนดงัน้ี 
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 ส่วนที่ 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพงึพอใจในการใชบ้ริการ

รถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.25 อายุอยู่

ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 

233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.25 มีอาชีพพนกังานบริษทั จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 มีรายได ้

10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการเพือ่ท่องเที่ยว 

จาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75  ความถ่ีในการใชบ้ริการ นาน ๆ คร้ัง จาํนวน 229 คน คิดเป็น

ร้อยละ57.25 ช่วงเวลาที่ใช้บริการ คือ ชั่วโมงเร่งด่วน (06.00 – 09.00 และ 16.30 – 19.30) จาํนวน 

201 คน คิดเป็นร้อยละ50.25 

 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจ

ในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 การให้บริการเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการมากท่ีสุด 

ผลการวจิยั พบวา่ ความสะดวดรวดเร็ว จาํนวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 88.25 

 ปัจจยัดา้นราคาค่าโดยสาร ผลการวิจยัพบว่า ราคาสูงแต่พอรับไดเ้ม่ือเทียบกบัความสะดวก

รวดเร็ว จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ50 

 ช่องทางการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า มีสถานีที่ใกล้กับแหล่งชุมชนที่ท่านเดินทาง 

จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75  

 การส่งเสริมการตลาด ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ MRT รับส่วนลดตัว๋ภาพยนตร์ จาํนวน 164 

คน คิดเป็นร้อยละ 41 

 ลกัษณะของบุคลากร ผลการวิจยัพบว่า ให้ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง จาํนวน 205 

คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 

 ปัจจยัดา้นกายภาพ ผลการวจิยัพบว่า มีบริการท่ีทนัสมยัสะดวกรวดเร็ว จาํนวน 159 คน คิด

เป็นร้อยละ 39.75 

 ปัจจยัด้านกระบวนการ ผลการวิจยัพบว่า  มีระบบการให้บริการที่เขา้ใจง่ายมีการแสดง

แผนผงัเพือ่บอกเสน้ทาง จาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52  

 ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์  ความน่าเช่ือถือ ที่มี

ผลต่อการสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ผลการวจิยัพบวา่ ความสะดวกรวดเร็ว จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.20 
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 ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ ผลการวิจยัพบว่า มีมาตรฐานควบคุมการให้บริการที่มีคุณภาพ

เหมาะสม จาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25  

 ส่วนที่ 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพงึพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ผลการวิจยัพบว่า มีการบริการที่ทนัสมยั มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

4.0175 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7060 ค่าต ํ่าสุด 2 ค่าสูงสุด 5 
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5.สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 5.1 สรุปผลการวจิยั 

 ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน  ค่านยัสาํคญั สอดคลอ้งกบั    สอดคลอ้งกบั 

  สมมุติฐาน      สมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  

เพศ     0.0162     

อาย ุ     0.0000    

การศึกษา    0.5009      

อาชีพ     0.0013    

รายได ้     0.0039    

วตัถุประสงคก์ารใชบ้ริการ  0.0000    

ความถ่ีในการใชบ้ริการ   0.0045        

ช่วงเวลาที่ใชบ้ริการ   0.0000    

 สมมุติฐานที่ 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์    0.1178      

ราคา     0.0000    

ช่องทางการจดัจาํหน่าย   0.0000    

การส่งเสริมการตลาด   0.0000    

บุคลากร    0.2279      

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาย   0.0000    

กระบวนการ    0.0000    

สมมุติฐานที่ 3  ปัจจยัอ่ืน ๆ 

ภาพลกัษณ์    0.0000    

ความน่าเช่ือถือ    0.01713    

5.2 อภิปรายผล 

 การศึกษางานวิจัยเ ร่ืองความพึงพอใจการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้นําแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปราย

ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
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1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่า ลักษณะปัจจยัด้าน

ประชากรศาสตร์ : เพศ,อาย,ุอาชีพ,รายได้.วตัถุประสงคก์ารใชร้ถไฟฟ้าใตดิ้น MRT,

ความถ่ีในการใชบ้ริการ,ช่วงเวลาที่ใชบ้ริการ ต่างกนั ซ่ึงมีงานวิจยัที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี 

เพศ,อาชีพ สอดคล้องกับผลการวิจยัของ ณัฐกฤษณ  ศรีจิตรพงศ์ (2550) ศึกษาเร่ือง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร  โดยใช้

แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด โดยผลการศึกษาเพศมีผลต่อความพึงพอใจ พบว่าเป็น

เพศหญิงส่วนใหญ่และเป็นพนักงานลูกจา้งบริษทัเอกชน อายุ,รายได้,วัตถุประสงค์ใน

การใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ,ความถี่ในการใช้บริการ,ช่วงเวลาที่ใช้บริการ สอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของอัจฉราภรณ์  จิรชาติพงศ์ (2556) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

จาํนวน 400 ชุด ผลการวิจยัพบว่า อายทุี่ต่างกนั มีระดบัการรับรู้และความคาดหวงัที่

ต่างกัน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่ที่ใช้เพื่อความสะดวก

รวดเร็ว ความถ่ีในการใช้บริการ เฉล่ียสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง ช่วงระหว่างเวลา 06.00-

12.00 น. 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกนั จากการวจิยัพบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสม

การตลาดทีแ่ตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างกัน ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกนัดงัน้ี  ด้าน

ราคา สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ฐิติรัตน์ บาํรุงบา้น (2551) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัการให้บริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขต

กรุงเทพมหานคร(รถไฟฟ้าบีทีเอส) เคร่ืองมือที่ใชค้ือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า

การกาํหนดราคาเหมาะสมกบัความสะดวกรวดเร็ว ด้านส่งเสริมการตลาด  สอดคลอ้ง

กบัผลการวิจยัของ ณัฐกฤษณ์  ศรีจิตรพงศ ์(2550) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ตัรโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร โดยออกแบบสอบถาม พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วน

ใหญ่ตอ้งการส่วนลด เพือ่เป็นสิทธิประโยชน์ที่ไดรั้บ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย,ด้าน

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาย,ด้านกระบวนการ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วิวฒัน์ อุปนิ 

(2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตอ้งการใช้บริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาโดยออกแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดกับความตอ้งการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินให้

ความสาํคญักบัทุกปัจจยัในระดบัมากทุกรายการ 

3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้นภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือ ที่แตกต่างกนั จากการวิจยัพบว่า 

ด้านภาพลักษณ์ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณรงคศ์กัด์ิ  สังฆสาํราญ (2540) ศึกษา
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เร่ือง ความพึงพอใจและทศันคติของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 

ศึกษาโดยแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า การเลือกใช้รถไฟฟ้าใตดิ้น เน่ืองจากมี

ภาพลกัษณ์ที่สะดวกรวดเร็วตรงเวลาเดินทางมาถึงสถานีบริการไดส้ะดวกโดยรถเมล์  

ด้านความน่าเช่ือถือ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กรรณิการ์ โสมา (2551) ศึกษาเร่ือง

ส่งมอบคุณภาพบริการของความแตกต่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวงัคุณภาพ

บริการของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้ามหานคร (mrta) โดยออกแบบสอบถาม ผลการวจิยัพบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่คาดหวงัคุณภาพบริการเพือ่สร้างความน่าเช่ือถือสูงสุด 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย 

 1) ดา้นประชากรศาสตร์คือ ผูใ้ชบ้ริการแต่ละบุคคลมีพื้นฐานทางสังคมและลกัษณะส่วน

บุคคลที่แตกต่างกัน ดังนั้นบรรทดัฐานในการรับรู้และความพึงพอใจในการใช้บริการของแต่ละ

บุคคลยอ่มต่างกนัไปดว้ย  

 2) ดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ตอ้งการมีสถานีท่ีใกลก้บับา้นของ

ตวัเองมากที่สุด การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(mrt) จึงควรมีสถานีเพิม่เติมเพือ่รองรับ

การใช้บริการ และเพิ่มช่องทางการขายบตัรโดยสารมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้มาก

ยิง่ขึ้น มีการส่งเสริมการตลาดโดย การจดัโปรโมชัน่ส่วนลดต่าง ๆ ร่วมกบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถ

สร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพิ่มยิง่ขึ้น และเป็นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน

รู้จกัและตอ้งการใชบ้ริการอยา่งแพร่หลาย 

 3) ด้านปัจจยัอ่ืน ๆ เช่นภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือ ผูใ้ช้บริการคาดหวงัการบริการที่

ทนัสมยัสะดวกรวดเร็ว มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภยั เช่น การตรวจสอบสมัภาระ,การแนะนาํ

ให้ขอ้มูลการเดินทางแก่ผูใ้ชบ้ริการในการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อสร้างความพึงพอใจและสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการใหเ้กิดความคุม้ค่าไดม้ากท่ีสุด 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

 1) เพื่อสามารถนาํผลการวิจยัคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาและปรับปรุง

กลยทุธใ์นการให้บริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ซ่ึงนาํไปสู่ปริมาณการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT 

เพิม่มากขึ้น 

 2) เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัยคร้ังน้ีไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ต่อไป  

 3.) เพื่อนาํขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อวิจยัเร่ืองการตดัสินใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้า

ใตดิ้น MRT ในคร้ังต่อไป   
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ภทัร์ชนก ประตูแกว้,ไกรชิต สุตะเมือง (2556) ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

 ซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล,การตลาดและ

 การส่ือสาร   

วไิลลกัษณ์  สุวจิตตานนท,์สุทิติ ขตัติยะ(2550) พฤติกรรมการรับฟังความพงึพอใจต่อรายการและ

 เทคนิคของสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย,วารสารรามคาํแหงฉบบัมนุษยศาสตร์ 

 ฉบบัมนุษยศาสตร์ (ฉบบัที่1,หนา้137) 
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ความพงึพอใจของลกูค้าในการเข้าใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

สาขาสยามสแควร์จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

Customer satisfaction in the banking services of Bangkok bank 

 Siam square branch Bangkok 

เสาวรส วสัศิริ, ดร.เกรียงไกรยศ พนัธุ์ไทย1 

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

บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ (1) เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของลูกคา้ในการเขา้ใชบ้ริการ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร (2) เพือ่ศึกษาความพึง

พอใจของลูกคา้ในการเขา้ใชบ้ริการ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 ในการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ

แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิ ด้วยวิธีคาํนวณหา 

IOC และใชสู้ตรการคาํนวณของ ยามาเน่ เพือ่คาํนวณหาจาํนวนแบบสอบถามที่จะใชเ้ก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 5,169 คน ประชากรท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามส

แควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากการคาํนวณใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็นโดยใช้

วธีิการสุ่มอยา่งง่าย ไดจ้าํนวนแบบสอบถามที่สมบูรณ์ถูกตอ้งรวมทั้งส้ิน 371 ชุด 

 ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ในการเขา้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) สาขาสยามสแควร์  จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ในการเขา้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) สาขาสยามสแควร์  จงัหวดักรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ดา้น เรียงตามลาํดับ 

ไดแ้ก่ ดา้นพนกังาน ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

 ขอ้เสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังน้ี ผูบ้ริหารธนาคารควรมีการเพิ่มการอบรมพนักงาน 

เน่ืองจากไม่ทราบว่าลูกค้าที่เข ้ามาใช้บริการมีอายุ และระดับการศึกษาอยู่ระดับใด เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทาํงาน และให้พนักงานเกิดความใส่ใจในการให้บริการเพิ่มขึ้น อีกทั้งยงัควร

กาํหนดให้พนักงานศึกษารายละเอียดผลิตภณัฑห์รือบริการประเภทต่าง ๆ  ของธนาคารให้ถ่องแท ้

เพือ่ที่จะไดใ้หร้ายละเอียดหรืออธิบายลูกคา้ให้เขา้ใจได ้โดยจะตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของลูกคา้ 

เม่ือลูกคา้มีความเขา้ใจเป็นอย่างดีก็จะเพิ่มโอกาสในการที่ลูกคา้จะตกลงทาํธุรกรรมต่าง ๆ กับ

ธนาคารต่อไป  
1 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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คาํสําคญั :ความพงึพอใจของลูกคา้ 

Abstract 

 The purposes of research were : (1) to study customer satisfaction in the banking services 

of Bangkok bank Siam square branch Bangkok. (2) to study customer satisfaction in the banking 

services of Bangkok Bank Siam Square Branch Bangkok by demographic. 

 In this research, (Survey Research), a tool used in the research is to query the accuracy of 

the content from the experts. Calculate the way IOC and used a calculation formula of YAMANE 

pharmaceuticals come was trying to calculate the number of queries that will be used to collect data 

from a sample of the population of Bangkok Bank public company limited. Siam Square branch 

Bangkok, which is calculated from the total number of questionnaires that are completed correctly, 

including the end of 371 series. 

 The research found that customer satisfaction in the banking services of Bangkok bank 

Siam square branch Bangkok is well on many levels and is considering a list of aspects found that 

customer satisfaction in the banking services of Bangkok Bank Siam Square Branch Bangkok is on 

Satisfaction levels, both the 3 sequential on the employee side, the reliability and the provide fast 

service.  

 Recommendations from in this research The Bank should have to increase staff training 

because they do not know that customer service age and education level, either to increase 

performance and to provide an employee born in care provider increase. It also should require 

employees to learn more about the different types of products or services of the bank, to acquire in 

order to provide the detail or describe the customer to understand. Be sure to consider the needs of 

the customer. When the customer understands very well, it will increase the likelihood of a customer 

to the transactions with banks. 

 

Keywords: satisfaction of the customer. 
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บทนํา 

 เน่ืองจากในยคุปัจจุบนัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยอยูใ่นภาวะท่ีมีการแข่งขนัทางธุรกิจ

อย่างรุนแรง ลูกคา้ที่ใช้บริการมีทางเลือกในการเลือกใช้บริการทางการเงินได้จากหลากหลาย

ธนาคาร ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยจึงจาํเป็นตอ้งหาวิธีการต่าง ๆ  ในการที่จะตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ผูใ้ช้บริการเพื่อให้ลูกคา้เลือกใช้บริการที่ธนาคารนั้ น ๆ ต่อไป และธนาคาร

สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดใหไ้ดม้ากท่ีสุด อนัจะนาํมาซ่ึงกาํไรซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของ

การประกอบธุรกิจ การหาลูกคา้ใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งการรักษาลูกค้าเดิมของธนาคารเป็นส่ิงที่

ธนาคารพาณิชยท์ุกแห่งพยายามดาํเนินการ โดยพยายามใหก้ารบริการท่ีทาํใหลู้กคา้เกิดความสะดวก 

สบาย รวดเร็ว รวมทั้งสร้างความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ และมีการนาํเอาเทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้มาช่วยให้

เกิดความน่าเช่ือถือ รวมทั้งสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบัธนาคาร ทั้งยงัพยายามขยายการใหบ้ริการทาง

การเงินต่าง ๆ ใหค้รบวงจร  

 ธนาคารกรุงเทพเป็นผูน้าํในการสนบัสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และ SME อีกทั้ง

ยงัมีฐานลูกคา้กวา้งขวางที่สุดในตลาดลูกคา้บุคคล ดว้ยธนาคารกรุงเทพให้บริการแก่ลูกคา้บุคคล

และลูกคา้ธุรกิจเป็นจาํนวนรวมกวา่ 17 ลา้นบญัชี ผา่นสาํนกัธุรกิจและสาํนกัธุรกิจยอ่ยกวา่ 240 แห่ง 

และสาขาทั่วประเทศกว่า 1,200 แห่ง และยงัมีเครือข่ายธนาคารอัตโนมัติท่ีหลากหลาย ซ่ึง

ประกอบดว้ยเคร่ืองเอทีเอ็มและเคร่ืองรับฝากเงินสดอยู่ทัว่ประเทศ บริการธนาคารทางโทรศัพท์ 

ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และธนาคารทางมือถือ ที่ใช้ง่ายและลูกคา้สามารถเลือกทาํธุรกรรมใน

ภาษาไทยหรือองักฤษ ซ่ึงเอ้ืออาํนวยให้ลูกคา้สามารถจดัการเร่ืองการเงินไดอ้ยา่งรวดเร็วตลอด 24 

ชัว่โมง และในขณะเดียวกนั ธนาคารอ่ืน ๆ ต่างก็เร่งพฒันาตวัเองกนัมากขึ้น เพือ่ท่ีจะรักษาฐานลูกคา้

เดิมไวแ้ละสร้างฐานลูกคา้ใหม่ นอกจากทางดา้นผลิตภณัฑท่ี์ทางธนาคารต่างแข่งขนักนัผลิตออกมา

เพือ่ดึงดูดความสนใจจากลูกคา้แลว้ ธนาคารยงัคงใหค้วามสาํคญัทางดา้นการใหบ้ริการที่ดี เพือ่สร้าง

ความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้อีกดว้ย 

 ดังนั้น งานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ มีผลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ในการเขา้ใชบ้ริการของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ใน 3 ดา้นดว้ยกนัหรือไม่ คือ 

ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นพนกังาน และดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ เพือ่นาํผลการวจิยัท่ีไดไ้ป

เป็นขอ้มูลสาํหรับทาํการพฒันาการใหบ้ริการของธนาคารต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในการเขา้ใชบ้ริการ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

สาขาสยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในการเขา้ใชบ้ริการ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

สาขาสยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

สมมติฐานการวิจัย 

 ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพที่มีลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได ้ทาํใหค้วามพงึพอใจในการเขา้ใชบ้ริการธนาคารแตกต่างกนั 

1. เพศที่แตกต่างกนั ทาํใหค้วามพงึพอใจในการเขา้ใชบ้ริการแตกต่างกนั 

2. อายทุี่แตกต่างกนั ทาํใหค้วามพงึพอใจในการเขา้ใชบ้ริการแตกต่างกนั 

3 ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั ทาํใหค้วามพงึพอใจในการเขา้ใชบ้ริการแตกต่างกนั 

4.  อาชีพที่แตกต่างกนั ทาํใหค้วามพงึพอใจในการเขา้ใชบ้ริการแตกต่างกนั 

5. รายไดท้ี่แตกต่างกนั ทาํใหค้วามพงึพอใจในการเขา้ใชบ้ริการแตกต่างกนั 

กรอบแนวคดิในการทําวิจัย 

 ผูว้ิจยักาํหนดตวัแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได ้ตวัแปรตามไดแ้ก่ ความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหนคร และมีรายดา้นดงัน้ี  

 1. ดา้นพนกังาน  

 2. ดา้นความเช่ือมัน่ 

 3. ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

นิยามศัพท์ 

 เพศ หมายถึง ลกัษณะที่บอกวา่เป็นผูห้ญิงหรือผูช้าย 

 อาย ุหมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบนั 

 ระดบัการศึกษา หมายถึง วฒิุการศึกษาสูงสุด 

 อาชีพ หมายถึง การทํางานเพื่อให้เ กิดรายได้มีค่าตอบแทน โดยใช้ความรู้ ทักษะ 

ความสามารถแตกต่างกนัไป 

 รายได ้หมายถึง ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการทาํงาน จากการใชแ้รงงาน ความสามารถ 

 พนักงาน หมายถึง ผูป้ฏิบติัหน้าที่ในธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ตอ้งแต่งกายเรียบร้อย สุภาพเหมาะสมและบริการลูกคา้อยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ

มีจาํนวนพนกังานเพยีงพอต่อการใหบ้ริการลูกคา้ 

 ความน่าเช่ือถือ หมายถึง ความไวว้างใจที่ลูกคา้มีให้กับธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

สาขาสยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงพนักงานสามารถให้บริการไดต้รงตามขอ้กาํหนด
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ของธนาคารสามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้โดยไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้แก่บุคคลอ่ืน รวมถึง

วสัดุอุปกรณ์ภายในธนาคารตอ้งมีความทนัสมยัและพร้อมต่อการใหบ้ริการลูกคา้อยูเ่สมอ 

 ความรวดเร็วในการให้บริการ หมายถึง เม่ือลูกคา้เขา้มาใช้บริการในธนาคารพนักงาน

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ทนัที่ลูกคา้ตอ้งการ ใช้เวลาไม่นาน ไม่เกิดความ

ผดิพลาดและลูกคา้เกิดความพงึพอใจ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาและวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคา้ในการเขา้ใช้บริการธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร” โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการ

วจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ ซ่ึงผูว้จิยักาํหนดวิธีการดาํเนินการวิจยั

ประกอบไปดว้ย การออกแบบงานวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งวิธีการสุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือที่ใช้

ในการวจิยั การสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม การเก็บรวบรวม

ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาํการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ที่มาใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินทุก

ประเภทกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 

5,169 คน (จากรายงานประจาํปี  ธนาคากรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ หวงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 2559) 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้วิจยัในคร้ังน้ีคือ เน่ืองจากการอ้างอิงจากรายงานประจาํปีของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่าในปี 2559 มีจาํนวน

ลูกคา้ที่ใช้บริการจาํนวน 5,169 คน ผูว้ิจยัจึงใช้ตารางการสุ่มตวัอย่างของ YAMANE (อ้างถึงใน 

สุวมิล ติรกานนัท ์2557 หนา้177) พบวา่ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีค่าความ

คลาดเคล่ือน 5% มีอยู ่371 คน ดงันั้นผูว้จิยัจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งน้ีในการวจิยัคร้ังน้ี 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็นโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย 

(Simple random sampling) จากรายช่ือของลูกคา้ที่มาใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 

สาขาสยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นจาํนวน 371 คน 

ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ 

 ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวดั

กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.7 จาํแนกตามอายุ
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พบวา่ ส่วนใหญ่มีอาย ุ25-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 79.8 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่คือ ปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ 73.0 จาํแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 56.6 และ

เม่ือจาํแนกตามรายได ้พบวา่ส่วนใหญ่มีรายได ้20,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.8 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีความ

พงึพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑥𝑥=4.01) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความพงึพอใจของ

ลูกค้าในการเข้าใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ดา้น โดยดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นพนักงาน (𝑥𝑥=4.09) 

ดา้นความน่าเช่ือถือ (𝑥𝑥=4.05) ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ (𝑥𝑥=3.89) ตามลาํดบั 

 ดา้นพนกังาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑥𝑥=4.09) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ที่มี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พนกังานธนาคารแต่งกายเรียบร้อย สุภาพ เหมาะสม (𝑥𝑥=4.28) 

 ดา้นความน่าเช่ือถือ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑥𝑥=4.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พนักงานสามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้โดยไม่เปิดเผยขอ้มูลของ

ลูกคา้แก่บุคคลอ่ืน (𝑥𝑥=4.15) 

ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑥𝑥=3.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พนักงานสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัทีที่ลูกคา้

ตอ้งการ (𝑥𝑥=3.92) 

ส่วนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวดักรุงเทพมหานคร 

 การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการเขา้ใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนั จาํแนกตาม 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้โดยใชส้ถิติ t test กบัตวัแปรเพศ และใชก้ารวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว กบัตวัแปร อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้เม่ือพบความแตกต่าง

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 1 จาํแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ความพงึพอใจ 
เพศชาย เพศหญิง 

   t Sig 
𝑥𝑥 SD 𝑥𝑥 SD 

1. ดา้นพนกังาน 4.18 0.56 4.05 0.65 1.78 0.08 

2. ดา้นความน่าเช่ือถือ 4.09 0.61 4.03 0.77 0.79 0.43 

3. ด้านความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการ 
4.10 0.66 3.95 0.69 1.86 0.06 

รวม 4.12 0.58 4.01 0.66 1.56 0.42 

*Sig < 0.05 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดั

กรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

พนกังาน ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ ไม่แตกต่างกนั 

ตารางที่ 2 จาํแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

ความพงึพอใจ ตํ่ากวา่ 25 ปี 25-40 ปี 40-60 ปี 60 ปีขี้นไป F Sig 

𝑥𝑥 SD 𝑥𝑥 SD 𝑥𝑥 SD 𝑥𝑥 SD 

1. ดา้นพนกังาน 4.22 0.39 4.11 0.66 4.00 0.51    3.67 0.50  2.13 0.10 

2. ด้ า น ค ว า ม

น่าเช่ือถือ 3.81 0.68 4.07 0.76 4.13 0.45    3.67 0.29  2.07 0.10 

3. ด้ า น ค ว า ม

ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร

ใหบ้ริการ 

3.78 0.54 4.00 0.77 4.04 0.58    3.17 0.66  3.69 0.01* 

รวม 3.94 0.41 4.03 0.67 4.06 0.47    3.50 0.46  2.23 0.09 

*Sig < 0.05 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนั มีความพงึพอใจโดยภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพนกังาน

และดา้นความน่าเช่ือถือ ไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ แตกต่างกนั 

 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

578 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

ตารางที่ 3 จาํแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายดา้น 

ความพงึพอใจ 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 

F Sig 

𝑥𝑥 SD 𝑥𝑥 SD 𝑥𝑥 SD 

1. ดา้นพนกังาน 4.34 0.48 4.06 0.63 4.06 0.67 4.11 0.02* 

2. ดา้นความน่าเช่ือถือ 4.46 0.57 4.01 0.76 3.93 0.54 9.18 0.00* 

3. ดา้นความรวดเร็วใน

การใหบ้ริการ 
4.08 0.78 3.86 0.73 3.92 0.76 1.70 0.19 

รวม 4.29 0.55 3.98 0.65 4.00 0.60 5.20 0.01* 

*Sig < 0.05 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ 

ด้านพนักงานและดา้นความน่าเช่ือถือ แตกต่างกัน ยกเวน้ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ไม่

แตกต่างกนั 

ตารางที่ 4 จาํแนกตามอาชีพ เป็นรายดา้น 

ความพงึพอใจ 

รั บ ร า ชก า ร /

พ นั ก ง า น

รัฐวสิาหกิจ 

พ นั ก ง า น

บริษทัเอกชน 

ป ร ะ ก อ บ

ธุรกิจส่วนตวั/

คา้ขาย 

นั ก เ รี ย น /

นกัศึกษา F Sig 

𝑥𝑥 SD 𝑥𝑥 SD 𝑥𝑥 SD 𝑥𝑥 SD 

1. ดา้นพนกังาน 4.06 0.62 4.13 0.67 4.05 0.53 3.89 0.17 0.78 0.51 

2. ด้ า น ค ว า ม

น่าเช่ือถือ 
4.00 0.65 4.07 0.75 4.09 0.75 3.67 0.50 1.13 0.34 

3. ด้ า น ค ว า ม

รวดเร็วในการ

ใหบ้ริการ 

3.83 0.68 3.96 0.68 3.80 0.93 3.67 1.09 1.36 0.25 

รวม 3.97 0.61 4.05 0.64 3.98 0.67 3.74 0.54 1.06 0.37 

*Sig < 0.05 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพ แตกต่างกนั มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นพนกังาน ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ ไม่แตกต่างกนั 

ตารางที่ 5 จาํแนกตามรายได ้เป็นรายดา้น 

ความพงึพอใจ 

น้อยกว่าหรือ

เท่ากบั20,000 

20,001-

50,000 

50,001-

100,000 

ม า ก ก ว่ า

100,000 F Sig 

𝑥𝑥 SD 𝑥𝑥 SD 𝑥𝑥 SD  𝑥𝑥 SD  

1. ดา้นพนกังาน 4.08 0.76 4.10 0.59 4.21 0.35 3.75 0.51 1.74 0.16 

2. ด้ า น ค ว า ม

น่าเช่ือถือ 
4.02 0.90 4.06 0.66 4.05 0.52 4.17 0.52 0.19 0.90 

3. ด้ า น ค ว า ม

รวดเ ร็วใน ก า ร

ใหบ้ริการ 

3.83 0.72 3.93 0.75 4.00 0.74 3.50 0.83 1.90 0.13 

รวม 3.98 0.74 4.03 0.61 4.09 0.45 3.81 0.59 0.80 0.50 

*Sig < 0.05 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ที่มีรายได ้แตกต่างกนั มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นพนกังาน ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ ไม่แตกต่างกนั 

อภิปรายผล 

ผลการวจิยัเร่ือง ความพงึพอใจของลูกคา้ในการเขา้ใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา

สยามแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีประเด็นสาํคญัที่สามารถอธิบายผลเพิม่เติมดงัน้ี 

1. ผลการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ในการเขา้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) สาขาสยามแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพจิารณา

เป็นรายดา้น พบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ในการเขา้ใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

สาขาสยามแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ดา้น เรียงตามลาํดับ ไดแ้ก่ ดา้น

พนักงาน ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกคา้มีความ

ต้องการให้พนักงานธนาคารกรุงเทพให้บริการอย่างถูกต้องแม่นยาํ แต่งกายเรียบร้อย สุภาพ 

เหมาะสม รวมถึงมีจาํนวนพนกังานเพยีงพอต่อการใหบ้ริการดว้ย ดงันั้น ดา้นพนกังาน จึงเป็นอนัดบั

แรกที่ลูกคา้ใหค้วามสาํคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ปริญญา เพชรรุ่งฟ้า และคณะ, (2553) ที่
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ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาบา้นแพว้ จงัหวดั

สมุทรสาคร แต่ไม่สอดคลอ้งกบั หทยัรัตน์ บนัลือ (2556) ที่ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ที่

มีต่อการใหบ้ริการของธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา พบวา่ลูกคา้พงึพอใจดา้นความน่าเช่ือถือ

เป็นอนัดบั 1  

2. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคา้ในการเขา้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ตามขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ จาํแนกตาม 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ 

 2.1 ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์  จงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่มี

เพศแตกต่างกนั พบว่ามีความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา

สยามสแควร์  จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเพราะพนักงานธนาคารให้บริการ

ลูกคา้ทุกเพศดว้ยคุณภาพที่เท่าเทียมกนั ไม่แบ่งแยกเพศใดเพศหน่ึง จึงทาํใหค้วามพงึพอใจของทั้ง 2 

เพศ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วชัราภรณ์ จนัทร์สุวรรณ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจ

ในการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) สาขาพูนผล จงัหวดัภูเก็ต 

พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขา

พูนผล จงัหวดัภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั หทยัรัตน์ บนัลือ (2556) ไดศึ้กษา

เร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน 

สาขาสวนจิตรลดา และเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพ 

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ของธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา และสาขาอ่ืน ๆ  

มากยิง่ขึ้น 

 2.2 ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่มี

อายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานและด้านความ

น่าเช่ือถือ ไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 เน่ืองมาจากลูกคา้ที่มาใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามส

แควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีหลายช่วงอาย ุทาํให้มีพฤติกรรมแตกต่างกนั โดยที่ลูกคา้ที่มีอาย ุ

อาย ุ25-40 ปี กบัอาย ุ60 ปีขึ้นไป  มีความพงึพอใจสูงกวา่ลูกคา้ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 25 ปี และลูกคา้ที่มีอาย ุ

60 ปีขึ้นไป มีความพงึพอใจสูงกวา่ลูกคา้ท่ีมีอาย ุ25-40 ปี ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากลูกคา้ที่มีอาย ุ60 ปีขึ้นไป 

มีประสบการณ์จากการเขา้ใชบ้ริการมากจึงเกิดเป็นความคุน้ชินและพึงพอใจกบับริการท่ีไดรั้บอยู่

เป็นประจาํมากกวา่ลูกคา้ทีมี่อาย ุ25-40 ปี และลูกคา้ที่มีอายตุ ํ่ากวา่ 25 ปี ที่มีประสบการณ์การเชา้ใช้

บริการธนาคารไม่มาก ซ่ึงเป็นช่วงอายทุี่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด อาจเพราะยงัอยูใ่นช่วงวยัรุ่นที่
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ตอ้งการความสะดวก รวดเร็ว มีระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมัย สามารถให้บริการได้ทนัทีที่ลูกค้า

ตอ้งการ จึงทาํให้ความพึงพอใจแตกต่างกนัในด้านความรวดเร็วในการให้บริการ สอดคลอ้งกบั 

หทยัรัตน์ บนัลือ (2556)  ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ที่มีต่อการให้บริการของธนาคารออม

สิน สาขาสวนจิตรลดา พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ

ธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดาต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้อยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนั มีความพงึพอใจท่ีแตกต่างกนั 4 

ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการให้ความมัน่ใจ และดา้น

การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ ส่วนความพึงพอใจอีก 1 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความเป็น

รูปธรรมของบริการ ไม่แตกต่างกนั 

 2.3 ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่มี

ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 โดยที่ลูกคา้ที่มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจมากกว่า ระดบัสูงกว่า

ปริญญาตรี และระดบัปริญญาตรี ตามลาํดบั ทั้งน้ีอาจเพราะ ลูกคา้ท่ีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญา

ตรีมีความเป็นกนัเองกบัพนกังานธนาคารมากกวา่ลูกคา้ที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและระดบัสูง

กว่าปริญญาตรี ที่มีอีโก้สูงและมีความรู้สึกว่าตอ้งแบ่งแยกระหว่างพนักงานผูใ้ห้บริการกบัลูกคา้

ผูรั้บบริการ จึงทาํใหค้วามพึงพอใจนอ้ยกวา่ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี สอดคลอ้งกบั ปริญญา เพชรรุ่ง

ฟ้า และคณะ (2553) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขา

บา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของลูกคา้ต่อ

การบริการของธนาคารออมสิน สาขาบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า ผูใ้ช้บริการที่มีระดับ

การศึกษาแตกต่างกนั มีความพอใจโดยรวมในการใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาบา้นแพว้ จงัหวดั

สมุทรสาคร แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจดา้นกระบวนการและการให้บริการ ดา้น

พนกังาน และดา้นสถานที่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดบัการศึกษาที่แตกต่าง

กนัมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ หรือระดบัความคาดหวงัในการใชบ้ริการธนาคาร ถา้ผลการ

ทาํงานของผลิตภณัฑต์ ํ่ากว่าความคาดหวงั ลูกคา้ก็จะไม่พึงพอใจ ถา้ผลการทาํงานของผลิตภณัฑ์

เท่ากบัความคาดหวงั ลูกคา้ก็จะเกิดความพงึพอใจ และถา้ผลการทาํงานของผลิตภณัฑสู์งกว่าความ

คาดหวงัมาก ลูกคา้ก็จะเกิดความพงึพอใจอยา่งมาก 

 2.4 ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่มี

อาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อธิบายได้ว่า ลูกคา้ที่มีอาชีพรับ

ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจกบัพนกังานบริษทัเอกชน มีลกัษณะการใชชี้วติท่ีคลา้ยคลึงกนั ลกัษณะ
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งานคลา้ยคลึงกนั ทาํใหท้ั้งลูกคา้ทีมี่อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจกบัพนกังานบริษทัเอกชน 

มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกับ อุไรวรรณ จนัท์เจริญวงษ์ และคณะ (2555) ได้

ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย ์ในอาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ไม่แตกต่าง

กนั  และไม่สอดคลอ้งกบั ชญัญวลัย ์เชิดชูกิจกุล (2549) ศึกษาถึงความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการ ณ ศูนยบ์ริการประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สาํนักงานเขต กรุงเทพมหานคร โดย

ไดแ้บ่งความพึงพอใจออกเป็น 3 ดา้นคือ ดา้นพฤติกรรมในการใหบ้ริการ ดา้นอาคารสถานที่ ดา้น

ระบบการให้บริการ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชาชนที่เขา้ไปใชบ้ริการ ณ ศูนยบ์ริการประชาชน

แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จของกรุงเทพมหานคร จาํนวน 408 คน ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ อาชีพ 

สถานภาพสมรส งานที่ไปติดต่อต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีต่างกนั  

 2.5 ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่มี

รายไดแ้ตกต่างกนัมีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกนั อาจเพราะ ลูกคา้โดยส่วนใหญ่มีรายไดท้ี่ไม่สูง

มากนกั เม่ือลูกคา้ไดรั้บบริการของธนาคารฯ แลว้ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในกลุ่มลูกคา้ที่

มีรายไดไ้ม่สูงมากนกัยอ่มไม่คาดหวงัมาก เม่ือกลุ่มส่วนใหญ่ไดรั้บการบริการที่ตอบสนองแลว้เกิด

ความพอใจในระดับมาก การวดัระดับความพึงพอใจจึงมีผลไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั 

ปริญญา เพชรรุ่งฟ้า และคณะ (2553) ศึกษาเร่ืองความพงึพอใจและพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคาร

ออมสิน สาขาบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มี

ความพงึพอใจโดยภาพรวมในการใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร ไม่

แตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะทางทฤษฎี 

ผลการวจิยัเร่ือง ความพงึพอใจของลูกคา้ในการเขา้ใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา

สยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 1. ผูว้จิยัคิดวา่ ผูบ้ริหารธนาคารควรมีการเพิม่การอบรมพนกังาน เน่ืองจากไม่ทราบวา่ลูกคา้

ที่เขา้มาใชบ้ริการมีอาย ุและระดบัการศึกษาอยูร่ะดบัใด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน และ

เพื่อให้พนักงานเกิดความใส่ใจในการให้บริการเพิ่มขึ้น อีกทั้งยงัควรกาํหนดให้พนักงานศึกษา

รายละเอียดผลิตภณัฑห์รือบริการประเภทต่าง ๆ  ของธนาคารให้ถ่องแท ้เพื่อที่จะไดใ้ห้รายละเอียด

หรืออธิบายลูกคา้ใหเ้ขา้ใจได ้โดยจะตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของลูกคา้ เม่ือลูกคา้มีความเขา้ใจเป็น

อยา่งดีก็จะเพิม่โอกาสในการที่ลูกคา้จะตกลงทาํธุรกรรมต่าง ๆ กบัธนาคารต่อไป 
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 2. ผูว้ิจยัคิดว่า พนักงานธนาคารให้บริการอยา่งแม่นยาํโดยตอ้งมีจาํนวนให้เพียงพอต่อการ

ให้บริการลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้ที่มีอาย ุ60 ปีขึ้นไป อาจตอ้งการรับบริการที่รวดเร็ว และตอ้งการรับ

บริการดว้ยความถูกตอ้งแม่นยาํ เพือ่เพิม่ความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ธนาคารยิง่ขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาปัจจยัในดา้นอ่ืน ๆ  ทั้งปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการให้บริการ เพราะว่ามีปัจจยัหลายอยา่งที่เป็นตวักาํหนด ประสิทธิภาพในการ

ใหบ้ริการ 

 2. ควรมีการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการแต่ละประเภทอยา่งเป็นสดัส่วนและอาจเพิ่ม

การสมัภาษณ์ลูกคา้มาประกอบดว้ยเพือ่ใหไ้ดรั้บขอ้มูลที่แทจ้ริง 
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การวเิคราะห์องค์ประกอบปัญหาและอปุสรรคในการจดัทาํและนํางบประมาณไปใช้ของ 

บริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Analyze Factor The Problem and Threats Toward to Prepare 

อรทยั  วานิชดี

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

บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่วเิคราะห์องคป์ระกอบปัญหาและอุปสรรคในการจดัทาํและนาํ

งบประมาณไปใช้ในการวางแผนและควบคุมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ขอ้มูลที่ใชใ้นการวจิยัรวบรวมจากแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ี กลุ่ม

ตวัอยา่งที่ใชใ้นงานวิจยัไดแ้ก่ กลุ่มทรัพยากรประกอบดว้ย พลงังานและสาธารณูปโภค 24 บริษทั 

เหมืองแร่ 2 บริษทั รวม 26 บริษทั โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งจากประชากรทั้งหมดรวม 390 คน

ประกอบดว้ยผูจ้ดัทาํงบประมาณบริษทัละ 5 คน และผูน้าํงบประมาณไปใชบ้ริษทัละ 10 คน โดยมี

อัตราการตอบกลบัของแบบสอบถามจาํนวน 194 คนคิดเป็นร้อยละ 49.74 ของตวัอย่างทั้งหมด  

จากการวิเคราะห์ระดบัปัญหาและอุปสรรคในการจดัทาํและนาํงบประมาณไปใชโ้ดยรวมมีปัญหา

และอุปสรรคระดับมาก โดยปัญหาและอุปสรรคด้านกระบวนการจดัทาํงบประมาณมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ดา้นการนาํงบประมาณไปใช ้   ดา้นกระบวนการจดัทาํงบประมาณปัญหาท่ีมีระดบัมาก

ที่สุดคือ ผูจ้ดัทาํงบประมาณไดรั้บขอ้มูลไม่ถูกตอ้งทาํใหง้บประมาณไม่มีประสิทธิภาพในการนาํไป

ปฏิบติั รองลงมาคือ ผูจ้ดัทาํงบประมาณได้รับขอ้มูลไม่เพียงพอในการจดัทาํงบประมาณทาํให้

งบประมาณขาดความสมบูรณ์ และการปรับปรุงงบประมาณบ่อยคร้ังและไม่ได้ช้ีแจงทําให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งเกิดความขดัแยง้ในการนาํงบประมาณไปปฏิบติั    ดา้นผดิพลาดหรือเกิดความไม่สมบูรณ์

ครบถ้วนในการปฏิบติั รองลงมาคือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตาม

งบประมาณทาํใหง้บประมาณเกิดความลม้เหลว และการ 

นํางบประมาณไปปฏิบติัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ตามที่วางแผนไว ้ทาํให้การปฏิบติังานเกิด

ความผดิพลาด 

คาํสําคญั : กระบวนการจดัทาํงบประมาณ,  กระบวนการนาํงบประมาณไปใช ้

1 นกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
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Abstract 

This research aims to analyze on factor the problems and threats toward to prepare and to 

use of budgeting for planning and controlling of the companies registered in the Stock Exchange of 

Thailand. Data used in this research was collected from questionnaire that was also the tool of this 

research. Sample group used in this research was obtained from resource group consisted of 24 

companies of energy and utility field, 2 companies of mine industry. The total samples were 390 

people obtained from selecting all populations consisted of 5 persons performing budgeting per 

company and 10 persons implementing budget per company. There were 194 respondents of all 

questionnaire calculated to be 49.74% of all samples.   

From analysis on level of problems and threats on toward to prepare and to use of budgeting 

in overall, it was found that the problems and threats were in high level and the highest level of 

problems and threats was problem and threat on budgeting process followed by problem and threat 

on budget implementation.   

For budgeting process, it was found that the highest level of problems was problem that 

persons performing budgeting obtained incorrect data causing such budget inefficient for taking 

action followed by problem that persons performing budgeting obtained insufficient data for 

budgeting therefore such budget was incomplete. In addition, problem of frequent budget 

improvement and lack of providing clarification to related persons  also caused conflict on 

implementing budget.   

For budget implementation, this highest level of problem was providing insufficient 

training on knowledge of budget or ignorance of training causing persons performing budget 

implementation had no actual knowledge and understanding on budget leading to incorrect or 

incomplete performance followed by problem that related agencies provided no cooperation on 

compliance with budget therefore budget was failed and budget implementation was incomplete. 

As a result, operation was incorrect. 

Keywords: Prepare of budgeting process, Use of budgeting process 
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1.บทนํา 

 หน้าที่หลักของการบริหารงานของฝ่ายบริหารประกอบด้วยการวางแผน(Planning) การ

จดัการ(Organizing) การกาํกบั(Directing) และการควบคุม(Controlling) เคร่ืองมือที่มีบทบาทสาํคญั

ต่อผูบ้ริหารในดา้นการวางแผนและควบคุมคือ งบประมาณ(Budgeting) ซ่ึงหมายถึงแผนงานท่ีฝ่าย

บริหารจดัทาํขึ้นสาํหรับงวดเวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคตเป็นลายลกัษณ์อกัษรแสดงรายละเอียดการ

ได้มาและใช้ไปของทรัพยากรของกิจการในรูปของจาํนวนเงิน ปัจจุบนัการดาํเนินธุรกิจประสบ

ปัญหาการแข่งขนัอยา่งรุนแรงและปัจจยัสภาวะแวดลอ้มภายนอกซ่ึงเป็นปัจจยัที่ควบคุมไม่ไดมี้การ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภค การขาดแคลนพลงังาน 

ทาํให้ธุรกิจตอ้งมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้การจดัหาและใชท้รัพยากรต่างๆของกิจการไม่ว่าจะ

เป็นเงินทุน กาํลงัคน เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเม่ือไดด้าํเนินการแลว้ปรากฏผล

ไม่เป็นตามแผนที่วางไว ้ฝ่ายบริหารจะตอ้งหาสาเหตุของปัญหาเพือ่ดาํเนินการแกไ้ข งบประมาณจึง

มีบทบาทสําคญัทั้งในการวางแผนและควบคุม อาทิงานวิจยัของ Joshi(2001) ทาํการศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่งบริษทัในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ในประเทศอินเดียจาํนวนทั้งส้ิน 

60 บริษทัปรากฏวา่เทคนิคที่นิยมใชใ้นการวดัผลปฏิบติังานและเป็นเทคนิคที่ให้ประโยชน์สูงสุดคือ

การจดัทาํงบประมาณ งานวิจยัของ Jahanan Hyvonen (2005) ศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ 

การจดัทาํงบประมาณในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานโดยการวดัผลการปฏิบติังานทาง

การเงิน วเิคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศฟินแลนด ์

จากความสาํคญัและประโยชน์ของงบประมาณดงักล่าว กิจการที่ใชเ้ทคนิคงบประมาณจึงควรทราบ

ถึงปัญหาและอุปสรรคในการจดัทาํและนํางบประมาณไปใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาและ

อุปสรรคดังกล่าว เพื่อให้กิจการสามารถจดัทาํงบประมาณและนาํไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด บริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มท่ีมีมูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพย์

สูงสุด คือกลุ่มทรัพยากรหรือพลงังานซ่ึงจากขอ้มูลของนกัวเิคราะห์บล.กสิกรไทย ณ 4 มีนาคม 2555 

วิเคราะห์ว่าหุน้กลุ่มพลงังานเป็นหุ้นกลุ่มท่ีมีบทบาทต่อตลาดหุ้นไทยมากท่ีสุดในแต่ละวนัจะตอ้งมี

หุน้ในกลุ่มน้ีไม่ตวัใดตวัหน่ึงติด 1 ใน 5 ของหุน้ที่มีมูลค่าการซ้ือขายสูงสุด ผูว้จิยัจึงสนใจในการวิจยั

กลุ่มทรัพยากรเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการจดัทาํและนาํงบประมาณไปใชใ้นการวางแผน

และควบคุม โดยใชก้ารวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัเพือ่นาํไปใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

และอุปสรรคดงักล่าวทาํใหก้ารจดัทาํและนาํงบประมาณไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัทาํและนาํงบประมาณไปใชใ้นการวางแผนและ

ควบคุมของบริษทัซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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2.เพื่อศึกษาองคป์ระกอบปัญหาและอุปสรรคในการจดัทาํและนาํงบประมาณไปใชใ้นการ

วางแผนและควบคุมของบริษทัซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3.สมมติฐานการวิจัย 

โครงสร้างองค์ประกอบปัญหาและอุปสรรคในการจดัทาํและนํางบประมาณไปใช้ของ

บริษัทซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบด้วยองค์ประกอบด้าน

กระบวนการจดัทาํงบประมาณและองคป์ระกอบดา้นกระบวนการนาํงบประมาณไปใช ้

4.วิธีดําเนินการวิจัย 

4.1 ประชากร คือบริษทัในกลุ่มทรัพยากรที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

จาํนวน 26 บริษทั ขอ้มูล ณ 29 กุมภาพนัธ ์2555  

4.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือบริษทัในกลุ่มทรัพยากรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยจาํนวน 26 บริษทั โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งจากประชากรทั้งหมด (Census Method) คิดเป็น

ตวัอยา่งขนาด 100 เปอร์เซ็นต ์รวม 390 คน ประกอบดว้ยผูจ้ดัทาํงบประมาณบริษทัละ 5 คนและ

ผูน้าํงบประมาณไปใชบ้ริษทัละ 10 คน 

4.3 โมเดลองคป์ระกอบในการวจิยัมี 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่  

  4.3.1 องคป์ระกอบขอ้มูลพื้นฐาน 

 (background)มีตวัแปรสงัเกตุได ้4 ตวั ประกอบดว้ย 

 X1 = อาย ุ(age) 

  X2 = ระดบัการศึกษา (education) 

  X3 = ตาํแหน่งงาน (position) 

  X4 = ระยะเวลาในการปฏิบติังาน (time) 

  4.3.2 องคป์ระกอบกระบวนการ 

 จดัทาํงบประมาณ (prepare)มีตวัแปรสงัเกตได ้3 ตวั ประกอบดว้ย 

  X5 =การจดัหาทรัพยากร (resources) 

  X6 = ระบบขอ้มูลข่าวสาร (information) 

  X7 = การกาํหนดสาระสาํคญั (essence) 

  4.3.3 องคป์ระกอบกระบวนการนาํ 

 งบประมาณไปใช ้(use) มีตวัแปรสงัเกตได ้2 ตวั ประกอบดว้ย 

  X8 = ความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัตาม (know) 

  X9 = การมีส่วนรวมและความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน (partake) 
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4.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัทาํและนาํงบประมาณไปใช ้

 ส่วนที่ 3 คาํถามปลายเปิดเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบดว้ยแหล่งขอ้มูลดงัน้ี 

4.5.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยส่งแบบสอบถามทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนไปยงักลุ่มตวัอยา่ง 26 บริษทัจาํนวน 390 ชุด 

4.5.2 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data) เป็นการเก็บขอ้มูลจากแหล่งต่างๆดงัน้ี 

 1.เก็บขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งจากบทความ วารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจยัของ

สถาบนัการศึกษาและสถาบนัวชิาชีพ  

 2.เก็บรวบรวมรายช่ือกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจากรายช่ือบริษทัในกลุ่มทรัพยากรที่จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อนาํเสนอผลการวิจยัจากขอ้มูลที่รวบรวมได้โดยใชเ้ทคนิคสถิติใน

การวเิคราะห์ดงัน้ี 

4.6.1 สถิติเชิงบรรยาย(Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบี่ยงมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายของตัวแปรช้ีวดัองค์ประกอบปัญหาและ

อุปสรรคของผูน้าํงบประมาณไปใชแ้ละตวัแปรช้ีวดัองคป์ระกอบปัญหาและอุปสรรคของผูจ้ดัทาํ

งบประมาณ 

4.6.2 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย(Simple Correlation Analysis) ระหว่างตวัแปรช้ี

วดัองคป์ระกอบขอ้มูลพื้นฐาน องคป์ระกอบปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการจดัทาํงบประมาณ

กบัตวัแปรช้ีวดัองคป์ระกอบปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการนาํงบประมาณไปใช ้

4.6.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อ

ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง การประมาณค่าความเที่ยงและการตรวจสอบความไม่แปรเปล่ียน

ของโครงสร้างองคป์ระกอบโดยใชโ้ปรแกรม LISREL 

4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผูต้อบแบบสอบถาม 194 คนพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 41.2 

รองลงมาอาย ุ26-35 ปี ร้อยละ 35.6 การศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 56.7 รองลงมาการศึกษาระดบั

ปริญญาโทร้อยละ 40.7 ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานร้อยละ 48.5 รองลงมามีตาํแหน่ง
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ผูจ้ดัการแผนก//ส่วนร้อยละ 29.9 มีส่วนร่วมในการจดัทาํและนํางบประมาณไปใช้ร้อยละ 47.9 

ระยะเวลาในการจัดทาํงบประมาณ 1-2 เดือน ร้อยละ 44.6 รองลงมาระยะเวลาในการจัดทาํ

งบประมาณ 3-4 เดือนร้อยละ 31.6  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําและ

นํางบประมาณไปใช้ 

ผลการสํารวจพบว่าระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาํและนํางบประมาณไปใช้

โดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคระดบัมากค่าเฉล่ีย 3.94 โดยปัญหาและอุปสรรคดา้นกระบวนการ

จดัทาํมากที่สุดค่าเฉล่ีย 3.97 รองลงมาได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคด้านการนํางบประมาณไปใช้

ค่าเฉล่ีย 3.89 

โดยด้านกระบวนการจดัทาํงบประมาณพบว่าปัญหาเก่ียวกบั “ผูจ้ดัทาํงบประมาณไดรั้บ

ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งทาํใหง้บประมาณไม่มีประสิทธิภาพในการนาํไปใชป้ฏิบติั” มากที่สุดค่าเฉล่ีย 4.07 

รองลงมาเป็นปัญหาเก่ียวกบั “ผูจ้ดัทาํงบประมาณไดรั้บขอ้มูลไม่เพียงพอในการจดัทาํงบประมาณ

ทาํให้งบประมาณขาดความสมบูรณ์” ค่าเฉล่ีย 4.06 และปัญหาเก่ียวกบั “การปรับปรุงงบประมาณ

บ่อยคร้ังและไม่ไดช้ี้แจงทาํให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเกิดความขดัแยง้ในการนาํงบประมาณไปปฏิบติั” ค่าเฉล่ีย 

4.03 

สาํหรับดา้นกระบวนการนาํงบประมาณไปใชพ้บว่า ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบั “การจดั

อบรมความรู้เก่ียวกบังบประมาณไม่เพียงพอหรือการละเลยการจดัอบรมทาํให้ผูน้าํงบประมาณไป

ปฏิบติัไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังบประมาณอยา่งแทจ้ริง เกิดความผิดพลาดหรือเกิดความไม่

สมบูรณ์ครบถ้วนในการปฏิบติั” มากท่ีสุดค่าเฉล่ีย 3.93 รองลงมาปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับ 

“แนวคิดและกระบวนการของงบประมาณ บุคลากรเฉพาะที่มีหนา้ที่ในการจดัทาํงบประมาณเท่านั้น

ที่เข้าใจ ส่วนบุคลากรอ่ืนๆในองค์กรไม่มีความเข้าใจทาํให้แนวทางในการปฏิบติัและการวดั

ประสิทธิภาพไม่ประสบความสาํเร็จ”ค่าเฉล่ีย 3.91 และปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบั “หน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามงบประมาณทาํให้การนาํงบประมาณไปใชเ้กิดความ

ลม้เหลว” “การไม่ไดรั้บความร่วมมือในการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกนัทาํใหก้าร

ปฏิบติัตามงบประมาณเกิดความขดัแยง้” และ “การนาํงบประมาณไปปฏิบติัไม่ครบถว้นสมบูรณ์

ตามที่วางแผนไว ้ทาํใหก้ารปฏิบติังานเกิดความผดิพลาด” ค่าเฉล่ีย 3.90 เท่ากนั 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

แสดงผลการวเิคราะห์เชิงเน้ือหาดงัน้ี 

 1. การกาํหนดงบประมาณตอ้งใหข้อ้มูลแก่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานของบริษทัไดท้ราบถึง

แนวทางข้อกําหนดในการจัดทาํงบประมาณของบริษัทอย่างชัดเจนเพื่อให้การจัดทาํและนํา

งบประมาณไปใชไ้ม่มีความขดัแยง้กนั 

 2. ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํงบประมาณทาํให้งบประมาณมี

ความคลาดเคล่ือนค่อนขา้งมาก 

 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบงานงบประมาณไม่ไดมี้การจดัอบรมเก่ียวกบัการนาํงบประมาณ

ไปใชท้าํใหเ้กิดความไม่ชดัเจนในการดาํเนินงานดงันั้น การจดัอบรมจึงเป็นส่ิงสาํคญัเพือ่ใหส้มาชิก

ทุกคนในบริษทัมีความรู้ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการจดัทาํและนาํงบประมาณไปใชไ้ดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 4. เม่ือมีการดาํเนินงานตามงบประมาณแลว้ ไม่มีการประเมินผลตามตวัช้ีวดัอยา่งชดัเจนทาํ

ให้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆถูกละเลยไม่ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ข บริษทัควรมีการกาํหนดตวัช้ีวดัที่

ชดัเจนและทาํการวดัประเมินผลอยา่งถูกตอ้งเพือ่ใหก้ารนาํงบประมาณไปใชบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 (Factor 

Analysis and Second Order Confirmatory Factor Analysis : CFA) มีดงัน้ี 

4.1ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบกระบวนการจดัทาํงบประมาณประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

ตวัแปรที่ 1 เรียกวา่ตวัแปร “การจดัหาทรัพยากร (RESOUR)” 

ตวัแปรที่ 2 เรียกวา่ตวัแปร “ระบบขอ้มูลข่าวสาร(INFOR)” 

ตวัแปรที่ 3 เรียกวา่ตวัแปร “กาํหนดสาระสาํคญั(ESSENCE)”  

เพือ่พจิารณาค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy (KMO) =0.887 การ

ทดสอบนยัสาํคญั Bartlett’s Test of Sphericity = 1808.02 พบวา่มีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.01 แสดงวา่ตวั

แปรทั้งหมดมีความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัในขนาดที่เหมาะสมกบัการนาํไปวเิคราะห์องคป์ระกอบได ้

4.2 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบกระบวนการนาํงบประมาณไปใชป้ระกอบดว้ย 2 ตวัแปร

ไดแ้ก่ 

ตวัแปรที่ 1 เรียกวา่ตวัแปร “ความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัตาม (KNOW)”  

ตวัแปรที่ 2 เรียกวา่ตวัแปร “การมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน(PART)” 

เม่ือพจิารณาค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy (KMO) =0.815 การ

ทดสอบนยัสาํคญั Bartlett’s Test of Sphericity = 1290.84 พบวา่มีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.01 แสดงวา่ตวั

แปรทั้งหมดมีความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัในขนาดที่เหมาะสมกบัการนาํไปวเิคราะห์องคป์ระกอบได ้
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4.3 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ภายในระหว่างกนัของตวัแปรสังเกตได ้ (Inter correlation 

coefficient) พบว่ามีค่า Bartlett’s Test of Sphericity ซ่ึงเป็นทดสอบค่าไคสแควร์ของเมตริกซ์

สหสัมพนัธ์มีค่าเท่ากับ 554.339 (p<0.01) แสดงว่าเมตริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรแตกต่างจาก

เมตริกซ์เอกลกัษณ์(Identity Metric) อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติขอ้มูลชุดน้ีมีความเหมาะสมที่นําไป

วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัต่อไปซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ค่าดชันีไกเซอร์ เมเยอร์ ออ

ลคิน  (Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy: KMO) เ ป็นการตรวจสอบควา ม

เหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่งควรมีค่ามากกว่า 0.5 จากผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากบั .816 แสดงว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งมีความเหมาะสมมาก 

4.4 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง 

การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและเปรียบเทียบนํ้ าหนักความสําคญั

ของตวัแปรสังเกตุไดใ้นแต่ละองคป์ระกอบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์สามารถสร้างสเกลองคป์ระกอบ

ปัญหาและอุปสรรคในการจดัทาํและนํางบประมาณไปใช้ในการวางแผนและควบคุมแสดงถึง

ความสาํคญัของแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี 

Background = 0.66(Zage) +0.41(Zedu) +0.66 (Zposition) + 0.21(Ztime)  

Prepare = 0.61(Zresour) + 0.55(Zinfor) + 0.44(Zessence) 

Use= 0.46(Zknow) + 0.47(Zpart) 

5.สรุป 

จากการวเิคราะห์ระดบัปัญหาและอุปสรรคในการจดัทาํและนาํงบประมาณไปใชโ้ดยรวมมี

ปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก 

ดา้นกระบวนการจดัทาํงบประมาณปัญหาท่ีมีระดบัมากท่ีสุดคือ ผูจ้ดัทาํงบประมาณไดรั้บ

ข้อมูลไม่ถูกตอ้งทาํให้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพในการนําไปปฏิบัติ รองลงมาคือผูจ้ดัทาํ

งบประมาณไดรั้บขอ้มูลไม่เพียงพอในการจดัทาํงบประมาณทาํให้งบประมาณขาดความสมบูรณ์ 

และการปรับปรุงงบประมาณบ่อยคร้ังและไม่ไดช้ี้แจงทาํให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเกิดความขดัแยง้ในการนํา

งบประมาณไปปฏิบติั 

ดา้นกระบวนการนาํงบประมาณไปใชปั้ญหาท่ีมีระดบัมากท่ีสุดคือ การจดัอบรวมความรู้

เก่ียวกบังบประมาณไม่เพียงพอหรือละเลยการจดัอบรมทาํใหผู้น้าํงบประมาณไปปฏิบติัไม่มีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบังบประมาณอยา่งแทจ้ริงทาํให้เกิดความผิดพลาดหรือเกิดความไม่ครบถว้นใน

การปฏิบติั รองลงมาคือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไม่ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามงบประมาณทาํให้

งบประมาณเกิดความลม้เหลว 
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การวิเคราะห์องคป์ระกอบทั้งของกระบวนการจดัทาํงบประมาณประกอบด้วย 3 ตวัแปร

ไดแ้ก่ ตวัแปร “การจดัหาทรัพยากร(RESOUR)” ตวัแปร “ระบบขอ้มูลข่าวสาร (INFOR)” “กาํหนด

สาระสาํคญั(ESSENCE)” และองคป์ระกอบของการนาํงบประมาณไปใชป้ระกอบดว้ย 2 ตวัแปรคือ 

“ความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัตาม(KNOW)” “การมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากหน่วยงาน

อ่ืน(PART)” มีนัยสําคญัทางสถิติแสดงว่าตวัแปรทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ระหว่างกันในขนาดที่

เหมาะสมกบัการนาํไปวเิคราะห์องคป์ระกอบได ้ตามสมมติฐานการวจิยัที่ไดต้ั้งไว ้
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คมกฤช  บุดดีเลิศ 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมบริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคือ 

กลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

1. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วน 

2. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของส่วนประสมการตลาด  

3. เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม บริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)      

โดยผูศึ้กษาไดก้าํหนดวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวกได้

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ที่มีความตอ้งการในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม บริษทั แอล.พี.เอ็น. ดี

เวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ทาํการเก็บรวมรวมขอ้มูลระหว่างวนัที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง

วันที่  12 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย และทาํการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ด้วยวิธีการ

วิเคราะห์เชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่าต ํ่าสุด ค่าสูงสุด และการวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน คาํนวณหาค่า t-test และค่า One-Way Analysis 

of Variance (F-Test) ที่มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผลจากการวิจยั พบว่า ความแตกต่างทางดา้น 1.ปัจจยัส่วนบุคคล เก่ียวกบั เพศ อาย ุอาชีพ 

รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และจาํนวนผูอ้ยูอ่าศยั  2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เก่ียวกบั 

ผลิตภณัฑ ์ราคา ทาํเลที่ตั้ง การส่งเสริมการตลาด และบุคคลากร และ 3.ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ บุคคลมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจ จุดประสงคใ์นการตดัสินใจ ส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน และความ

ปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีในการเขา้อยู่อาศัย     มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม บริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)    ที่ต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ 

คาํสําคญั : การตดัสินใจเลือกซ้ือ,คอนโดมิเนียม,แอลพเีอ็น 
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Abstract 

This study aimed to investigate the factors that influence the decision to buy a 

condominium, L.P.N. Development PCL. in  Bangkok area  population of the study. The population 

there is a need to buy a condominium L.P.N. Development PCL. in  Bangkok area  with the objective 

of the research is as follows. 

1. To study the factors affecting condominium buying decisions of consumers in L.P.N. 

Development PCL.  

2. To study the differences of personal factors   

3. To study the differences of mix marketings   

The study the differences in other factors affected condominium buying decision of 

consumers in L.P.N. Development PCL.. Moreover, the group sampling is the population group 

with the requirement to buy condominiums in L.P.N. Development PCL.. In addition,  the 

researcher has determined the method to select the group sampling with random of convenience 

selection for totally 400 people. Similarly, all of them have the requirement to buy condominium in 

L.P.N. Development PCL. Significantly, this research has gathered information between 23 July, 

2016 and 12 November, 2016 with analyzing information by using Microsoft Office 

program. Besides, the questionnaire is the tool of this research and it has analyzed information by 

using the descriptive statistics with the method of quality analysis , such as Frequencies , 

Percentages , the method of quantity analysis , such as Means , Standard Aviation , the lowest , the 

highest and the method of inferential statistics , such as calculation of t-test and One-Way Analysis 

of Variance (F-Test) with the significance level of 0.05. 

According to the result, it was found the differences as this following: 1. Personal factors 

about genders , ages , occupations , salary per month , education level and inhabitant numbers  2. 

Mix marketing about products, prices , locations , marketing promotion and personnel and 3. Other 

factors , such as influenced people affected to decision making , objectives in decision making , full 

facilities , safety and well-beings for moving to stay. Then, it was found that all of these factors 

have affected to the condominium buying decisions of consumers in L.P.N. Development PCL. in 

differences way with significance. 

Keywords : Buying Decisions, Condominium, L.P.N. Development. 
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บทนํา 

ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์ความคึกคกัเป็นอย่างมาก ทั้งใน

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และดว้ยจากปัจจยับวกที่อตัราดอกเบี้ยนโยบายอยูใ่นระดบัตํ่า การแข่งขนัการ

ปล่อยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท่ี์ดูว่าจะอาศยัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) เป็นจุดขาย ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นภูมิภาค ซ่ึงมีอตัราการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง

นอกจากจะมีสาเหตุมาจากการเติบโตของกิจกรรมเศรษฐกิจในภูมิภาค และการที่ประเทศไทยกา้ว

เข้าสู่ AEC ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นกิจกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของเพื่อนบา้น 

นอกจากจะรองรับความตอ้งการที่อยู่อาศัยของคนในประเทศแล้ว ยงัเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยงั

ชาวต่างชาติที่ตอ้งการซ้ืออสังหาริมทรัพยใ์นไทยรับกระแส AEC เพื่อเป็นการลงทุนและเพื่ออยู่

อาศยัดว้ย   

ปี 2559  ตลาดที่อยูอ่าศยัของไทยก็ยงัคงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  ราคาที่อยูอ่าศยัยงัสูงขึ้น

ตามตน้ทุนการก่อสร้างที่ปรับสูงขึ้น แต่อัตราดอกเบี้ ยที่ยงัต ํ่าและการแข่งขนัปล่อยสินเช่ือของ

ธนาคารพาณิชยเ์ป็นปัจจยัสําคญัในการขบัเคล่ือนกาํลังซ้ือ โดยกาํลังซ้ือภายในประเทศเป็นตัว

ขบัเคล่ือนหลกัในตลาด กลุ่มที่เติบโตมากเป็นกลุ่มคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

และสาํหรับทิศทางในปี  2558-2559 คาดว่าตลาดที่อยูอ่าศยัของไทย ยงัมีโอกาสขยายตวัไดอี้กมาก 

จากปี 2558 จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจในระดบัตน้ ๆ 

ประกอบกับสภาพแวดล้อม เอ้ืออาํนวยต่อการที่จะมีคนต่างชาติเขา้มาลงทุน  ซ่ึงส่งผลให้มีการ

ขยายตวัในดา้นการใชป้ระโยชน์ที่ดิน มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นผูบ้ริโภค โดยจะมีกลุ่มผูบ้ริโภคที่

เป็นชาวต่างชาติมากขึ้น อยา่งไรก็ตาม รูปแบบการอยูอ่าศยัในอนาคตของกลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศ

จะเปล่ียนไป จะเน้นในเร่ืองของการทาํท่ีอยู่อาศัยในเชิงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การประหยดั

พลงังาน และความปลอดภยัมากขึ้น ขนาดของครอบครัวจะมีขนาดเล็กลง ที่อยูอ่าศยัจะมีขนาดเล็ก

ลง แต่มีประโยชน์ใชส้อยมากขึ้น การเดินทางในอนาคตจะสอดคลอ้งกบัที่อยูอ่าศยั สะดวกในการ

เดินทางเป็นส่วนใหญ่  

จากขอ้มูลที่กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นว่า คอนโดมิเนียม เป็นอสังหาริมทรัพยท์ี่มีผูนิ้ยมซ้ือกนั

มากท่ีสุดในปัจจุบนัจากการซ้ือเพื่ออยูอ่าศยัหรือเพื่อการลงทุน โดยเฉพาะประชากรในเมืองหลวง 

ซ่ึงมีราคาไม่แพงหนัก และอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน  ใกลร้ะบบการขนส่ง การเดินทางที่สะดวกสบาย  

ประกอบกบัแบบแผนการใชชี้วติของคนรุ่นใหม่ แตกต่างจากคนรุ่นเก่า เพราะมีแนวคิดท่ีมองวา่การ

ใชชี้วติในคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง ท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง เพราะไม่ตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์

และส่ิงอาํนวยความสะดวกในการอยูอ่าศยัมาก ดงันั้นในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาจึงพบวา่มีโครงการ

และคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นมากมายหลายระดบั โดยมีระดบัราคาที่หลากหลาย ตั้งแต่ถูกสุดจนถึงแพง
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สุด  ขึ้นอยูก่บัรูปแบบ และส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในคอนโดมิเนียม  และภูมิทศัน์ของหอ้งและ

โครงการ    

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม บริษทั แอล.พ.ีเอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

2. เพือ่ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ที่มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม                

บริษทั แอล.พ.ีเอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมบริษทั แอล.พ.ีเอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานการวิจัย 

1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

2.ลกัษณะพฤติกรรมศาสตร์ที่แตกต่างมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

3.ส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

ประโยชน์ของการวิจัย  

1. ผู ้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่ เ ก่ียวข้อง สามารถนํา

ผลการวิจัยด้านปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม บริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ไปใชป้ระโยชน์ใน

การทาํการตลาดกบักลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานคร 

2. ผู ้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่ เ ก่ียวข้อง สามารถนํา

ผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 

บริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างฐาน

การตลาดใหก้บัธุรกิจ ในการกาํหนดกลยทุธท์างการตลาด  

3. ผู ้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่ เ ก่ียวข้อง สามารถนํา

ผลการวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืน ๆไดแ้ก่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

บริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) สามารถนาํขอ้มูลไปประยกุตใ์ชใ้ห้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

598 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

กรอบแนวความคดิงานวิจัย 

             ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือบริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอป

เมนท ์จาํกดั (มหาชน)  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมทฤษฏี แนวคิด จากตาํรา เอกสาร 

บทความทางวชิาการ และงานวจิยัวทิยานิพนธ ์ดุษฏีนิพนธ ์ที่เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล   

ศิริพันธ์ ถาวรทวีวงษ์ (2553, หน้า 2 - 37 ) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่

ทาํการศึกษาเก่ียวกับขนาดและจาํนวนคนท่ีมีอยู่ในแต่ละสังคม แต่ละภูมิภาค  และระดับโลก 

ปัจจยัด้านบคุคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• สถานภาพ 

• ระดบัการศึกษา 

• รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

• อาชีพ 

 
ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

• ผลิตภณัฑ ์

• ราคา 

• ช่องทางการจดัหน่าย 

• การส่งเสริมการตลาด 

 

 
พฤติกรรมในการซ้ือ 

•  ผูมี้ส่วนในการตดัสินใจซ้ือ 

•   ระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือ 

•   ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

•   รูปแบบการซ้ือ 

 

 

 

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมบริษทั 

แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) 
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นอกจากน้ียงัศึกษาเก่ียวกบัการกระจายตวัในดา้นพื้นที่ของประชากร รวมทั้งการเปล่ียนแปลงใน

จาํนวนคน การกระจายตวัของคน และองคป์ระกอบต่างๆ ของประชากร ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการเจริญพนัธุ์ 

การตาย การอพยพ และการเคล่ือนไหวทางสงัคม 

องคป์ระกอบของประชากร ประกอบดว้ย 

1. อายแุละเพศ (Age and Sex Composition) เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานของประชากร  การ

กระจายตวัทางดา้นอายแุละเพศของประชากรในพื้นท่ีหน่ึงในช่วงระยะเวลาหน่ึง  

2. สถานภาพสมรส (Marital status) คือ สถานภาพของบุคคลว่าเป็น โสด สมรส หยา่ร้าง 

หรืออยูด่ว้ยกนัโดยสมคัรใจ  

3. ที่อยูอ่าศยัเมือง-ชนบท (Urban – Rural Composition) สามารถนาํไปคาดการณ์ถึงอตัรา

การเกิด อัตราการตาย และแบบแผนการอพยพของประชากรได้ เพราะประชากรที่

อาศยัอยูใ่นชนบทนิยมการมีลูกมากหรือมีขนาดครอบครัวใหญ่ 

แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนการตลาด 

พิบูล  ทีปะปาล (2549,หน้า 122-240) กล่าวไวว้่า การวางแผนพฒันากลยทุธ์ส่วนประสม

ทางการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมายนั้น ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย

องคป์ระกอบ 4 อยา่ง คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

ผลิตภัณฑ์ เป็นองค์ประกอบหลักสําคญัและเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาส่วนประสม

การตลาด นักการตลาดแบ่งผลิตภณัฑ์ออกเป็น 5 ระดับ คือ ประโยชน์หลัก ผลิตภณัฑ์พื้นฐาน 

ผลิตภณัฑท์ี่คาดหวงั ผลิตภณัฑค์วบ และผลิตภณัฑใ์นอนาคต ผลิตภณัฑท์ุกชนิดสามารถแบ่งออก

ไดเ้ป็น 2 แบบ คือ  

การแบ่งตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์โดยถือความคงทนถาวร ได้แก่  

สินคา้ไม่คงทน สินคา้คงทนและบริการ และการแบ่งตามลกัษณะการใชแ้ละรูปแบบการซ้ือ 

ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ สินคา้เพื่อการบริโภค ไดแ้ก่ สินคา้สะดวกซ้ือ เปรียบเทียบซ้ือ 

เจาะจงซ้ือ และไม่ไดแ้สวงซ้ือ สินคา้เพือ่การอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ วสัดุและช้ินส่วนประกอบ  

สินคา้ประเภททุน วสัดุส้ินเปลืองและบริการบริษทัส่วนใหญ่มีผลิตภณัฑห์ลายรายการ เพือ่

ความสะดวกในการบริหาร ซ่ึงไดจ้ดัรวมผลิตภณัฑอ์อกเป็นกลุ่มๆ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนับางอยา่ง 

แต่ละกลุ่มเรียกวา่ สายผลิตภณัฑ ์และสายผลิตภณัฑห์ลายสายรวมกนัเรียกวา่ ส่วนประสมผลิตภณัฑ ์

ในการตดัสินใจเก่ียวกับการจดัองคป์ระกอบส่วนประสมที่เหมาะสม จะตอ้งพิจารณา 4 ดา้น คือ 

ดา้นความกวา้ง ความยาว ความลึก และความสอดคลอ้งกนั  
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แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ 

 พิบูล  ทีปะปาล (2549, หน้า104 - 107) กล่าวว่า กระบวนการของพฤติกรรมของมนุษยมี์

ลกัษณะคลา้ยกนั 3 ประการ ดงัน้ี 

1.พฤติกรรมจะเกิดขึ้ นได้จะต้องมีสาเหตุทาํให้เกิด หมายความว่า การท่ีเราจะแสดง

พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมานั้น จะตอ้งมีสาเหตุทาํให้เกิดและส่ิงซ่ึงเป็นสาเหตุก็คือ ความ

ตอ้งการทีเ่กิดขึ้นในตวัคนนัน่เอง 

2.พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดจ้ะตอ้งมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้ หมายความวา่ เม่ือคนมีความตอ้ง

เกิดขึ้นแลว้ คนก็ปรารถนาทีจ่ะบรรลุถึงความตอ้งการนั้น หากมีความตอ้งการมากก็จะกลายเป็นแรง

กระตุน้หรือแรงจูงใจ ใหแ้สดงพฤติกรรมต่างๆเพือ่ตอนสนองความตอ้งการที่เกิดขึ้น 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  

สรวีย์   วิศวชัยวัฒน์  และ ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง (2554) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร หลงัวกิฤตนํ้ าท่วมปี 

2554  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 420 คน 

สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

ม า ต ร ฐ า น  ( Standard  Deviation) ร ว ม ทั้ ง ใช้  Independent Sample T – test  F – test  (One way 

ANOVA) และ Multiple  Regression Analysis (MRA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยกาํหนด

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.005  จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมหลงัวิกฤตนํ้ าท่วมปี 

2554 ที่แตกต่างกนั 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด  

นิธิวดี  สุขโหมด และ กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดและพฤติกรรมที่ มี ต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผู ้อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

400 คน  และการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการประเมินผล 

โดยใชส้ถิติแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ANOVA, T – test , F – 

test ในการวเิคราะห์ จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ พฤติกรรมศาสตร์  

ญิญญาพัฒน์  สุนทรศักดิ์  (2555) ศึกษาเร่ือง รูปแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายใน

คอนโดมิเนียมระดบักลาง กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้ามหานครสายสีนํ้ าเงิน เคร่ืองมือที่

ใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ที่กาํหนดไวค้ือ 0.80 สถิติที่ใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติ chi 

– square จากการศึกษาพบว่า ผูอ้าศยัตอ้งการรูปแบบคอนโดที่สวย โครงการมีความมั่นคง การ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว รูปแบบบรรยากาศภายนอกคอนโดเหมือนบรรยากาศในเมือง 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวจิยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม บริษทั ศุภาลยั 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม  

ประชากร 

กลุ่มประชากร ไดแ้ก่ ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูท้ี่มีความตอ้งการในการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

โดยกาํหนดสัดส่วนของประชากรที่ตอ้งการสุ่ม 50% ระดบัความเช่ือมัน่ 95% Z = 1.96 ค่า

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% จึงไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 384 คน  

ใชสู้ตรการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง W.G. Cochran (1953) (ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาด 

เคล่ือนไม่เกิน 5%)  

ตามสูตรดงัน้ี n = P(1−P)(Z)2

E2
  ผูว้ิจยัจะเลือกตวัอยา่งตามสะดวกในแต่ละพื้นท่ี เช่น 

ตามสาํนกังานขายโครงการต่างๆ ของ บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) ที่ไดก้าํหนดไว ้ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

โดยแบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้มูลต่างๆจาํนวน 4 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปัจจยัอ่ืนๆ  

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลทุติยภูมิ  จากการเก็บรวมรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากงานวิจยัในอดีตที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัที่มี

ผลต่อการตดัสินใจ และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารวิชาการ วารสาร ส่ิงตีพิมพ ์และขอ้มูลที่

เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

ขอ้มูลปฐมภูมิ  จากเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจากผูต้อบแบบสอบถาม 

การจัดทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ทดสอบแบบสอบถามที่ไดอ้อกแบบไว ้(Pretest) และดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องของ

แบบสอบถาม พร้อมตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Validity) ของแบบสอบถามดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิแอล

ฟ่าของ Cronbach 

2. นาํแบบสอบถามที่แกไ้ขขอ้บกพร่องเรียบร้อยแลว้ออกเก็บขอ้มูลจริง 

3. นาํแบบสอบถามที่เก็บขอ้มูลแลว้ตรวจสอบความสมบูรณ์ 

4. นําแบบสอบถามที่ตรวนสอบความสมบูรณ์แลว้มาลงรหัสเพื่อประมวลผลขอ้มูลดว้ย

คอมพวิเตอร์ 

5. นําขอ้มูลที่ลงรหัสแลว้ไปบนัทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลโดยโปรแกรม 

Microsoft Excel ในการวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.ตวัแปรเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช ้คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

2.ตวัแปรเชิงปริมาณ สถิติที่ใช ้คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด ค่าสูงสุด 

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน คือ ค่า t-test (independent t-test) F-test และแบบการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  

เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ และจาํนวนผูอ้ยู่อาศยั มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม บริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 ดงัน้ี 

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล เพศ   ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 56   อาย ุ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 25-30 ปี คิด

เป็นร้อยละ 28  อาชีพ   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 29 

รายไดต่้อเดือน   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต ํ่ากว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53  สถานภาพ   

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 68 ระดับการศึกษา   ผูต้อบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือตํ่ากวา่ปริญญา

ตรีคิดเป็นร้อยละ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกตั้งแต่ 

3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 47  

ส่วนที่  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบดว้ย  ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และ

บุคลากร ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนมิเนียม บริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกดั 

(มหาชน) ดงัน้ี 

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด . ขนาดพื้นที่ใชส้อย

ของคอนโดมิเนียม   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกขนาดคอนโดมิเนียมมีพื้นที่ 36-45 ตาราง

เมตร รองลงมามีพื้นที่ 25-35 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 36  งบประมาณในการตัดสินใจซ้ือ   

งบประมาณที่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีงบประมาณอยู่ที่ ต ํ่ากว่า 1 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 52  

ทาํเลที่ตั้ ง   ทาํเลที่ตั้ งที่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจ คือ ปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 50  

โปรโมชัน่ที่น่าสนใจ   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจ คือ โปรโมชัน่ร่วมกบัสถาบนัการเงิน 

คิดเป็นร้อยละ 55  

ส่วนที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ลักษณะของคอนโดมิเนียมที่ท่านตอ้งการ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ระยะเวลาที่ใช้ในการ

พจิารณาซ้ือ และช่องทางการรับรู้ ข่าวสารโครงการ ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม บริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  ที่แตกต่างกนั ดงัน้ี 

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัอ่ืนๆ ผูมี้ส่วนในการตดัสินใจซ้ือ   พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกผูมี้ส่วนในการตัดสินใจซ้ือคือ บิดา-มารดา คิดเป็นร้อยละ 72  

ระยะเวลาที่ใชใ้นการพจิารณาก่อนตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม   พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เลือกระยะเวลา มากกวา่ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 69  ช่องทางการรับรู้ข่าวสารโครงการคอนโดมิเนียม   

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจช่องทางการรับข่าวสาร คือ ตวัแทนนายหนา้ คิดเป็นร้อย

ละ 44  

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

บริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม บริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลล

อปเมนท์ จ ํากัด (มหาชน) พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน ที่ตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม มากที่สุดนั้น ตดัสินใจซ้ือเพราะเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก

ที่สุด มีความเป็นอยูท่ี่ดีในการอยูอ่าศยั คิดเป็น 3.66 คะแนน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็น 
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1.094 คะแนน อนัดบัรองลงมา คือ ตดัสินใจซ้ือเพราะมีทาํเลและภูมิทศัน์ท่ีเดินทางสะดวกในการ

ดาํรงชีวิตประจาํวนั คิดเป็น 3.89 คะแนน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็น 1.095 คะแนน ส่วน

ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม บริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอป

เมนท ์จาํกดั (มหาชน) นอ้ยที่สุดคือ ช่ือเสียงบริษทั แอล.พ.ีเอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) คิด

เป็น 3.66 คะแนน 

ส่วนที่ 5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

สมมุติฐานที่ 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับ

การศึกษา สถานภาพ และจาํนวนผูอ้ยู่อาศัย ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม บริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ที่แตกต่างกนั 

สมมุติฐานที่ 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยลกัษณะของคอนโดมิเนียมที่

ท่านตอ้งการ ขนาดพื้นที่ใช้สอยของคอนโดมิเนียมที่ท่านตอ้งการ (ผลิตภัณฑ์) ทาํเลที่ตั้งในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม (ช่องทางการจัดจําหน่าย) งบประมาณในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม (ราคา) ช่องทางการรับรู้ข่าวสารจากโครงการคอนโดมิเนียม (การส่งเสริมการขาย) 

ความตอ้งการในเร่ืองสิทธิพิเศษต่างๆการดูแลเอาใจใส่และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้จาก

พนักงานขายคอนโดมิเนียม ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม บริษทั 

แอล.พ.ีเอน็. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ที่แตกต่างกนั 

สมมุติฐานที่ 3 : ปัจจัยอ่ืนๆ ลักษณะของคอนโดมิเนียมที่ท่านต้องการ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ระยะเวลาที่ใช้ในการ

พิจารณาซ้ือ และช่องทางการรับรู้ ข่าวสารโครงการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)  ที่แตกต่างกัน 

1. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต้่อเดือน ระดบั

การศึกษา และจาํนวนผูอ้ยู่อาศยั ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 

บริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน)  ที่ต่างกันที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 

เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

นิธิวดี  สุขโหมด และ กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดและพฤติกรรมที่ มี ต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผู ้อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมตามเสน้ทางระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบราง ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
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ไพศาข์  ภูริลดาพันธ์ และ ดร.เบญจมาภรณ์  อิศรเดช (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานครผลการวจิยัพบว่า

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ คือ สถานภาพ เพศ ช่วยอาย ุอาชีพ จาํนวนสมาชิก รายไดค้รอบครัวต่อ

เดือน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 

0.05 

จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม บริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน)  เน่ืองจาก

สถานภาพอาจไม่ใช่ส่วนหน่ึงในตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม เพราะผูท้ี่ตดัสินใจซ้ืออาจให้

ความสาํคญัไปที่รายละเอียดของโครงการคอนโดมิเนียมในเร่ืองอ่ืนๆ มากกวา่  

2. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยประกอบดว้ยลกัษณะ

ของคอนโดมิเนียมที่ท่านตอ้งการ ขนาดพื้นที่ใชส้อยของคอนโดมิเนียมที่ท่านตอ้งการ (ผลิตภณัฑ)์ 

ทาํเลที่ตั้งในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม (ช่องทางการจดัจาํหน่าย) งบประมาณในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม (ราคา) ช่องทางการรับรู้ข่าวสารจากโครงการคอนโดมิเนียม (การ

ส่งเสริมการขาย) ความตอ้งการในเร่ืองสิทธิพิเศษต่างๆการดูแลเอาใจใส่และตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้จากพนักงานขายคอนโดมิเนียม ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม บริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ที่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัที่

ระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ภัทท์ชนก  ประตูแก้ว และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดเชิง

บูรณาการที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผลการวจิยัพบวา่การศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในในกรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05  

สรวีย์ วิศวชัยวัฒน์  และ ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง (2554) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิ เนียมในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย 

และดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย การใหข้่าวและประชาสมัพนัธ ์และการตลาดทางตรง ของการ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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3. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยอ่ืนๆ : ลักษณะของคอนโดมิเนียมที่ท่านตอ้งการ บุคคลที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ระยะเวลา

ที่ใช้ในการพิจารณาซ้ือ และช่องทางการรับรู้ ข่าวสารโครงการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม บริษทั แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  ที่แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

สรัลรัชว์   สุรธรรมทวี  (2553)   ศึกษาเ ร่ือง ปัจจัยที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นความปลอดภยั ดา้น

ทาํเลที่ตั้ง ดา้นราคาที่อยูอ่าศยั ดา้นความสะดวกในการเดินทาง ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้น

ประสบการณ์ผูป้ระกอบการ ดา้นลกัษณะที่อยูอ่าศยั ดา้นช่ือเสียงผูป้ระกอบการ และดา้นระยะเวลา

การสร้างเสร็จ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเร่ืองพฤติกรรมในการเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของคนวยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05  

ญิญญาพัฒน์  สุนทรศักดิ์  (2555) ศึกษาเร่ือง รูปแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายใน

คอนโดมิเนียมระดบักลาง กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้ามหานครสายสีนํ้ าเงิน ผลการวิจยั

พบวา่ ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจ และดา้นวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือ มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมลุมพนีิคอนโดทาวน์โครงการบดินทรเดชา-

รามคาํแหง อยา่งนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล : สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 

ผลการวิจยัพบว่า เพศ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา และจาํนวนผูอ้ยูอ่าศยั ที่แตกต่างกนั

ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด 

(มหาชน) ที่แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจในการ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียม บริษทั แอล.พ.ีเอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ที่แตกต่างกนั เน่ืองจาก

สถานภาพอาจไม่ใช่ส่วนหน่ึงในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม เพราะผูท้ี่ตดัสินใจซ้ืออาจให้

ความสาํคญัไปที่รายละเอียดของโครงการคอนโดมิเนียมในเร่ืองอ่ืนๆ มากกว่า อาทิเช่น การเลือก

โครงการจากทาํเลที่ตั้งที่ดี  

ผูป้ระกอบการสามารถนาํเอาผลการวิจยัมากาํหนดเป็นกลยทุธ์เพื่อวางแผนในการพฒันา

ธุรกิจด้านกาผลิตภณัฑ์เน้นการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ดึงดูดใจลูกคา้ในจดจาํใน

ผลิตภณัฑด์ว้ยรูปแบบ โดยเนน้สร้างหอ้งพกัที่มีขนาดใหญ่มีพื้นที่ใชส้อยรองรับผูอ้ยูอ่าศยัจาํนวน 3-

4 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-30 ควรสนับสนุนการตดัสินใจเพราะมีกาํลังซ้ือเน้นทาํห้องที่
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เหมาะสมคนวยัทาํงาน และกลยทุธ์การพฒันาตลาดมีการจดัโปรโมชัน่มอบสิทธิพิเศษ เช่น บตัร

ของขวญัสาํหรับไวเ้ป็นส่วนลดในการซ้ือของตกแต่งห้อง เพื่อเป็นการสนับสนุนการตดัสินใจของ

ลูกคา้ใหค้ิดวา่จะสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในส่วนค่าตกแต่งหอ้ง  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด: สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 

ผลการวิจยัพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย  การส่งเสริมการที่แตกต่าง

กนัส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) ที่แตกต่างกนั ดงันั้นเพือ่ตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายใหมี้ความชดัเจน  

ผูป้ระกอบการสามารถนาํเอาผลการวิจยัมากาํหนดเป็นกลยทุธ์เพือ่วางแผนในการพฒันาธุรกิจ ดา้น

กลพฒันาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่เลือกพื้นที่ 36-45 ตารางเมตร โดยให้บริการ

ออกแบบหอ้งใหเ้หมาะสมกบัพื้นที่ ทาํเลที่ตั้ง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจ คือ ปริมณฑลกล

ยทุธก์ารส่งเสริมทางการตลาดโดยมอบบตัรคูปองทางด่วนใหลู้กคา้เพือ่สนบัสนุนการตดัสินใจ 

3. ปัจจัยอ่ืนๆ ด้านพฤติกรรมศาสตร์: สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 

ผลการวิจยัพบว่า ผูมี้ส่วนในการตดัสินใจซ้ือบิดา-มารดา ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา

ก่อนตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  มากกว่า 6 เดือน ช่องทางการรับรู้ข่าวสารโครงการคอนโดมิเนียม 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นตวัแทนนายหน้า แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจในการ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียม บริษทั แอล.พ.ีเอน็.ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ที่แตกต่างกนั ดงันั้นเพือ่

ตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายใหมี้ความชดัเจน  

ผูป้ระกอบการสามารถนาํเอาผลการวิจยัมากาํหนดเป็นกลยทุธ์เพื่อวางแผนในการพฒันา

ธุรกิจ กลยทุธ์ความน่าเช่ือถือและความปลอดภยั  ให้ความน่าเช่ือถือในดา้นของมาตรการรักษา

ความปลอดภยั มีกลอ้งวงจรปิดเพือ่รักษาความปลอดภยัของทุกจุดในโครงการ และเพราะบุคคลที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจคือ บิดา-มารดา ช่วยส่งเสริมให้ขอ้มูลพวกนายหน้าเพื่อให้ช่วยในการ

ตดัสินใจไดเ้ร็วขึ้น   

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป   

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ ทัศนคติ และ ความพึงพอใจ ของผูบ้ริโภค ท่ีอยู่อาศยั 

คอนโดมิเนียม เพื่อเปรียบเทียบกบัที่อยูอ่าศยัประเภทอ่ืนๆ เช่น บา้นเด่ียว ทาวน์เฮาส์ เป็นตน้ และ

นาํมาเปรียบเทียบกลยทุธแ์ละสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

2. ควรเน้นเร่ืองของคุณภาพของผลผลิตภณัฑร์ายยอ่ย เช่น ดา้นคุณภาพของคอนโดมิเนียม 

ควรศึกษาว่าห้องชุดรูปแบบใดที่ผูบ้ริโภคตอ้งการ รวมทั้งวสัดุก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากการมี

คอนโดมิเนียมเกิดขึ้นเป็นจาํนวนมาก จึงตอ้งศึกษาวา่ไดม้าตรฐานและมีความปลอดภยัเพยีงพอ และ

ผูป้ระกอบการอาจมีการเพิม่มูลค่าผลิตภณัฑ ์โดยการที่ลูกคา้สามารถ ออกแบบผงัหอ้งชุดเองได ้และ
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ทาํการศึกษาแนวโน้มความเป็นไปได้ ในการในการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในคร้ังต่อไป ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากที่สุด ซ่ึงจะส่งผลต่อ ยอดขาย และส่วนครองตลาดที่

เพิม่ขึ้นมากดว้ย  

3. ควรศึกษาปัจจยัการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม โดยใชปั้จจยัการตลาด

แบบ 7P  

รายการอ้างอิง 

กลัยา  วานิชยบ์ญัชา  2545 : 39  ค่าเฉล่ีย (Mean)   

กลัยา  วานิชยบ์ญัชา  2545 : 48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)   

กลัยา  วานิชยบ์ญัชา  การวเิคราะห์สถิติ : สถิติสาํหรับการบริหารและวจิยั 2545 : 135 ค่า T – test    

กลัยา  วานิชยบ์ญัชา  2545 : 144 ค่า F – test ( One – way  Analysis Variance) 

ชานนท ์ เชยกล่ิน  และ ผศ.พฒัน์  พสิิษฐเกษม เร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดไอดิโอ 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการ

บริหารธุรกิจ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 3 กรกฎาคม – กนัยายน 2557 
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ความพงึใจพอของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ีต่อการไปท่องเทีย่วเกาะหลเีป๊ะ  จงัหวดัสตูล 

 The satisfaction of Thai tourists toward Lipe Island : Satun 

ภทัราภรณ์  กิจวิจารณ์1 

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

บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ

การไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ  จงัหวดัสตูล โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคที่อาศยัอยูใ่น

เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทาํการศึกษาระหว่าง เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน พฤศจิกายน 2559 รวม

ประมาณ 5 เดือน และเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ แบบสอบถามจากจาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 400 คน และเก็บขอ้มูลแบบตามสะดวกสถิติที่ใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติ 0.05 

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า   

1. ปัจจัยส่วนบุคคล โดยขอ้มูลพื้นฐานจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งหมด 400 คน  ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหว่าง 20 – 35 ปี  สถานภาพโสด   มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี

อาชีพพนกังานบริษทั  และมีรายไดใ้นช่วง  30,0001 – 50,000 บาท  

2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ  

จังหวดัสตูล  แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสนใจในกิจกรรมดาํนํ้ าดู

ปะการัง หาดทรายขาวสะอาด มีววิทิวทศัน์ที่สวยงาม  และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สถานที่พกั

เงียบสงบเหมาะแก่การพกัผอ่น 

3. ปัจจัยอ่ืน ๆ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะ  จงัหวดั

สตูล เน่ืองจากเป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม  โดยส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาท่องเท่ียวกบัครอบครัว / 

ญาติพีน่อ้ง  

 

คาํสําคญั  :  กิจกรรมดาํนํ้ า ดูปะการัง  

 

  

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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Abstract 

The objective of this research independently. To the The satisfaction of Thai tourists toward 

Lipe Island : Satun using questionnaires to collect information on consumers who live in 

Bangkok. Which was conducted between July and November 2016 a total of about five months, and 

the instrument used in this study was a questionnaire of 400 samples and storage convenience 

statistical methods used in the research were frequency percentage. standard deviation, T-Test, and 

F-Test (One-way ANOVA), at significance level of 0.05. The study finds. 

1. Background of the majority of the respondents are females between the ages of 20-35 

years old, single education thought mostly holds a bachelor's degree. A professional staffing 

firm The average monthly income is between 30,001-50,000 Baht forms of life, most of the 

time. Go on tour 

2. The marketing mix The satisfaction of Thai tourists toward Lipe Island : Satun most 

popular to coral diving. 

3. Other factors that respondents. Most of the trips are popular. Lipe Island is beautiful of 

the sea.  To strengthen the unity of the family or group of friends. And most tourists have trust in 

the facilities and services of the city. 

Keywords : Coral diving 
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1. บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวิจัย 

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอยูม่ากมายในทุกจงัหวดัทัว่ภูมิภาค  มีการพฒันา

และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยา่งต่อเน่ือง โดยการกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและ

บูรณาการงานดา้นการท่องเที่ยวเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  มีการกาํหนด

และจดัทาํแผนพฒันาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 เพือ่เป็นกรอบในการส่งเสริมบริหาร

และพฒันาการท่องเที่ยวโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจดัทาํแผนเพือ่

สร้างความย ัง่ยนืในกบัการท่องเที่ยวของประเทศ 

อีกทั้งปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้การส่งเสริมใหค้นไทยออกไปท่องเท่ียวเพิม่มากขึ้น  เน่ืองจากการ

ท่องเที่ยวนั้นก่อให้เกิดรายไดต้่อประเทศเป็นจาํนวนมาก ทั้งยงัส่งเสริมอาชีพของคนในทอ้งถ่ินด้วย 

ดงันั้นการศึกษาคน้ควา้วจิยัน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงที่จะไดท้ราบถึงแนวคิดของของกลุ่มเป้าหมาย เพือ่ที่จะ

ไดป้รับปรุงแกไ้ข หรือพฒันาแหล่งท่องเที่ยวใหดี้ยิง่ขึ้น 

การท่องเที่ยวของไทยในส่วนของการท่องเที่ยวทางทะเล แน่นอนวา่ทุกคนลว้นช่ืนชอบใน

ความสวยงามของทอ้งทะเลไทย  และที่หน่ึงที่ทุกคนรู้จกัคือ เกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล เป็นเกาะเล็กๆ

ที่อยูใ่นจงัหวดัสตูลและตั้งอยู่ในแห่งชาติหมู่ตะรุเตา-เกาะอาดงั-ราวี โดยเป็นที่รู้จกัในช่ือว่า “มลั

ดีฟส์ เมืองไทย” เน่ืองจากความสวยงามของนํ้ าทะเลที่ใสเหมือนกระจก    หาดทรายสีขาวและนุ่ม

เหมือนสาํลี รวมทั้งปะการังอ่อนหลากสีที่สามารถพบไดใ้นนํ้ าต้ืน รวมทั้งความหลากของสัตวใ์ต้

ทะเล  ทาํใหเ้กาหลีเป๊ะไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวและสวรรคข์องนกัเดินทาง 

นอกจากน้ีจงัหวดัสตูลเป็นจงัหวดัท่ีอยูท่างใตข้องประเทศไทยท่ีมีภูเขาลอ้มรอบ และหมู่

เกาะเล็กๆมากกว่า 40 เกาะในน่านนํ้ าของจงัหวดัสตูล รวมทั้งมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจท่ีองคก์าร

ยเูนสโกให้การรับรองว่าเป็นสมบติัของทวีปเอเชียตะวนัอกเฉียงใต ้และไดส้ถานน้ีก็ไดเ้ป็นอุทยาน

แห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของไทย นั้นก็คือ “ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา ” 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล 

3. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่  ความไวว้างใจ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่มี

ผลต่อความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะ หลีเป๊ะ จงัหวดั

สตูล 
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ประโยชน์ของการวิจัย 

1. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวได้ใช้ผลวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคลในการวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด 

2. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวได้ใช้ผลวิจัยด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ

วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด  รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบนเกาะ

หลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล  เพือ่ใหเ้ห็นถึงแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 

3. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวไดใ้ชผ้ลวจิยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆในการสร้างความไวว้างใจและ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มประชากรที่มีความพึงพอใจใน

การเดินทางท่องเที่ยวภาคเกาะหลีเป๊ะ  จงัหวดัสตูล  จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

2. ขอบเขตเน้ือหาที่ศึกษา ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่มีความสมัพนัธต่์อความพึง

พอใจที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ  จงัหวดัสตูล 

3. ระยะเวลาการศึกษา เร่ิมตน้วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2559 ส้ินสุดวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2559 
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กรอบแนวความคดิทางงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเร่ือง ความพึงใจพอของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ  

จงัหวดัสตูล ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมแนวคิดทฤษฎีจาก หนงัสือ ตาํรา และงานวจิยั

ที่เก่ียวขอ้งจาก งานวจิยัตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ วทิยานิพนธ ์ดุษฎีนิพนธ ์ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

- ฉัตรยาพร เสมอใจและมัทนียา สมมิ (2553) ไดใ้ห้ความหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร์

โดยกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัที่จะนาํมาช่วยในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย 

โดยเฉพาะการศึกษาตวัแปรทางดา้นประชากร ท่ีนาํมาใชใ้นการวางเป้าหมายทางการตลาดท่ีสาํคญั 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดศ้าสนาภูมิลาํเนาและเช้ือชาติ 

 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 - วิเชียร  วาศ์ณชิชากุล (2554:13-18) ไดก้ล่าววา่ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือเป็น

หวัใจสาํคญัของการบริหารการตลาด การดาํเนินงานของกิจการจะประสบความสาํเร็จไดก้็ขึ้นอยูก่บั

ความพึงใจพอของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี

ต่อการไปท่องเท่ียวเกาะ

หลีเป๊ะ  จงัหวดัสตูล 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

-ความไวว้างใจ 

-พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

-ผลิตภณัฑ ์  -กระบวนการ 

-ราคา   -บุคลากร 

-ช่องทางการจดัจาํหน่าย -ลกัษณะทางกายภาพ 

-การส่งเสริมการตลาด 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ   -อาชีพ 

-อาย ุ   -ระดบัรายได ้

-สถานภาพ   

-ระดบัการศึกษา 
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การปรับปรุงความสัมพนัธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ี ซ่ึงส่วนประสมทาง

การตลาดนั้นเราก็ถือว่าเป็นปัจจยัภายในที่สามารถควบคุมได้ เราสามารถที่จะเปล่ียนแปลงหรือ

ปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  เพื่อทาํให้กิจการอยูร่อดได ้หรืออาจเรียกไดว้่าส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดที่ถูกใช้เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายทาํใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายพอใจและมีความสุขได ้

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ค่านิยม ความไว้วางใจ และความ

จงรักภักดี 

-  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค ความตอ้งการเป็น ความแตกต่างที่บุคคล

รับรู้ได้ระหว่างสภาพในอุดมคติและสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั ซ่ึงมีอิทธิพลเพียงพอที่จะ

กระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมซ่ึงสามารถแบ่งความตอ้งการออกเป็น 2 ลกัษณะคือ  

(1) ความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นความตอ้งการเบื้องตน้ของร่างกาย ไดแ้ก่อากาศ นํ้ า 

อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การพกัผ่อน ซ่ึงถือเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน ในการแสดง

พฤติกรรมของบุคคล โดยที่ความแตกต่างทางลกัษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคล ส่งผลให้เกิด

ความตอ้งการและความจาํเป็นในสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนั  

(2) ความต้องการด้านจิตวิทยา มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตที่อยูร่วมกนัเป็นสังคม มีความตอ้งการ

และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกนัและพึ่งพาอาศยักันในสังคมความตอ้งการที่เป็นความปรารถนาจะ

เกิดขึ้นจากการ  

ที่บุคคลเรียนรู้จากการตอบสนองต่อวฒันธรรมหรือส่ิงแวดลอ้ม ที่เป็นผลจากสภาพจิตใจ 

(ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550 : หนา้ 118) 

 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 

- Kotler (1994 อ้างใน สุคนธ์ธาร สุรเดชพิภพ, 2549) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกระดบั

บุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ผลจากการทาํ งาน หรือประสิทธิภาพของ

สินคา้และ บริการกับความคาดหวงัของลูกคา้ที่มีต่อสินคา้และบริการกล่าวคือถ้าผลที่ได้รับจาก

สินคา้และบริการนั้น ต ํ่า กว่า ความคาดหวงัจะทาํ ให้กิดความไม่พอใจถา้ผลที่ไดรั้บจากสินคา้และ

บริการนั้นตรงกบัความคาดหวงั จะทาํ ใหเ้กิดความพงึพอใจ และถา้ผลท่ีไดจ้ากสินคา้และบริการนั้น 

สูงกวา่ความคาดหวงั จะทาํ ใหเ้กิด ความประทบัใจ  

- ชูชัย สมิทธิไกร (2553) กล่าววา่การซ้ือบริการมีกระบวนการอยู ่3 ขั้นตอนคือ 

1. ข้ันก่อนการซ้ือ คือ  กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหา ความตอ้งการของตนเอง 

มีการคน้หาขอ้มูลและการประเมินทางเลือก 
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2. ข้ันรับบริการ คือ  กระบวนการหลงัจากประเมินทางเลือกแลว้ มีการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้

บริการและเขา้รับบริการนั้นๆ  

3.ข้ันหลังการซ้ือ เม่ือหลงัจากไดรั้บบริการแลว้ ผูบ้ริโภคจะมีการประเมินหลงับริการและ

ตระหนกัวา่ในอนาคตจะกลบัมาใชบ้ริการอีกหรือไม่ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล 

- โกมล เย็นเป่ียม (2558) ศึกษาเร่ือง แนวทางการจดัการเพือ่ความย ัง่ยนืทางการท่องเที่ยวที่มีต่อตลาด

นํ้ าตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารสมัภาษณ์และแบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเที่ยวชาว

ไทยที่มาเที่ยวตลาดนํ้ าตล่ิงชนักรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน สถิติท่ีใชค้ือ ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, 

ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าต ํ่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่า T-test,  ค่า F-test (One- Way ANOVA), 

การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis), ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05  

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ธัญพรนภัส แฟงสม (2556) ศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาการตลาดของโรงแรมระดบั 4 ดาวเครือ

ภายในประเทศในเขตเมืองพทัยา โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการชาวต่างชาติที่เขา้พกั

โรงแรมระดบั 4 ดาวเครือภายในประเทศ ในเขตเมืองพทัยา จาํนวน 400 คน สถิติท่ีใชค้ือ ค่าร้อยละ, 

ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า Independent  Sample t-test, ค่า F-test  และเปรียบเทียบรายคู่

โดยวธีิการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 

0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ

ระหว่าง 31 – 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานเอกชน ภูมิลาํเนาอยูใ่นทวีปเอเชีย ซ่ึงมี

ความคิดเห็นต่อความสาํคญัของกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดโดยรวมไดแ้ก่ ดา้านผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านพนักงานหรือบุคคลากร ด้าน

กระบวนการ  และดา้นลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นระดบัมาก 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ค่านิยม ความไว้วางใจ และความจงรักภักด ี

- รศ.ดร.ภาวิณ ีเอ่ียมตระกลู, ภริูเชษฐ์ กฤตยานุกลู และทัตเทพ หนูสุข (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรม

และทศันคติของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อความปลอดภยั ทางถนนสาํหรับการท่องเที่ยว

ในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยแบบสอบถาม

จาํนวน 800 ชุด สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ, การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) และค่า

ความสัมพนัธ์ โดยกําหนดระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05  จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยต่างๆ ที่
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เก่ียวกบัพฤติกรรมและทศันคติของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติลว้นมีอิทธิพลต่อระดบัความเส่ียงดา้น

ความปลอดภยัทางถนนทั้งส้ิน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ความพึงใจพอของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ  จงัหวดัสตูล

เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก่ียวกับประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มประชากร คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะหลีเป๊ะ  โดยใช้

วิธีการสุ่มเลือกตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)ในแต่ละสถานที่ เช่น 

แหล่งสถานบนัการศึกษา, สถานท่ีทาํงาน เป็นตน้ 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ  จงัหวดัสตูล

จาํนวน 400 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถาม 4 ส่วนโดยส่วนที่ 1-3 เป็นคาํถามแบบปิด (Close Ended 

Question) ได้แก่  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม, ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลี

เป๊ะ  จงัหวดัสตูล ของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลปัจจยัดา้นดา้นอ่ืน ๆ  ที่มีผลต่อความพึงพอใจ

ของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนที่ 4 เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 

Scale) คือ  ขอ้มูลปัจจยัที่มีผลต่อความพงึใจพอของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการไปท่องเที่ยวเกาะ

หลีเป๊ะ  จงัหวดัสตูล  ของผูต้อบแบบสอบถาม 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาพฤติกรรม และเร่ือง ความพงึใจพอของนกัท่องเที่ยวชาวไทย

ที่มีต่อการไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ  จงัหวดัสตูล  โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีแหล่งขอ้มูลมาจากแหล่ง

ต่างๆ ดงัน้ี 

 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม ที่ผูต้อบแบบสอบถามไดส่้งกลบัมาทั้งหมด 400 ชุด 

 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้จาก

หนงัสือ วารสาร บทความ เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

618 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติเชิงพรรณนา ใชค้่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 สถิติเชิงอนุมาน เป็นการทดสอบสมมติฐานและความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัแปรอิสระ

และตัวแปรตาม โดยสถิติที่ ใช้คือ  T-Test และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัย 

ปัจจยัส่วนบุคคล  จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนทั้งหมด 400 คนผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหว่าง 20 – 25 ปี  สถานภาพโสด   มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี

อาชีพพนักงานบริษัท  และมีรายได้ในช่วง  30,0001 – 50,000 บาท แสดงให้เห็นว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นเป็นผูห้ญิงวยัเร่ิมทาํงาน  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด  มี

รายไดป้านกลาง 

ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล

ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล  

ผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสนใจใน

กิจกรรมด้านดํานํ้ าดูปะการังมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 37.75  ส่วนปัจจัยด้านราคา  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามจะมีค่าใชจ่้ายต่อคนอยูท่ี่  5,001 – 8,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 43.00  ส่วนปัจจยัดา้น

สถานที่จดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความสาํคญักบัสถานที่พกัแบบเงียบสงบ / เป็นส่วนตวั

เหมาะแก่การพกัผ่อน คิดเป็นร้อยละ 88.00  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในส่วนของช่องทาง

การรับรู้ข่าวสารผูต้อบแบบสอบถามจะรับทราบขอ้มูลโดยผ่านทางอินเตอร์เนต  คิดเป็นร้อยละ 

76.50 ในส่วนของช่วงเวลาที่นิยมออกเดินทางไปท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามนิยมออกเดินทาง

ในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม  คิดเป็นร้อยละ 37.75  และในส่วนของจาํนวนวนัที่ออกเดินทาง 

ผูต้อบแบบสอบถามจะใช้เวลาในการท่องเที่ยว 3 วนั 2 คืน คิดเป็นร้อยละ 73.25  ปัจจัยด้าน

กระบวนการการดาํเนินงาน  ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในการรักษาความสะอาดของสถานที่

ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 71.50  ปัจจยัดา้นบุคลากรผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจการให้บริการของ

เจา้หนา้ที่ในเร่ือง การมีอธัยาศยัดี มีมิตรภาพ และความสุภาพของเจา้หนา้ที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

57.25  และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามพอใจในความสวยงามในสถานที่

ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 81.00   แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสนใจใน

กิจกรรมดาํนํ้ าดูปะการัง หาดทรายขาวสะอาด มีวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม  และมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  สถานที่พกัเงียบสงบเหมาะแก่การพกัผอ่น 
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ในส่วนของปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ พบวา่ ดา้นความไวว้างใจ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เลือกเดินทาง

มาท่องเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะ  จงัหวดัสตูล เน่ืองจากเกาะหลีเป๊ะ มีความสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 59.50  

และปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาท่องเท่ียวกบั

ครอบครัว / ญาติพีน่อ้ง คิดเป็นร้อยละ 58.50 

แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่ืนชอบความเป็นธรรมชาติที่สวยงามของเกาะหลีเป๊ะ 

และโดยส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมกนักบัครอบครัว หรือญาติพีน่อ้ง 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1  :  ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

สมมติฐาน / ปัจจัยที่ศึกษา T-test / F-test (Sig.) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ 5.15 (0.00) เป็นไปตามสมมติฐาน 

อาย ุ 1.65 (0.18) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สถานภาพ 6.96 (0.00) เป็นไปตามสมมติฐาน 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 6.54 (0.00) เป็นไปตามสมมติฐาน 

อาชีพ 3.07 (0.03) เป็นไปตามสมมติฐาน 

ระดบัรายได ้ 3.39 (0.02) เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที่ 2  :  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

สมมติฐาน / ปัจจัยที่ศึกษา T-test / F-test (Sig.) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 5.61 (0.00) เป็นไปตามสมมติฐาน 

ปัจจยัดา้นราคา 5.54 (0.00) เป็นไปตามสมมติฐาน 

ปัจจยัดา้นสถานที่จดัจาํหน่าย -0.71 (0.48) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

 ช่องทางการรับ

ขอ้มูลข่าวสาร 

 ช่วงเดือนที่นิยม

เดินทางท่องเที่ยว 

 จาํนวนวนัที่ใชใ้น

การท่องเที่ยว 

 

 

3.60 

 

11.55 

 

1.32 

 

 

(0.00) 

 

(0.00) 

 

(0.27) 

 

 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 2  :  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ต่อ) 

สมมติฐาน / ปัจจัยที่ศึกษา T-test / F-test (Sig.) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ         

การดาํเนินงาน 

2.49 (0.08) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 3.52 (0.00) เป็นไปตามสมมติฐาน 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ 

3.24 (0.02) เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยอ่ืนๆ 

สมมติฐาน / ปัจจัยที่ศึกษา 
T-test / F-test (Sig.) ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 5.24 (0.00) เป็นไปตามสมมติฐาน 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค 

0.78 (0.50) เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

อภิปรายผล 

 ปัจจัยส่วนบุคคล  จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  เพศ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา

สูงสุด  อาชีพ  และระดบัรายไดท้ี่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ  จงัหวดัสตูล ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของ

การวิจยั   ส่วนปัจจยัด้านอายุ ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางไป

ท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั เน่ืองจาก 

ผูบ้ริโภคไม่ว่าจะมีอายเุท่าใดก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะได ้เน่ืองจากเป็น

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสามารถท่องเที่ยวไดทุ้กวยัโดยไม่มีพษิภยั 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ช่องทางการรับขอ้มูลข่าวสาร และเดือน

ที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว)  ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพที่แตกต่าง

กนัมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลี

เป๊ะ  จงัหวดัสตูล ที่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน ปัจจยั

ดา้นสถานที่จดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (จาํนวนวนัที่ใชใ้นการท่องเที่ยว) 

และปัจจยัดา้นกระบวนการการดาํเนินงานที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

เดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั  
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 ปัจจัยอ่ืนๆ จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ และปัจจยัดา้น

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ที่แตกต่างกนัที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวชาว

ไทยที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ  จงัหวดัสตูล ที่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ที่ระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท์ี่แตกต่างกนัมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล  ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นพเิศษ ควรจดักิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย และช่วยกนัดูแล

รักษาใหส้ถานที่ยงัท่องเที่ยวยงัคงสวยงามตลอดไป 

2. ด้านการวางกลุ่มตลาดเป้าหมาย จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดท้ี่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการ

เดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูล แตกต่างกนั ดงันั้น ผูป้ระกอบการสามารถนาํปัจจยั

เหล่าน้ีไปใชใ้นการแบ่งส่วนตลาดเพื่อเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายที่เหมาะสมได ้โดยอาจเน้นในการ

ให้บริการ  หรือราคาที่พกั ห้องพกัในระดบัที่แตกต่างกนัออกไปเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับ

ผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจการการมาท่องเที่ยวยงัเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตูลไดม้ากยิง่ขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

เ น่ืองจากการวิจัยค ร้ัง น้ี  ผู ้วิจัยสนใจศึกษา เพียงก ลุ่มผู ้บ ริโภคที่ อ าศัยอยู่ใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงอาจเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ยงัไม่ครอบคลุม ดงันั้น ในการทาํวิจยั

คร้ังต่อไป ผูว้ิจัยอาจจะเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้เป็นผูบ้ริโภคที่อยู่ในจังหวดัอ่ืนๆ หรือขยาย

กลุ่มเป้าหมายใหก้วา้งขึ้น เพือ่เปรียบเทียบผลการศึกษา ซ่ึงอาจจะแตกต่างออกไปจากการวจิยัคร้ังน้ี 
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ความพงึพอใจในการท่องเทีย่วปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค 

ของนักท่องเทีย่วในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 (Naga Fireball Phenomenon Satisfaction Of The Tourist In Bangkok  Area) 

นนัทณ์ภสั กุลลภสัโชตศิริ1 

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

บทคดัย่อ 

 การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีต่อการไปท่องเที่ยวปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค โดยใช้แบบสอบถามเก็บ

ขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทาํการศึกษาระหว่าง เดือน กรกฎาคม ถึง 

เดือน พฤศจิกายน 2559 รวมประมาณ 5 เดือน และเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 

แบบสอบถามจากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน และเก็บขอ้มูลแบบตามสะดวกสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั  

ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-Test (One-Way 

ANOVA) ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า   

 ปัจจัยส่วนบุคคล โดยข้อมูลพื้นฐานจากกลุ่มตัวอย่างจาํนวนทั้งหมด 400 คน  ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง 36 – 50 ปี  สถานภาพสมรส  มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี มีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  และมีรายไดใ้นช่วง  30,0001 – 50,000 บาท  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาของนกัท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครที่ไป

ท่องเที่ยวปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจ

ในการชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาคที่ อ.โพนพิสัยและอ.รัตนวาปี (จ.หนองคาย) มีวฒันธรรม

พื้นบา้นและวดัวาอารามมากมาย มีววิทิวทศัน์ที่สวยงาม  และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สถานที่

พกัเงียบสงบเหมาะแก่การพกัผอ่น 

 ปัจจัยอ่ืน ๆ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวปรากฎการณ์บั้ง

ไฟพญานาค เน่ืองจากเป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม สะอาด และน่าประทบัใจ  โดยส่วนใหญ่

ตอ้งการทีจ่ะเดินทางกลบัมาอีกคร้ังเพือ่ชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค 

 

คาํสําคญั  : ปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค,ความพงึพอใจ  

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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Abstract 

The objective of this research independently. To the Naga Fireball Phenomenon 

Satisfaction Of The Tourist In Bangkok  Area using questionnaires to collect information on 

consumers who live in Bangkok. Which was conducted between July and November 2016 a total 

of about five months, and the instrument used in this study was a questionnaire of 400 samples and 

storage convenience statistical methods used in the research were frequency percentage. standard 

deviation, T-Test, and F-Test (One-way ANOVA), at significance level of 0.05. The study finds. 

1. Background of the majority of the respondents are females between the ages of 36-50 

years old, marriage education thought mostly holds a bachelor's degree. A government officer. The 

average monthly income is between 30,001-50,000 Baht forms of life, most of the time. Go on tour 

2. The marketing mix The satisfaction of the Naga Fireball Phenomenon Satisfaction Of 

The Tourist In Bangkok most popular at amphue Phonpisai and amphue Rattanawapi ,Nong Khai. 

3. Other factors that respondents. Most of the trips are popular. Naga Fireball Phenomenon 

is beautiful of culture and ( Buddhist)  temple.  To strengthen the unity of the family or group of 

friends. And most tourists have return to in the Naga Fireball Phenomenon of the city. 

 

Keywords :  Naga Fireball Phenomenon, Satisfaction 
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1. บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวิจัย 

จงัหวดัหนองคายและจงัหวดับึงกาฬเป็นจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทยหรือที่เรียกอีกอยา่งว่าภาคอีสาน มีช่ือเสียงทางดา้นวฒันธรรมประเพณีที่แตกต่างกนัไป เช่น 

ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค จงัหวดัหนองคายและจงัหวดับึงกาฬ ทาํให้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ

ต่างประเทศไดเ้ดินทางเขา้มาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในแต่ละคร้ังเป็นจาํนวนมากซ่ึงเป็น

การเพิม่รายไดใ้หก้บัชุมชน และเป็นการรักษาประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงานน้ีไว ้

ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค มี ลกัษณะการเกิดเป็น ลูกไฟแดงอมชมพไูม่มีเสียงไม่มีควนั 

ไม่มีเปลว ขึ้นตรง ไม่โคง้และตกลงมาเหมือนลูกไฟทัว่ไป จะดบักลางอากาศ ที่พุง่ขึ้นจากแม่นํ้ าโขง

สู่ทอ้งฟ้าใน วนัออกพรรษาที่บริเวณเขต อาํเภอโพน จะเกิดขึ้นในเขตตั้งแต่ บริเวณค่าย ตชด.(อ่าง

ปลาบึก), วดัหินหมากเป้ง อาํเภอศรีเชียงใหม่, ท่านํ้ าวดัหลวง ตาํบลวดัหลวง เร่ือยลงไปจนถึง เขต

บา้นนํ้ าเป อาํเภอรัตนวาปี แต่ก่อนจะเห็นเกิดขึ้นเฉพาะท่านํ้ าวดัหลวง, วดัจุมพล, วดัไทย และท่านํ้ า

วดัจอมนาง อาํเภอโพนพสิยัและบา้นนํ้ าเป, บา้นท่าม่วง, ตาลชุม, ปากคาด และ แก่งอาฮงจงัหวดับึง

กาฬ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว

ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ท่องเที่ยวปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาคของนกัท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 

3. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่  ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจ และความ

จงรักภกัดีที่มีผลต่อต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคของนกัท่องเที่ยว

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ของการวิจัย 

1. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวได้ใช้ผลวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคลในการวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด 

2. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวได้ใช้ผลวิจัยด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ

วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด  รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจงัหวดั

หนองคายและจงัหวดับึงกาฬ  เพื่อให้เห็นถึงแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 
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3. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวไดใ้ชผ้ลวจิยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆในการสร้างความไวว้างใจและ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ กลุ่มประชากรท่ีมีความพงึพอใจ

ในการเดินทางท่องเท่ียวปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคจาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

2. ขอบเขตเน้ือหาที่ศึกษา ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจ ความจงรักภกัดีที่มีผลต่อความพึง

พอใจในการท่องเที่ยวปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค 

3. ระยะเวลาการศึกษา เร่ิมตน้วนัท่ี   23 กรกฎาคม 2559 

                    ส้ินสุดวนัที่   26 พฤศจิกายน 2559 
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กรอบแนวความคดิทางงานวิจัย 

              ตัวแปรอิสระ                                                                                    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความพงึพอใจในการท่องเทีย่ว

ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค 

ของนักท่องเทีย่ว 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

-ความเช่ือมัน่และไว้วางใจความ     

ไว้วางใจ 

-ความจงรักภกัดี 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

-ผลติภณัฑ์   

-กระบวนการ 

-ราคา    

-บุคลากร 

-ช่องทางการจดัจําหนา่ย  

-ลกัษณะทางกายภาพ 

-การสง่เสริมการตลาด 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ    

-อาชีพ 

-อาย ุ    

-ระดบัรายได้ 

-สถานภาพ   

-ระดบัการศกึษา 
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การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัเร่ือง ความพึงใจพอของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีการเดินทางท่องเที่ยวปรากฏการณ์บั้ง

ไฟพญานาคผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมแนวคิดทฤษฎีจาก หนงัสือ ตาํรา และงานวิจยั

ที่เก่ียวขอ้งจาก งานวจิยัตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ วทิยานิพนธ ์ดุษฎีนิพนธ ์ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

- ฉัตรยาพร เสมอใจและมัทนียา สมมิ (2553) ไดใ้ห้ความหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร์

โดยกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัที่จะนาํมาช่วยในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย 

โดยเฉพาะการศึกษาตวัแปรทางดา้นประชากร ที่นาํมาใชใ้นการวางเป้าหมายทางการตลาดท่ีสาํคญั 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดศ้าสนาภูมิลาํเนาและเช้ือชาติ 

 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- วิเชียร  วาศ์ณชิชากุล (2554:13-18) ไดก้ล่าววา่ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือเป็น

หวัใจสาํคญัของการบริหารการตลาด การดาํเนินงานของกิจการจะประสบความสาํเร็จไดก้็ขึ้นอยูก่บั

การปรับปรุงความสัมพนัธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ี ซ่ึงส่วนประสมทาง

การตลาดนั้นเราก็ถือว่าเป็นปัจจยัภายในที่สามารถควบคุมได้ เราสามารถที่จะเปล่ียนแปลงหรือ

ปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  เพื่อทาํให้กิจการอยูร่อดได ้หรืออาจเรียกไดว้่าส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดที่ถูกใช้เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายทาํใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายพอใจและมีความสุขได ้

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ค่านิยม ความไว้วางใจ และความ

จงรักภักดี 

-  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค ความตอ้งการเป็น ความแตกต่างที่บุคคล

รับรู้ได้ระหว่างสภาพในอุดมคติและสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั ซ่ึงมีอิทธิพลเพียงพอที่จะ

กระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมซ่ึงสามารถแบ่งความตอ้งการออกเป็น 2 ลกัษณะคือ  

(1) ความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นความตอ้งการเบื้องตน้ของร่างกาย ไดแ้ก่อากาศ นํ้ า 

อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การพกัผ่อน ซ่ึงถือเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน ในการแสดง

พฤติกรรมของบุคคล โดยที่ความแตกต่างทางลกัษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคล ส่งผลให้เกิด

ความตอ้งการและความจาํเป็นในสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนั  

(2) ความต้องการด้านจิตวิทยา มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตที่อยูร่วมกนัเป็นสังคม มีความตอ้งการ

และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกนัและพึ่งพาอาศยักันในสังคมความตอ้งการที่เป็นความปรารถนาจะ
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เกิดขึ้นจากการ ที่บุคคลเรียนรู้จากการตอบสนองต่อวฒันธรรมหรือส่ิงแวดลอ้ม ที่เป็นผลจากสภาพ

จิตใจ (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550 : หนา้ 118) 

 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 

- Kotler (1994 อ้างใน สุคนธ์ธาร สุรเดชพิภพ, 2549) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกระดบั

บุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ผลจากการทาํ งาน หรือประสิทธิภาพของ

สินคา้และ บริการกับความคาดหวงัของลูกคา้ที่มีต่อสินคา้และบริการกล่าวคือถ้าผลที่ได้รับจาก

สินคา้และบริการนั้น ต ํ่า กว่า ความคาดหวงัจะทาํ ให้กิดความไม่พอใจถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้และ

บริการนั้นตรงกบัความคาดหวงั จะทาํ ใหเ้กิดความพงึพอใจ และถา้ผลท่ีไดจ้ากสินคา้และบริการนั้น 

สูงกวา่ความคาดหวงั จะทาํ ใหเ้กิด ความประทบัใจ  

  - ชูชัย สมิทธิไกร (2553) กล่าววา่การซ้ือบริการมีกระบวนการอยู ่3 ขั้นตอนคือ 

1. ข้ันก่อนการซ้ือ คือ  กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหา ความตอ้งการของตนเอง 

มีการคน้หาขอ้มูลและการประเมินทางเลือก 

2. ข้ันรับบริการ คือ  กระบวนการหลงัจากประเมินทางเลือกแลว้ มีการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้

บริการและเขา้รับบริการนั้นๆ  

3.ข้ันหลังการซ้ือ เม่ือหลงัจากไดรั้บบริการแลว้ ผูบ้ริโภคจะมีการประเมินหลงับริการและ

ตระหนกัวา่ในอนาคตจะกลบัมาใชบ้ริการอีกหรือไม่ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล 

- โกมล เย็นเป่ียม (2558) ศึกษาเร่ือง แนวทางการจดัการเพือ่ความย ัง่ยนืทางการท่องเที่ยวที่มีต่อตลาด

นํ้ าตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารสมัภาษณ์และแบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเที่ยวชาว

ไทยที่มาเที่ยวตลาดนํ้ าตล่ิงชนักรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน สถิติท่ีใชค้ือ ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, 

ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าต ํ่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่า T-test,  ค่า F-test (One- Way ANOVA), 

การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis), ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05  

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ธัญพรนภัส แฟงสม (2556) ศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาการตลาดของโรงแรมระดบั 4 ดาวเครือ

ภายในประเทศในเขตเมืองพทัยา โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการชาวต่างชาติที่เขา้พกั

โรงแรมระดบั 4 ดาวเครือภายในประเทศ ในเขตเมืองพทัยา จาํนวน 400 คน สถิติที่ใชค้ือ ค่าร้อยละ, 

ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า Independent  Sample t-test, ค่า F-test  และเปรียบเทียบรายคู่

โดยวธีิการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 
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0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ

ระหว่าง 31 – 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานเอกชน ภูมิลาํเนาอยูใ่นทวีปเอเชีย ซ่ึงมี

ความคิดเห็นต่อความสาํคญัของกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดโดยรวมไดแ้ก่ ดา้านผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการขายด้านพนักงานหรือบุคคลากร ด้าน

กระบวนการ  และดา้นลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นระดบัมาก 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ค่านิยม ความไว้วางใจ และความจงรักภักด ี

- รศ.ดร.ภาวิณ ีเอ่ียมตระกลู, ภริูเชษฐ์ กฤตยานุกลู และทัตเทพ หนูสุข (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรม

และทศันคติของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อความปลอดภยั ทางถนนสาํหรับการท่องเที่ยว

ในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยแบบสอบถาม

จาํนวน 800 ชุด สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ, การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) และค่า

ความสัมพนัธ์ โดยกําหนดระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05  จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยต่างๆ ที่

เก่ียวกบัพฤติกรรมและทศันคติของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติลว้นมีอิทธิพลต่อระดบัความเส่ียงดา้น

ความปลอดภยัทางถนนทั้งส้ิน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ความพึงใจพอของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ  จงัหวดัสตูล

เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก่ียวกับประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     กลุ่มประชากร คือ นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ  โดยใชว้ธีิการ

สุ่มเลือกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)ในแต่ละสถานที่  เช่น แหล่งสถานบัน

การศึกษา, สถานที่ทาํงาน เป็นตน้ 

    กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางมาท่องเที่ยวปรากฏการณ์บั้ งไฟ    

พญานาคจาํนวน 400 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถาม 4 ส่วนโดยส่วนที่ 1-3 เป็นคาํถามแบบปิด (Close Ended 

Question) ได้แก่  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม, ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยวปรากฏการณ์

บั้งไฟพญานาค ของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลปัจจยัดา้นดา้นอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ

ของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนที่ 4 เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
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Scale) คือ  ขอ้มูลปัจจยัที่มีผลต่อความพงึใจพอของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยว

ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคของผูต้อบแบบสอบถาม 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาพฤติกรรม และเร่ือง ความพงึใจพอของนกัท่องเที่ยวชาวไทย

ที่มีต่อการการเดินทางท่องเที่ยวปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคโดยการศึกษาคร้ังน้ีมีแหล่งขอ้มูลมา

จากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี 

 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม ที่ผูต้อบแบบสอบถามไดส่้งกลบัมาทั้งหมด 400 ชุด 

 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้จาก

หนงัสือ วารสาร บทความ เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติเชิงพรรณนา ใชค้่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 สถิติเชิงอนุมาน เป็นการทดสอบสมมติฐานและความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัแปรอิสระ

และตัวแปรตาม โดยสถิติที่ ใช้คือ  T-Test และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล  จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนทั้งหมด 400 คนผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง 36 – 50 ปี  สถานภาพสมรส  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี

อาชีพขา้ราชการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ  และมีรายไดใ้นช่วง  30,0001 –50,000 บาท แสดงใหเ้ห็น

ว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นเป็นผูห้ญิงวยัทาํงาน  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพ

สมรส  มีรายไดป้านกลาง 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยว

ปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาคที่  อ.โพนพสิยัและอ.รัตนวาปี จ.หนองคาย   เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อย

ละ 35.25 รองลงมาคือ อ.เมืองบึงกาฬ และอ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ คิดเป็นร้อยละ 29.25โดยมี

ค่าใชจ่้ายรวมที่ 3,001-6,000 บาท ประมาณคิดเป็นร้อยละ 40.75  ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวโดย

รถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 49.25 ซ่ึงเดินทางมาช่วงเทศกาลเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 77.00 โดย

เลือกที่พกั  แบบโรงแรม/รีสอร์ท   คิดเป็นร้อยละ 58.00  รู้จกัสถานที่ท่องเที่ยวปรากฎการณ์บั้งไฟ

พญานาคจาก  วิทย/ุโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 44.25  มีการประชาสัมพนัธ์คิดเป็นร้อยละ39.25โดย

จาํนวนวนัที่ไปท่องเที่ยวส่วนใหญ่   3วนั 2 คืน  คิดเป็นร้อยละ 49.75 แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า  ผู ้ ต อ บ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่ เดินทางไปท่องเท่ียวที่ อ.โพนพิสัยและอ.รัตนวาปี จ.หนองคายโดยมีการ

เดินทางโดยรถยนตส่์วนตวั ในช่วงที่มีปรากฎการณ์เท่านั้น และเลือกที่พกัแบบโรงแรม/รีสอร์ท ซ่ึง

ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวจากวิทยุ/โทรทัศน์ เพราะการประชาสัมพนัธ์ การแก้ปัญหาให้แก่

นกัท่องเที่ยวไดร้วดเร็วของพนกังาน และความมีวฒันธรรมของสถานที่ท่องเที่ยว 

ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวเพราะสถานที่

ท่องเที่ยวมีความสะอาด,สวยงาม,และน่าประทบัใจคิดเป็นร้อยละ 43.75 โดยส่วนใหญ่จะเดินทาง

กลบัมาอีกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 90.25 

แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว

ปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาคเพราะเช่ือมัน่และไวว้างใจในความสะอาด,สวยงาม,น่าประทบัใจ และ

จะเดินทางกลบัมาเที่ยวที่น่ีอีก 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1  :  ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

สมมติฐาน / ปัจจัยที่ศึกษา T-test / F-test   (Sig.) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ -1.742 (0.082) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

อาย ุ 0.344 (0.793) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สถานภาพ 3.121 (0.001) เป็นไปตามสมมติฐาน 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 4.291 (0.014) เป็นไปตามสมมติฐาน 

อาชีพ 0.132 (0.970) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ระดบัรายได ้ 1.033 (0.377) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2  :  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

สมมติฐาน / ปัจจัยที่ศึกษา T-test / F-test (Sig.) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.485 (0.692) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ปัจจยัดา้นราคา 0.589 (0.621) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ปั จ จั ย ด้ า น ส ถ า น ที่ จั ด

จาํหน่ายที่พกั 

0.164 

0.967 

(0.975) 

(0.031) 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

ปั จ จัย ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

การตลาด 

 ช่ อ ง ท า ง ก า ร รั บ

ขอ้มูลข่าวสาร 

 ช่ ว ง เ ดื อ น ที่ นิ ย ม

เดินทางท่องเที่ยว 

 จํานวนวันที่ ใช้ใน

การท่องเที่ยว 

 

 

30.177 

 

11.436 

 

2.954 

 

 

(0.950) 

 

(0.000) 

 

(0.032) 

 

 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 2  :  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ต่อ) 

สมมติฐาน / ปัจจัยที่ศึกษา T-test / F-test (Sig.) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปั จ จัย ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร         

การดาํเนินงาน 

7.088 (0.000) เป็นไปตามสมมติฐาน 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 8.863 (0.00) เป็นไปตามสมมติฐาน 

ปั จ จั ย ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

กายภาพ 

0.661 (0.575) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยอ่ืนๆ 

สมมติฐาน / ปัจจัยที่ศึกษา T-test / F-test   (Sig.) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยด้านความเช่ือมั่นและ

ความไวว้างใจ 

0.872 (0.418) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ความจงรักภกัดี 0.829 (0.407) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

อภิปรายผล 

 ปัจจัยส่วนบุคคล  จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า    สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  ที่

แตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีท่องเที่ยวปรากฎการณ์บั้งไฟ

พญานาคซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั   ส่วนปัจจยัดา้นเพศ อาย ุอาชีพ ระดบัรายได ้

ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวปรากฎการณ์บั้ งไฟ

พญานาค ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคไม่วา่จะมีอายเุท่าใดก็

สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีท่องเท่ียวปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาคได ้ เน่ืองจากเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวธรรมชาติสามารถท่องเที่ยวไดทุ้กเพศทุกวยั 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัดา้นสถานที่

ประเภทที่พกั   ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ช่วงเดือนที่เดินทางไปและระยะเวลาวนัที่

เดินทางไปท่องเที่ยว) ปัจจยัดา้นการดาํเนินงานและปัจจยัดา้นบุคคลากร  ที่แตกต่างกนัมีผล

ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวปรากฎการณ์บั้ งไฟ

พญานาค ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน ปัจจยัด้าน

สถานที่จดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (จาํนวนวนัท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว) ส่วน

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการเดินทาง ปัจจยัดา้นแหล่งขอ้มูลข่าวสาร 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางไป

ท่องเที่ยวปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั  
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 ปัจจัยอ่ืนๆ จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่และความไวว้างใจ 

และปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีในการเดินทางกลบัมาอีกคร้ัง ที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความ

พงึพอใจของนกัท่องเที่ยวท่องเที่ยวปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ด้านสถานที่ จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ปัจจยัดา้นสถานที่ประเภทที่พกัที่แตกต่างกนัมี

ผลต่อความพึงพอใจในท่องเที่ยวปรากฎการณ์บั้ งไฟพญานาคดังนั้ น ผูป้ระกอบการควรให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นสถานที่เป็นพิเศษ ควรจดักิจกรรมที่มีความหลากหลาย และช่วยกนัดูแล

รักษาใหส้ถานที่ยงัท่องเที่ยวยงัคงสวยงามตลอดไป 

2. ด้านการวางกลุ่มตลาดเป้าหมาย จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วน

บุคคลด้านเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ

ท่องเท่ียวปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาคแตกต่างกนั ดงันั้น ผูป้ระกอบการสามารถนาํปัจจยัเหล่าน้ีไป

ใชใ้นการแบ่งส่วนตลาดเพื่อเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายที่เหมาะสมได ้โดยอาจเน้นในการให้บริการ  

หรือราคาที่พกั ห้องพกัในระดบัที่แตกต่างกนัออกไปเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภคได้

ตดัสินใจการการท่องเที่ยวปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาคไดม้ากยิง่ขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

เ น่ืองจากการวิจัยค ร้ัง น้ี  ผู ้วิจัยสนใจศึกษา เพียงก ลุ่มผู ้บ ริโภคที่ อ าศัยอยู่ใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงอาจเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ยงัไม่ครอบคลุม ดงันั้น ในการทาํวิจยั

คร้ังต่อไป ผูว้ิจัยอาจจะเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้เป็นผูบ้ริโภคที่อยู่ในจังหวดัอ่ืนๆ หรือขยาย

กลุ่มเป้าหมายใหก้วา้งขึ้น เพือ่เปรียบเทียบผลการศึกษา ซ่ึงอาจจะแตกต่างออกไปจากการวจิยัคร้ังน้ี 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจงัหวัดเชียงราย 

(Factors affecting the decision to travel in Chiangrai Province) 

สมาภรณ์ จนัธิมา 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีเป้าหมายเพือ่ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย 

โดยมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจไปเที่ยวจังหวดั

เชียงราย 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจไปเที่ยว

จงัหวดัเชียงราย 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอิทธิพล และปัจจยัดา้นความ

ภกัดี ที่มีผลต่อการตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ โดยกลุ่มตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีทาํการเก็บ

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย จาํนวน 400 คน สาํหรับ

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัประกอบดว้ยแบบสอบถาม ซ่ึงทาํการเก็บรวมรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัที่ 15 

ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สาํหรับสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัโดย

ใชส้ถิติวเิคราะห์ t-test  และสถิติวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test  

ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ ภูมิลาํเนา และระยะเวลาในการท่องเที่ยว ที่แตกต่าง

กนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงรายที่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 

 2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และ

กระบวนการ ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไปเท่ียวจงัหวดัเชียงรายท่ีแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอิทธิพล และปัจจยัดา้นความภกัดี ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงรายที่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั : การตดัสินใจ,ท่องเที่ยว,เชียงราย 
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Abstract 

The purpose of this study was to study the factors affecting the decision to travel in 

Chiangrai Province. The objectives of this study were (1) to study the different types of personal 

factors that influences the decision to travel in Chiangrai Province, (2) to study the different types 

of the marketing mix factors that influences the decision to travel in Chiangrai Province; and (3) to 

study the difference of the other factors that influences the decision to travel in Chiangrai Province 

which are influential factor and customer royalty factor. 

This study was conducted as a survey study. The sample group of the study consisted of 

400 visitors who have been to Chiangrai Province. The research instrument was a questionnaire 

which collected from 15 October 2016 to 5 November 2016. The data were analyzed using 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and the one-way analysis of variance F-test. 

According to the result, it was found the differences as this following: (1) personal factors about 

ages, occupation, hometown and period of travel (2) marketing mix factors about products, 

promotions, people and process (3) Other factors which are influential factor and customer royalty 

factor. Then, it was found that all of these factors have affected the decision to travel in Chiangrai 

Province in differences way at the statistically significant level of 0.05. 

 

 

Keywords: Decisions, Travel, Chiangrai 
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บทนํา 

มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจจากรัฐบาลในหลายปีท่ีผา่นมา คือ รณรงคแ์ละกระตุน้ใหค้นไทย

หันมาท่องเที่ยวภายในประเทศ เพราะการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะทาํให้มีเม็ดเงิน

หมุนเวียนภายในประเทศ ช่วยให้สภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัมีการขบัเคล่ือน ส่งผลดีต่อระบบ

เศรษฐกิจและบรรยากาศโดยรวมของชาติ  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการท่องเท่ียว

โดยตรง ก็ไดส้นองตอบนโยบายของรัฐบาลในการให้การอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นแกนสาํคญัใน

การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  ดว้ยการเปิดตวักิจกรรม “ไทยเที่ยวไทย” ภายใตแ้คมเปญ “รวม

ใจเที่ยวไทย” โดยไดร้ณรงคแ์คมเปญ “รวมใจเที่ยวไทย” ซ่ึงเป็นแคมเปญหลกั ครอบคลุมกิจกรรม

ทางการตลาดต่างๆที่ ททท. จะดาํเนินการเพือ่สร้างกระแสให้เกิดการเดินทางในประเทศ เพือ่ใหเ้กิด

การกระจายรายได้ รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพในทุกภูมิภาคของประเทศ ( ท่ีมา : 

http://thai.tourismthailand.org, 4 พฤษภาคม 2559) 

จงัหวดัเชียงรายเป็นอีกหน่ึงจงัหวดัที่นกัท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมไปเยีย่ม

ชมทศันา สถิติสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ จงัหวดัเชียงราย พ.ศ. 2552 – 2558 จากกรมการ

ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แสดงใหเ้ห็นวา่จาํนวนผูม้าเยีย่มเยอืนจงัหวดัเชียงรายทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติมีแนวโนม้เพิม่มากขึ้นในทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2556  แมปี้ 2557 จะมี

จาํนวนลดลงบา้ง แต่กระนั้นในปี 2558 ก็กลบัมามีจาํนวนเพิม่ขึ้นอีกคร้ัง ทั้งน้ีผูม้าเยีย่มเยอืนชาวไทย

มีจาํนวนมากกว่าชาวต่างชาติอยา่งเห็นไดช้ดั โดยในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวเฉพาะชาวไทยมาเยอืน

จงัหวดัเชียงรายมากกวา่สองลา้นหา้แสนคน จากแนวโนม้และกระแสการท่องเที่ยวภายในประเทศที่

สูงขึ้น สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ สถานประกอบการร้านอาหาร โรงแรม/ที่พกั และหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งควรมีการศึกษาหาขอ้มูลเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือกับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมเยือนใน

โอกาสต่อไป  

ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไปเท่ียวจงัหวดัเชียงรายโดยศึกษา

ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด รวมไปถึงปัจจยัทางดา้นอ่ืน ๆ  ที่มี

ผลกระทบต่อการตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย  ซ่ึงสถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

สามารถนาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์เป็นฐานขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาจงัหวดัเชียงราย เพือ่

กาํหนดกลยทุธท์างการตลาดให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากที่สุด ดึงดูดนกัท่องเท่ียว

ใหม้าเยอืนมากยิง่ขึ้น อีกทั้งเพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์ ประชาสมัพนัธ ์และพฒันาจุดเด่นของจงัหวดั

เชียงรายใหดี้ยิง่กวา่เดิม 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจไปเที่ยว

จงัหวดัเชียงราย 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอิทธิพล และปัจจยัดา้นความภกัดี 

ที่มีผลต่อการตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา อาชีพ ภูมิลาํเนา ผู ้

ร่วมเดินทาง ระยะเวลาในการท่องเท่ียว และประเภทท่ีพกั ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจไป

เที่ยวจงัหวดัเชียงรายที่แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงรายที่แตกต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอิทธิพล และปัจจยัดา้นความภกัดี ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงรายที่แตกต่างกนั 

ประโยชน์ของการวิจัย  

1. สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง สามารถนาํผลการวิจยัความแตกต่างดา้น

ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย ไปพฒันาเง่ือนไขดา้น

แหล่งท่องเที่ยวใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มใหไ้ดเ้หมาะสมมากที่สุด 

2. สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง สามารถนาํผลการวิจยัความแตกต่างดา้น

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจไปเท่ียวจงัหวดัเชียงราย ไปกาํหนดกล

ยทุธท์างการตลาด ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวอยา่งครอบคลุมและพฒันาจุดเด่น

ของจงัหวดัเชียงรายใหดี้ยิง่ขึ้น 

3. สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง สามารถนาํผลการวิจยัความแตกต่างดา้น

ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอิทธิพล และปัจจยัดา้นความภกัดี ที่มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจไป

เที่ยวจังหวัดเชียงราย ไปศึกษาทําความเข้าใจเพื่อดํา เนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์และ

ประชาสมัพนัธจ์งัหวดัเชียงราย 
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กรอบแนวความคดิงานวิจัย 

 

                ตัวแปรอิสระ                                                                                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

-ดา้นอิทธิพล 

-ดา้นความภกัดี 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

-ผลิตภณัฑ ์

-ราคา 

-ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

-การส่งเสริมการตลาด 

-บุคลากร 

-กระบวนการ 

-ลกัษณะทางกายภาพ 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-ภูมิลาํเนา 

-ผูร่้วมเดินทาง 

-ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 

-ประเภทที่พกั 
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แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษา

คน้ควา้และรวบรวมทฤษฎี แนวคิด จากตาํรา เอกสาร บทความทางวชิาการ และงานวจิยัวทิยานิพนธ ์

ดุษฏีนิพนธ ์ที่เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล   

 ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548, หน้า 22) ระบุว่า ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic 

Factor) หมายถึง ลกัษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ 

การศึกษา ประสบการณ์ ระดบัรายได ้อาชีพ เช้ือชาติ สญัชาติ ซ่ึงโดยรวมแลว้จะมีผลต่อรูปแบบของ

อุปสงคแ์ละปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการ  

แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนการตลาด  

 คาํนาย อภิปรัชญาสกลุ (2558, หน้า 3) ระบุวา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 

4’Ps) ประกอบดว้ย 

Product: สินคา้ หรือบริการ โดยพจิารณาจากการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

Price: ราคา ความเหมาะสมของราคากบัคุณค่าที่ลูกคา้จะไดรั้บ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั

อ่ืนๆ 

Place: สถานที่จดัจาํหน่าย หรือช่องทางในการจดัจาํหน่าย ซ่ึงจะพิจารณาจากความสะดวก

และปริมาณลูกคา้ 

Promotion: การส่งเสริมการขาย ที่จะทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ ส่ือส่งเสริมการ

ขาย (Promotional Media) เก่ียวขอ้งกับส่ิงพิมพ ์การพิมพแ์ละกระจาย ส่ือผ่านออนไลน์

เคเบิลทีวี การประชาสัมพนัธ์นอกบา้น อินเตอร์เนต จุดขายหน้าร้าน การจดัการสินคา้ 

การตลาดยคุดิจิตอล การประชาสัมพนัธ์ในเกม การสาธิตสินคา้ การส่งเสริมการขายแบบ

ปากต่อปาก การมีตวัแทนผลิตภณัฑ ์

การตลาดแบบหยด (Drip) และการจดัการสินคา้ที่สามารถติดตามและมองเห็นไดปั้จจุบนั

ไดเ้พิม่ส่วนประสมทางการตลาดเป็น 7Ps โดยเพิม่ขึ้น 3Ps คือ 

 People: คน ความรู้ความสามารถและความน่าเช่ือถือของบุคคล 

Physical Evidence/Environment: ส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตาลูกคา้ เช่น สี รูปร่าง แพ็คเกจ บรรยากาศ

ภายในร้าน 

 Process: กระบวนการในการจดัการดา้นการบริการ ที่จะทาํให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ

และเกิดความภกัดีในตวัสินคา้ 
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แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ               

คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2558, หน้า 2)  ระบุว่า ความหมายของพฤติกรรมผู ้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะมีความหมายครอบคลุมสาระสาํคญัอยู ่ 3 ประการดว้ยกนั คือ การกระทาํของ

แต่ละบุคคล การไดรั้บและการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ และกระบวนการตดัสินใจ การ

กระทาํของแต่ละบุคคลเป็นการเน้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่แตกต่างกัน การได้รับและการใช้

สินคา้ของผูบ้ริโภคเป็นเร่ืองปกติวิสัยที่จะตอ้งอุปโภคบริโภคสินคา้ ส่วนในเร่ืองของกระบวนการ

ตดัสินใจไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้อะไรก็ตามแต่จะตอ้งผา่นขั้นตอนของการตดัสินใจ จาก

รูปพบว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) มาจากปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing 

Mix) ปัจจยัทางจิตตะวิทยา (Psychological Factors) ปัจจยัทางสงัคม (Social Factors) และปัจจยัทาง

สถานการณ์ (Situational Factors) 

แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ 

สุธี ขวัญเงิน (2559, หน้า77) ระบุวา่ โดยทัว่ไปพบวา่ การตดัสินใจ หรือ การวนิิจฉยัสั่งการ 

(Decision Making) นั้น เป็นกระบวนการเลือกในระหว่างทางเลือกต่างๆ เพื่อให้ไดผ้ลบรรลุตามที่

วางวตัถุประสงค์เอาไว ้เชสเตอร์ ไอ. บาร์นาร์ด (Chester I. Barnard) ได้กล่าวถึงกระบวนการ

ตดัสินใจวา่เป็นเทคนิควธีิที่จะลดจาํนวนทางเลือกลงมา 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  

รัศมี เอกธงไชย (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจไปเที่ยว

ประเทศจีนของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที่ยวชาว

ไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่ เคยไปประเทศจีนอย่างน้อย 1 คร้ัง จ ํานวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติใชโ้ปรแกรม 

SPSS for Windows Version 14.0 สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างใชก้ารทดสอบค่าที และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

จากการศึกษาพบว่า อายแุละรายไดต่้อเดือนที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจไปเที่ยว

ประเทศจีนของนกัศึกษาที่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัยะสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด  

เฉลิมเกียรติ เฟ่ืองแก้ว (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวในช่วง

วนัหยดุสุดสปัดาห์และวนัหยดุต่อเน่ืองของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งคือ 

คนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครที่มีอายรุะหว่าง 20-50 ปีบริบูรณ์ทั้งเพศชายและหญิง ประกอบ

อาชีพ มีรายไดแ้ละเคยตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์และวนัหยดุต่อเน่ือง

จาํนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการ
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วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การ

ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยรายด้าน

ผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านบุคลากรให้บริการ ด้าน

กระบวนการให้บริการ และดา้นกายภาพที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยว

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีเพียงปัจจยัรายด้านราคาที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจท่องเที่ยวไม่แตกต่างกนัทางสถิติที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ 

 จรรยา วาหลวง (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวไทยในเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยท่ี

เดินทางและพาํนักอยูท่ี่เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว จากการศึกษาพบว่า 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการเที่ยวเกาะสมุย จากแฟน/คนรัก มีความสัมพนัธ์กับ ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางท่องเที่ยว จากพ่อแม่/ญาติพี่น้อง องค์กรท่องเท่ียว แผ่นพบั/ใบปลิว มีความสัมพนัธ์กับ

จาํนวนคร้ังที่มาท่องเที่ยว และจากองค์กรท่องเที่ยว มีความสัมพนัธ์กับความตั้งใจที่จะกลับมา

ท่องเที่ยวอีก ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวจิยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจไปเท่ียวจงัหวดัเชียงราย ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ 

เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม  

ประชากร 

 กลุ่มประชากร ไดแ้ก่ ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไป

เที่ยวจงัหวดัเชียงราย  

การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 โดยกาํหนดสัดส่วนของประชากรที่ตอ้งการสุ่ม 50% ระดบัความเช่ือมัน่ 95% Z = 1.96 ค่า

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% จึงไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 384 คน  

ใช้สูตรการคาํนวณขนาดตัวอย่าง W.G. Cochran (1953) (ระดับความเช่ือมั่น 95% และ

ความคลาด เคล่ือนไม่เกิน 5%)  

ตามสูตรดังน้ี n = P(1−P)(Z)2

E2
  โดยผูว้ิจยัจะเลือกตวัอย่างตามสะดวกในการแจก

แบบสอบถาม 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

โดยแบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้มูลต่างๆจาํนวน 4 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปัจจยัอ่ืนๆ  

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลทุติยภูมิ จากการเก็บรวมรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากงานวจิยัในอดีตที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัที่มี

ผลต่อการตดัสินใจและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารวิชาการ วารสาร ส่ิงตีพิมพ ์และขอ้มูลที่

เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

ขอ้มูลปฐมภูมิ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้วย

ตนเอง 

การจัดทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ทดสอบแบบสอบถามที่ไดอ้อกแบบไว ้(Pretest) และดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องของ

แบบสอบถาม พร้อมตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Validity) ของแบบสอบถามดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิแอล

ฟ่าของ Cronbach 

2. นาํแบบสอบถามที่แกไ้ขขอ้บกพร่องเรียบร้อยแลว้ออกเก็บขอ้มูลจริง 

3. นาํแบบสอบถามที่เก็บขอ้มูลแลว้ตรวจสอบความสมบูรณ์ 

4. นําแบบสอบถามที่ตรวนสอบความสมบูรณ์แลว้มาลงรหัสเพื่อประมวลผลขอ้มูลดว้ย

คอมพวิเตอร์ 

5. นําขอ้มูลที่ลงรหัสแลว้ไปบนัทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลโดยโปรแกรม 

Microsoft Excel ในการวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตวัแปรเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช ้คือ ค่าความถ่ีค่าร้อยละ 

ตวัแปรเชิงปริมาณ สถิติที่ใช ้คือ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าต ํ่าสุด  ค่าสูงสุด 

การวิเคราะห์สถิติ เชิงอนุมาน คือ ค่า t-test (independent t-test),  F-test และแบบการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระดบัการศึกษา อาชีพ ภูมิลาํเนา ผูร่้วมเดินทาง ระยะเวลาในการท่องเท่ียว และ

ประเภทที่พกั ที่มีผลต่อการตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย 

 ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศหญิง จาํนวน 287 คน คิดเป็นร้อย

ละ 71.15 อยูใ่นช่วงอายุระหว่าง 20-25 ปี และ 26-30 ปี มากที่สุดเท่ากนัที่จาํนวน 134 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.50 รายไดเ้ฉล่ีย 15,000 - 25,000 บาท/เดือน จาํนวน 164 คน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41.00  

ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ ํานวน 290 คน มากที่ สุดคิดเป็นร้อยละ 72.50  อาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน จาํนวน 179 คน มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 44.75 ภูมิลาํเนาภาคกลาง จาํนวน 176 คน 

มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.00  มีผูร่้วมเดินทาง 2-5 คน จาํนวน 300 คน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 

75.00 ระยะเวลาในการท่องเที่ยวต่อคร้ัง 3-4 วนั จาํนวน 260 คน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 65.00  พกั

ที่โรงแรม จาํนวน 143 คน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.75 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น

กระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ที่มีผลต่อการตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย  

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่ช่ืนชอบสถานที่ท่องเที่ยวประเภทภูเขา จาํนวน 

127 คน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.75 ค่าใชจ่้ายโดยรวมสาํหรับการไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย 5,000 - 

10,000 บาทต่อบุคคล/ต่อคร้ัง จาํนวน 217 คน มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 54.25 เดินทางไปยงัจงัหวดั

เชียงรายดว้ยรถส่วนตวั จาํนวน 162 คน มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40.50  ดา้นการส่งเสริมการตลาด

สนใจโปรโมชัน่ราคาพเิศษจากงานไทยเที่ยวไทย  (ที่พกั, ตัว๋เคร่ืองบิน, รถเช่า เป็นตน้)  จาํนวน 132 

คน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.00 ดา้นบุคลากรช่ืนชอบเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานมีความกระตือรือร้น 

เอาใจใส่และจริงใจจาํนวน 166 คน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41.50 ดา้นกระบวนการให้ความสาํคญั

กบัการคมนาคมภายในตวัจงัหวดัมีความสะดวก จาํนวน 196 คน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.00 และ

ดา้นลกัษณะทางกายภาพให้ความสนใจกบัสถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม บรรยากาศดี จาํนวน 

296 คน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 74.00 

 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอิทธิพล 

และปัจจยัดา้นความภกัดี ที่มีผลต่อการตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย 

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลจากบทความ (รีววิ)/ภาพถ่าย

จากอินเทอร์เน็ต จาํนวน 196 คน มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 49.00  และมีความภกัดีจะกลบัไปเที่ยว

จงัหวดัเชียงรายอีกแน่นอน จาํนวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 96.75 
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 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจที่มีผลต่อการตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย

ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นเอกลกัษณ์, คนรู้จกัแนะนาํ/เชิญชวน

, การเดินทางสะดวก, สถานที่ท่องเที่ยวคุม้ค่ากบัรายจ่าย และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายประเภท 

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจไป

เที่ยวจงัหวดัเชียงราย คือ เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ มากที่สุดค่าเฉล่ียคิดเป็น 

4.27 คะแนน โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็น 0.77 คะแนน ลาํดบัรองลงมา ตดัสินใจเลือก

ไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.05 คะแนน 

โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็น 0.85 คะแนน ลาํดบัรองลงมา ตดัสินใจเลือกไปเที่ยวจงัหวดั

เชียงราย เพราะสถานที่ท่องเที่ยวคุม้ค่ากับรายจ่าย ค่าเฉล่ียคิดเป็น 3.88 คะแนน โดยมีค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็น 0.80 คะแนน ลาํดบัรองลงมา ตดัสินใจเลือกไปเท่ียวจงัหวดัเชียงราย 

เพราะการเดินทางสะดวก ค่าเฉล่ียคิดเป็น 3.68 คะแนน โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็น 

0.85 คะแนน และตดัสินใจเลือกไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย เพราะมีคนรู้จกัแนะนาํ/เชิญชวน นอ้ยท่ีสุด

ค่าเฉล่ียคิดเป็น 3.47 คะแนน โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คิดเป็น 1.02 คะแนน 

 ส่วนที่ 5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1: จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ ภูมิลาํเนา และ

ระยะเวลาในการท่องเที่ยว ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงรายที่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ

การศึกษา ผูร่้วมเดินทาง และประเภทที่พกั ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไปเที่ยว

จงัหวดัเชียงราย 

สมมติฐานข้อที่ 2: จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ 

การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และกระบวนการ ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไปเที่ยว

จงัหวดัเชียงรายที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัที่ระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ได้แก่ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และลกัษณะทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย 

สมมติฐานข้อที่ 3: จากการศึกษาพบว่าปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอิทธิพล และปัจจยัดา้น

ความภกัดี ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไปเท่ียวจงัหวดัเชียงรายท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 

  



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

648 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

อภิปรายผลการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ 1: ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา 

อาชีพ ภูมิลําเนา ผู้ร่วมเดินทาง ระยะเวลาในการท่องเที่ยว และประเภทที่พัก ที่แตกต่างกันมีผลต่อ

การตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน 

 จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชีพ ภูมิลาํเนา และระยะเวลาในการ

ท่องเที่ยว ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไปเที่ยวจังหวดัเชียงรายที่แตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ BinQuan Fang (2555) 

ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชาวจีน เพือ่การท่องเที่ยวไทยแนวใหม่ จากการศึกษาพบวา่ 

ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอาชีพและสถานภาพสมรสแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ 

0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของรัศมี เอกธงไชย (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจไปเที่ยวประเทศจีนของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จาก

การศึกษาพบว่า อายุและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจไปเที่ยว

ประเทศจีนของนกัศึกษาที่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัยะสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา ผูร่้วมเดินทาง และประเภทที่

พกั ที่แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวใน

จงัหวดัเชียงรายสามารถไปเที่ยวไดทุ้กเพศ ทุกระดบัการศึกษา เพราะไม่มีการกาํหนดขอ้หา้มเฉพาะ

แต่อย่างใด ไม่ว่าจะมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนจาํนวนเท่าไหร่ก็สามารถท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายได้

เพราะมีตวัเลือกหลากหลาย จาํนวนผูร่้วมเดินทางและประเภทที่พกัก็มีให้เลือกตามความตอ้งการ 

ดงันั้นปัจจยัเหล่าน้ีจึงไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไปเท่ียวจงัหวดัเชียงราย 

สมมติฐานข้อที่ 2: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด

จําหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกันมีผล

ต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน 

 จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการตลาด 

บุคลากร และกระบวนการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวดัเชียงรายที่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเฉลิม

เกียรติ เฟ่ืองแก้ว (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุดสุด

สัปดาห์และวนัหยดุต่อเน่ืองของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัราย

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากรใหบ้ริการ ดา้น

กระบวนการให้บริการ และดา้นกายภาพที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยว

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และลกัษณะทางกายภาพ 

ที่แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวใน

จงัหวดัเชียงรายสามารถตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเที่ยวได้ในทุกระดบัราคา ส่วนการ

เดินทางไปยงัจงัหวดัเชียงรายก็มีให้เลือกหลายเสน้ทางตามความตอ้งการ อีกทั้งลกัษณะทางกายภาพ

ของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งต่างก็สวยงามและบรรยากาศดี ดงันั้นปัจจยัเหล่าน้ีจึงไม่มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงราย 

สมมติฐานข้อที่ 3: ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านอิทธิพล และปัจจัยด้านความภักดี ที่แตกต่าง

กันมีผลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน 

 จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอิทธิพล และปัจจยัดา้นความภกัดี ท่ีแตกต่าง

กันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไปเที่ยวจงัหวดัเชียงรายที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05 

เป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรรยา วาหลวง (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวไทยในเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาก

การศึกษาพบว่า การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการเที่ยวเกาะสมุย จากแฟน/คนรัก มีความสัมพนัธ์กับ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว จากพ่อแม่/ญาติพี่น้อง องค์กรท่องเที่ยว แผ่นพบั/ใบปลิว มี

ความสมัพนัธก์บัจาํนวนคร้ังที่มาท่องเที่ยว และจากองคก์รท่องเที่ยว มีความสมัพนัธก์บัความตั้งใจที่

จะกลบัมาท่องเที่ยวอีก ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate strategy) 

 ควรใชก้ลยทุธก์ารเจริญเติบโต (Growth strategy) เน่ืองจากการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย

อยูใ่นขั้นที่กาํลงัขยายตวั เป็นการสร้างความเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง จึงควรเน้นกลยทุธ์การร่วม

เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจระหวา่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

ที่อยูภ่ายในจงัหวดัเชียงรายดว้ยกนั 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 

เน้นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ในการสร้างความแตกต่างใน

ผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่งภายในตวัจงัหวดัเชียงรายมีความ

สวยงามเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั อีกทั้งยงัมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายประเภทภายใน

จังหวดัเดียว จึงถือเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากจังหวดัอ่ืนๆที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นเป็น

เอกลกัษณ์เพยีงไม่ก่ีแห่ง 
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กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) 

1. การเจาะกลุ่มเป้าหมายตอ้งเลือกใช้วธีิการประชาสัมพนัธ์ให้เหมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม เช่น 

ช่วงอายุวยัรุ่นควรเน้นประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวประเภทภูเขา-ไร่ชา, ช่วงอายุวยั

กลางคนควรเน้นประชาสัมพนัธ์สถานที่ท่องเที่ยวประเภทวดั-สถานปฏิบติัธรรม เป็นตน้ 

ภูมิลาํเนาที่แตกต่างก็เป็นอีกปัจจยัที่สาํคญั จึงควรเน้นประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวจงัหวดั

เชียงรายในเขตพื้นที่หรือภูมิภาคที่แตกต่างจากจงัหวดัเชียงราย เพือ่ดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มา

เที่ยวเพิม่มากขึ้น 

2. การส่งเสริมการตลาด สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรมีความร่วมมือกบั

บริษทัทวัร์ต่างๆเพือ่เอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั เช่น ใหส่้วนลดหรือสิทธิพเิศษบางอยา่งแก่

นกัท่องเที่ยวที่จองผา่นทวัร์ เป็นตน้ 

3. ดา้นบุคลากร สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรให้ความสาํคญัเก่ียวกบัการ

คดัเลือกเจา้หน้าที่หรือพนักงานในการทาํงานด้านการบริการ อีกทั้งควรจดัฝึกอบรมให้

เจา้หน้าที่หรือพนักงานมีความตระหนกัรู้และมีใจรักงานบริการอยา่งแทจ้ริง เช่น มีการจดั

อบรมร่วมกนัทุก 3 เดือน เป็นตน้ 

4. ดา้นกระบวนการ สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรให้ความสาํคญัเก่ียวกบั

การจดัตั้งศูนยป์ระสานงานและใหบ้ริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียว มีแหล่งรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั

สถานที่ท่องเที่ยว ที่พกัและร้านอาหารต่างๆภายในจงัหวดัเชียงรายอย่างละเอียด มีการ

คัดเลือกและจัดอบรมเจ้าหน้าที่หรือพนักงานให้สามารถช่วยเหลือด้านข้อมูลแก่

นักท่องเที่ยวได ้เช่น การบอกเส้นทาง หรือหมายเลขโทรศพัทข์องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว เป็นตน้ 

5. สถานประกอบการและหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องควรมุ่งเน้นสร้างความประทับใจแก่

นักท่องเที่ยวที่มาเยอืนจงัหวดัเชียงราย เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีเร่ืองราวดีๆนาํไปบอกกล่าว

หรือแนะนาํคนใกลต้วัใหส้นใจไปเท่ียวจงัหวดัเชียงรายเพิม่มากขึ้น และทาํใหน้กัท่องเท่ียว

มีความภกัดีที่จะกลบัไปเที่ยวจงัหวดัเชียงรายอีก 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรเลือกกลุ่มตวัอยา่งให้แคบลง โดยเน้นศึกษาเพียงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเดียว เพื่อใหไ้ด้

ขอ้มูลและศึกษาวจิยัไดอ้ยา่งละเอียดยิง่ขึ้น 

2. ควรระบุหัวขอ้และตวัเลือกในหัวขอ้ต่างๆให้มีความชดัเจนและเจาะจงมากขึ้น เพื่อให้ได้

ขอ้มูลครอบคลุมและตรงกบัความเป็นจริงมากที่สุด  
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3. ควรมีการลงพื้นที่เก็บขอ้มูลจากแหล่งท่องเที่ยวสถานที่จริง เพือ่จะไดรั้บทราบความคิดเห็น

จากนกัท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นโดยตรง 
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ความพงึพอใจของผู้บริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Customer Satisfaction of Café Amazon in Bangkok Metropolitan Region 

กนัตยา เหินฟ้าปัญญา1 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาความ

แตกต่างของปัจจยัส่วนประกอบการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค Café Amazon ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม และ 

ความน่าเช่ือถือที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผูบ้ริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในคร้ังน้ีได้แก่กลุ่มประชากรท่ีเลือกใช้บริการ Café Amazon ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น

แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใช้ใน

การทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA)  

ผลการวจิยัพบวา่ 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานะภาพที่แตกต่างกนั 

ไม่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นพนกังาน ปัจจยัดา้นขั้นตอนการ

ให้บริการ ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมของร้าน ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม และ ความน่าเช่ือถือ ที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

คาํสําคญั : ความพงึพอใจของผูบ้ริโภค Café Amazon 
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Abstract 

The objectives of this study were 1) To examine the difference of personal factors which 

affects customer satisfaction of Café Amazon in bangkok metropolitan region. 2) To examine the 

difference of the marketing mix that affects customer satisfaction of Café Amazon in bangkok 

metropolitan region.  3) To examine the difference of other factors including consumer brand loyalty 

and the reliability that affects customer satisfaction of Café Amazon in bangkok metropolitan 

region. 

The participants of this finding were selected from 400 consumers who purchase products 

from Café Amazon in bangkok metropolitan region. The researcher used questionnaire as a research 

tool. Data was analyzed by using Microsoft Excel and the statistics resource that use to examine the 

hypothesis are t-Test and F-Test (ANOVA) 

The researcher used questionnaire as a research tool. Data was analyzed by using Microsoft 

Excel and the statistics resource that use to examine the hypothesis are t-Test and F-Test (ANOVA) 

The findings found that: 

1.For the personal factors, the difference of gender ,age ,career ,revenue , education level 

and marriage status did not have an influence customer satisfaction of Café Amazon in bangkok 

metropolitan region.  

2.For the marketing mix, the difference of product ,price ,place ,promotion ,people 

,physical evidence and process did not have an influence on customer satisfaction of Café Amazon 

in bangkok metropolitan region.  

3.For the other factors, the difference of popularity and reliability have an effect customer 

satisfaction of Café Amazon in bangkok metropolitan region. 

 

Keywords : Customer , Satisfaction , Café Amazon 
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บทนํา 

ช่ือ Café Amazon มีที่มาจาก  แหล่งกาแฟที่มีช่ือเสียงของโลก คือประเทศบราซิลซ่ึงเป็นตน้

ตาํรับแห่งกาแฟผนวกกบัเม่ือคิดถึงป่า Amazon ก็จะคิดถึงความร่มร่ืนของธรรมชาติอนัประกอบดว้ย

แมกไมแ้ละเสียงนํ้ าไหลที่ใหค้วามร่มเยน็ 

ปัจจุบนัร้านกาแฟสดในเมืองไทยยงัมีอนาคตสดใส  เน่ืองจากอตัราการด่ืมกาแฟต่อคนยงัตํ่า

มากเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในแถบยโุรปและอเมริกา ดว้ยเหตุน้ี  ปตท. ไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาส

ทางการธุรกิจที่จะนํา เอาร้านกาแฟที่ มีมาตรฐานมาให้บริการภายในสถานีบริการ  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับสถานีบริการ สามารถตอบสนอง Life Style ของ

ผูใ้ช้บริการได้อย่างครบถ้วน Café Amazon จึงถือกาํเนิดขึ้นตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2546 Café Amazon มี

แนวคิดที่อยากใหเ้ป็นร้านกาแฟที่สามารถนัง่พกัผอ่นระหวา่งการเดินทาง หรือเป็นแหล่งนดัพบของ

กลุ่มผูบ้ริโภครุ่นใหม่ที่นิยมด่ืมกาแฟท่ีมีรสชาติอร่อยเขม้ขน้ พร้อมบรรยากาศเยน็สบายดว้ยร่มไม้

ลอ้มรอบในร้าน Cafe Amazon สินคา้ที่จะพบไดค้ือ เคร่ืองด่ืม, เบเกอร่ี, สินคา้ ซ่ึงทาง Cafe Amazon 

มองวา่ส่ิงที่ลูกคา้ที่เดินเขา้มาตอ้งการก็คือเคร่ืองด่ืมที่มีความสดใหม่ ด่ืมแลว้ช่วยให้เกิดความสดช่ืน

สินคา้ที่นาํเสนอ จะเป็น กาแฟสด เคร่ืองด่ืมทั้งร้อนและเยน็ อีกทั้งมีเบเกอร่ี ซ่ึงตอบความตอ้งการ

ให้กบัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี สินคา้ในร้านเม่ือเปรียบเทียบกบับรรยากาศท่ีได้รับถือว่ายอมรับได้กับ

ราคาท่ีตอ้งจ่าย ลูกคา้ท่ีเดินเขา้มาในร้านสามารถจ่ายไดอ้ยา่งไม่คิดมากซ่ึงถือวา่บรรยากาศในการจดั

ร้านที่จะอาศยัความร่มร่ืนของตน้ไม้ และมีท่ีนั่งทานของว่างและเคร่ืองด่ืมจะช่วยทาํให้เกิดการ

ตดัสินใจที่จะจ่ายไดไ้ม่ยาก 

ผูว้จิยัจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภค Café Amazon ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใชผ้ลที่ไดจ้ากการทาํการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูล ใหก้บัผูท้ี่สนใจ

และร้านกาแฟ ที่เก่ียวขอ้ง ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อกาํหนดแนวทางหรือวางแผนปรับปรุงแกไ้ขปัญหา

พฒันารูปแบบการบริการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค Café Amazon ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึง

พอใจของผูบ้ริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม และ ความน่าเช่ือถือ ที่มีผล

ต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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กรอบแนวความคดิการวิจัย 

                     ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.เพศ  

2.อาย ุ  

3.อาชีพ    

4.รายได ้ 

5.ระดบัการศึกษา     

6.สถานะภาพ 

 

 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

2.ปัจจยัดา้นราคา 

3.ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5.ปัจจยัดา้นพนกังาน 

6.ปัจจยัดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ 

7.ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของร้าน 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

1.ค่านิยม 

2.ความน่าเช่ือถือ 

 

ความพึงพอใจของผู้บริโภค 

Café Amazon    

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 

และสถานะภาพที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนักงาน ดา้นขั้นตอนการให้บริการ 

และ ดา้นสภาพแวดลอ้มของร้านที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภค Café Amazon ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ค่านิยม และ ความน่าเช่ือถือ ที่แตกต่างกนัมีผล

ต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

ประโยชน์ของการวิจัย 

1. Café Amazon สามารถนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลที่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปปรับปรุงพฒันาใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของลูกคา้มากที่สุด เพือ่ใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. Café Amazon สามารถนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์กับ

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปเป็นแนวทาง

ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างการความได้เปรียบทางธุรกิจ ทั้งในด้านการ

ออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ดา้นการเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ และดา้นการรักษาฐานลูกคา้เดิมที่เลือกใช้

ผลิตภณัฑแ์ละบริการของ Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. Café Amazon สามารถนําผลการวิจัยด้านปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ค่านิยม และ ความน่าเช่ือถือที่มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เพือ่นาํไปเสริมสร้างความนิยมใหเ้กิดความภกัดีต่อแบรนด ์

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มประชากรที่เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ 

Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คน 

2. ขอบเขตเน้ือหาที่ศึกษา ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ 

ได้แก่ ค่านิยม และ ความน่าเช่ือถือ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค Café Amazon ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะเวลาการศึกษา เร่ิมตน้วนัที่ 23  กรกฎาคม 2559 ส้ินสุด

วนัที่ 28 ตุลาคม 2559 
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แนวความคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวจิยั คร้ังน้ีผูว้จิยั ไดศึ้กษาคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดย 

อาศยั แนวคิดและทฤษฏีหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาดงัน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ฟิลิป คอทเลอร์และคณะ (2549, หนา้ 76-77) พฤติกรรมผูบ้ริโภคยงัไดรั้บอิทธิพลจาก  

1.) ปัจจยัทางสงัคม (Social factor) 

1.1)  ครอบครัว (Family)  

เป็นสถาบนัที่สําคญัที่สุดในสังคมเพราะผูบ้ริโภคทุกคนเติบโตมาจากครอบครัว ครอบครัวจึงมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก นักการตลาดจะสนใจในบทบาทและอิทธิพลด้าน

ความสัมพนัธ์ของสามีภรรยาและลูกๆที่มีต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์และบริการที่มีอยู่หลากหลาย ซ่ึง

บทบาทเหล่าน้ีจะมีความแตกต่างกนัอยา่งมากในแต่ละประเทศและชนชั้นทางสงัคม 

1.2) บทบาทและสถานะภาพ (Roles and Statuses) 

1.3) บุคคลจะมีส่วนร่วมในกลุ่มต่างๆ ตลอดชัว่ชีวิตของเขา เช่น กลุ่มครอบครัว ชมรมหรือ

องคก์ร ซ่ึงตาํแหน่งของบุคคลนั้นๆ ในแต่ละกลุ่มสามารถกาํหนดบทบาทและสถานะภาพ

ของตวัเขาเอง บทบางหน่ึงๆ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลได้ถูกคาดหวงัจะให้

กระทาํ  

2.) ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factor) 

2.1) อายแุละลาํดบัขึ้นในวงจรชีวติ 

คนเราจะซ้ือสินคา้และบริการแตกต่างกนัไปตลอดช่วงชีวติของตน  

2.2) อาชีพและสถานะทางเศรษฐกิจ 

อาชีพการงานของบุคคลหน่ึงๆ จะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภค  

2.3) บุคลิกภาพและความเป็นปัจเจกชน 

มนุษยเ์ราทุกคนจะมีลกัษณะเฉพาะตวัเป็นคุณสมบติัประจาํตวัเองเรียกว่าบุคลิกภาพ และ

บุคลิกภาพจะมีผลต่อพฤติกรรมของแต่ละคนด้วย แมว้่าจะมีส่ิงกระตุน้อยา่งเดียวกนัหากมีบุคลิก

แตกต่างกนัก็จะแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกนัได ้เพราะเป็นลกัษณะเฉพาะตวั  

บุคลิกภาพใช้เป็นตวัแปรที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางเลือกตราสินคา้ผูบ้ริโภค

แนวคิดน้ีเช่ือวา่ตราสินคา้มีบุคลิก และผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ที่จะเลือกตราสินคา้ที่บุคลิกนั้นเขา้ไดก้บั

ตนเอง นิยามบุคลิกของตราสินคา้ (Brand Personal)  หมายถึงส่วนประสมลกัษณะเฉพาะของมนุษย์

ที่อาจใชอ้ธิบายไดถึ้งตราสินคา้บางยีห่อ้ 
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แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 

ฟิลิป คอทเลอร์ (2550, หน้า 160-161) ระบุว่ากิจกรรมหลายอยา่งที่อาจดูเหมือนถูกละเลยหรือไม่

รวมในส่วนประสมทางการตลาด 4P ที่จริงไดถู้กรวมไวใ้น P ตวัใดตวัหน่ึงอยูแ่ลว้  

 
กรอบความคิดเก่ียวกบัหลกั 4P 

กรอบความคิด 4P เป็นการใชมุ้มมองเก่ียวกบัตลาดของผูข้ายไม่ใช่มุมมองของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อนั้น เม่ือ

พิจารณาขอ้เสนอแลว้ อาจไม่ไดม้องขอ้เสนอดงักล่าวในแบบเดียวกบัผูข้ายก็ได ้ ดงันั้นจึงอธิบาย

หลกั 4P ไดดี้ยิง่ขึ้น ในฐานะที่เป็นหลกั 4C เม่ือมองจากมุมผูซ้ื้อ ดงัต่อไปน้ี 

4Ps     4C 

 ผลิตภณัฑ ์(Product)   คุณค่าผูบ้ริโภค (Customer Valve) 

 ราคา (Price)    ตน้ทุนต่อผูบ้ริโภค (Cost to the Customer) 

 การจดัจาํหน่าย (Place)   ความสะดวกสบาย (Convenience) 

 การส่งเสริมการตลาด (Promotion ) การส่ือสาร (Communication) 

 ดงันั้น ในขณะที่นักการตลาดมองตวัเองว่า เป็นผูข้ายผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคจะมองตวัเองว่า 

เป็นผูซ้ื้อคุณค่า หรือทางออกต่อปัญหาหน่ึง รวมทั้งผูบ้ริโภคจะมีความสนใจเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจาก

ราคา เช่น ตน้ทุนโดยรวมในการไดม้า การใชแ้ละการทิ้งผลิตภณัฑด์ังกล่าว ผูบ้ริโภคตอ้งการให้

สามารถซ้ือหาผลิตภณัฑ ์และบริการไดโ้ดยสะดวกท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้แต่ผูบ้ริโภคไม่ตอ้งการ

ส่งเสริมการตลาด พวกเขาตอ้งการแต่การส่ือสารแบบสองทาง นักการตลาดจะทาํไดดี้ ถา้หากคิด

พจิารณา 
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ผา่นมุมมอง 4Cs ของผูบ้ริโภคก่อน เพือ่ใหเ้ป็นมาตรฐานในการกาํหนดหลกั 4Ps ของตน เม่ือทราบ

เง่ือนไขเหล่าน้ีแลว้ เราก็พร้อมที่พจิารณา P แต่ละตวัอยา่งใกลชิ้ดมากขึ้น 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

สมดี หงส์ไพศาลววิฒัน์ (2547, หนา้ 41-42) ระบุวา่ ความพงึพอใจของผูบ้ริโภค คุณค่าที ่

ให้กบัผูบ้ริโภคอาจจะมีผลพวงมากที่สุด เม่ือก่อให้เกิดความรู้สึกปิติยนิดี ความรู้สึกอยา่งแรงกลา้น้ี

อาจไม่นาํสู่ความจงรักภกัดีต่อสินคา้ หากสินคา้นั้นไม่สามารถแข่งขนัไดดี้เพยีงพอ 

นอกจากน้ีแลว้ผูบ้ริโภคอาจคาดหวงัเก่ียวกบัคุณค่าของสินคา้นั้นๆ เพียงเพราะสามารถใช้

งานได ้จนกลายเป็นความจาํเป็นไป ซ่ึงทาํใหคุ้ณลกัษณะของสินคา้ดงักล่าวน้ีเป็นตวัการสาํคญัท่ีทาํ

ให้ผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจหากขาดไป แมคุ้ณลกัษณะที่มีอยูจ่ะไม่เพยีงพอที่จะสร้างความพงึพอใจให้

ผูบ้ริโภคได้ การครอบครองสินคา้บางอย่างอาจมีนัยสําคญัแก่ผูค้รอบครองค่อนขา้งมา เช่น การ

ครอบครองรถยนต ์บา้น เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองประดบั ส่ิงเหล่าน่ีส่วนใหญ่ จะเป็นตวัการที่ทาํให้เกิด

ความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคซ่ึงพร้อมที่จะยอมรับส่ิงเหล่าน้ีว่าเป็นเสมือนส่วนหน่ึงของตนทาํใหค้น

มองขา้มถึงคุณค่าของส่ิงที่เราคุน้เคยได ้ขณะเดียวกนัผลิตภณัฑใ์หม่หรือสินคา้ที่ปรับปรุงใหม่มีส่วน

ทาํใหผู้บ้ริโภคพศิวง และนาํไปสู่ความพงึพอใจในระดบัที่สูงยิง่ขึ้น  โดยทัว่ไปแลว้เม่ือซ้ือสินคา้ เรา

มกัคิดถึงตนเองหรืออยา่งดีก็ครอบครัวและเพื่อนฝูงโดยไม่คาํนึงถึงคุณค่าของสินคา้ที่มีต่อสังคม มี

คนจาํนวนไม่มากนกัที่คิดในมุมกวา้งกวา่ตนเองและนึกเลยไปถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมาในสังคม 

ยิง่ไปกว่านั้นก็คือมีคนจาํนวนน้อยนิดที่คิดจะซ้ือหาสินคา้ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยราคาที่แพง

กวา่สินคา้ทัว่ไปในลกัษณะเดียวกนั นกัการตลาดควรทาํอยา่งไร หรือจะปล่อยใหเ้ป็นไปตามกระแส 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ปริฉัตร ปานพฤกษา (2549)ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านคาเฟ่ อะเมซอน ใน

สถานีบริการนํ้ ามันที่  บริษัท ปตท. จ ํากัด (มหาชน)เป็นผู ้ด ําเนินการเอง การศึกษาคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการ

ตดัสินใจมาใชบ้ริการร้านคาเฟ่ อะเมซอน ของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา คือ ผูท้ี่มาใช้

บริการร้านคาเฟ่ อะเมซอน ที่อยู่ในสถานีบริการนํ้ ามันท่ี บริษัท ปตท. จาํกัด(มหาชน) เป็น

ผูด้าํเนินการ จาํนวน 385 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามและวเิคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานผลการศึกษาสรุปไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง

และเพศชายจาํนวนใกลเ้คียงกนั มีอายรุะหวา่ง 20 – 35 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด 

มีอาชีพพนักงานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ส่วนดา้นพฤติกรรมการบริโภค

พบว่า กลุ่มตวัอย่างนิยมสั่งกาแฟสดเป็นส่วนใหญ่ เหตุผลที่มาใช้บริการคือ รสชาติและความ



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

662 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

หลากหลายของเมนู ทาํเลที่ตั้งที่เหมาะสม โดยไม่ระบุวนัและเวลา ตลอดจนจาํนวนคร้ังท่ีมาใช้

บริการไดแ้น่นอน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการรับบริการไม่เกิน 15 นาที ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง

ประมาณ 41 – 100 บาท ดา้นปัจจยัทางการตลาดที่มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจมาใชบ้ริการ กลุ่ม

ตวัอย่างให้ความสําคญัระดบัมากกบัปัจจยัด้านการจดัจาํหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา ตามลาํดบั ส่วนผลการ

ทดสอบสมมติฐานสรุปไดว้่า เพศมีผลต่อการตดัสินใจมาใชบ้ริการในดา้นกระบวนการให้บริการ 

ระดบัการศึกษามีผลต่อการตดัสินใจมาใชบ้ริการในดา้นผลิตภณัฑ ์และสุดทา้ยระดบัรายไดมี้ผลต่อ

การตดัสินใจมาใชบ้ริการในดา้นการจดัจาํหน่าย ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา คือ การใหค้วามสาํคญั

กับพนักงาน ผูใ้ห้บริการ กระบวนการทาํงาน และการจดักิจกรรมการส่งเสริมการตลาดอย่าง

ต่อเน่ือง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ธรรมปพน ศิริโสภา (2549) ศึกษาทศันคติและพฤติกรรมในการบริโภคกาแฟสดร้านสตาร์

บคัส์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา จดัทาํขึ้นเพื่อให้นิสิต

นัก ศึกษาผู ้สนใจท่ี เ ป็นก ลุ่ มผู ้บ ริโ ภค กา แฟ สด ร วมไ ปถึง ป ระ ชา ชน ทั่วไ ปที่ อ ยู่ ใ น เข ต

กรุงเทพมหานคร สามารถที่จะไดน้าํส่วนต่าง ๆ  ของขอ้มูลไปใชป้ระกอบการคน้ควา้ใน 4 ดา้นคือ 

ด้านผลิตภัณฑ์ที่ มีให้เลือกด่ืม ด้านการให้บริการ ด้านทําเลที่ตั้ งที่ มี ร้านสตาร์บัคส์ในเขต

กรุงเทพมหานครในสาขาต่างๆ ซ่ึงจะเน้นดา้นการส่งเสริมการตลาดในส่วนต่าง ๆ เพิ่มขึ้นให้แก่

ผูป้ระกอบการไดน้าํไปพฒันาปรับปรุงต่อไป ผลของการวจิยัพบวา่ทศันคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การบริโภคกาแฟสดของกลุ่มตวัอยา่ง ในดา้นคุณลกัษณะผลิตภณัฑท์ี่มีความสาํคญัที่สุด คือ รสชาติ

ของกาแฟและความหอมกรุ่นที่มีกล่ินของกาแฟสดจากตวัเมล็ดนาํมาบดละเอียดและชงกบันํ้ าร้อน 

รวมไปถึงราคามิตรภาพที่นกัศึกษาและกลุ่มผูบ้ริโภคที่สนใจด่ืมกาแฟสดของร้านสตาร์บคัส์สามารถ

ซ้ือได ้พร้อมกบัดา้นการให้บริการที่มีระดบัความสาํคญัคือ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

ลูกคา้ ดา้นทาํเลที่ตั้งมีระดบัความสาํคญัอีกเช่นกนั กล่าวคือ ผูบ้ริโภคตอ้งการให้ร้านขายกาแฟสดมี

เพิม่มากขึ้นโดยจดัใหมี้ตาํแหน่งที่ทัว่ถึงในเขตกรุงเทพมหานคร 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ค่านิยม และความน่าเช่ือถือ 

ณัฐ ศรีสุขวฒันานันท ์(2549) ทาํการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ที่มีผลต่อการบริโภคกาแฟ โดยทาํการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง

นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 200 คน โดยผลการศึกษาพบว่า 

นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาหญิงจาํนวน 123 คน นกัศึกษาชายจาํนวน 77 คน แหล่งที่มารายได้

ส่วนใหญ่มาจากผูป้กครอง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง มีรายไดอ้ยูร่ะกวา่ง 5,001 – 7,000 
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บาท  การด่ืมกาแฟของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จาํนวน 200 ราย พบว่าวตัถุประสงคใ์นการด่ืม

กาแฟคือ   การด่ืมตามกระแส รองลงมาคือ  ด่ืมแกง่้วง  สถานที่ที่นิยมในการบริโภคกาแฟมากที่สุด

คือ   บริเวณนิมมาน-เหมินทร์ รองลงมาคือบริเวณหลงัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ

กาแฟโดยเฉล่ียต่อคร้ังมากที่สุดคือ 40 บาทต่อคร้ังปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกาแฟของนักศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์ พบวา่นกัศึกษาใหค้วามสาํคญัต่อการลดราคามากท่ีสุด 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้มาใชบ้ริการ Café Amazon  ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลซ่ึงไม่ทราบจาํนวนที่แน่นอน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างเพื่อเป็นตวัแทนที่ดีของประชากรทั้งหมด โดยคาํนวณ

ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ในกรณีของผูบ้ริโภคที่ไม่ทราบจาํนวนประชากร เน่ืองจากประชากรไม่

สามารถนับได้ โดยใช้สูตรการคาํนวณขนาดตัวอย่างของ William G.Cochran ขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั 400 ชุด 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค Café 

Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งเคร่ืองมือในการวจิยัออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา และสถานภาพ มี

ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) 

ส่วนที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย  ทาํเลที่ตั้งและช่องทางการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพทัว่ไป และ ดา้นกระบวนการให้บริการ มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ

(Checklist) 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ค่านิยม และความน่าเช่ือถือ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ(Checklist) 

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ แบบมาตรประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดบั ตามแนวคิดของ ลิ

เคิร์ท (อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ 2547, หน้า 137-138) โดยกําหนดความหมายของ

คะแนนเป็น 5 ระดบั  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลทุติยภูมิ จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากงานวิจยัในอดีตที่เก่ียวขอ้งกบัร้านกาแฟ ความพงึ

พอใจของผูบ้ริโภคกาแฟ  ส่วนประสมทางการตลาดเก่ียวกบัธุรกิจกาแฟ เป็นการเก็บรวบรมขอ้มูล

จากเอกสารวชิาการ วารสาร ส่ิงพมิพ ์และขอ้มูลที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

ข้อมูลปฐมภูมิ ผูว้ิจยัดาํเนินการโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามด้วย

ตนเอง โดยอธิบายคาํศพัทท์ี่ใชแ้ละใหค้าํแนะนาํในการตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 

 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชส้ถิติพื้นฐานไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี (Frequency) ใชใ้นการแจกแจงความถ่ีแบบที่ใช้กบัขอ้มูลที่มีจาํนวนลกัษณะที่

เป็นไปไดท้ั้งหมด เช่น จาํแนกตามเพศ คือ ชาย หญิง เป็นตน้ 

      ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เพือ่ใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ขอ้ 

1-6 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1-7 ส่วนที่ 3 ขอ้ 1-2 

ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชส้ถิติไดแ้ก่ 

ค่า t-test ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 

ค่า One – Way Analysis of Variance (F - test) ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ีย

ของกลุ่มตวัอยา่งที่มากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

สรุปผลการวิจัย  

1. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค Café 

Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.00 เพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 31.00 มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.00 ลาํดบัรองลงมามีอายรุะหว่าง 

31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.25 ช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีนอ้ยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.50 สถานภาพโสด คิด

เป็นร้อยละ 69.50สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 30.50 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

70.25 ลาํดบัรองลงมามีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 22.50 การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี

นอ้ยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.25 มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 32.25 ลาํดบัรองลงมามี

พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 24.00 อาชีพอิสระน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.00 และมีช่วง

รายได ้10,001-20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 33.25 ลาํดบัรองลงมามีช่วงรายได ้20,001-30,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 23.50 ลาํดบัรองลงมามีรายไดม้ากกว่า 40,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.25  ช่วงรายได ้

30,001-40,000 บาท นอ้ยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.75 
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2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อความพงึพอใจของ

ผูบ้ริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ด้าน

ผลิตภณัฑมี์ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟ คิดเป็นร้อยละ 70.00 และไม่ด่ืมกาแฟ คิดเป็นร้อยละ 30.00  

ส่วนใหญ่บริโภคกาแฟเอสเปรสโซ่ คิดเป็นร้อยละ 17.25 ลาํดบัรองลงมาบริโภคกาแฟคาปูชิโน คิด

เป็นร้อยละ 15.75 ลาํดับรองลงมาบริโภคกาแฟลาเต ้อเมซอน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และบริโภค

กาแฟ White Choc Macchiato Frappe น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.50 มีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือก

เคร่ืองด่ืมประเภทเยน็ คิดเป็นร้อยละ 59.50 ลาํดบัรองลงมาเลือกเคร่ืองด่ืมประเภทป่ัน คิดเป็นร้อยละ 

28.75 และเลือกเคร่ืองด่ืมประเภทร้อนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.75นอกเหนือจากกาแฟแลว้มี

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ด่ืม ชาเขียว/ชาเยน็ คิดเป็นร้อยละ 36.75 ลาํดบัรองลงมาด่ืมโกโก ้คิดเป็นร้อยละ 

31.50 ลาํดบัรองลงมาด่ืมนมสด คิดเป็นร้อยละ 11.25 และเลือกซ้ือของที่ระลึกของ Café Amazon 

นอ้ยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.50 

ดา้นราคาที่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีจาํนวนค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองด่ืม/ผลิตภณัฑใ์นแต่ละคร้ัง

อยูร่ะหวา่ง 50-100 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.75 ลาํดบัรองลงมามีจาํนวนค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองด่ืม/

ผลิตภณัฑใ์นแต่ละคร้ังอยูร่ะหวา่ง 101-200 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.25 และมีจาํนวนค่าใชจ่้ายในการ

ซ้ือเคร่ืองด่ืม/ผลิตภณัฑใ์นแต่ละคร้ังมากกวา่ 201 บาท นอ้ยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 4.00 

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีสาเหตุเลือกบริโภค Café Amazon เพราะ

เดินทางสะดวก คิดเป็นร้อยละ  50.00 ลาํดบัรองลงมาคือเลือกบริโภค Café Amazon ที่ใกลท้ี่ทาํงาน 

คิดเป็นร้อยละ 36.25 และเลือกบริโภค Café Amazon ที่ใกล้ที่พกัอาศยัน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

13.75  

ดา้นการส่งเสริมการขายผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ช่ืนชอบโปรโมชัน่ ซ้ือ 1 แถม 1 คิดเป็นร้อยละ 

83.50 และช่ืนชอบโปรโมชัน่ส่วนลดเม่ือนาํแกว้มาเองนอ้ยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.50 

ดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการผูบ้ริโภคส่วนใหญ่พึงพอใจให้พนักงานที่มีความสุภาพมีใจรักการบริการ

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.00 ลาํดบัรองลงมาพงึพอใจใกลเ้คียงกนัในส่วนของพนกังานที่มีความรู้

ความเขา้ใจในเคร่ืองด่ืม/ผลิตภณัฑแ์ละพนักงานที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีสุขอนามยัท่ีดี คิดเป็น

ร้อยละ 26.25 และคิดเป็นร้อยละ 25.75 ตามลาํดบั  

ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไดรั้บเคร่ืองด่ืมที่ถูกตอ้งตามที่

ตอ้งการคิดเป็นร้อยละ 47.25 ลาํดบัรองลงมาไดก้ารบริการที่มีมาตรฐานและเป็นมืออาชีพ คิดเป็น

ร้อยละ 28.75 และไดรั้บเคร่ืองด่ืมที่รวดเร็วนอ้ยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.00  
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ดา้นลกัษณะทางกายภาพของร้านที่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่พึงพอใจภาพแวดลอ้มที่ร้านตกแต่ง

สวยงามมีบรรยากาศร่มร่ืนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.25 ลาํดบัรองลงมาพงึพอใจสภาพแวดลอ้มที่

ร้านมีความสะอาดทั้งภายใน และภายนอก คดิเป็นร้อยละ 28.50 และพงึพอใจนอ้ยที่สุดคือส่ิงอาํนวย

ความสะดวกในร้าน คิดเป็นร้อยละ 13.25 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนอ่ืนๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค Café 

Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากการศึกษาพบวา่ดา้นค่านิยมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่บริโภคโดยมีความช่ืนชมส่วนบุคคล

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.75 ลาํดบัรองลงมานิยมเพื่อลดอากาง่วงนอน/เพื่อคลายเครียด คิดเป็น

ร้อยละ 39.75 และเป็นที่นดัพบปะเจรจาธุรกิจ/สงัสรรคน์อ้ยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.50 

ด้านความน่าเช่ือถือในความรู้สึกของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้สึกว่า Café Amazon มีช่ือเสียง

ไดรั้บความไวว้างใจ คิดเป็นร้อยละ 42.25 ลาํดบัความน่าเช่ือถือรองลงมาคือมีราคาสินคา้บอกชดัเจน 

คิดเป็นร้อยละ 38.00 และในส่วนของเมล็ดกาแฟ/ใบชา มีคุณภาพ มีรสชาติดี มีรสชาติคงท่ี น้อย

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.75 

อภิปรายผล 

วิเคราะห์ข้อมูลปัจจยั จากผลการวิจัย “ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค Café Amazon ใน

กรุงเทพมหา-นคร และปริมณฑล ” จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน นาํผลการศึกษามาเปรียบเทียบ

กบังานวจิยัที่เก่ียวขอ้งได ้

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา และ

สถานะภาพที่ แตกต่างกันไม่ มี อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู ้บ ริโภค Café Amazon ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจาก Café Amazon มีผลิตภณัฑ์ที่หลากหลายให้เลือกสรร 

ฉะนั้ นทุกเพศทุกวยัไม่ว่าจะมีอาชีพใด มีรายได้เท่าใด การศึกษาระดับใด และไม่ว่าจะอยู่ใน

สถานะภาพอะไร ก็สามารถเลือกบริโภคไดทุ้กคน 

สมมติฐานที่ 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ด้านผลิตภณัฑ ์ด้านราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนักงาน ดา้นขั้นตอนการให้บริการ 

และ ด้านสภาพแวดล้อมของร้าน ไม่มีอิทธิต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค Café Amazon ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั เน่ืองจากผลิตภณัฑท์ี่มีความหลากหลาย มีเคร่ืองด่ืมและ

ผลิตภณัฑอ่ื์นสาํหรับผูท้ี่ไม่บริโภคกาแฟ มีราคาที่เหมาะสมและชดัเจน ทาํเลที่ตั้งร้านใกลท้ี่ทาํงาน

และเดินทางสะดวก มีโปรโมชัน่ 1 แถม 1 พนักงานที่มีความรู้ความเขา้ใจในเคร่ืองด่ืม/ผลิตภณัฑมี์

ความสุภาพมีใจรักการบริการ และการบริการท่ีรวดเร็ว อีกทั้งร้านสะอาดทั้งภายในและภายนอกร้าน

ตกแต่งสวยงามมีบรรยากาศร่มร่ืน ทาํใหผู้บ้ริโภคมีความพงึพอใจในการเขา้ใชบ้ริการ 
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สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ค่านิยม และ ความน่าเช่ือถือ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อ

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิวมิล ไพศาลสุทธิเดช (2556) ศึกษาทศันคติและ

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของคนไทยและคนเกาหลี มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบ

ทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของคนไทยที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพ งานวิจยัที่

เก่ียวขอ้งจากการศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของคนไทยแลคนเกาหลี 

พบวา่ ลกัษณะการบริโภคกาแฟของคนไทยและคนเกาหลีนั้น มีทั้งส่วนเหมือนและส่วนต่าง ส่วนที่

เหมือนกันคือ คนไทยและคนเกาหลีเช่ือว่า ร้านกาแฟสตาร์บคัส์เป็นร้านกาแฟที่มีคุณภาพและ

น่าเช่ือถือมากบริการในร้านกาแฟสตาร์บคัส์ความตอ้งการคือการบริโภคกาแฟและนัง่พดูคุยเพียงชัว่

ครู่เท่านั้น ในขณะที่คนไทยบางส่วนบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์เพราะความตอ้งการกาแฟอยา่งแทจ้ริง 

แต่ในบางส่วนนั้น บริโภคภาพลกัษณ์ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ไม่ใช่กาแฟ เพราะฉะนั้น การเห็น

เด็กไทย ถือแก้วกาแฟสตาร์บคัส์แก้วละ 120-150 บาท จึงเป็นเร่ืองท่ีเรียกได้ว่าเป็นค่านิยมจาก

งานวิจยัขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าค่านิยมและความน่าเช่ือถือในการใชบ้ริการร้านกาแฟมีผลต่อความ

พงึพอใจของผูบ้ริโภค 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา และ

สถานะภาพ เน่ืองจากร้าน Café Amazon ไม่ไดเ้จาะจงกลุ่มลูกคา้ที่จะเขา้มาด่ืมกาแฟโดยตรง มีเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย Café Amazon ควรเพิ่มเมนูเคร่ืองด่ืมให้มีนํ้ าผลไมม้ากขึ้น ในขณะที่อายขุอง

ผูบ้ริโภคอยูใ่นช่วง 21-30 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน อยูใ่นวยัที่บริโภคกาแฟ

เป็นส่วนใหญ่ มีรายไดร้ะหว่าง 10,001-20,000 บาท  เคร่ืองด่ืมควรมีราคาที่เหมาะสมกบักาํลังซ้ือ

ผูบ้ริโภค  

สมมติฐานที่ 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ด้านผลิตภณัฑ ์ด้านราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนักงาน ดา้นขั้นตอนการให้บริการ 

และ ดา้นสภาพแวดลอ้มของร้าน  

ด้านผลิตภณัฑ์ มีผูท้ี่ด่ืมกาแฟร้อยละ 70  และร้อยละ 30 คือไม่ด่ืมกาแฟ สามารถรักษา

คุณภาพของกาแฟใหมี้ความอร่อยและมีรสชาติคงที่ อีกทั้งสามารถออกเคร่ืองด่ืมใหม่ๆเพิม่ตวัเลือก

ให้กบัผูบ้ริโภคที่ไม่ด่ืมกาแฟมากยิง่ขึ้น ในส่วนของแกว้กาแฟ amazon bio cub ที่ยอ่ยสลายไดต้าม

ธรรมชาติ แต่ใชก้บัเคร่ืองด่ืมร้อนเพยีงอยา่งเดียว ควรมีแกว้กาแฟสาํหรับเคร่ืองด่ืมเยน็ดว้ย  

ดา้นราคา ในการซ้ือให้แต่ละคร้ังผูบ้ริโภคมีค่าใชจ่้ายระหว่าง 50-100 บาท ดา้นราคาทาํได้

โดยรักษาระดบัราคาของเคร่ืองด่ืมใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณต่อไป  
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ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในส่วนของทาํเลที่ตั้งร้านมีความเหมาะสมเพราะผูบ้ริโภคมี

ความพงึพอในใจการเดินทางสะดวกและใกลท่ี้ทาํงาน ในการเปิดสาขาในคร้ังต่อไปควรเปิดร้านใน

บริเวณสถานที่ทาํงานและเดินทางมาร้านสะดวก 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  ประชาสัมพนัธ์ทาง Social media เช่น Facebook  Line 

Twitter ในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค เพื่อแจง้หรือประกาศให้ทราบวา่มีส่ิงที่น่าสนใจมานาํเสนอ เป็น

การชกัจูงใหใ้ชบ้ริการ 

ดา้นพนักงาน จดัฝึกอบรมให้พนกังานมีความรู้ดา้นเคร่ืองด่ืมอยูเ่สมอ เพื่อแนะนาํผูบ้ริโภค

ที่สนใจสามารถแนะนาํเมนูเคร่ืองด่ืมใหผู้บ้ริโภคได ้ 

ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ การบริการควรมีมาตรฐาน และให้ความสาํคญักบัความรวดเร็ว

ในการบริการ  

ดา้นสภาพแวดลอ้มของร้าน ให้ความสาํคญักบัความสะอาดทั้งภายในและภายใน และจดั

ร้านใหมี้ความสวยงาม 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ค่านิยม และ ความน่าเช่ือถือ โดยผลการวจิยัในคร้ัง

น้ีค่านิยมและความน่าเช่ือถือที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภค Café Amazonใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ Café Amazon สามารถนําผล

การศึกษามาวิเคราะห์ตามกระบวนการจดัการกลยุทธ์เพื่อประโยชน์สูงสุด และทาํให้ร้าน Café 

Amazon ได้เปรียบคู่แข่งอย่างย ัง่ยืน (Above average returns)  โดยการใช้กลยุทธ์ระดับธุรกิจคือ 

Differentiation ในการสร้างความแตกต่าง เช่น การวิจยัและพฒันาคุณภาพของกาแฟและใบชา จะ

ทาํใหส้ามารถขายในราคาที่สูงกวา่คู่แข่งได ้ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคใหค้วามนิยมกบัส่ิงที่สามารถทาํเอง

ไดจ้บัตอ้งได ้ก็เหมาะสมที่จะมีการจดัใหมี้การเขา้ชมโรงงานผลิตเมล็ดกาแฟเพือ่ให้ผูบ้ริโภครู้สึกมี

คุณค่าและน่าเช่ือถือ และพร้อมที่จะยอมจ่ายเงินเพื่อซ้ือเคร่ืองด่ืมในร้าน และเพื่อให้ร้านอยู่อย่าง

ย ัง่ยนืต่อไปตอ้งรักษามาตรฐานและรักษาคุณภาพ  

นาํมากาํหนดกลยทุธไ์ดด้งัน้ี 

“รสชาติตอ้งคงที่” ในทุกสาขาตอ้งมีมาตรฐานรสชาติเคร่ืองด่ืม กาแฟเขม้ขน้ตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค มีจดัฝึกอบรมบาริสตา้อยูเ่สมอ ในกรณีลูกคา้ตอ้งการรสชาติที่เปล่ียนจากเดิม

จึงทาํตามความตอ้งการของลูกคา้ เพือ่ใหลู้กคา้พงึพอใจ 

“ด่ืมดํ่ากบับรรยากาศ กรีนโอเอซิส”  ร้านเตม็ไปดว้ยความร่มร่ืนของธรรมชาติอนัประกอบดว้ยแมก

ไมแ้ละเสียงนํ้ าไหลที่ใหค้วามร่มเยน็ 

 “ทาํราคาให้ลูกคา้เขา้ถึงไดทุ้กคน” ราคาเคร่ืองด่ืมมีราคาขั้นตํ่า 50 บาท มีราคาที่สมเหตุสมผล ก็จะ

ยนืหยดัวา่ราคาสามารถใหค้นไทยเขา้ถึงได ้ 
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“คุณภาพคู่บริการ” ให้ความสาํคญักบัคุณภาพของวตัถุดิบ มุ่งมัน่คุณภาพและมาตรฐาน และการ

บริการที่รวดเร็วถูกตอ้งตามกระบวนการ  

“ร่วมลดอุบติัติเหตุจากการเดินทาง” ร้าน Café Amazon มีตามสถานี PTT เพือ่รองรับลูกคา้ที่มีความ

เหน่ือยลา้จากการเดินทาง เป็นจุดพกัผ่อน ให้คนเดินทางแวะพกัไดย้ดืเส้นยดืสาย และรู้สึกสดช่ืน

กระปร้ีกระเปร่าขึ้นเม่ือซ้ือเคร่ืองด่ืมในร้าน  

“ด่ืมกาแฟของเราเท่ากับการช่วยเหลือเกษตรกรไทย” เป็นเมล็ดกาแฟจากโครงการหลวงซ่ึง

เช่ียวชาญในการปลูกเมล็ดกาแฟ เม่ือด่ืมกาแฟของร้านก็เท่ากบัการกระจายรายไดใ้ห้กบัเกษตรกร

ไทย 

สุดทา้ยทุกอยา่งที่กล่าวมาขา้งตน้ตอ้งมีการนาํมาใชจ้ริงและมีการพฒันาอยูเ่สมอ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นกลุ่มตวัอยา่งที่บริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ฉะนั้นผูท้ี่จะจดัวจิยัคร้ังต่อไป สามารถนาํไปศึกษาต่อในระดบัภูมิภาคหรือในจงัหวดั

อ่ืนๆ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่มีประโยชน์ครอบคลุมมากขึ้น และควรทาํการศึกษาเชิงลึกโดยการสมัภาษณ์

เก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการCafe Amazon  

เพื่อนําผลการวิจยัที่มีความละเอียดถ่ีถว้นมาเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์หรือเป็น

แนวทางในการพฒันากลยทุธ ์
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือนํา้ด่ืมเนสท์เล่เพยีวไลฟ์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

Factors that influence the purchase decisions of consumers, Nestle Pure Life               

drinking water in Bangkok 

วิลาวณัย ์ ณนุวงษ์1 

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

บทคดัย่อ 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืม

เนสทเ์ล่เพียวไลฟ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วน

บุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพยีวไลฟ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพือ่ศึกษาความ

แตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพียวไลฟ์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ คือ ค่านิยมและความไวว้างใจที่มี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพยีวไลฟ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยผูศึ้กษาไดก้าํหนดวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอ้มูล ในระหว่าง

วนัที่ 23 กรกฎาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต ํ่าสุด เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยั โดยใชส้ถิติวเิคราะห์ 

T-test และสถิติวเิคราะห์ F-test 

 ผลจากการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุรายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา และ

สถานภาพ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นค่านิยมและความไวว้างใจ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

  

 

 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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Abstract 

       Independent study aims to identify the factors that influence the decision to buy drinking 

water, Nestle Pure Life consumers in Bangkok (1) To study the nuances of individual factors that 

influence the decision to buy drinking water, Nestle Pure Life in Bangkok (2) To study the nuances 

of the marketing mix factors that influence the decision to buy drinking water, Nestle Pure Life in 

Bangkok (3) To study the diffeences of values and other factors is trust affecting purchase decisions 

Nestle Pure Life drinking water in Bangkok.  

 The study determined the sample using simple random. A sample of 400 was used in the 

research are questionnaires to collect data. During the period 23 July to 5 November 2559 statistics 

used were frequency, percentage, average, standard deviation, maximum, minimum, comparing the 

differences between the factors. Using statistical analysis, statistical analysis, T-test and F-test. 

 The results showed that Personal factors as gender, age, income, occupation, education. 

And the status of the marketing mix. Product, price, distribution channels. Promotion Marketing 

And other factors The values and trust. Different influences the purchasing decisions of consumers, 

Nestle Pure Life drinking water in Bangkok differ significantly at 0.05. 
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บทนํา 

นํ้ าเป็นปัจจยัพื้นฐานที่สาํคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ และเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับส่ิงที่มี

ชีวิต ร่างกายมีส่วนประกอบของนํ้ าถึงร้อยละ 60-70 ร่างกายจะหมุนเวียนนํ้ าตลอดเวลา โดยกินเขา้

ไปในรูปของนํ้ าด่ืมและอาหาร นํ้ าเป็นส่วนประกอบสาํคญัและจาํเป็นของเซลลท์ุกชนิด และยงัช่วย

นาํออกซิเจนไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกาย อีกทั้งยงัสามารถนาํมาบาํบดัรักษาโรคต่างๆ ได ้“นํ้ าด่ืม” 

ที่ดี ควรเป็นนํ้ าสะอาด มีคุณภาพดี มีลกัษณะใส ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ไม่มีรส ไม่มีเช้ือโรคและแร่ธาตุท่ี

อนัตรายหรือส่ิงใดเจอปนอยู ่ที่จะก่อใหเ้กิดโทษแก่ร่างกาย  

นํ้ าด่ืมบรรจุภาชนะปิดสนิทเป็นนํ้ าด่ืมท่ีผลิตโดยผา่นกระบวนการกรอง การฆ่าเช้ือโรคและ

บรรจุขวดหรือถึงจาํหน่าย นับเป็นนํ้ าด่ืมที่ไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว เพราะคนส่วนใหญ่เช่ือกนั

ว่าเป็นนํ้ าที่สะอาดและปลอดภยั เช่น นํ้ าด่ืมตราเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์เป็นนํ้ าด่ืมตรายีห่้อในระดบัโลก 

ผลิตและจดัจาํหน่ายโดยบริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย)  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจที่ศึกษาปัจจยัการตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพียวไลฟ์ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในการดาํเนินงานของบริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั เพื่อสร้าง

ความพงึพอใจแก่ผูบ้ริโภคนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพยีวไลฟ์มากที่สุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่

เพยีวไลฟ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ         การตดัสินใจ

ซ้ือนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพยีวไลฟ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ คือ ค่านิยม ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสท์

เล่เพยีวไลฟ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ของการวิจัย 

1. บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั สามารถนาํผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์

กบัการตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพยีวไลฟ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไปปรับปรุงพฒันาใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของลูกคา้มากที่สุด เพือ่ใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั สามารถนาํผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่

มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพยีวไลฟ์ในเขตกรุงเทพมหานครไปเป็นแนวทาง

ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อการสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ ทั้งในด้านการออก

ผลิตภณัฑใ์หม่  
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3. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จาํกัด สามารถนําผลการวิจัยด้านปัจจัยอ่ืนๆ คือ ค่านิยม ที่มี

ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์ในเขตกรุงเทพมหานคร นําไปสร้าง

ค่านิยมใหเ้กิดความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ 

กรอบแนวความคดิงานวิจัย 

ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพยีวไลฟ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การตัดสินใจเลือกซือ้นํา้

ดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

-ปัจจยัด้านคา่นิยม 

-ปัจจยัด้านความไว้วางใจ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

-ปัจจยัทางด้านผลติภณัฑ์ 

-ปัจจยัทางด้านราคา 

-ปัจจยัทางด้านช่องทางการจดัจําหนา่ย 

-ปัจจยัทางด้านการสง่เสริมทางการตลาด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-อาชีพ 

-รายได้ 

-การศกึษา 

-สถานภาพ 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได ้ที่

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพียวไลฟ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่

ต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจยัทางด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัทางด้านราคา 

ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจาํหน่าย ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ที่แตกต่างกนัมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพยีวไลฟ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ คือ ค่านิยมและความไวว้างใจ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืม

เนสทเ์ล่เพยีวไลฟ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. กลุ่มประชากรที่ตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพียวไลฟ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน

ทั้งส้ิน 400 คน 

2. ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ คือ ค่านิยมและ

ความไวว้างใจ ที่มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพยีวไลฟ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ระยะเวลาการศึกษา เร่ิมตน้วนั 23 กรกฎาคม 2559 ส้ินสุดวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2559 

แนวคดิทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  พฤติกรรมผู้บริโภค (2538, หน้า 41) กล่าววา่ การแบ่งส่วนตลาดตามตวั

แปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ 

อาชีพ การศึกษา ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่สาํคญั และสถิติที่วดัไดข้องประชากร

และช่วยในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวฒันธรรมช่วย

อธิบายถึงความคิด และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ ตวัแปรอ่ืน โดยตวั

แปรดา้นประชากรศาสตร์ที่สาํคญัมีดงัน้ี  

1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มี

อายแุตกต่างกนั โดยนกัการตลาดจะสามารถใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแบ่งส่วนตลาดได ้

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรที่สําคญัเช่นกนั โดยสตรีจะเป็นเป้าหมาย และเป็นผูบ้ริโภคที่มี

อาํนาจในการซ้ือสูง ไม่วา่จะเป็นสินคา้ประเภทใดก็ 

3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) เป็นเป้าหมายท่ีสาํคญัของ        นกัการตลาด โดยจะ

ใหค้วามสนใจกบัจาํนวน และลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใชสิ้นคา้ใดสินคา้หน่ึง เพือ่ใชใ้นการ

พฒันากลยทุธก์ารตลาดใหเ้หมาะสมกบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 
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4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) ซ่ึงนบัเป็นตวัแปรที่

สําคญัในการกาํหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคที่มีความรํ่ ารวย มี

อาํนาจซ้ือสูง แต่คนที่มีรายไดป้านกลางถึงตํ่า จะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงอาจมีความสามารถใน

การซ้ือก็ได ้ 

แนวคดิทฤษฏีที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะการบริหารการตลาดยุคใหม่ (2552 , หน้า 80-81) ไดก้ล่าวไวว้า่ 

ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใช้ร่วมกนัเพื่อสนอง

ความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหา การใช้

หรือการบริโภคที่สามารถทาํใหลู้กคา้เกิดความพงึพอใจ เช่น บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ 

บริการ ช่ือเสียงของผูข้าย สินคา้ บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด 

 2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนที่ตอ้งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่า

ทั้งหมดที่ลูกคา้รับรู้เพือ่ใหไ้ดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ/์บริการคุม้กบัเงินที่จ่ายไป  

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพือ่สร้างความพอใจต่อตรา

สินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชจู้งใจให้เกิดความตอ้งการหรือเพือ่เตือนความ

ทรงจาํในผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ การโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย การใหข้่าว

และประชาสมัพนัธ ์

 4. การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึง

ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใช ้ เพือ่เคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด โดยใช้

ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการกระจายสินคา้  

แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอี่นๆ  

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะการบริหารการตลาดยุคใหม่ (2546, หน้า 205-216) ปัจจยัดา้น

รูปแบบการดาํรงชีวติ รสนิยม ค่านิยม อาชีพการศึกษา ฯลฯ ก็อาจเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจท่ีสาํคญั

ไดน้อกเหนือจากปัจจยัดา้นรายไดเ้พียงอยา่งเดียว และในดา้นของการศึกษา อาชีพ และรายได ้จะมี

แนวโน้มความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในเชิงเหตุและผล เช่น บุคคลที่มีการศึกษาตํ่าโอกาสที่จะหา

งานระดบัสูงยาก จึงทาํใหมี้รายไดต้ ํ่า  เป็นตน้ 

แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะการบริหารการตลาดยุคใหม่ (2546, หน้า 217-219) ขั้นตอนใน

การตดัสินใจซ้ือ เป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจาํนวนมากในกระบวนการซ้ือ 

พบวา่ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน  
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 1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need recognition) หรือ การรับรู้ปัญหา  การท่ีบุคคลรับรู้ถึง

ความตอ้งการภายในของตน ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายในและภายนอก เช่น ความ

หิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ ความเจบ็ปวด  

 2. การค้นหาข้อมูล (Information search) ถ้าความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ และส่ิงที่

สามารถตอบสนองความตอ้งการอยูใ่กลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะดาํเนินการคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

มากขึ้น แหล่งขอ้มูลที่ผูบ้ริโภคแสวงหาและมีอิทธิพลที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลือกแหล่งขอ้มูล 

 4 . การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท์ี่เขาชอบมาก

ที่สุด และปัจจยัต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างประเมินผลพฤติกรรมและ         การตดัสินใจซ้ือ 3 ประการ 

คือหลงัจากประเมินทางเลือก ก่อนที่จะเกิดความตั้งใจซ้ือ และเกิดการตดัสินใจซ้ือในการตดัสินใจ

ซ้ือแต่ละคร้ังผูบ้ริโภคจะตอ้งตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ  

 5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) ภายหลังจากที่ผูบ้ริโภคได้ซ้ือ

สินคา้หรือบริการแล้ว พฤติกรรมหลังการซ้ือบางอย่างก็จะตามมา เช่น อาจซ้ือเพิ่มขึ้น หรืออาจ

ประเมินการซ้ือที่ไดต้ดัสินใจซ้ือไปแลว้  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล 

สายสุณี  ภูวนาถ (2556) ปัจจยัการตลาดและปัจจยัจิตวิทยา ท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี

ของผูบ้ริโภคนํ้ าด่ืมบรรจุขวดในจงัหวดัปทุมธานี ใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากประชาชนใน

จังหวดัปทุมธานี จาํนวน 400 คน และสถิติที่ใช้คือค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ และการ

วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลจากการศึกษาพบว่า เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา และ

รูปแบบการบริโภค มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวด โดยมีปัจจยัส่วนบุคคล 

ดา้น อาย ุรายไดก้ารศึกษา อาชีพ รูปแบบการดาํเนินชีวติ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าด่ืม

บรรจุขวดมากที่สุดและปัจจยัส่วนบุคคล เพศ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวด

นอ้ยที่สุด 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 

สายสุณี ภูวนาถ (2556) ปัจจยัการตลาดและปัจจยัจิตวิทยา ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี

ของผูบ้ริโภคนํ้ าด่ืมบรรจุขวดในจงัหวดัปทุมธานี ใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากประชาชนใน

จังหวดัปทุมธานี จาํนวน 400 คน และสถิติที่ใช้คือค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ และการ

วเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลจากการศึกษาพบวา่ คุณลกัษณะปัจจยัการตลาดของกลุ่มตวัอยา่ง

ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่าผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัดา้นการ
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ส่ือสารการตลาดมากที่สุด ดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย  การส่ือสารการตลาด และผลิตภณัฑ ์

ส่งอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีด้านความพึงพอใจ อิทธิพลต่อความจงรักภกัดีด้านการซ้ือซํ้ าดา้น

ผลิตภณัฑ ์ส่งอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีดา้นการแนะนาํบอกต่อ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืนๆ   

สายสุณี  ภูวนาถ (2556) ปัจจยัการตลาดและปัจจยัจิตวิทยา ท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี

ของผูบ้ริโภคนํ้ าด่ืมบรรจุขวดในจงัหวดัปทุมธานี ใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากประชาชนใน

จังหวดัปทุมธานี จาํนวน 400 คน และสถิติที่ใช้คือค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ สถิติที่ใช้วิเคราะห์  และการ

วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลจากการศึกษาพบว่า ผลการทดสอบอิทธิพลปัจจยัจิตวิทยามี

อิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคนํ้ าด่ืมบรรจุขวดในจงัหวดัปทุมธานี พบว่าปัจจยัจิตวิทยา

ดา้นการรับรู้ การจูงใจ ทศันคติ และบุคลิกภาพ ส่งอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีดา้นความพึงพอใจ 

ปัจจยัจิตวิทยา ดา้น    การรับรู้ การจูงใจ และทศันคติ ส่งอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีดา้นการซ้ือซํ้ า 

ปัจจัยจิตวิทยา ด้านการรับรู้ การจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพและการเรียนรู้ ส่งอิทธิพลต่อความ

จงรักภกัดีดา้นการแนะนาํบอกต่อ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู ้ต ัดสินใจซ้ือนํ้ า ด่ืมเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สามารถระบจุาํนวน 

กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูต้ดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ผูศึ้กษาวิจยั

คาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรที่ไม่ทราบจาํนวนประชากรโดยกาํหนดที่ระดับความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั คือ แบบสอบถาม(Questionnaires) ที่ถูก

สร้างขึ้นใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยเป็นแบบสอบแบบปลายทั้งหมด  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู ้วิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาดํา เนินการตรวจสอบความสมบูร ณ์ของ

แบบสอบถาม และนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

(Microsoft Office Excel 2010) ประมวลผล มีรายละเอียดการวิเคราะห์และดาํเนินการตามขั้นตอน 

ดงัต่อไปน้ี  
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- การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ใชส้ถิติวิเคราะห์ขอ้มูล คือ หา

ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ใชส้ถิติวเิคราะห์ขอ้มูล

คือ การหาค่าเฉล่ีย, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าสูงสุด, ค่าต ํ่าสุด 

- การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐานปัจจยัที่มีผลต่อ   การตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสท์

เล่เพียวไลฟ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติ t-test ในกรณีตวัแปรอิสระมีจาํนวน 2 

กลุ่ม และใช้สถิติ F-test (ANOVA) กรณีตวัแปรอิสระมีจาํนวนมากกว่า 2 กลุ่ม โดยมีปัจจยัส่วน

บุคคล ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ เป็นตวัแปรอิสระ และการตดัสินใจเลือก

ซ้ือนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพยีวไลฟ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นตวัแปรตาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ปัจจัยส่วนบุคคล  ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

78.75 มีอายรุะหว่าง 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.25 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.50 มีสถานภาพสมรส คิด

เป็นร้อยละ 72.25 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.50 มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 31.75 มีรายไดเ้ฉล่ีย/เดือน 20,000 - 30,000 บาท แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงวยัทาํงาน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน และเป็นผูท้ี่มีรายไดสู้ง 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผลการวจิยัพบวา่ 

 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่าขนาดผลิตภณัฑท์ี่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือคือขนาด 1,500 

มล. คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาคือ ขนาด 600 มล.คิดเป็นร้อยละ 37.75 และผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญันอ้ยที่สุดคือ ขนาด 18,900 มล. คิดเป็นร้อยละ 2.50 

2) ดา้นราคา พบว่าผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ เป็นอนัดบั 1 คิด

เป็นร้อยละ 47.25 รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ คิดเป็นร้อยละ31.50 และผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญันอ้ยที่สุดคือ ราคาถูก คิดเป็นร้อยละ 5.75 

3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่าซูปเปอร์มาร์เก็ต/ห้างสรรพสินคา้ เป็นอนัดบั 1 คิด

เป็นร้อยละ 37.00 รองลงมาคือ ร้านสะดวกซ้ือ/มินิมาร์ท คิดเป็นร้อยละ 32.50 และผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญันอ้ยที่สุดคือ ตวัแทนจาํหน่าย คิดเป็นร้อยละ 1.25 

4) ดา้นส่งเสริมการตลาด พบว่าผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัคือ ซ้ือขนาดใหญ่ราคาถูกลง เป็น

อันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 43.50 รองลงมาคือ ซ้ือ 1 แถม 1 คิดเป็นร้อยละ 24.00 และผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญันอ้ยที่สุดคือ ซ้ือคู่ราคาถูกลง คิดเป็นร้อยละ 16.00 
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ปัจจัยอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยมและความไวว้างใจ ผลการวจิยัพบวา่ 

1) ด้านค่านิยม พบว่า ความเช่ือมั่นในตราผลิตภณัฑ์ เป็นอันดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 41.25 

รองลงมาคือ ความสะอาดและปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ33.75 และผูบ้ริโภคให้ความสําคญัน้อย

ที่สุดคือ มีการให้บริการส่งถึงบา้น คิดเป็นร้อยละ 3.00 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อตราผลิตภณัฑเ์นสทเ์ล่เพยีวไลฟ์  

2) ดา้นความไวว้างใจ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไวว้างใจแนะนาํ เป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อย

ละ 49.00 รองลงมาคือ ไม่แนะนาํ คิดเป็นร้อยละ 33.25 นอ้ยที่สุดคือ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 17.75 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  

เพื่อหาปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานที่ 1  

ปัจจัย Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล   

      เพศ 0.0014 สอดคลอ้ง 

     อาย ุ 0.0012 สอดคลอ้ง 

     อาชีพ 0.0000 สอดคลอ้ง 

     รายได ้ 0.0000 สอดคลอ้ง 

     การศึกษา 0.0001 สอดคลอ้ง 

     สถานภาพ 0.0000 สอดคลอ้ง 

ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท้ี่แตกต่างมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์ที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่า เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ที่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่

เพยีวไลฟ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

สมมุติฐานที่ 2  

ปัจจัยประสมทางการตลาดส่วน Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

     ผลิตภณัฑ ์ 0.0000 สอดคลอ้ง 

     ราคา 0.0043 สอดคลอ้ง 

     ช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.0000 สอดคลอ้ง 

     การส่งเสริมการตลาด 0.0000 สอดคลอ้ง 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกัน จากการวิจยัพบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด ที่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพยีวไลฟ์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครที่ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  

สมมุติฐานที่ 3 

ปัจจัยอ่ืนๆ Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

     ค่านิยม 0.0000 สอดคลอ้ง 

     ความไวว้างใจ 0.0000 สอดคลอ้ง 

ปัจจัยอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ค่านิยมและความไวว้างใจ ที่แตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืม

เนสทเ์ล่เพียวไลฟ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ต่างกนั จากการศึกษาพบว่า ดา้นค่านิยม

และความไวว้างใจที่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพียวไลฟ์ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

 1) ผูบ้ริหารบริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั นาํผลการวิจยัปัจจยัดา้นส่วนบุคคลโดยคาํนึงถึง

เกณฑด์า้นเพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา และสถานภาพของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั จึงอาจเนน้

การจาํหน่ายนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพยีวไลฟ์ในร้านคา้สวสัดิการของหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ เพือ่

สนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากที่สุด   

 2) ผูบ้ริหารบริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั นาํผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ไปจดัทาํแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเน้นหนักในส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด เช่น การสร้างส่ือโฆษณาใหม่ๆ เพื่อ

นาํเสนอรายการโปรโมชัน่ในแต่ละช่วงระยะเวลานั้นๆ 

 3) ผูบ้ริหารบริษทัเนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั นาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไปสร้างค่านิยมและ

ความไวว้างใจแก่ผูบ้ริโภค เช่น การทาํ CSR เพื่อให้เกิดความจงรักภกัดีต่อแบรนด์สินคา้และความ

ไวว้างใจกบับริษทั  
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1) การศึกษาคร้ังน้ีได้ทาํการศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ผูส้นใจควรทาํการศึกษาจากประชากรในเขตจงัหวดัอ่ืน 

2) การวจิยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาเฉพาะการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพยีวไลฟ์ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ทางด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง   การจดัจาํหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาดเท่านั้น ไม่มีการศึกษาถึงการบริการด้านอ่ืน เช่น ด้านพนักงานบริการ ด้าน

กระบวนการผลิต  ดงันั้นผูท้ี่สนใจจะศึกษาคร้ังต่อไป ควรจะศึกษาเพิม่เติมดา้นอ่ืนๆ และควรศึกษา

ถึงความพงึพอใจของผูบ้ริโภคที่มีต่อนํ้ าด่ืมเนสทเ์ล่เพยีวไลฟ์ 

3) ในการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ขนาดผลิตภณัฑ ์

ดังนั้นการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรเพิ่มเติม รูปแบบบรรจุภณัฑท์ี่ผูบ้ริโภคให้ความสนใจมากที่สุด 

ทั้งน้ีเพือ่ใหไ้ดผ้ลการวจิยัดา้นผลิตภณัฑล์ะเอียดขึ้น 

4)  ควรศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลกบัปัจจยัที่มีความสาํคญัต่อพฤติกรรม

การบริโภคนํ้ าด่ืม 

5) ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคนํ้ าด่ืมเนสเล่เพียวไลฟ์ 

เช่น ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสงัคมวฒันธรรม  
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

Factor influencing the decision to buy used house in Bangkok and vicinity 

อจัฉริยา อุ่นวิจิต 

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

บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ที่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรม

การตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล (3) เพื่อศึกษาปัจจัยอ่ืนที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านมือสองในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งคือ ประชากรทัว่ไปที่สนใจซ้ือบา้นมือสอง โดยไม่จาํกดัเพศ 

อาย ุสถานภาพ จาํนวน 400 คนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้

แบบสอบถาม และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้ปรแกรม Microsoft Excel สถติพรรณนาที่ใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี, ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต ํ่าสุด 

ส่วนสถิติอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรม t-test และ F-Test ANOVA ที่ระดับ

นยัสาํคญั 0.05 ในการหาค่าความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 26 – 35 ปี การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี    มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง รายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 40,001 – 

50,000 บาท/เดือน  สถานภาพสมรส มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ลักษณะที่อยู่อาศัย

ปัจจุบนัเป็นบา้นเด่ียว และประเภทของท่ีพกัอาศยัท่ีสนใจจะซ้ือคือบา้นเด่ียว ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เลือกซ้ือบา้นมือสองจากราคาซ้ือขายเป็นเหตุผลหลกั ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น

คือครอบครัว ระดบัราคาที่เลือกซ้ือบา้น 3,000,001 – 4,000,000 บาท จากผลการทดสอบหาปัจจยัที่มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นมือสองทาํใหพ้บวา่ปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างใน

การตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นมือสองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือประเภท

ของที่อยูอ่าศยัที่สนใจจะซ้ือ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นมือสอง 

ดา้นผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่สภาพสงัคมและส่ิงแวดลอ้มที่ดี ดา้นบริการไดแ้ก่พนกังานขายใหก้ารตอ้นและ

และให้บริการดว้ยความยนิดีมีไมตรีจิตท่ีดีต่อลูกคา้ และปัจจยัอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือบา้นมือสองคืองบประมาณที่มี  

คาํสําคญั: บา้นมือสอง/ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ  
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Abstract 

Objectives of this research are (1) the personal factor. Relating the behavior when deciding 

to buy used house in Bangkok and its vicinity (2) to study the marketing mix that influence the 

decision to buy used house in Bangkok and its vicinity. (3) to study factors. other influencing the 

decision to buy used house in Bangkok and its vicinity. 

The study sample. People who are interested to buy used house. Regardless of gender, age, 

status of 400 people in Bangkok and its vicinity. Data were collected using a questionnaire. And 

analyzed using Microsoft Excel Converged Graeme descriptive statistics used to analyze data were 

frequency, percentage, average, standard deviation. Maximum and Minimum According to the 

statistics used in the hypothesis testing using t-test and F-Test ANOVA at 0.05 level of significance 

in finding the difference between the independent variables and the dependent variable. 

The findings showed that the majority were female. Between the ages of 26-35 years of 

undergraduate study. Most private companies have professional staff / employees. Income is 

between 40001-50000 baht / month, marital status, number of family members, the 3-4 looks 

residence is a house. And the type of housing that is interested in buying the house. The majority of 

respondents choose to buy a house sale price is the main reason. Its influence the decision to buy a 

home is the family. The price of buying a home 3,000,001-4,000,000 baht from the test results for 

factors that influence the decision to buy a home for sale, making the personal factors that cause a 

difference in the decision to buy a house used. people in Bangkok and its vicinity What are the types 

of housing that are interested in buying. Marketing mix that influence the decision to buy a house 

for sale. Products include social and environmental good. Services include sales and service to the 

Shepherd and pleasure travelers a great customer. And other factors that influence the decision to 

buy a home sale is the budget. 

 

Keywords: Home / factors that influenced the decision. 
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บทนํา 

 บา้น ถือวา่เป็นปัจจยัส่ี เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีมนุษยข์าดเสียมิได ้โดยเฉพาะท่ีอยูอ่าศยันั้นเป็น

ปัจจัยที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย นอกเหนือจากปัจจัยด้านอาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค มนุษยมี์ความตอ้งการที่อยูอ่าอาศยัเป็นที่พกัอาศยัเพื่อเป็นที่หลบภยั

และยงัเป็นหลกัประกนัความมัน่คงในชีวติ ซ่ึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นศูนยก์ลางในดา้น

ต่างๆของประเทศ จึงทาํให้มีความเจริญหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การศึกษาและดา้นอ่ืนๆ ดงันั้นจึงทาํใหป้ระ ชากรมีการอพยพจากต่างจงัหวดัเขา้สู่กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล มีผลทาํให้เกิดความหนาแน่นของประชากร และเม่ือประชากรเพิ่มขึ้ นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลความตอ้งการที่จะมีที่อยู่อาศยัก็มีความตอ้งการเพิ่มขึ้น ซ่ึงความ

ตอ้งการที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากความตอ้งการที่อยูอ่าศยัมือสองมากขึ้นเน่ืองจากว่าสะดวกสามารถเขา้

อยูไ่ดเ้ลยและไม่ตอ้งวางเงินดาวน ์

 ภายหลงัจากวกิฤติอุทกภยัในปี 2554 ส่งผลใหผู้ซ้ื้อบา้นจาํนวนมาก ตอ้งประสบปัญหาทาง

การเงินไม่สามารถชาํระหน้ีได้ จึงถูกธนาคารฟ้องร้องบงัคบัจาํนอง และมีการขายทอดตลาดแก่

ประชาชนทัว่ไปโดยกรมบงัคบัคดีจาํนวนมากในบางกรณี เจา้ของบา้น จะทาํการโอนบา้นหรือ

อสงัหาริมทรัพยใ์หก้บัธนาคารเพือ่เป็นการ “ตีราคาชาํระหน้ี” และมีบางกรณีที่ธนาคารเป็นผูป้ระมูล

ซ้ืออสงัหาริมทรัพยท์ี่ขายทอดตลาดมาเป็นของตนเอง ดงันั้น จึงเป็นเหตุให ้ธนาคารมีบา้นและท่ีดิน

ในครอบครอง จาํนวนมาก ซ่ึงบา้นเหล่าน้ี ถือเป็นบา้นมือสองที่ธนาคารจะประกาศให้เช่าหรือขาย

ต่อไปทาํใหต้ลาดบา้นมือสองมีปริมาณเพิม่ขึ้น และดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีการเปล่ียนแปลง

ไปโดยให้ความสาํคญักบับา้นมือสองมากขึ้น มีทศันคติต่อบา้นมือสองดีขึ้นซ่ึงเห็นไดจ้ากบ้านที่

ประกาศขายจากนายหน้าโดยเฉพาะสภาพและทาํเลที่ดีๆ ของนายหน้าในสมาคมได้หายไปจาก

ตลาดอยา่งรวดเร็วและหาสินคา้ใหม่ๆเขา้มาไดย้ากขึ้น ทาํให้เห็นว่าบา้นมือสองไดรั้บความสนใจ

และเป็นที่ยอมรับจากผูบ้ริโภคมากขึ้นเน่ืองจากบา้นมือสองจะอยูใ่นทาํเลที่ดีกวา่บา้นใหม่ที่สร้างอยู่

ในทาํเลไกลๆ ประกอบกบัสภาพบา้นมือสองบางส่วนอยูใ่นสภาพท่ียงัดูดีและวสัดุท่ีใชบ้างอยา่งก็

แข็งแรงทนทานแมแ้บบบา้นจะดูไม่ทนัสมยัแต่สามารถนาํไป Renovate ให้ดีขึ้นและทนัสมยัขึ้นได ้ 

ในปัจจุบนัพบว่าปริมาณบา้นมือสองในทอ้งตลาดมีไม่น้อยกว่าบา้นมือหน่ึงในแต่ละปี ซ่ึงจากเดิม

ปริมาณบา้นมือสองมีเพียงจากผูบ้ริโภคและลูกคา้ที่ฝากขายเพียงอยา่งเดียว แต่ในปัจจุบนัปริมาณ

บา้นมือสองเขา้สู่ตลาดจากแหล่งต่างๆ คือ 1 . กรมบงัคบัคดีที่นาํทรัพยสิ์นที่ถูกบงัคบัขายทอดตลาด 

2. บริษทับริหารสินทรัพยข์องสถาบนัการเงินและกองทุนต่างๆ 3. นักเก็งกาํไรที่นาํเงินมาลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์4. โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยท์ี่สร้างเสร็จแลว้และเหลือคา้งในโครงการ 5. 

ผูบ้ริโภคหรือผูฝ้ากขายโดยตรง 
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 นอกจากน้ียงัพบว่าว่ามีขอ้มูลการซ้ือขายบา้นในประเทศไทยปี 2558 พบกว่าการซ้ือขาย

บา้นมือสองมีมากกวา่บา้นมือหน่ึงถึง 2 เท่า (แหล่งที่มา: เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส)  

 ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นมือสองของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อนาํขอ้มูลที่ไดไ้ปพฒันาให้เกิดประโยชน์ต่อผู ้

ประกอบกิจการขายที่อยูอ่าศยัมือสองและนกัการตลาดไดน้าํขอ้มูลที่ไดม้าไปปรับปรุงและวางแผน

การตลาดเก่ียวกบัที่อยูอ่าศยัมือสอง เพือ่สร้างความพงึพอใจกบัผูซ้ื้อทางดา้นการบริการในดา้นต่างๆ 

และเป็นประโยชน์ต่อผูศึ้กษาคน้ควา้ต่อไปในภายหนา้ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นมือสอง

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 

2. เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

บา้นมือสองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านอ่ืนๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านมือสองของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กรอบแนวคดิในการวิจัย  กรอบแนวคิดในการวิจยัสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระกบัตวัแปรตามไดด้งัน้ี  

          

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ  - อาชีพ 

- รายไดต่้อเดือน - ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั 

- อาย ุ  - ระดบัการศึกษา 

- จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

- ประเภทท่ีพกัอาศยัท่ีสนใจซ้ือ 

 

 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์  - ราคา 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย- การส่งเสริมการตลาด 

- ขอ้มูลข่าวสาร - บุคคลากร 

- การบริการ 

 

 

การตดัสินใจซ้ือบา้นมือสองใน

เขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

- เหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นมือสอง 

- บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นมือสอง 

- ระดบัราคาท่ีเลือกซ้ือบา้นมือสอง 
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สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ส่วนบุคคล จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั และประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีสนใจ

ซ้ือ ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือที่อยู่อาศัยมือสองของเจา้ของบา้นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัมือสอง

ของเจา้ของบา้นในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล 

3. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือที่อยูอ่าศยัมือสองของเจา้ของบา้น

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตทางดา้นประชากรศาสตร์ การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

2. ขอบเขตเน้ือหาที่ศึกษา ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เหตุผลที่ใชใ้นการเลือกซ้ือบา้นมือสอง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และ 

ระดบัราคาเลือกซ้ือบา้นมือสองที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร และ 

ปริมณฑล 

3. ระยะเวลาการศีกษาเร่ิม วนัที่ 23 กรกฎาคม 2559 ส้ินสุดวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2559 

ประโยชน์ของการวิจัย 

1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยับุคคลที่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นมือสองในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปวางแผนกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกบัปัจจยัส่วน

บุคคล เพือ่ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้น

มือสองใน เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพื่อนําไปปรับปรุงและพฒันาด้านผลิตภณัฑ์ ราคา การ

ส่งเสริมการขาย ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและวางแผนการกาํหนดกลยทุธท์างการตลาด

เพือ่ใหเ้กิดความพงึพอใจมากสุด 

3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านอ่ืนๆที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้านมือสองในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพือ่สร้างความไดเ้ปรียบคู่แข่งขใันการทาํตลาดธุรกิจที่พกัอาศยัและ

เป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธท์างการตลาดในการกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ 
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แนวคดิทฤษฎี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543, หน้า 38-39) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอาย ุ

เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมีความสําคญัต่อนักการ

ตลาดเพราะมันเ ก่ียวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้าทั้ งหลาย การเปล่ียนแปลงทาง

ประชากรศาสตร์ช้ีให้เห็นถึงการเกิดขึ้ นของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลด

ความสาํคญัลง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

1. อาย ุนักการตลาดตอ้งคาํนึงถึงความสาํคญัของการเปล่ียนแปลงของประชากรในเร่ือง

ของอายดุว้ย 

2. เพศ จาํนวนสตรี (สมรสหรือโสด) ที่ทาํงานนอกบา้นเพิม่มากขึ้นเร่ือยๆ นกัการตลาดตอ้ง

คาํนึงวา่ปัจจุบนัสตรีเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ ซ่ึงที่แลว้มาผูข้ายเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ นอกจากนั้นบทบาทของ

สตรีและบุรุษบางส่วนที่ซํ้ ากนั 

3. วงจรชีวิตครอบครัว ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็นตวักาํหนดที่

สาํคญัของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวติของครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอน

จะมีพฤติกรรมการซ้ือที่แตกต่างกนั 

4. การศึกษาและรายได ้นกัการตลาดตอ้งสนใจในแนวโนม้ของรายไดส่้วนบุคคล เน่ืองจาก

รายได้จะมีผลต่ออาํนาจการซ้ือ ส่วนผูท้ี่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มบริโภคผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพดี

มากกว่าผูท้ี่มีการศึกษาตํ่าเน่ืองจากผูม่ี้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสร้างรายไดสู้งกว่าผูท้ี่มี

การศึกษาตํ่า เพราะจะทาํให้นักการตลาดนั้นสามารถประเมินขนาดของตลาดเป้าหมายได้ตาม

สดัส่วนที่ตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

โคเลอร์ อามสตรอง (Kotler & Armstrong 2006, p. 44 อา้งถึงใน สุรสิฐ อินต๊ะ, 2551, หนา้ 

26) กล่าวว่ากรอบความคิดเก่ียวกบั 4Ps กาํหนดไวว้่า นักการตลาดจะตอ้งทาการตดัสินใจเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ ์และลกัษณะเฉพาะตวัของมนั ทาํการกาํหนดราคาตดัสินใจว่า จะจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ของตนอยา่งไร และเลือกวธีิการส่งเสริมการขาย นกัวเิคราะห์บางรายรู้สึกวา่ หลกั 4Ps มองขา้มหรือ

ใหค้วามสาํคญัต่อกิจกรรมบางอยา่งนอ้ยเกินไป 

 แนวคิดทางการตลาดเป็นส่ิงจาํเป็นพื้นฐานท่ีควรเรียนรู้ เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกาํหนด

วิธีทางการตลาด โดยแนวคิดที่รู้จกักนัแพร่หลายและนาํมาใช้ในดา้นธุรกิจคือ 4Ps ในการกาํหนด

ส่วนประสมทางการตลาดนั้น องค์การตอ้งคาํนึงถึงความจาํเป็นและความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ 

โดยทัว่ไปแลว้นิยมเรียกว่าเคร่ืองมือทางการตลาด 4 ประการ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) 
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ราคา (Price) การจดัจาหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion ท ฤ ษ ฎี เ ก่ี ย ว กั บ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้า ซ่ึง

การบริโภคและการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจที่เกิดขึ้น ทั้ง

ก่อนและหลังการกระทาํดังกล่าวด้วย (Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard. 

1990, น. 3 อา้งอิงใน ศุภร เสรีรัตน์. 2550, น.5) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการ

จดัหาและการใช้ผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงเกิดขึ้นก่อน และมีส่วน

กาํหนดใหเ้กิดการกระทาํ (ปริญ ลกัษิตานนท,์ 2536, หนา้ 27) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 เพ็ญประภา ทาใจ และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง(2556 หน้า 514)  ได้ศึกษารวิจยัเร่ือง ปัจจยั

การตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล พบว่า การศึกษานั้นมีความสัมพนัธ์ที่เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในเขตสนักาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ของ ณัฐพร ศิริสานต ์(2555 หนา้ 20) และ

งานวิจัยเร่ือง ปัจจัยผลิตภัณฑ์และเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 

คอนโดมิเนียมระดบัC+ ของ กาญจนา พมินอก (2551 หนา้ 8) 

เกียรติยศ สร้างคาํและทศพร ฉุนหอม(2554 หน้า 3) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตอาํเภอเมือง สุพรรณบุรี จงัหวดั

สุพรรณบุรี พบว่า ผลิตภณัฑน์ั้นมีความสัมพนัธ์ที่เก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยั เร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือบา้นพกัอาศยัท่ีก่อสร้างดว้ย

ระบบช้ินส่วนคอนกรีตสํา เ ร็จรูปของ ดํารงค์ สิ ริ เขต (2554 หน้า  5-10)  และงานวิจัยเ ร่ือง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้กบัฟฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครของ เกศกนก อู่แสงทอง และสันติธร ภูริภกัดี(2554 หน้า  35) บทความเร่ือง THE 

MARKET BENEFITS OF ‘GREEN’ CONDOS IN TORONTO ของ Brian Depratto (2015) 

หน่ึงฤทยั เนาวค์าํและ ดร.นิเวศน์ ธรรมะ (2556 หน้า7) ศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของการ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ราคานั้นมีความสัมพนัธ์ ที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีต่อการตดัสินใจซ้ือ
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คอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครของ นิธิวดี สุขโหมด และกิตติพนัธ ์คง

สวสัด์ิเกียรติ(2554 หนา้60) และงานวจิยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพือ่การลงทุนใน

กรุงเทพมหานครของ  อัชฌา ติโลกวิชัย (2557 หน้า  6-38) จากการวิจัยเ ร่ือง  11th Annual 

Demographic International Housing Affordability Survey ของ Dr. Shlomo Angel (2015 หนา้ 5-9) 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ก า ร ศึ ก ษ า วิจัย เ ร่ื อ ง  ปั จจัย ท่ี มี ผ ล ต่ อ ก า ร ตัด สิ น ใจ เ ลื อก ซ้ื อบ้าน มือ ส อง ใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research) ประชากรเป้าหมายที่ใช้

ในการศึกษาคร้ังน้ี ประชาชนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่างโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจัย และใช้การ

ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมการทดสอบสมมติฐาน T-test, Anova Analysis เพือ่หาความสมัพนัธ์ที่

ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ

นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ลักษณะของเคร่ืองมือ เป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้ น เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบา้นมือสอง ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียส่วนบุคคลต่อเดือน สถานภาพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัใน

ปัจจุบนั ประเภทที่อยูอ่าศยัที่สนใจจะซ้ือ 

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือบา้นมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาํนวน 7 ขอ้ ซ่ึงมีลกัษณะคาํถามโดยใช้

แบบสอบถามที่มีหลายคาํตอบใหเ้ลือก และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามกาํหนด  

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบา้นมือสอง ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาํนวน 3 ขอ้ ซ่ึงมีลักษณะคาํถามท่ีใช้แบบสอบถามท่ีมีหลาย

คาํตอบใหเ้ลือก และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามกาํหนด 

 ส่วนที่  4 เ ป็นแบบสอบถามเ ก่ียวกับปัจจัยกา รตัด สิน ใจ ซ้ือบ้านมือสอง ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถามแบบมาตราส่วน

ประเมินค่าตอบ และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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  ขอ้มูลปฐมภูมิ ผูว้จิยัดาํเนินการโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถาม

ด้วยตนเอง โดยอธิบายคาํศพัท์ที่ใช้และให้คาํแนะนําในการตอบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2559 

 ขอ้มูลทุติยภูมิ จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบับา้นมือ

สอง การวางแผนกลยทุธ์การตลาด ปัจจยัสู่ความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ พฤติกรรมตลาดบา้นมือ

สอง เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารวิชาการ วารสาร ส่ิงพิมพ ์และขอ้มูลที่เผยแพร่ทาง

อินเตอร์เน็ต 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวเิคราะห์สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  

  1.1 ค่าความถ่ี (Frequency) ใชใ้นการแจกแจงความถ่ีแบบที่ใชก้บัขอ้มูลท่ีมีจาํนวน

ลกัษณะที่เป็นไปไดท้ั้งหมด เช่น จาํแนกเพศ คือ ชาย หญิง เป็นตน้ 

  1.2 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เพือ่ใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลในแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

  1.3 ค่าเฉล่ีย (Mean) เพือ่ใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลในแบบสอบถามในส่วนที่ 4  

  1.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สําหรับข้อมูลของ

แบบสอบถามในส่วนที่ 4 

  1.5. การหาค่าต ํ่าสุด (Min) สาํหรับขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 4 

  1.6. การหาค่าสูงสุด (Max) สาํหรับขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 4 

 2. สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

 ผูว้จิยัใชส้ถิติ ONE WAY ANOVA (T-TEST AND F-TEST) เพือ่วดัความแตกต่างของกลุ่ม

ตวัแปร โดยใชก้ารคาํนวณและการวเิคราะห์ผา่นโปรแกรม Excel ประกอบดว้ย 

  2.1 ค่า t-test ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 

กลุ่ม   

  2.2 ค่า One-Way Analysis of Variance (F-test) ใช้ในการทดสอบความแตกต่าง

ระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัย 

 การวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปนาํเสนอดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
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 จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ26 – 35 ปี สถานภาพ

สมรสระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชนหรือลูกจา้งเอกชน รายไดอ้ยู่

ระหว่าง 40,001-50,000 บาท มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนัเป็น

บา้นเด่ียว และสนใจซ้ือบา้นมือสองประเภทบา้นเด่ียว 

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

บา้นมือสองของผูต้อบแบบสอบถาม 

 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของ 

สภาพบา้นและคุณภาพบา้นมือสอง ปัจจยัดา้นราคาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ มีราคาหลากหลายใน

การเลือกซ้ือบา้นมือสอง ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายส่วนใหญ่เลือกซ้ือบา้นมือสองจาก การ

จดัแสดงผลงานในงานแสดงสินคา้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายไดแ้ก่ส่วนลดเงินสด ปัจจยัดา้น

ขอ้มูลข่าวสาร ส่วนใหญ่แหล่งขอ้มูลข่าวสารในการตดัสินใจเลือกซ้ือจะมาจากป้ายโฆษณาและ

โฆษณาทางเวบ็ไซต ์ปัจจยัดา้นบุคคลกรให้ความสาํคญัเก่ียวกบัการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวบา้นมือ

สองของพนกังานขาย และปัจจยัดา้นบริการ ส่วนใหญ่พงึพอใจหากมีการรับประกนั 

ส่วนที่ 3  ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนที่มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นมือสอง 

 จากปัจจัยที่ศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักับ

เหตุผลที่ใชใ้นการเลือกซ้ือบา้นมือสองในเร่ืองของราคาซ้ือขายเป็นลาํดบัแรก ดา้นปัจจยัอ่ืนในเร่ือง

ของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นมือสองคือครอบครัว  และระดบัราคาเลือกซ้ือ

บา้นมือสองส่วนใหญ่อยูท่ี่ราคา 3,000,000 – 4,000,000 บาท 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับ

รายได้เฉล่ียส่วนบุคคลต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ให้

ความสาํคญักบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่าง

กนั ส่วนปัจจยัดา้นประเภทที่พกัอาศยัที่สนใจซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นมือ

สองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีความสมัพนัธก์บัการเลือกซ้ือ

บา้นมือสองคือ ประเภทที่อยูอ่าศยัที่สนใจจะซ้ือ อยา่งมีนยัสาํคญั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการขาย ขอ้มูลข่าวสาร บุคลากร ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นมือสองในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือบา้นมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นมือสองไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบริการ อยา่งมีนยัสาํคญั 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

697 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืน ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ระดบัราคาในการเลือก

ซ้ือบา้นมือสอง ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ส่วนปัจจยัอ่ืนที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ไดแ้ก่ เหตุผลที่ใชใ้นการเลือกซ้ือบา้นมือสอง และระดบัราคาที่เลือกซ้ือบา้นมือสอง 

อยา่งมีนยัสาํคญั 
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ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

 ผลการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลกับการตดัสินใจซ้ือบา้นมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ควรปรับปรุงให้ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัความตอ้งการ

ของผู ้บริโภค ซ่ึงจากผลการวิจัยผู ้บริโภคให้ความสําคัญเร่ืองคุณภาพและสภาพบ้านดังนั้ น

ผูป้ระกอบการจึงควรปรับปรุงพฒันาให้โครงสร้างหรือรูปแบบบา้นทนัสมยั น่าอยูอ่าศยั เพื่อสร้าง

ความดึงดูดใจ และสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด 

 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

 1.1 เน่ืองจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์สภาพสงัคมและส่ิงแวดลอ้มที่

ดีเป็นส่ิงสาํคญัในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรปรับปรุงและพฒันา

สภาพแวดลอ้มของที่อยูอ่าศยัให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้เช่น การจดัพื้นที่ส่วนกลางให้

เหมาะสม การจดัระบบสาธารณะประโยชน์ต่างๆท่ีใชร่้วมกนั เช่นสโมสร สระวา่ยนํ้ า ฟิตเนส ใหมี้

ความครบถว้นและทนัสมยัมากยิง่ขึ้น เพือ่สร้างความแตกต่างและความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

 1.2 ดา้นราคาของบา้นมือสอง ผูป้ระกอบการควรกาํหนดราคาบา้นมือสองให้ตรงกบัความ

ต้องการของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับการกาํหนดราคาบา้นท่ีมีความ

หลากหลายเพือ่ใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือไดต้ามงบประมาณที่มีอยู ่

 1.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายบา้นมือสอง ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญัทาํเลที่ตั้ง

ของสาํนกังานขาย  ใหมี้ความสะดวกในการเดินทาง  และมีการแสดงบา้นตวัอยา่ง ผลงานบา้น การ

ลงโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากที่สุด 

 1.4 ดา้นการส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัการเงินดาวน์ต ํ่า ดงันั้นหากการซ้ือ

บา้นมือสองโดยไม่ตอ้งวางเงินดาวน์หรือวางเงินดาวน์ที่ต ํ่า จะดึงดูดความสนใจและกระตุน้ให้เกิด

การซ้ือบา้นมือสองจากผูบ้ริโภคได ้

 1.5 เน่ืองจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น

มือสองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือการบริการและการตอ้นรับที่ดีมี

ไมตรีจิตที่ดีต่อลูกคา้ ผูป้ระกอบการจึงควบคุมและรักษามาตรฐานในเร่ืองของการบริการให้ลูกคา้

พงึพอใจอยา่งต่อเน่ือง 

 1.6 ดา้นข่าวสาร ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญัในดา้นขอ้มูลข่าวสารของผลิตภณัฑใ์น

ส่ืออินเตอร์เน็ต เน่ืองจากเป็นช่องทางที่เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายและเป็นที่แพร่หลาย เพื่อให้ผูท้ี่สนใจ

ซ้ือบา้นมือสองสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย และมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ 
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 1.7 ดา้นบุคลากร ผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของบุคลากรผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบับา้น

มือสอง รวมถึงการฝึกทกัษะต่างๆใหก้บัพนกังานเพือ่ใหโ้นม้นา้วและจูงใจลูกคา้ใหเ้กิดการตดัสินใจ

ซ้ือ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

  1. ควรทาํการศึกษาวิจยัในส่วนของจงัหวดัอ่ืนๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อให้

ทราบถึงการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่ืนๆ วา่มีปัจจุบนัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นมือ

สองแตกต่งกนัหรือไม่ 

 2. ในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป ควรเน้นทางด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และทาํเลท่ีตั้ งของ

โครงการที่อยา่อาศยัที่ไม่เกิดปัญหานํ้ าท่วม หรือเป็นเส้นทางนํ้ าโดยผูป้ระกอบการตอ้งศึกษาพื้น

ที่ตั้งของบา้นแต่ลละแห่ง เพื่อสร้างจุดเด่นและให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มาก

ที่สุด ซ่ึงจะส่งผลต่อยอดขายและการเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด 

 3. ควรมีการวิจยัในเร่ืองความพึงพอใจหลังการซ้ือและการบริการหลงัการขายในด้าน

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นทาํเลที่ตั้ง และการส่งเสริมการขาย เพือ่นาํมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง

พฒันา เพือ่สร้างความพงึพอใจสูงสุดกบัผูบ้ริโภค 
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บรรณานุกรม 

การอา้งอิงในเน้ือหา 

ศรุตม ์เพชรสกุลวงค ์(2554) ไดก้ล่าวถึงวกิฤตการณ์ทางการเงินสหรัฐ 

ปุญญภณ เทพประสิทธ์ิ (2556) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพือ่ 

รองรับการเจริญเติบโต ณ ปัจจุบนั 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539ก) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคลวา่ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

ผูบ้ริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546ข, หนา้ 53-55) ไดก้ล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541ค, หนา้ 194) ไดก้ล่าวถึงการบริหารการตลาดยคุใหม่ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546ง, หนา้ 194) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2546จ, หนา้ 18-19) ไดก้ล่าวถึงการประเมินภายหลงัการซ้ือ 

อจัฉรา นพวญิ�ูวงศ ์(2550)  ไดก้ล่าวถึงการศึกษาตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ 

ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ (2542, หน้า 44-52) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดดา้นประชากรเป็นทฤษฎีที่

ใชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล 

Defleur, and Bcll-Rokeaoh (1996) ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะต่าง  

ๆ ของบุคคล หรือลกัษณะทางประชากร 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543ก, หนา้ 38-39) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอาย ุเพศ  

วงจรชีวติของครอบครัว การศึกษา รายได ้

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543ข, หนา้ 26) ไดก้ล่าวถึงตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วนผสมทาง 

การตลาด  

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2536ค, หนา้ 5) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นปฏิกิริยาของบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 

โดยตรงกบัการไดรั้บและการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ 

ปรมะ สตะเวทิน (2546ก, หนา้ 112-118) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัเฉพาะของตน 

 ปรมะ สตะเวทิน (2546ข, หนา้ 7) ไดก้ล่าวถึงอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อบุคคลกิติมา  

สุรสนธิ (2541, หนา้ 15-17) ไดก้ล่าวถึงการจาํแนกผูรั้บสารออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลกัษณะประชากร 

 สุรสิฐ อินตะ๊ (2551ก, หนา้ 26) ไดก้ล่าวถึงกรอบความคิดเก่ียวกบั 4Ps 

สุรสิฐ อินตะ๊ (2551ข, หนา้ 26) ไดก้ล่าวถึงผลิตภณัฑ ์ 

สุรสิฐ อินตะ๊ (2551ค, หนา้ 26) ไดก้ล่าวถึงความหมายของราคา 

สุรสิฐ อินตะ๊ (2551ง, หนา้ 26) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการจดัจาํหน่าย  

สุรสิฐ อินตะ๊ (2551จ, หนา้ 26) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการส่งเสริมการตลาด  
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เอ็ตเซล วอลค์เกอร์ และสแตนตนั (2001a, p. 9) ไดก้ล่าวถึงผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ  

สถานที่ บุคคลหรือความคิด 

เอ็ตเซล วอลค์เกอร์ และสแตนตนั (2001b, p. 10) ไดก้ล่าวถึงการส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือการ 

ส่ือสารเพือ่สร้างความพงึพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคดิ หรือต่อบุคคล 

เอ็ตเซล วอลค์เกอร์ และสแตนตนั (2001c, p. 11) ไดก้ล่าวถึงเคร่ืองมือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีใช ้

สนบัสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพ้นกังานขาย  

เอ็ตเซล วอลค์เกอร์ และสแตนตนั (2001d, p. 10) ไดก้ล่างถึงการประชาสมัพนัธ ์มีจุดมุ่งหมายเพือ่ 

ส่งเสริม หรือป้องกนัภาพพจน์ หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั 

เบลช ์(2001a, p. 9) ไดก้ล่าวถึงการส่ือสารระหวา่งบุคคลกบับุคคล เพือ่พยายามจูงใจผูซ้ื้อที่เป็น 

กลุ่มเป้าหมายใหซ้ื้อผลิตภณัฑห์รือบริการ หรือมีปฏิกิริยาต่อความคิด  

เบลช ์(2001b, p. 11) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายเพือ่ใหเ้กิดการขายในทนัทีทนัใด 

คอตเลอร์ และอาร์มสตรอง (2003, p. 5) ไดก้ล่าวถึงการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพือ่ใหเ้กิดการ 

ขายและสร้างความสมัพนัธอ์นัดีกบัลูกคา้  

อเรนส์ (2002a, p. 17) ไดก้ล่าวถึงการเสนอข่าวเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ หรือตราสินคา้ หรือ 

บริษทั ที่ไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน โดยผา่นส่ือกระจายเสียง หรือส่ือส่ิงพมิพ ์ 

อเรนส์ (2002b, p. 6) ไดก้ล่าวถึงการตลาดทางตรง เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพือ่ให ้

เกิดการตอบสนองโดยตรง  

อเรนส์ (2002c, p. 6) ไดก้ล่าวถึงการโฆษณาเพือ่ใหเ้กิดการตอบสนองโดยตรง  

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548, หนา้ 136-137) ไดก้ล่าวถึงการส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวเป็นส่วนผสม 

ทางตลาดท่องเทีย่วที่สาํคญั และนกัวชิาการส่วนใหญ่ก็มกัใชส่้วนประสมทางการตลาด 

Belch & Belch (1993, p. 103) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  

Engel, Blackwell & Miniard (1993, p. 4) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ศุภร เสรีรัตน์ (2550, หนา้ 5) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ปริญ ลกัษิตานนท ์(2536, หนา้ 27) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ธงชยั สนัติวงษ ์(2540ก, หนา้ 29) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ธงชยั สนัติวงษ ์(2554ข, หนา้ 17) ไดก้ล่าวถึงการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค การวเิคราะห์เพือ่ให ้

ทราบถึงสาเหตุทั้งปวงที่มีอิทธิพลทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 

เกศกนก อู่แสงทอง และสนัติธร ภูริภกัดี (2554, หนา้ 35) ไดก้ล่างถึงผลิตภณัฑก์บัการตดัสินใจเลือก 

ซ้ือในงานวิจัยเ ร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับฟฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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Brian Depratto (2015,) ไดก้ล่างถึงผลิตภณัฑก์บัการตดัสินใจเลือกซ้ือในงานวจิยัเร่ืองTHE  

MARKET BENEFITS OF ‘GREEN’ CONDOS IN TORONTO  

หน่ึงฤทยั เนาวค์าํ และดร.นิเวศน์ ธรรมะ (2556, หนา้7) ไดก้ล่าวถึงราคากบัการตดัสินใจเลือกซ้ือใน 

งานวิจยัเร่ืองอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจยัทางการตลาดต่อ

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิธิวดี สุขโหมด และกิตติพนัธ ์คงสวสัด์ิเกียรติ (2554, หนา้60) ไดก้ล่าวถึงราคากบัการตดัสินใจ 

เลือกซ้ือในงานวจิยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมท่ีมีต่อการตดัสินใจ

ซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

อชัฌา ติโลกวชิยั (2557, หนา้ 6-38) ไดก้ล่าวถึงราคากบัการตดัสินใจเลือกซ้ือในงานวจิยัเร่ืองการ 

ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพือ่การลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

Dr. Shlomo Angel (2015, หนา้ 5-9) ไดก้ล่าวถึงราคากบัการตดัสินใจเลือกซ้ือในงานวจิยัเร่ือง11th  

Annual Demographic International Housing Affordability Survey 

ผกาวรรณ ผดุงสินเลิศวฒันา (2554 หนา้3) ไดก้ล่าวถึงช่องทางการจดัจาํหน่ายกบัการตดัสินใจเลือก 

ซ้ือในงานวจิยัเร่ืองปัจจยัทีส่่งผลต่อความภกัดีของโรงแรมหา้ดาวในกรุงเทพมหานคร 

นฤตยอ์ร ศรีคงแกว้ และเบญจวรรณ สุจริต (2558, หนา้ 94) ไดก้ล่าวถึงช่องทางการจดัจาํหน่ายกบั 

การตัดสินใจเลือกซ้ือในงานวิจัยเ ร่ืองปัจจัยการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสิน ใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

อรุณี ลอมเศรษฐี (2544, หนา้ 6) ไดก้ล่าวถึงช่องทางการจดัจาํหน่ายกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือใน 

งานวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการเลือกใชบ้ริการ

หอ้งพกัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ADAM DUCKER (2014,) ไดก้ล่าวถึงช่องทางการจดัจาํหน่ายกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือในงานวจิยั 

เร่ือง Deeper and Deeper and Deeper Sizing America's Condominium Markets 

อชัฌา ติโลกวชิยั (2558, หนา้ 37) ไดก้ล่าวถึงการส่งเสริมการขายกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือใน 

งานวจิยัเร่ืองความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

คอนโดมิเนียมเพือ่การลงทุนในกรุงเทพมหานคร 
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สุนีย ์เจษฎาวรางกูล. (2553,) ไดก้ล่าวถึงการส่งเสริมการขายกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือในงานวจิยั 

เร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ใน โครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

สรัลรัชว ์สุรธรรมทว.ี (2551,) ไดก้ล่าวถึงการส่งเสริมการขายกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือในงานวจิยั 

เร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ของผูบ้ริโภค 

ธงชยั ชูสุ่น (2556, หนา้ 31) ไดก้ล่าวถึง6W 1H กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือในงานวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผล 

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 

ธงชยั สนัติวงษ ์(2546ค, หนา้ 63-72) ไดก้ล่าวถึงปัจจุบนัผูบ้ริโภคอาจเก่ียวขอ้งกบัปัญหาของการ 

ตดัสินใจเพือ่จดัหาส่ิงของมาบริโภค 

Kolter (1997, หนา้ 171) ไดก้ล่าวถึงการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

Friedman’s Consumption Function (1994, p. 9) ไดก้ล่าวถึงคาํนิยามความหมายของการตดัสินใจ 

ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ (2540, หนา้ 187) ไดก้ล่าวถึงการตดัสินใจหรือการวนิิจฉยัสัง่การ 

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2547, หนา้ 44-45) ไดก้ล่าวถึงการตดัสินใจทางการจดัการ 

บรรยงค ์โตจินดา (2548, หนา้ 178) ไดก้ล่าวถึงการวนิิจฉยัสัง่การหรือการตดัสินใจ 

สมคิด บางโม (2548, หนา้ 175) ไดก้ล่าวถึงการตดัสินใจ 

สุโขทยัธรรมาธิราช (2548, หนา้ 263-264) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตามวธีิการ 

ตดัสินใจและทฤษฎีการตดัสินใจตามบุคคลที่ตดัสินใจ 

กาญจนา เกียรติมณีรัตน ์(2548, หนา้ 11) ไดก้ล่าวถึงความหมาย “แรงจูงใจ” 

John L. Holland (2525) เป็นผูส้ร้าง "แบบสาํรวจความพอใจในอาชีพ" "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" 

Guilford (1954) ไดก้ล่าวถึงการวเิคราะห์บุคลิกภาพและความสนใจของบุคคล 

Schiffman & Kanuk (2000, p. 659) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพจิารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ขบวนการตดัสินใจทั้งดา้นจิตใจและพฤติกรรมทางกายภาพ 

Schiffman & Kanuk (2000, p. 663) ไดก้ล่าวถึงการรับรู้ถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพที่ตอ้งการ 

และสภาพปัจจุบนั ซ่ึงมากพอที่จะกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจ 

Blackwell, Miniard & Engel (2001, p.72) ไดก้ล่าวถึงการรับรู้ถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพที่ 

ตอ้งการและสภาพปัจจุบนั ซ่ึงมากพอที่จะกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจ 

สมฤทยั ผยุวรรณ์ (2555, หนา้ 3) ไดก้ล่าวถึงเพศกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ ในงานวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมี 

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสาย สีนํ้ าเงินของ

ผูบ้ริโภคในเขตฝ่ังธนบุรี  
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กฤษณะ กสิบุตร (2554, หนา้ 4) ไดก้ล่าวถึงเพศกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ ในงานวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมี 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ภฐัฬเดช มาเจริญ และวชรภูมิ เบญจโอฬาร (2556, หนา้ 26) ไดก้ล่าวถึงเพศกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ  

ในงานวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบ้านจัดสรรของผูบ้ริโภคในจังหวดั

ขอนแก่น 

ชชัวาลย ์เวศยว์รุตม ์(2553, หนา้ 5) ไดก้ล่าวถึงอายกุบัการตดัสินใจเลือกซ้ือในงานวจิยัเร่ืองปัจจยัทีมี่ 

ผลต่อการตดัสินใจเลือกพกัอาศยัของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 

ณัชพล กติกาวงศข์จร (2556, หนา้ 25) ไดก้ล่าวถึงอายกุบัการตดัสินใจเลือกซ้ือในงานวจิยัปัจจยัท่ีมี 

ผลต่อการเลือกซ้ือบา้นทาวน์โฮมในจงัหวดั ปทุมธานี 

เพญ็ประภา ทาใจ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2556, หนา้ 514) ไดก้ล่าวถึงการศึกษากบัการตดัสินใจ 

เลือกซ้ือในงานวิจยัเร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ณัฐพร ศิริสานต ์(2555, หนา้ 20) ไดก้ล่าวถึงการศึกษากบัการตดัสินใจเลือกซ้ือในงานวจิยัเร่ืองปัจจยั 

ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในเขตสนักาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

กาญจนา พมินอก (2551, หนา้ 8) ไดก้ล่าวถึงการศึกษากบัการตดัสินใจเลือกซ้ือในงานวจิยัเร่ือง 

ปัจจัยผลิตภัณฑ์และ เค ร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติกรรมกา รซ้ือ 

คอนโดมิเนียมระดบัC+ 

สุดารัตน์ รักบาํรุง และศรัณยพงศ ์เที่ยงธรรม (2552, หนา้  449) ไดก้ล่าวถึงอาชีพกบัการตดัสินใจ 

เลือกซ้ือในงานวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูอ้ยูอ่าศยัในคอนโดมิเนียมใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

กว ีบูรพสายนัต ์(2554, หนา้ 10) ไดก้ล่าวถึงอาชีพกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือในงานวจิยัเร่ือง 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมยา่นพระราม 3  

จิราพร กาํจดัทุกร์ (2552, หนา้ 4) ไดก้ล่าวถึงอาชีพกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือในงานวจิยัเร่ืองความพงึ 

พอใจหลงัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

ตรีนุช แววแสง (2556, หนา้ 3) ไดก้ล่าวถึงรายไดต่้อเดือนกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือในงานวจิยัเร่ือง 

ส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 

สุมาลี ทศพรวชิยั และกิตติพนัธ ์คงสวสัด์ิเกียรติ (2555, หนา้ 95) ไดก้ล่าวถึงรายไดต่้อเดือนกบัการ 

ตดัสินใจเลือกซ้ือในงานวิจยัเร่ืองการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจังหวดั

นนทบุรี 
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วฒันา อคัราวฒันานุพงษ ์(2540 – 2544, หนา้ 7) ไดก้ล่าวถึงรายไดต่้อเดือนกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ในงานวจิยัเร่ืองทศันคติที่มีต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรเป็นที่อยูอ่าศยัในช่วงภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ่า 

ชุติมา หวงัเบญ็หมดั, เจตสฤษฎ ์สงัขพนัธ ์และเลิศพงศ ์ปานรัตน์ (2556, หนา้ 157) ไดก้ล่าวถึง 

ภูมิลําเนากับการตัดสินใจเลือกซ้ือในงานวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมในคอนโดหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

บุญชยั สกุลโชติกโร และสุชนนี เมธิโยธิน (2558, หนา้ 1) ไดก้ล่าวถึงภูมิลาํเนากบัการตดัสินใจเลือก 

ซ้ือในงานวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในอาํเภอบา้น

บึง 

ธนัยพร เลิศวรรณพงษ ์(2554, หนา้ 6) ไดก้ล่าวถึงภูมิลาํเนากบัการตดัสินใจเลือกซ้ือในงานวจิยัเร่ือง 

ปัจจยัที่มีผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการบา้นเพลินจิตร์อพาร์ทเมน้ต ์

เกียรติยศ สร้างคาํและทศพร ฉุนหอม (2554, หนา้ 3) ไดก้ล่างถึงผลิตภณัฑก์บัการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ในงานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือบา้น

จดัสรรในเขตอาํเภอเมือง สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ดาํรงค ์สิริเขต (2554, หนา้ 5-10) ไดก้ล่างถึงผลิตภณัฑก์บัการตดัสินใจเลือกซ้ือในงานวจิยัเร่ือง  

ปัจจยัการตดัสินใจผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือบ้านพกัอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบช้ินส่วน

คอนกรีตสาํเร็จรูป 

ภทัทช์นก ประตูแกว้ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2556, หนา้ 615) ไดก้ล่าวถึงอายกุบัการตดัสินใจ 

เลือกซ้ือในงานวิจัยเ ร่ืองปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

นุสรา คะเชนชาติ และปิยพร รัศมี (2555,หนา้ 10) ไดก้ล่าวถึง6W 1H กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือใน 

งานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมชายทะเลหัวหินของ

นกัท่องเที่ยว 

อญัชนา ทองเมืองหลวง (2554, หนา้ 13-16)   ไดก้ล่าวถึง6W 1H กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือในงานวจิยั 

เร่ืองปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของบริษทั พฤกษา 

เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

กิติบดี คุณโลหิต. (2552). การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนที่ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง.  

วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน). มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง. 

  



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

706 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

สุวสา ชยัสุรัตน์. (2537). หลกัการตลาด. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพภู์มิบณัฑิต. 

Boone, L. E., & Kurtz, D. L. (1989). Marketing (6th ed.). Marianna, FL: 

The Dryden. 

Kotler, P. (1997). Marketing management analysis, planning, implementation 

and control (9th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

ณัฐมน เจริญทวทีรัพย.์ (2548). ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น 

ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  จังหวัดลําพูน .   บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

เฉลิมพงศ ์ชยวฑัโฒ. (2553). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวราคา 3-5 ลา้นบาทของผุ ้

บริโภคในกรุงเทพมหานคร. บณัฑิตวทิยาลยั. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

นพภรณ์ นามเทพ. (2548). กระบวนการตดัสินใจซ้ือลูกคา้โครงการบา้นจดัสรร เจ.ซี.การ์ 

เดน้วลิล ์อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่. บณัฑิตวทิยาลยั. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง. (2554).  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.thaiblogonline.com/sodpichai.blog?PostID=25857. (วนัที่คน้ขอ้มูล : 5 

พฤศจิกายน 2559) 

กลยทุธก์ารคงอยูข่องร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในจงัหวดัชลบุรี.  (ม.ป.ป.). เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.ex-mba.buu.ac.th/Research%202556/Research_Bangsaen/EX-

28/52711126/Chapter%202.pdf (วนัที่คน้ขอ้มูล :  5 พฤศจิกายน 2559)  

 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

707 
Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors influencing decision to buy used cars in Bangkok 

จารุวรรณ ปกราณเสนีย์ 

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

บทคดัย่อ 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1)เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร  2)  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภค  3) เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆที่มีผลใน

การตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง  

 การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคคลที่สนใจซ้ือรถยนตมื์อสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยไม่จาํกดั  เพศและสถานภาพ จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต ํ่าสุด ส่วนสถิติอา้งอิงที่

ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test  และ  F-test  ANOVA ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 ในการหาความ

แตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 จากการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เป็นเพศชาย  มีอายุระหว่าง 26-35 ปี  

สถานภาพสมรส   มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง   มีรายไดเ้ฉล่ีย

ในช่วง 15,001-30,000 บาทต่อเดือน  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง

เพราะมีราคาตํ่ากวา่รถยนตใ์หม่   ตอบสนองความตอ้งการดา้นความสะดวกสบาย  มีรายการส่งเสริม

การขายที่พงึพอใจ ราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพของรถยนต ์และมีการรับประกนัหลงัการขาย  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1)ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ผูบ้ริโภคที่มีเพศ อาย ุการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองที่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคญั  2)ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ราคา การส่งเสริมการขาย การบริการหลงั

การขาย จากการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองอย่างมี

นัยสาํคญัที่ระดบั 0.05    ดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย ขอ้มูลข่าวสาร บุคลากร จากการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา่ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง  3)ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ เหตุผล

ที่ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ค่านิยม จากการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั:อิทธิพล ตดัสินใจ รถยนตมื์อสอง ผูบ้ริโภค 
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Abstract 

Objectives of this research are 1) To study various demographic factors that influence 

decision to buy used cars in Bangkok 2) To study marketing mix that influence decision to buy used 

cars 3) To study relevant factors that influence customers’ decision to buy used cars. 

Samples include 400 prospects in Bangkok who would like to buy used cars, regardless of 

gender and marital status. Questionnaire is the main tool for data collection and data are analyzed 

by using Microsoft Excel. Descriptive statistics for data analysis include frequency, percentage, 

mean, standard deviation, maximum and minimum. Inferential statistics for hypothesis testing 

include t-test and F-test ANOVA at significance level of 0.05 which are used for finding differences 

among independent variable and dependent variables. 

In this research, most respondents are males, age range between 26-35 years, married, 

Bachelor Degree, private officer/employee, approximate income 15,001-30,000 Baht per month. 

Reasons that most respondents decided to buy used cars are that price is lower than new ones, 

function in term of comfort, attractive sales promotion, reasonable price versus quality, and after-

sale warranty. 

According to hypothesis testing, findings shown that 1) About demographic factors, 

customers with different gender, age, education, career, monthly income significantly influence 

decision to buy used cars 2) About marketing mix, hypothesis testing shown that price, sales 

promotion, after-sale service influence decision to buy used car at significance level of 0.05, while 

product, distribution channel, information, people have no influence towards decision to buy used 

cars 3) About other factors, hypothesis testing shown that value and preference influence decision 

to buy used cars at significance level of 0.05. 

 

Key words: Influence, Decision, Used cars, Customers 
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บทนํา 

 รถยนตเ์ป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงที่มีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์ ทุกคนปฏิเสธ

ไม่ไดว้่าการดาํเนินชีวิตในทุกๆวนั ทุกคนตอ้งเดินทางไม่ว่าจุดประสงคใ์นการเดินทาง จะเป็นการ

เดินทางเพื่อไปทาํงาน  เรียน ท่องเท่ียว หรือดว้ยจุดประสงคอ่ื์นๆที่แตกต่าง  ปัจจุบนัมียานพาหนะ

ใหเ้ลือกเดินทางไดห้ลายชนิด  แต่ที่ตอบโจทยด์า้นความสะดวกสบาย  และหลายคนเลือกใชใ้นการ

เดินทางมากที่สุดก็คือรถยนต ์   แมว้่าการขนส่งสาธารณะจะมีการบริการขนส่งมวลชนของรัฐบาล

ไวค้อยอาํนวยความสะดวก  แต่ก็ยงัไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการ ของประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ทนัใจ  อีกทั้งยงัขาดความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตวั   จึงเกิดเป็นแรงกระตุน้ความตอ้งการ

ของทุกคนที่ตอ้งการจะมีรถยนตไ์วใ้ชส่้วนตวั 

โดยเฉพาะในสงัคมเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทาํให้มีผูต้อ้งการใชร้ถยนตม์าก

ขึ้น แต่ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไปส่งผลใหพ้ฤติกรรมการใชจ่้ายของคนเปล่ียนแปลงตาม  

มีการประหยดัค่าใชจ่้ายกนัมากขึ้น  จึงเป็นแรงกระตุน้ให้ประชาชนหนัมาเลือกใชร้ถยนตมื์อสอง ที่

สามารถตอบสนองความตอ้งการส่วนตวัดา้นต่างๆ  ดว้ยมีปัจจยัดา้นราคาที่มีราคาถูกกว่ารถยนต์

ใหม่ แต่มีคุณภาพดี รูปลกัษณ์และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั สามารถใชง้านไดอี้กหลายปี  

ในส่วนของตลาดรถยนต ์เม่ือมีการซ้ือรถยนตใ์หม่ก็จะมีการขายรถยนตเ์ก่า เพื่อนาํเงินจา

การขายรถยนตม์าดาวน์หรือซ้ือรถยนตค์นัใหม่  จึงมีผูป้ระกอบการหันมาทาํธุรกิจเต็นทร์ถมือสอง

กนัเป็นจาํนวนมาก มีการแข่งขนัของธุรกิจตลาดรถยนตมื์อสอง มีผูป้ระกอบการรายยอ่ยๆ จาํนวน

มากและปัจจุบนับริษทัรถยนตค์่ายใหญ่ก็หนัมาทาํธุรกิจรถยนตมื์อสองในตราสินคา้ของตนเอง  ซ่ึง

ตลาดสามารถเติบโตไปไดเ้ร่ือยๆ  จากการแข่งขนักนัของตลาดรถยนตมื์อสอง  จึงเป็นโอกาสที่ดีที่

ผูส้นใจรถยนตมื์อสอง  มีโอกาสเลือกรถยนตมื์อสองที่มีคุณภาพดีไดม้ากขึ้น   อีกทั้งสถาบนัการเงิน

ต่างๆ ก็ใหก้ารสนบัสนุนในธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง  

จากการศึกษาขอ้มูลเบื้องตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงระดบัความสาํคญัของปัจจยั

การตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพฒันากลยทุธ์การตลาดให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  และสร้างศกัยภาพการแข่งขนักบัรถใหม่ป้ายแดง หรือรถมือสอง เพือ่ให้

มียอดจาํหน่ายที่สูงขึ้น    

โดยผูว้ิจยัได้นําองค์ความรู้ กรอบแนวคิด และทฤษฏีต่างๆที่ได้ศึกษามาใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์เพือ่ให้ไดม้าซ่ึงขอ้คน้พบที่สาํคญั และนาํผลที่ไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีมา

เป็นขอ้เสนอแนะสาํหรับผูส้นใจต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตมื์อสอง 

2. เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 

3. เพือ่ศึกษาปัจจยัอ่ืนๆที่มีผลในการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- อาชีพ 

-รายได ้

-สถานภาพ 

 

  
  

  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมการขาย 

-การบริการ 

-ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสาร 

-บุคคลากร 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

- ปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีผลในการตดัสินใจ 

 -เหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ 

 -ค่านิยม 

 

 

การตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง          

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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 สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา รายได ้สถานภาพ มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการขาย การบริการ ขอ้มูลข่าวสาร บุคลากร  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อ

สอง  

 3. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัแวดลอ้ม  เหตุผลที่ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ ค่านิยม 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง 

ที่มีความสนใจศึกษาขอ้มูลและมีความสนใจซ้ือรถยนตมื์อสอง  จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

2.ขอบเน้ือหาที่ศึกษา : ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ปัจจยั

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัแวดลอ้มที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือและค่านิยมที่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนตมื์อสอง 

3.ระยะเวลาการศีกษา เร่ิมตน้วนัท่ี 23 กรกฏาคม 2559 ส้ินสุดวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2559 

ประโยชน์ของการวิจัย     

1. บริษัทผู ้จัดจําหน่ายรถยนต์มือสองสามารถนําผลการวิจัยด้านปัจจัยบุคคลที่ มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง ไปปรับปรุงพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของลูกคา้มากที่สุด เพือ่ใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. บริษทัผูจ้ดัจาํหน่ายรถยนต์มือสองสามารถนําผลการวิจยัด้านปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีความ สัมพนัธ์กับการตดัสินใจใช้รถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร   ไปเป็น

แนวทางในการวางแผนกลยทุธท์างการตลาด เพือ่สร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ  

3. บริษทัผูจ้ดัจาํหน่ายสามารถนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มและ

ค่านิยมที่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกใช้รถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร นําไป

เสริมสร้างค่านิยม ใหเ้กิดความพงึพอใจและตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 

แนวคดิ ทฤษฎี  

1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์, นภวร ชลประเสริฐ และธงชยั สินติวงษ ์(2546)  ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัส่วน

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Presonal Factors Influencing Consumer) ดงัน้ี 

 1. อาย ุ  อายทุี่แตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั  
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 2. ขั้นตอนวฎัจกัรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนชีวติของบุคคลใน

ลักษณะของการมีครอบครัว การดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงที่มีอิทธิพลต่อความตอ้งการ

ทศันคติและค่านิยม 

 3. อาชีพ อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความตอ้งการสินคา้และบริการที่

แตกต่างกนั  

 4. รายได ้ หรือโอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการที่ตดัสินใจซ้ือ  

 5. การศึกษา  การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีสาํคญั ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

 6. รูปแบบการดาํรงชีวติ  ประกอบดว้ยกิจกรรม ความสนใจ ความคดิเห็นแบบการดาํรงชีวติ

ขึ้นกบัวฒันธรรม ชั้นของสงัคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล 

2.แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 เสรี วงษม์ณฑา (2542, หนา้ 11) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินคา้ที่

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้  ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภค

ยนิดีจ่าย เพราะมองเห็นว่าคุม้ค่า รวมถึงมีการจดัจาํหน่าย กระจายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม

การซ้ือ เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกคา้  ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิด

พฤติกรรม การซ้ือ 

3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

เสรี วงษ์มณฑา (2540, หน้า 32) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) เป็น

การศึกษาเร่ืองการตอบสนองความตอ้งการและความจาํเป็น (Needs) ของผูบ้ริโภคให้เกิดความ

พอใจ (Satisfaction) นักการตลาดจะตอบสนองผูบ้ริโภคให้เกิดความพอใจไดน้ั้น จึงจาํเป็นตอ้งทาํ

ความเขา้ใจผูบ้ริโภค เพราะถา้ไม่เขา้ใจว่าผูบ้ริโภคคือใคร ไม่เขา้ใจว่าเขาตอ้งการอะไรชอบส่ิงใดก็

ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการเขาได ้

4.แนวคิดและทฤษฎีปัจจยัสาํคญัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550 : หน้า 48-49) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ซ่ึงเป็น

กระบวนการสาํคญัที่น่าจะศึกษาว่าก่อนที่ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจนั้นมีขั้นตอนการตดัสินใจอย่างไร   

แบ่งเป็น  5  ขั้นตอน        1) การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition)   2) การแสวงหาทางเลือก 

(Search for Alternative)   3) การประเมินผลทางเลือก (Altenative Evaluation)    4) การตดัสินใจซ้ือ 

(Choice / Purchase)   5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior)   
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 เกรียงศกัด์ิ สุไพบูลยพ์ิพฒัน์ (2546, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนตมื์อสองของลูกคา้บริษทั สินการยนต ์จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วน

บุคคลของลูกค้า ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของลูกค้า ปัจจัยส่วนบุคคลที่

แตกต่างกนัที่มีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือรถยนตมื์อสอง โดยกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา คือ 

ลูกคา้ของบริษทั สินการยนต ์จาํกดั จาํนวนทั้งส้ิน 190 ราย 

 กุลกญัญา บุษปะบุตร (2550: 67-70)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัการตนัสินใจซ้ือ

รถยนตน์ัง่ส่วนบคุคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหาสคร ทาํการทดสอบโดยใชแ้บบสอบถาม กบั

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความ

เบี่ยงเบนมาตราฐาน และการทดสอบค่าไค-สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ั่งส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  ณ ระดบั 0.05  คือ เพศ อาชีพ  ส่วนอาย ุสถานภาพ นั้นไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ 

ระดบั 0.05   

 รัชนีกร ณ พทัลุง (2548, บทคดัยอ่) การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากเตน็ท์

รถยนตมื์อสองในเขตบางนา ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมส่วนบุคคลและปัจจยัทางสังคมกบัการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต์มือสองเป็นการศึกษาเพื่อใช้ในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองโดยเฉพาะในสภาวะ

เศรษฐกิจปัจจุบนั ซ่ึงประชากรที่ทราบถึงองคป์ระกอบต่างๆ ทั้งปัจจยัในและภายนอกที่ผูบ้ริโภคใช้

ในการประกอบการพิจารณาใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนในเขตบางนาและซ้ือรถยนต์จาก

เตน็ทร์ถยนตมื์อสองเท่านั้น โดยใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 200 คน  

วิธีดําเนินการวิจัย       

บุคคลที่สนใจซ้ือรถยนต์ใมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่จาํกัดเพศและรายได้

จาํนวน 400 คน เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน จึงไดใ้ชว้ิธีการคาํนวณโดยใชสู้ตรของ ใชสู้ตร

การคาํนวณขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane  (ความเช่ือมัน่ 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับไดไ้ม่เกิน 

5%)จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามเร่ือง การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง

ในเขตกรุงเทพฯ โดยแบ่งเคร่ืองมือในการวจิยัออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
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ส่วนที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่  ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการขาย การบริการหลังการขาย ขอ้มูลข่าวสาร บุคลากร มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ(Checklist) 

ส่วนที่  3 ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่  เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจ ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ   ค่านิยมที่ มี

ความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) 

ส่วนที่ 4 แบบขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร  แบบมาตร

ประมาณค่า (Rating Scale  ) 5 ระดบั โดยกาํหนดความหมายของคะแนนเป็น 5 ระดบั  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลทุติยภูมิ จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตมื์อสอง 

ความพึงพอใจในการใชร้ถยนตมื์อสอง ส่วนประสมทางการตลาดเก่ียวกบัรถยนตมื์อสอง เป็นการ

เก็บรวบรมขอ้มูลจากเอกสารวชิาการ วารสาร ส่ิงพมิพ ์และขอ้มูลท่ีเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

ข้อมูลปฐมภูมิ  ผูว้ิจยัดาํเนินการโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามด้วย

ตนเอง  

การวิเคราะห์ข้อมูล     สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)โดยใชส้ถิติพื้นฐานไดแ้ก่ 

 1.ค่าความถ่ี (Frequency)ใชใ้นการแจกแจงความถ่ีแบบที่ใชก้บัขอ้มูลที่มีจาํนวนลกัษณะที่

เป็นไปไดท้ั้งหมด เช่น จาํแนกตามเพศ คือ ชาย หญิง เป็นตน้ 

 2.ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลในแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

 3.ค่าเฉล่ีย (Mean)  เพือ่ใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลในแบบสอบถามในส่วนที่ 4  

 4.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)สําหรับขอ้มูลของแบบสอบถามใน

ส่วนที่ 4  

 5.การหาค่าต ํ่าสุด(Min) สาํหรับขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 4 

 6.การหาค่ามากสุด(Max) สาํหรับขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 4 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic ) โดยใชส้ถิติไดแ้ก่ 

 1.ค่า t-test  ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม  

 2.ค่า One-Way Analysis of Variance (F-test) ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่าง

คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งที่มากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
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ผลการการศึกษาและอภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยั

อ่ืนๆ ที่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาคน้ควา้สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล  

 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เป็นเพศชาย จาํนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75  มี

อายรุะหว่าง 26-35 ปี  จาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25  สถานภาพสมรส จาํนวน 220 คน คิด

เป็นร้อยละ 55.00  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จาํนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50  มีอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จาํนวน 224  คนคิดเป็นร้อยละ 56.00  มีรายไดใ้นช่วง 15,001-30,000 

บาท จาํนวน 155 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.75  

ปัจจัยส่วนประสมทางตลาด  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองโดยการ

ให้ความสําคญัในด้านสมรรถนะของเคร่ืองยนต์   มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06 และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.62   

2.ด้านราคา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง โดยให้

ความสาํคญักบัราคารถยนตท์ี่ต ํ่า  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71    

3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 

โดยใหค้วามสาํคญักบัสถานที่ตั้งโชวรู์มอยูใ่นทาํเลสะดวกในการเดินทางไปเลือกชมสินคา้ หรือรับ

การบริการหลงัการขาย สามารถเดินทางไดง่้าย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.60   

4.ดา้นการส่งเสริมการขาย  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง โดย

ให้ความสําคัญกับข้อเสนอพิเศษด้านการประกันอุบติัเหตุ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67   

5.ดา้นการบริการหลงัการขาย  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 

โดยให้ความสําคญักับศูนยบ์ริการเพียงพอต่อความตอ้งการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66    

6.ด้านขอ้มูลข่าวสาร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง โดยให้

ความสําคญักับขอ้มูลข่าวสารจากนิตยสารรถยนต์  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.26 และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.53   
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7.ด้านบุคลากร ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง โดยให้

ความสําคญักับบุคลากรที่ให้ขอ้มูลเก่ียวกับรถยนต์  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.69 

ปัจจัยอ่ืนๆ  

 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจซ้ือ คือ เพื่อหลีกเล่ียงจาก

ปัญหาขนส่งมวลชน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52    ส่วนปัจจยั

แวดลอ้มที่มีผลต่อการตดัสินใจ คือ พนกังานขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.61  ดา้นค่านิยมที่มีความสัมพนัธ์ คือ เพื่อความสะดวกสบาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59  

การตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองเพราะมีราคาที่ต ํ่ากวา่รถยนตใ์หม่ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43  และส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ 0.86   ตอบสนองความต้องการด้านความ

สะดวกสบาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.99   เพราะรายการส่งเสริม

การขายที่ท่านพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.11    ราคาที่

เหมาะสมกบัคุณภาพของรถยนต ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86   มี

การรับประกนัหลงัการขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.18  

การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ประเด็นสาํคญัที่จะนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

 1.เพศมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองในเขตกรุงเทพมหานคร  อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ 0.05  ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ  กุลกญัญา บุษปะบุตร (2550: 69) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่

มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อาจจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของอุปสงคข์ึ้นอยูก่บัเพศ ดงันั้นเพศจึงส่งผลให้

ความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองดา้นประเภทของรถยนตแ์ตกต่างกนั  

 2.อายมีุอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ 0.05  ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, นภวร ชลประเสริฐ และธงชยั สิน

ติวงษ์ (2546)  ได้อธิบายถึงปัจจยัส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Personal Factors 

Influencing Consumer) ว่าการตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนดา้น
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ต่างๆ ไดแ้ก่ อาย ุวงจรชีวติ ครอบครัว รายได ้การศึกษา และรูปแบบการดาํรงชีวติ ในความเห็นของ

ผูว้ิจยัเห็นว่า อายขุองผูบ้ริโภคที่แตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองที่แตกต่างกัน  

เช่นวยัหนุ่มสาวมักจะใช้รถขนาดเล็กมีความคล่องตวัสูง ส่วนวยัทาํงานนิยมใช้รถยนต์ท่ีมีความ

คงทนประหยดันํ้ ามนั เป็นตน้  

 3.สถานภาพ  ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากรถยนตมื์อสองสามารถใชไ้ดใ้นทุกสถานภาพ สถานภาพโสดสามารถซ้ือรถยนตมื์อสองใน

ขนาดที่พอเหมาะกบัการใชร้ถคนเดียว   สถานภาพสมรสสามารถเลือกซ้ือรถยนตมื์อสองที่มีขนาด

ใหญ่ขึ้นให้เหมาะสาํหรับครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคน  สถานภาพหมา้ย/หยา่ก็สามารถเลือกซ้ือ

รถยนตข์นาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยูก่บัสมาชิกในครอบครัว 

 4.ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่ง

มีนัยสาํคญัทางสถิติ 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อิงอร ชยัยนัต(์2550: 126) ไดท้าํการศึกษา

เร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ระดบัการศึกษามีผลต่อความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจจะ

เป็นเพราะระดบัการศึกษาที่สูงขึ้นจะมีแนวโนม้ของรายไดท้ี่สูงขึ้นดว้ย โดยกลุ่มที่มีระดบัการศึกษา

ที่สูงจะมีการซ้ือรถยนตท์ี่มีราคาแพงกวา่ผูท้ี่มีระดบัการศึกษาที่ต ํ่ากวา่ 

 5.อาชีพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติ 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กุลกญัญา บุษปะบุตร (2550:  69) ศึกษาเร่ือง

ปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์นั่ ง ส่วนบุคคลของผู ้บ ริ โภคใน เข ต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ อาชีพมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในความเห็นของผูว้จิยัพบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนตมื์อสองที่แตกต่างกนัเช่น อาชีพพนักงานบริษทัก็จะใชร้ถยนตใ์นการเดินทางไปทาํงาน 

ส่วนบางอาชีพจาํเป็นตอ้งใชร้ถไปทาํงานไปติดต่อลูกคา้  ซ่ืงจะแตกต่างกนัตามอาชีพ 

 6.รายได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติ 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รชฎ ตั้งวงศพ์ฒันกิจ (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง

ปัจจยัการตลาดที่มีผลกระทบต่อการซ้ือรถยนตส่์วนบุคคล พบวา่ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดท้ี่

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั และไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของ   

นนัธิญา  ทองบุญส่ง (2555) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือ

รถอีโคคาร์ของผูบ้ริโภค ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร   พบว่าผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ต่างกนั ใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
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 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองในเขตกรุงเทพมหานคร   

เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในปัจจยัด้านราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพของรถยนต์

มากกวา่ดา้นผลิตภณัฑ ์

  2.ด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยันันธิญา  ทองบุญส่ง (2555) ทาํการศึกษาเร่ือง

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือรถอีโคคาร์ของผูบ้ริโภค ในเขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร   ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญกับการใช้ปัจจัยส่วน ประสม

การตลาดในการตดัสินใจซ้ือ ทั้งโดยรวม และรายไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (เรียงลาํดบัความสาํคญั)คือ

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการ 

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นบุคลากร ตามลาํดบั  และไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของจุลินทร์ พุดตาลเล็ก 

(2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์นั่งของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มากท่ีสุด รองลงมา คือ 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ราคา และการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑใ์หค้วามสาํคญัมากท่ีสุดเร่ือง

ความแขง็แกร่ง ปลอดภยัในการขบัขี่ การประหยดันํ้ ามนั หาอะไหล่ง่าย การรับประกนั และรูปทรง 

การออกแบบ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในเร่ืองความน่าเช่ือถือ การใหบ้ริการดี รวดเร็ว และความ

มีหลายแห่งเพยีงพอทัว่ถึง ดา้นราคาในเร่ืองราคาอะไหล่และค่าซ่อมบาํรุง ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

เร่ืองการทาํประกนัภยัชั้นหน่ึงฟรี และการใหส่้วนลดเงินสด  

 3.ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองในเขต

กรุงเทพมหานคร    เน่ืองจากปัจจุบนัช่องทางการจดัจาํหน่ายรถยนตมื์อสองมีมากหลายช่องทางไม่

วา่จะเป็นโชวรูม หรือการจาํหน่ายทางเวบไซด ์Internet จึงสามารถเลือกซ้ือไดง่้าย  

 4.ด้านการส่ง เสริมการขาย มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยันันธิญา  ทองบุญส่ง 

(2555) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือรถอีโคคาร์ของ

ผูบ้ริโภค ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร   ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัการใช้

ปัจจยัส่วน ประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ ทั้งโดยรวม และรายไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (เรียงลาํดบั

ความสําคัญ)คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริม 

การตลาด ดา้นการบริการ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นบุคลากร ตามลาํดบั  และไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยั

ของจุลินทร์ พุดตาลเล็ก (2545, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์นั่ง

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัในปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์มาก

ที่สุด รองลงมา คือ ช่องทางการจดัจาํหน่าย ราคา และการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ให้
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ความสาํคญัมากที่สุดเร่ืองความแข็งแกร่ง ปลอดภยัในการขบัขี่ การประหยดันํ้ ามนั หาอะไหล่ง่าย 

การรับประกนั และรูปทรง การออกแบบ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในเร่ืองความน่าเช่ือถือ การ

ให้บริการดี รวดเร็ว และความมีหลายแห่งเพียงพอทัว่ถึง ดา้นราคาในเร่ืองราคาอะไหล่และค่าซ่อม

บาํรุง ดา้นการส่งเสริมการตลาด เร่ืองการทาํประกนัภยัชั้นหน่ึงฟรี และการใหส่้วนลดเงินสด 

 5.ด้านบริการหลังการขาย มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยันันธิญา  ทองบุญส่ง 

(2555) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือรถอีโคคาร์ของ

ผูบ้ริโภค ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร   ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัการใช้

ปัจจยัส่วน ประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ ทั้งโดยรวม และรายไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (เรียงลาํดบั

ความสาํคญั)คือดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นการบริการ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นบุคลากร ตามลาํดบั  

 6.ด้า น ข้อ มู ล ข่ าว ส า ร  ไ ม่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อกา ร ตัด สิ นใจ ซ้ื อ ร ถยน ต์ มือส อ ง ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากปัจจุบนัปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสารเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายและมีช่องทางการ

นาํเสนอข่าวสารหลากหลายช่องทาง 

 7.ดา้นบุคลากร   ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรถยนตมื์อสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

เน่ืองจากปัจจุบนัผูป้ระกอบการรถยนตมื์อสองส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัดา้นบุคลากรในองคก์ร มี

การฝึกอบรมพฒันาอยูต่ลอดเวลา พนักงานขายจึงมีความเช่ียวชาญในการขาย จึงเป็นตวัสนับสนุน

ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ 

สมมติฐานส่วนที่ 3  ปัจจยัอ่ืนๆ 

 1.เหตุผลที่ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือ

สองในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   จุรี ทรัพย์

ปัญญากุล (2545, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ือรถยนต์ด้วยวิธีเงินผ่อน ส่วนใหญ่ซ้ือรถยนต์คนั

ดงักล่าวเป็นคนัแรกในชีวติ เหตุผลในการซ้ืออนัดบัแรก คือ มีความจาํเป็นใชใ้นชีวิตประจาํวนัหรือ

หนา้ที่การงาน  

 2.ปัจจยัแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่ง

มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ   รัชนีกร ณ พทัลุง (2548, บทคัดย่อ) 

การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากเตน็ทร์ถยนตมื์อสองในเขตบางนา พบวา่ปัจจยัทาง

สังคม คือ กลุ่มอา้งอิง ซ่ึงไดแ้ก่ คาํพูดปากต่อปาก ความคิดเห็นของผูท้ี่เคยใชร้ถยนตมื์อสอง และ

ความคิดเห็นของบุคคลในครอบครัว ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัระหว่างกลุ่มอา้งอิงกบัการ
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ตดัสินใจซ้ือ โดยเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมและตรายี่ห้อ ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัความคิดเห็น

ของผูท้ี่เคยใชร้ถยนตมื์อสองมาแลว้ เป็นอนัดบัแรก 

 3.ค่านิยม  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   รัชนีกร ณ พทัลุง (2548, บทคดัยอ่) การศึกษา

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากเตน็ทร์ถยนตมื์อสองในเขตบางนา พบวา่ปัจจยัทางสังคม คือ 

กลุ่มอา้งอิง ซ่ึงไดแ้ก่ คาํพดูปากต่อปาก ความคิดเห็นของผูท้ี่เคยใชร้ถยนตมื์อสอง และความคิดเห็น

ของบุคคลในครอบครัว ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัระหว่างกลุ่มอา้งอิงกบัการตดัสินใจซ้ือ 

โดยเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมและตรายีห่้อ ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัความคิดเห็นของผูท้ี่เคยใช้

รถยนตมื์อสองมาแลว้ เป็นอนัดบัแรก 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

 ผลการวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลกบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1.ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ควรปรับปรุงให้ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค ในดา้นสมรรถนะของเคร่ืองยนต ์ ราคา ความแข็งแกร่ง ความปลอดภยัในการขบัขี่ 

การประหยดันํ้ ามนั หาอะไหล่ง่าย การรับประกนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย   มีอายุ

ระหวา่ง 26-35 ปี    ศึกษาระดบัปริญญาตรี   มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง   มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 15,001-30,000 บาท    

 2.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

 ด้านผลิตภัณฑ์ของรถยนตมื์อสอง ผูป้ระกอบการควรตระหนักถึงเร่ืองของสมรรถนะของ

เคร่ืองยนตต์อ้งอยูใ่นสภาพที่สมบูรณ์ โครงสร้างของรถยนตแ์ขง็แรง  และอะไหล่ในการซ่อมบาํรุง

สามารถหาซ้ือไดส้ะดวก เน่ืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของสมรรถนะ   

 ด้านราคาของรถยนตมื์อสอง ผูป้ระกอบการควรจดัให้มีรถยนตมื์อสองหลายระดบัราคา 

ระดบัสูง กลาง ต ํ่า โดยเฉพาะราคารถยนตมื์อสองที่ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองเน่ืองจากมีราคาที่ต ํ่า ผูป้ระกอบสามารถใชร้าคาเป็นจุดแข็งใน

การทาํการตลาดกบัรถยนตใ์หม่ โดยเน้นไปที่ราคาอะไหล่ และการผ่อนชาํระในระยะยาว มีอตัรา

ดอกเบี้ยที่ต ํ่า 

 ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายรถยนตมื์อสอง ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัทาํเลท่ีตั้งของ

สาํนักงานขาย โชวรู์ม ให้อยูใ่นทาํเลที่มีความสะดวกในการเดินทางไปเลือกชมสินคา้   เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัทาํเลที่ตั้งของสาํนักงานขายโชวรู์ม จึงควรเน้นความรวดเร็วสะดวกใน

การเดินทางเพือ่เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 
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 ด้านการส่งเสริมการขาย ผูป้ระกอบการควรตระหนักถึงการให้ขอ้เสนอพิเศษด้านการ

ประกันอุบติัเหตุ แก่ผูบ้ริโภค โดยจดัให้มีการประกันอุบติัเหตุเสริมเขา้ไปกบัตวัสินคา้ในราคาที่

พเิศษและมีการรักษาที่ครอบคลุม หรือผูป้ระกอบการอาจจะเพิม่การบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน  ตลอด 

24 ชัว่โมง   เพื่อเป็นการสนับสนุนการตดัสินใจ ซ่ึงจากการตอบแบบสอบถามผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

ตดัสินซ้ือรถยนตมื์อสองเน่ืองมาจากตอ้งการขอ้เสนอพเิศษในการส่งเสริมการขาย     

 ด้านการบริการหลังการขาย ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญัการกบับริการหลงัการขาย 

โดยเพิ่มศูนยก์ารบริการให้เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ริโภค  หรือสร้างเครือข่ายผูร่้วม

ให้บริการหลังการขาย  เพื่อให้มีศูนยบ์ริการครอบคลุมมากมายเหลายพื้นที่  เป็นการเพิ่มความ

สะดวกแก่ผูบ้ริโภค 

 ด้านข้อมูลข่าวสาร ผู ้ประกอบการควรให้ความสําคัญในด้านข้อมูลข่าวสารของตัว

ผลิตภณัฑ ์อพัเดตขอ้มูลของสินคา้ ในส่ือนิตยสารรถยนต ์ซ่ึงเป็นส่ือที่ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงและ

ใหค้วามสนใจในขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด 

 ด้านบุคลากร ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักับการพฒันาบุคลากร ให้มีความรู้และ

ทักษะในด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในเร่ืองของการให้ขอ้มูล

เก่ียวกบัรถยนตใ์นระดบัมากที่สุด 

 3.ปัจจัยอ่ืนๆ 

 ปัจจยัดา้นเหตุผลที่ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ  ผูต้อบแบบส่วนใหญ่ตดัสินสินใจซ้ือรถยนตมื์อ

สอง  เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการขนส่งมวลชน ดงันั้นเหตุผลที่สาํคญัในการหลีกเล่ียงจากปัญหาการ

ขนส่งมวลชนก็คือ เพือ่ ความสะดวกสบายและความคล่องตวัในการเดินทาง  ผูป้ระกอบการจึงควร

ให้ความสาํคญัของคุณภาพของรถยนต์ที่นาํมาจาํหน่ายทั้งภายในและภายนอก รวมถึงสภาพของ

เคร่ืองยนต ์เพือ่ตอบโจทยข์องผูบ้ริโภค 

 ปัจจยัแวดลอ้ม ในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจที่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกคือ 

พนักงานขาย เน่ืองจากพนักงานขายคือผูท้ี่ให้ขอ้มูลของสินคา้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการตดัสินใจ

ซ้ือ ดังนั้ นผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ แก่พนักงานขายอย่าง

สมํ่าเสมอ 

 ค่านิยม ที่มีความสัมพนัธ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก ความสะดวกสบาย ดงันั้น

ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญัในส่วนน้ี  โดยจดัให้มีให้มีผลิตภณัฑท์ี่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการดา้นความสะดวกสบาย มีเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั  มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภายใน

รถยนต ์หรือในส่วนของเคร่ืองยนต ์  หรือจดัให้มีผลิตภณัฑข์องตรายีห่้อสินคา้ที่ไดก้ารยอมรับใน

ช่ือเสียง/เป็นที่นิยมของผูบ้ริโภค เพือ่สนบัสนุนการตดัสินใจของลูกคา้ 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

722 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.ควรทาํการศึกษาวิจยัในส่วนของจงัหวดัอ่ืนๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อได้

ทราบถึงการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่ืนๆ วา่มีปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อ

สองแตกต่างกนัหรือไม่ 

2.ควรทาํการศึกษาวิจยัในส่วนประเภทของรถยนตใ์ห้มากกว่าน้ี เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี

ผูว้ิจยัได้ทาํการวิจยัโดยไม่แยกประเภทของรถยนต์ ดังนั้นควรทาํการศึกษาเพิ่มเติมประเภทของ

รถยนต ์เช่น รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนตบ์รรทุกส่วน

บุคคล เป็นตน้ เพือ่ศึกษาดูการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภค ใหท้ราบถึงการตดัสินใจซ้ือ 

3.ควรทาํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของการใชร้ถยนตมื์อสอง เพื่อให้ทราบถึงการความ

พึงพอใจ ความคาดหวงั ปัญหาและความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่ตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง เพื่อ

นาํไปพฒันาปรับปรุงดา้นผลิตภณัฑ ์มาตราฐานสินคา้และการบริการ 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอนิเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Factors that Influence Customer’s Selection of AIS Fibre High-Speed 

Internet Service in Bangkok Metropolitan Area 

สาริศา วงวาด1 

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

บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล (2) 

เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนส่วนประสมการตลาด (3) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของ

ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม และความน่าเช่ือถือ ที่มีผลการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบา้น

ความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถาม เก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างท่ี

เ ลือกใช้บ ริการอินเทอร์ เ น็ตบ้านความเ ร็วสูง  AIS Fibre จ ํานวน 400 คน ที่ อ าศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร สถิติที่ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวเิคราะห์เชิงพรรณนา โดยใชส้ถิติพื้นฐานคือ 

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานคือ ค่า 

t-Test, F-Test 

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นเป็น เพศชาย ช่วงอายรุะหวา่ง 31-45 ปี

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั /ลูกจา้ง มีรายไดต่้อเดือน 

20,001-30,000 บาท และพกัอาศยัที่บา้น 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศและอาชีพ ท่ีแตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre ต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา กระบวนการ และลกัษณะ

ทางกายภาพ ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบา้น ความเร็วสูง 

AIS Fibre ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

คาํสําคญั : การตดัสินใจ, อินเทอร์เน็ต, AIS Fibre 

  

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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Abstract 

The purpose of this research was as follow: (1) To study the attribute and differences on 

demographic that using AIS Fibre High-Speed Internet in Bangkok metropolitan area. (2) To study 

factors of marketing mix that affects using AIS Fibre High-Speed Internet in Bangkok metropolitan 

area. (3) To study related factors included value and reliability those affect using AIS Fibre High-

Speed Internet in Bangkok metropolitan area. A quantitative method via questionnaire survey was 

used to obtain the views of 400 AIS Fibre High-Speed Internet users in Bangkok metropolitan area. 

The data analysis in this study was undertaken computer program. The data analyzed by descriptive 

statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypothesis testing with 

inferential statistics are analyzed by t-Test and F-Test. 

The Results of the study were as follow showed that most of the respondents are male, age 

group of 31 to 45 years old in the single. They possessed Bachelor‘s degree and earned an average 

monthly income between 20,001 and 30,000 Baht, working in private business employee and living 

at home. 

The hypothesis testing as follow. The results of personal factors, gender and occupation are 

affecting decision making to use AIS Fibre high-speed internet in Bangkok metropolitan area with 

statically significant level of 0.05. The result of marketing mix, price process and physical evident 

are affecting decision making to use AIS Fibre High-Speed Internet in Bangkok metropolitan area 

with statically significant level of 0.05. 

 

Keyword : Customer’s Selection, AIS Fibre, Hi-speed Internet 
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1. บทนํา 

1.1 ความเป็นมา และความสําคญัของปัญหาการวิจัย 

ในยคุที่บรอดแบนดอิ์นเทอร์เน็ตแบบไร้สาย กาํลงัเป็นที่นิยมอยา่งมาก อีกทั้งรูปแบบการใช้

ชีวิตออนไลน์ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัสะทอ้นได้จากปริมาณขอ้มูลใช้งาน ซ่ึงศูนยว์ิจยักสิกรไทย 

คาดว่า ในปี 2559 จะเพิ่มขึ้นเป็น 275,383 เทระไบตต่์อเดือน สูงกว่าปี 2556 ที่ขอ้มูลใช้งานอยูท่ี่ 

80,553 เทระไบตต่์อเดือน ราว 2.4 เท่า ส่งผลใหค้วามตอ้งการดงักล่าวถา้ตอบสนองดว้ยอินเทอร์เน็ต

มือถือ ผู ้บริโภคอาจจะต้องจ่ายค่าบริการค่อนข้างสูง เม่ือเทียบกับการใช้งานบรอดแบนด์

อินเทอร์เน็ตแบบมีสาย  

ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้อินเทอร์เน็ตบา้นยงัคงมีความสาํคญั เพราะใหค้วามเร็วในการดาวน์

โหลดสูง และมีความเสถียรในการรับส่งขอ้มูล อีกทั้งผูบ้ริโภคยงัใช้งานขอ้มูลได้อย่างไม่จาํกดั 

ส่งผลใหค้่าบริการอินเทอร์เน็ตบา้นถูกกวา่ ทาํใหแ้มอิ้นเทอร์เน็ตมือถือจะเป็นท่ีนิยม แต่ก็กระทบกบั

ตลาดอินเทอร์เน็ตบา้นไม่มากนัก นอกจากน้ีปัจจุบนัตลาดอินเทอร์เน็ตบา้นยงัมีความน่าสนใจมาก

ขึ้น จากการเขา้มาของผูเ้ล่นรายใหม่ที่มีการใชก้ลยทุธ์ดา้นราคาสู้กบัผูใ้ห้บริการรายเดิม เพื่อช่วงชิง

ลูกคา้ระหวา่งกนั ทาํใหก้ารแข่งขนัในตลาดอินเทอร์เน็ตบา้นทวคีวามเขม้ขน้ขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการอินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยอ่ืนๆได้แก่ ค่านิยม และความน่าเช่ือถือ ที่มีผลการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายได ้และประเภทที่

พกัอาศยั ที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้อินเทอร์เน็ตบา้น ความเร็วสูง AIS Fibre ใน

เขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาด บุคลากร กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ  ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช ้อินเทอร์เน็ตบา้น ความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

3. ปัจจัยอ่ืนๆได้แก่ ค่านิยม และความน่าเช่ือถือ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ 

อินเทอร์เน็ตบา้น ความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 
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1.4 กรอบแนวคดิงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ กลุ่มประชากรท่ีเลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต

บา้นความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง 

2. ขอบเขตเน้ือหาที่ศึกษา ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยั

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยมและความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ระยะเวลาการศึกษา เร่ิมตน้วนัที ่29 กรกฎาคม 2559 ส้ินสุด วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2559  

1.6 ประโยชน์ของการวิจัย 

1. สามารถนําผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลที่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไปปรับปรุง

พฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถจดักลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้

อยา่งเหมาะสม เพือ่ใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ระดบั

การศึกษา, อาชีพ, ระดบัรายได ้ 

และประเภทท่ีพกัอาศยั 

 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง 

AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

ค่านิยม, ความน่าเช่ือถือ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ,์ ราคา, ช่องทางการจดั

จาํหน่าย, การส่งเสริมการตลาด, 

บุคลากร, กระบวนการ, 

และลกัษณะทางกายภาพ 
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ไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อการสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ ทั้ง

การรักษาฐานลูกคา้เดิมและการเพิม่ฐานลูกคา้ใหม่ 

3. สามารถนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ค่านิยมและความน่าเช่ือถือ ที่มีความสัมพนัธ์กบั

การตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร นาํไปเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดความภกัดีและความน่าเช่ือถือต่อแบรนด์สินคา้

และบริการ 

4. เพื่อให้ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง และผูใ้ห้บริการในกลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ได้ทราบถึง

ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นําผลการวิจยัที่ได้ไปใช้เป็นขอ้มูลประกอบการวางแผน

พฒันาธุรกิจ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

5. เพือ่เป็นขอ้มูลแก่ผูส้นใจนาํผลการวจิยัไปศึกษาและพฒันาต่อไปในอนาคต 

2. การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2542, หน้า 71) ไดร้ะบุว่า อาย ุความตอ้งการ (Want) เปล่ียนแปลงเม่ือ

อายขุองเราเปล่ียนแปลงไป การกระจายของประชากรตามอายุใชเ้ป็นเกณฑ์ในส่วนแบ่งตลาดได้ 

รายงานของคนตามอายเุช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มวนักลางคน และกลุ่มสูงอายมีุแบบแผนการใช้

จ่ายต่างกนั ชั้นทางสังคมเป็นเคร่ืองวดัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี เคร่ืองช้ีชั้นทาง

สังคมก็คือ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ทรัพยส์มบติั เป็นตน้ ชั้นทางสังคมมีอิทธิพลต่อการเลือก

ซ้ือของผูบ้ริโภค บริษทัมกัเลือกชั้น หน่ึงหรือสองชั้นเป็นตลาดเป้าหมายเพือ่พฒันาส่วนประสมทาง

การตลาด 

Kolter & Armstrong (2554, หนา้ 24-25) ไดร้ะบุวา่ ส่วนประสมการตลาดหมายถึงเคร่ืองมือ

ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความ

ตอ้งการและสร้างความพงึพอใจแก่กลุ่มลูกคา้ 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หน้า 107 ) ได้ระบุว่า ความเช่ือถือและไว้วางใจได้ 

(reliability) เป็นความสามารถในการมอบบริการ เพือ่สนองความตอ้งการของลูกคา้ตามท่ีได้สัญญา 

หรือที่ควรจะเป็นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ภายในเวลาที่เหมาะสม   

 สมจิตร ล้วนจาํเริญ (2555, หน้า 98-100) ได้ระบุไวว้่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค โดยจะเร่ิมตั้งแต่ การตระหนกัถึงปัญหาหรือความจาํเป็น การคน้หาขอ้มูล การประเมินผล

ทางเลือก และการซ้ือ เหตุผลที่ผูบ้ริโภคตอ้งมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือนั้นก็คือ
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สินคา้จะตอ้งใชเ้งินซ้ือ ซ่ึงเงินก็มีความหมายกบัผูบ้ริโภคที่ตอ้งการจะไดสิ้นคา้ที่เหมาะสมที่สุด หรือ

คุม้ค่ากบัราคา ตลอดจนความพงึพอใจท่ีตอ้งการจะไดสิ้นคา้ท่ีตวัเองตอ้งการ 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 สนัติ สุกาญจนไพร (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็ว

สูงภายในที่อยูอ่าศยั กรณีศึกษาผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการศึกษาพบวา่ปัจจยั

ที่เป็นตัวกําหนดการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ได้แก่ จาํนวนสมาชิกในครอบครัวที่ใช้

อินเทอร์เน็ต, ระดบัรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว, จาํนวนชัว่โมงการใชง้าน, ราคาอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูง 

พงศ์ศกัด์ิ คงทรัพย ์(2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต 

ADSL ในเขต ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ  ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ อยา่งมีนัยสาํคญัที่ระดบั 0.01  ส่วนการวิเคราะห์เส้นทางที่ผลต่อ

การเลือกให้บริการอินเทอร์เน็ต คือตวัแปรท่ีมีผลกระทบรวมสูงสุดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละ

การให้บริการ รองลงมาได้แก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ในด้านตวัแปรที่มีผลกระทบ

ทางตรงสูงที่สุดไดแ้ก่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์การให้บริการ  และตวัแปรที่มีผลกระทบทางออ้มสูง

ที่สุดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ  

 น่ิมอนงค์ สนสูงเนิน (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้อินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงในระบบ ADSL ของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นระบบป้องกนัไวรัสของผูใ้ห้บริการ สาํหรับตวัแปร

ของปัจจยัน้ีมีค่านํ้ าหนกัปัจจยัเท่ากบั 0.897 ซ่ึงบริษทัผูใ้หบ้ริการทุกรายควรตระหนกัถึงความสาํคญั

ของระบบป้องกนัไวรัส ทั้งน้ีเพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถรับรู้ไดถึ้งระบบความปลอดภยัในการใช้

บริการที่บริษทัผูใ้หบ้ริการมอบให ้

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั คือผูท้ี่ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงทางผูว้จิยัไม่สามารถหาจาํนวนประชากรผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบา้นความเร็ว

สูง AIS Fibre ในเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ณ เดือน ตุลาคม 2559 ที่แทจ้ริงจากแหล่งขอ้มูลที่

เช่ือถือใดๆได ้ 

ดังนั้นการกาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จึงถือว่าเป็นกรณีของประชากรที่ไม่สามารถนับ

จาํนวนได ้จึงใชสู้ตรของ William G Cochran (ความเช่ือมัน่ 95% ความผดิพลาดไม่เกิน 5%)  

ตามสูตรดงัน้ี 
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n =
P(1 − P)(Z)2

(E)2
 

โดย n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

P = ขนาดของประชากรที่ใชใ้นการวจิยั 

Z = ระดบัความเช่ือมัน่ 

E = ค่าความคลาดเคล่ือน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม

ปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วน

บุคคล ส่วนที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่วนที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ ค่านิยมและความ

น่าเช่ือถือ และส่วนที่ 4 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต

บา้นความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานคร ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยอธิบาย

คาํศพัทท์ี่ใชแ้ละใหค้าํแนะนาํในการตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยในอดีต ทั้ งจากเอกสาร 

บทความทางวชิาการ งานวจิยั วทิยานิพนธ ์ที่เก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต หรือ

อินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง 

3.4 การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ 

1.1 ตัว แ ป ร เ ชิ ง คุ ณ ภ าพ  ( Qualitative Variables)  ไ ด้แ ก่  ค ว า ม ถ่ี  (Frequency) ค่ า ส ถิ ติ ร้อยละ 

(Percentage) เพื่อใช้แปลความหมายของขอ้มูลในแบบสอบถามคาํถามส่วนที่ 1 จาํนวน 7 ขอ้ 

ถามส่วนที่ 2 จาํนวน 7 ขอ้ และส่วนท่ี 3 จาํนวน 2 ขอ้ 

1.2 ตวัแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variables) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต ํ่าสุด (Minimum) เพื่อใช้แปลงความหมาย

ขอ้มูลในแบบสอบถามส่วนที่ 4 จาํนวน 6 ขอ้ 

2. สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ไดแ้ก่   

2.1 ค่า t-Test ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม  
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2.2 One –Way Analysis of Variance (F-Test) ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ีย

ของกลุ่มตวัอยา่งที่มากกวา่สองกลุ่มโดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชายจาํนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75  

อายรุะหวา่ง 31-45 ปีจาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 สถานภาพโสดจาํนวน 257 คน  

คิดเป็นร้อยละ 64.25 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25  

ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั/ ลูกจา้งจาํนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 มีรายไดต่้อเดือนอยู่

ในช่วง 20,001-30,000 บาทจาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 พกัอาศยัท่ีบา้นจาํนวน 294 คน คิด

เป็นร้อยละ 73.50 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นความเร็วสูงสุดที่ตอ้งการใชง้าน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอ้งการใชง้าน

ความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุด 30-50 Mbps มากที่สุด จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมา

คือมากกว่า 100 Mbps จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 ส่วนความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดที่

ตอ้งการใชง้านนอ้ยที่สุด คือ 51-100 Mbps จาํนวน 76 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.00 

ดา้นค่าบริการทีย่นิดีจ่ายต่อเดือน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ยนิดีจ่ายค่าบริการต่อ

เดือน น้อยกว่าหรือเท่ากบั 599 บาทมากท่ีสุดจาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมาคือ

ค่าบริการต่อเดือน 600 – 1,000 บาทจาํนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 ส่วนค่าบริการต่อเดือนที่

ยนิดีจ่ายนอ้ยที่สุด คือ มากกวา่ 1,000 บาท จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 

ด้านช่องทางการสมัครใช้บริการ พบว่าแบบสอบถามส่วนใหญ่ สมัครใช้บริการผ่าน

ศูนยบ์ริการลูกคา้ (Shop) จาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 รองลงมาคือ ผ่านทางเวปไซด์ 

จ ํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ส่วนช่องทางท่ีสมัครใช้บริการน้อยที่ สุด คือ  บูท

ประชาสมัพนัธใ์นงานต่างๆ จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 

ดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่าแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกการส่งเสริมการขายในด้าน

อุปกรณ์ และค่าติดตั้งฟรี จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 รองลงมาคือแพก็เกจที่หลากหลาย 

จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 ส่วนการส่งเสริมการขายที่เลือกน้อยที่สุด คือ บริการเสริม 

จาํนวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 3.50 

ด้านพนักงานผูใ้ห้บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกพนักงานที่สามารถ

แนะนาํและแกปั้ญหาให้กับลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วมากที่สุด จาํนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 
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รองลงมาคือมีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการ ท่ีสุด จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 

ส่วนใหค้วามสาํคญันอ้ยที่สุด คือ การแต่งกายสุภาพเหมาะสม จาํนวน 11คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 

ด้านกระบวนการติดตั้งและการให้บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือก

กระบวนการติดตั้งและการให้บริการที่รวดเร็ว ตรงเวลามากที่สุด จาํนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.75 รองลงมาคือสะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 ส่วนให้

ความสาํคญันอ้ยที่สุด คือ มีการจดัลาํดบัคิวก่อนหลงั (FIFO) จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพของของศูนยบ์ริการลูกคา้ (Shop) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ ให้ความสาํคญักบัสถานที่ตั้ง เดินทางสะดวกมากที่สุด จาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 

รองลงมาคือบรรยากาศ ผ่อนคลาย สะอาดจาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ส่วนให้ความสาํคญั

นอ้ยที่สุด คือ มีป้ายช่ือสถานที่ชดัเจน จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยอ่ืนๆ 

ดา้นค่านิยม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใชอิ้นเทอร์เน็ตบา้นเพื่อความบนัเทิงมาก

ที่สุด จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือคน้ควา้หาขอ้มูล จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อย

ละ 24.50 และนอ้ยที่สุดคือ ซ้ือ /ขายของออนไลน์ จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 

ด้านความน่าเช่ือถือ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญความเสถียร 

ความเร็วและแรงของสญัญาณมากท่ีสุด จาํนวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 85.75 รองลงมาคือเครือข่าย

มีระบบรักษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจ 

ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre พบว่าผูใ้ชบ้ริการ

ไดต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการเพราะโครงข่ายใยแกว้นาํแสง 100 % สัญญาณแรงและมีเสถียรภาพสูง

มากที่สุดคิดเป็น 4.47 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 ลาํดบัรองลงมาเป็นแพก็เกจคุม้ค่าและ

หลากหลายตามการใชง้าน คิดเป็น 4.38 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83 ส่วนปัจจยัที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre นอ้ยที่สุดคือ การชาํระค่าบริการได้

หลายช่องทาง คิดเป็น 3.93 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.13 
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4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
 

 

 

  

ตาราง 4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคัญ
สอดคล้องกับ

สมมติฐาน

ไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐาน

เพศ (0.0012)

อายุ (0.4282)

สถานภาพ (0.2867)

ระดับการศึกษา (0.4253)

อาชีพ (0.0489)

รายได้ต่อเดือน (0.1960)

ประเภทที่พักอาศัย (0.0935)

ความเร็วสูงสุดที่ต้องการใช้งาน (0.0521)

ค่าบริการที่ยินดีจ่ายต่อเดือน (0.0216)

ช่องทางการสมัครที่ใช้บริการ (0.2428)

การส่งเสริมการขาย (0.0887)

พนักงานผู้ให้บริการ (0.1202)

กระบวนการติดตั�งและการให้บริการ (0.0023)

ลักษณะทางกายภาพของศูนย์บริการ (Shop) (0.0002)

ค่านิยม (0.7804)

ความน่าเชื่อถือ (0.8821)

* ระดับนัยสําคัญ 0.05

สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล

สมมติฐานที่ 2 :ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยอื่น ๆ
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5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 อภิปรายผล 

สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน ซ่ึงจากผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา่ 

เพศ และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตบา้น

ความเร็วสูง AIS Fibre ต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณิวฒันา ตั้งชนม์จาํรัส และพฒัน์ พิสิษฐเกษม (2557) ที่ศึกษาเร่ืองความ

ตอ้งการใชบ้ริการ 3G ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า เพศ มีผลต่อความ

ตอ้งการใชบ้ริการ 3G ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพงศศ์กัด์ิ คงทรัพย ์(2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการ

เลือกผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผูท่ี้มีอาชีพพนักงาน/ลูกจา้ง

เอกชน มีความแตกต่างในการเลือกผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต ADSL ในเขตกรุงเทพมหานคร กบัผูท้ี่มี

อาชีพนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา และราชการพนกังานรัฐวสิาหกิจ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05  

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และประเภทท่ีอยูอ่าศยั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงจากผล

การทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

ราคา กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนัติ สุกาญจนไพร (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่

มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในที่อยู่อาศัย กรณีศึกษาผู ้ใช้ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการศึกษาพบวา่ ราคาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีอิทธิพลต่อการ

ใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ99 

ธนสกัก ์ผวิหอม (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต 

ADSL ของผูใ้ชบ้ริการในเขตภาคกลาง 11จงัหวดั จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการบริการ  อนั

ไดแ้ก่ ขั้นตอนการใหบ้ริการ และการใหบ้ริการของพนกังาน เป็นปัจจยัท่ี มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

อินเตอร์เน็ต ADSL ของผูใ้ชบ้ริการในเขตภาคกลาง 11 จงัหวดั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

เท่ากบั 0.013 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนด ( α = 0.05) 
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บุญรัตน์ รัตนบุรี (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายมือถือในเขต

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพที่

แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายมือถือใน เขตกรุงเทพมหานครต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

ผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และบุคลากร ไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre  

สมมติฐานที่ 3  ปัจจยัดา้นค่านิยม และความน่าเช่ือถือ ที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน ซ่ึงจากผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่านิยม และความน่าเช่ือถือ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

ด้านปัจจัยส่วนบุคคล สามารถนําขอ้มูลมาจดักลุ่มเป้าหมาย (Target Market) โดยปัจจยัด้านเพศ 

ผูป้ระกอบการอินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ควรให้ความสําคญัสําหรับกลุ่มลูกคา้เพศ

หญิงเป็นพิเศษ โดยเพิ่ม Digital Content ท่ีเพศหญิงชอบ เช่น ช่องซีรียเ์กาหลี ช่องแฟชั่น มาใน 

PlayBox TVทาํส่วนลดกบั AIS Moblie ในการซ้ือมือถือประเภทถ่ายรูปสวย ตามที่เพศหญิงชอบ ให้

สิทธิพิเศษสาํหรับลูกคา้อินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre โดยให้ส่วนลดกบัร้านคา้พนัธมิตร

ชั้นนาํ เช่นสถานเสริมความงาม 

ปัจจยัดา้นอาชีพ ผูป้ระกอบการอินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ควรมีการใหบ้ริการ

เสริมในด้านต่างๆ ที่ผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวตอ้งการ ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีกาํลังซ้ือและความ

ตอ้งการใชง้านสูง เพื่อสนับสนุนการตดัสินใจ เช่นนาํเสนอบริการเสริม สาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจ 

โดยการเพิม่บริการ Business Cloud การใชอิ้นเตอร์เน็ต ร่วมกบัโปรโมชัน่ส่วนลดค่าโทรมือถือเพื่อ

การติดต่อธุรกิจ บริการผูช่้วยส่วนตวั Personal Assistance Service 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด สามารถนาํวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด โดยดา้นราคาควรมีการ

ออกแพก็เกจ ที่ราคาในช่วง 600 - 1000 บาท ซ่ึงเป็นค่าบริการต่อเดือนท่ีผูเ้ลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต

บา้นความเร็วสูง AIS Fibre ตอ้งการ เพือ่สร้างความแตกต่าง และเพือ่สนบัสนุนการตดัสินใจ ไดง่้าย

และชดัเจนมากขึ้น 

ดา้นกระบวนการ ผูป้ระกอบการอินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ควรใหค้วามสาํคญั

กบักระบวนการติดตั้งและการใหบ้ริการที่สะดวก ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น โดยควรใชก้ลยทุธป่์าลอ้มเมือง 
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ดว้ยการลงทุนเดินสายไฟเบอร์ออฟติก ตามหมู่บา้นและอาคารต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจงัหวดั 

ในครอบคลุมมากที่สุด เพือ่ความสะดวกในการติดตั้งและบริการ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการ ควรให้ความสาํคญักบัศูนยบ์ริการ (Shop) ที่มีส่ิง

อาํนวยความสะดวกระหวา่งรอ โดยมีการปล่อยสญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายใหฟ้รี มีโทรทศัน์ใหดู้ มี

เคร่ืองด่ืมไวค้อยบริการ เพือ่ความสะดวกสบายระหวา่งรอคิว เพือ่สร้างความแตกต่างและ สนบัสนุน

การตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ  

ด้านการตัดสินใจ ผูป้ระกอบการอินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ควรเน้นหนักในเร่ืองของ

การสร้างสัญญาณเครือข่ายที่มีคุณภาพ ความแรง และความชัดเจนมากที่สุด เพราะเป็นปัจจยัที่

ผูใ้ช้บริการให้ความสนใจเป็นพิเศษ รองลงมาควรเน้นการสร้างโปรโมชั่น หรือแพคเก็จให้

ผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกใชไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัการใชง้านของแต่ละบุคคล  

5.2.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้รู้ปัญหาการเลือกผูใ้ห้บริการ

อินเทอร์เน็ตบา้นความเร็วสูง AIS Fibre ของในเขตภูมิภาค 

2. ศึกษาเชิงลึก (In-depth Study) เก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต

บา้นความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ควรศึกษากลยุทธ์ทางด้านการตลาด ของผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ เพื่อนําข้อดี ข้อเด่นของ

ผูป้ระกอบการแต่ละราย เป็นฐานขอ้มูลในการพฒันาสินคา้ และบริการ 

4. ศึกษาตวัแปรอ่ืนๆเพิม่เติม เช่น ความพงึพอใจ ความไวว้างใจ แรงจูงใจ เพือ่เป็นการปรับปรุงและ

พฒันา ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
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ความพงึพอใจของลกูค้าทีม่ต่ีอการใช้บริการ 7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กิติญา  แกว้อาํไพ1 

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

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ 7-Eleven ในเขต

กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ความภักดีต่อตราสินค้า 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและความน่าเช่ือถือที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 7-Eleven ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ก า ร ศึ ก ษ า ค ร้ั ง น้ีก ลุ่ มตัว อย่าง  คื อ ป ร ะ ชา กร ท่ี เ ลือก ใช้บ ริ ก าร  7 - Eleven ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต ํ่าสุด และสถิติอา้งอิงที่ใชใ้นการ

ทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ F-test (ANOVA) ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 ในการหาความแตกต่าง

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

จากการวจิยัพบวา่ 

       ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-29 ปี 

สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได ้10,001-

20,000 บาท และความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 5-10 คร้ังต่อเดือน 

       ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จดัอนัดบัปัจจยัตามความสําคญัมากไปน้อยได้ดังน้ี 

ดา้นราคา บุคลากร สถานที่จดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑแ์ละลกัษณะทางกายภาพ       

ปัจจยัอ่ืนๆ ความภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้และบริการใน 7-eleven ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ใชบ้ริการในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. และใชก้ารเดินมาใช้บริการ ซ้ือสินคา้เพราะมีสาขาอยู่

ใกลแ้ละมีสินคา้หลากหลาย 

 

คาํสําคญั : ความพงึพอใจ, 7-eleven, กรุงเทพมหานคร 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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Abstract 

 Objective of this research is 1) study personal variance affect Consumer Satisfaction toward 

Service of 7-eleven in Bangkok Metropolitan Area. 2) study marketing mix variance affect 

Consumer Satisfaction toward Service of 7-eleven in Bangkok Metropolitan Area. 3) study others 

variance affect Consumer Satisfaction toward Service of 7-eleven in Bangkok Metropolitan Area. 

 This research sample is population used 7-eleven service in Bangkok whole thing 400 

consumers. The research instruments used were questionnaires and analyze data by Microsoft excel 

program. Statistics used in analyzing the data were frequency, percentage,  means, standard 

deviations, max, min, t-test and F-test(ANOVA) at the statistical significance level of 0 .05.    

 The findings show that: 

For personal factors of respondents : the majority of respondents 

were female, age 20-29 years old, were single, bachelor degree, were mostly officer, 

earned an income of 10,001-20,000 baht and frequency of purchase 5-10 times/month. 

For marketing factors : the factor ratings of importance levels from high to low as: price,  

people, place, promotion, product and physical. 

For other factors : loyalty of consumer buying at the statistical significance level of 0.05  

For the customer behavior of buying product and service in 7-eleven : most respondents  

the purchase period was 18.01-24.00  hours and walked into store for shopping product and service. 

purchased  because the store was near and diverse product.   
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บทนํา 

7-Eleven ถือกาํเนิดขึ้น เม่ือปี พ.ศ. 2470 โดย บริษทั เซาทแ์ลนด์ ไอซ์ จาํกดั (เซาทแ์ลนด์ 

คอร์ปอเรชัน่) ซ่ึงในระยะแรก เปิดใหบ้ริการ ตั้งแต่เวลา 07.00-23.00 น. ของทุกวนั อนัเป็นที่มาของ

ช่ือ 7-Eleven ต่อมาบริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) ในเครือเจริญโภคภณัฑ ์เป็นผูบ้ริหารแฟรน

ไชส์ 7-Eleven ในประเทศไทย จากการลงนามในสัญญา ซ้ือสิทธิประกอบกิจการ จากเจา้ของสิทธ์ิ 

เม่ือวนัที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ในปัจจุบนั 7-Eleven ในประเทศไทย มีจาํนวนประมาณ 8,000 

สาขา (ณ เดือนตุลาคม 2557) เฉพาะในกรุงเทพมหานครมีมากกว่า 500 สาขา รองลงมาคือชลบุรี มี

มากกว่า 200 สาขา ซ่ึงไทยมีสาขามากเป็นอันดับ 3 รองจากญี่ปุ่ นและไตห้วนัตามลาํดับ โดยมี

ยอดขายเฉล่ีย 65,019 บาท ต่อวนัต่อสาขา ทั้งน้ี บริษทั ซีพ ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ทาํการขยายกิจการ

ให้กวา้งขึ้นโดยใชร้ะบบแฟรนไชส์ หรือการให้อนุญาตสิทธิช่วง ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูส้นใจ สามารถ

เขา้มาบริหารกิจการ โดยบริษทัฯ จะให้ความช่วยเหลือในการดาํเนินธุรกิจอยา่งใกลชิ้ด ให้ความรู้

ความเขา้ใจในการบริหารงาน หลักการคดัเลือกสินคา้ ระบบการเงิน มีแผนส่งเสริมการขายและ

แผนการโฆษณาทัว่ประเทศอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งจดัส่งเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบติัการไปช่วยแนะนาํและ

แก้ปัญหาต่างๆ จนถึงปัจจุบนั 7-Eleven ได้รับความสําเร็จเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านยอดรวมการ

จาํหน่าย และการขยายสาขาไปยงัภูมิภาคต่างๆ ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจยัที่ส่งผลถึงความ

พึงพอใจของลูกคา้ที่มีต่อการใชบ้ริการ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในการ

ดาํเนินงานของ 7-Eleven ในการจดัหาสินคา้และบริการตามความตอ้งการของลูกคา้และสร้างความ

พงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดม้ากที่สุด           

วัตถุประสงค์ของการวิจัย         

 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 7-

Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร        

 2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร      

 3.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ความภกัดีต่อตราสินคา้ พฤติกรรมของ

ผู ้บริโภคและความน่าเ ช่ือถือที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บ ริการ 7-Eleven ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบั

รายได้และความถ่ีในการใช้บริการที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ที่มีต่อการใช้

บริการ 7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 
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      สมมติฐานขอ้ที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจัด

จาํหน่าย การส่งเสริมการขาย พนักงาน ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกนั มีผล

ต่อความพงึพอใจของลูกคา้ที่มีต่อการใชบ้ริการ 7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

       สมมติฐานขอ้ที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ ความภกัดีต่อตราสินคา้และพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการ 7-eleven ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มประชากรที่เลือกใช้บริการ 7-

Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน     

 2.ขอบเขตเน้ือหาที่ศึกษา: ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ความภกัดีต่อตราสินคา้ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และความน่าเช่ือถือ ที่มี

ความสมัพนัธต่์อความพงึพอใจในการใชบ้ริการ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 3.ระยะเวลาการศึกษา เร่ิมตน้วนัที่ 23 กรกฎาคม 2559 ส้ินสุดวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2559

ประโยชน์ของการวิจัย         

 1.บริษทั ซีพีออลล์ สามารถนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลที่มีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจในการใช้บริการ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครไปปรับปรุงพฒันาให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของลูกคา้มากที่สุด เพือ่ขยายส่วนแบ่งการตลาดใหเ้พิม่มากขึ้น รักษาตาํแหน่งผูน้าํดา้น

ธุรกิจคา้ปลีกในไทย และบริหารจดัการร้านคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น   

 2.บริษัท ซีพีออลล์ สามารถนําผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มี

ความสัมพนัธ์กบัความพงึพอใจในการใชบ้ริการ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครไปเป็นแนวทาง

ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ทั้ งในด้านการเพิ่ม

ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ภายในร้านคา้ ดา้นการเพิม่ฐานลูกคา้ใหม่และดา้นการรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีเลือกใช้

บริการ 7-Eleven    

3.บริษทั ซีพีออลล์ สามารถนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและความน่าเช่ือถือที่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 7-

Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร เพือ่ใชใ้นการวเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและเสริมสร้างความ

น่าเช่ือถือใหเ้กิดความภกัดีต่อตราสินคา้       
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ตวัแปรอิสระ 
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กรอบแนวความคดิการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรม โดย 

อาศยั แนวคิดและทฤษฏีหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาดงัน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, หนา้ 41-42) กล่าววา่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย 

อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ี่นิยมใช้

ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่สําคญัและสถิติที่วดัได้ของ

ประชากรที่ ช่วยกําหนดตลาดเป้าหมายข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมี

ประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.สถานภาพ 

4.ระดบัการศึกษา 

5.อาชีพ 

6.รายได ้

7.ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

1.ผลิตภณัฑ ์

2.ราคา 

3.ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4.การส่งเสริมการขาย 

5.บุคลากร 

6.ลกัษณะทางกายภาพ 

7.กระบวนการ 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

1.ความน่าเช่ือถือ 

2.ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

3.พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ความพงึพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการ

ใชบ้ริการ 7-eleven ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2546, หน้า 63-81) ให้ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาด

ของตลาดบริการจะมีความแตกต่างกนัออกไป ตามปัจจยัดงัต่อไปน้ี    

 1. ผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพือ่สนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ใหพ้งึพอใจ ซ่ึงจะมีหรือไม่มีตวัตนก็ได ้เช่น สินคา้บริการ ความคิด เป็นตน้  

 2. ราคา (Price) เป็นส่ิงที่กาํหนดรายไดข้องกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสูงจะทาํใหธุ้รกิจมี

รายไดสู้ง ถา้ตั้งราคาตํ่าก็ทาํใหธุ้รกิจมีรายไดต้ ํ่าซ่ึงอาจจะนาํไปสู่ภาวะขาดทุนได ้  

 3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับขอ้มูลของสินคา้และ

บริการระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย เพื่อแจง้ข่าวสารหรือจูงใจให้ผูซ้ื้อเกิดทศันคติที่ดีต่อสินคา้และบริการ 

 4. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมและสถาบนัการตลาดที่สร้าง

อรรถประโยชน์ทางด้านเวลา สถานท่ี และความเป็นเจ้าของ เพื่อสนองต่อความต้องการของ

ผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมายได ้        

 5. บุคลากร (People) ประกอบไปด้วยบุคลากรทั้งหมดขององค์กร จะรวมตั้งแต่เจา้ของ 

ผูบ้ริหารพนกังานในทุกระดบั ซ่ึงบุคคลดงักล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพของการใหบ้ริการ 

 6. กระบวนการในการทาํงาน (Process) เป็นขั้นตอนในการให้บริการเพื่อส่งมอบคุณภาพ

ในการให้บริการกับลูกค้าด้วยความสะดวกรวดเร็วและลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงต้องอาศยั

พนกังานที่มีประสิทธิภาพหรือเคร่ืองมือที่ทนัสมยั      

 7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence and Presentation) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มที่ซ่ึงมี

การใหบ้ริการและปัจจยัที่เก่ียวขอ้งอยา่งใดอยา่งหน่ึง ที่อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติัการและส่ง

มอบบริการ 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ความน่าเช่ือถือ ความภักดีต่อตราสินค้า และพฤติกรรม

ของผู้บริโภค          

 อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545, หน้า 6) ไดก้ล่าวไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลกระทาํเม่ือไดรั้บบริโภคสินคา้หรือบริการ รวมไปถึงการขจดัสินคา้

หรือบริการหลงัการบริโภค ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี      

 1. การไดรั้บมา (Obtaining) หมายถึง กิจกรรมท่ีนาํไปสู่การซ้ือและการรับผลิตภณัฑน์ั้นไว ้

โดยผูบ้ริโภคจะตระหนักถึงปัญหา ความตอ้งการ ความจาํเป็น ที่จะตอ้งซ้ือหรือรับบริการ มีการ

คน้หาขอ้มูลในตวัสินคา้หรือบริการ การประเมินทางเลือกต่างๆ และการตดัสินใจซ้ือสินคา้และใช้

บริการ    
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2. การบริโภค (Consuming) หมายถึง วิธีใด เม่ือใด ที่ไหน และภายใตส้ถานการณ์ใดที่

ผูบ้ริโภคทาํการบริโภคผลิตภณัฑ์ หมายถึง การดาํเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินคา้หรือบริการที่

ผูบ้ริโภคตอ้งการ ตั้งแต่การเลือกแหล่งที่จะซ้ือ วิธีการจ่ายเงินค่าสินคา้และบริการ ตลอดจนการใช้

สินคา้และบริการ 

        3. การกาํจดัส่วนที่เหลือ (Disposing) หมายถึง วิธีการที่ผูบ้ริโภคจดัการกบัผลิตภณัฑ์และ

บรรจุภณัฑเ์ม่ือเลิกใช ้โดยอาจกระทาํในรูปแบบต่างๆ เช่น การทิ้งในถงัขยะ การนาํกลบัมาใชใ้หม่ 

และการนาํไปผลิตผลิตภณัฑใ์หม่        

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

สมรัฐ แกว้ถาวร (2546) กล่าวว่า การวดัความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction 

Measurement) เป็นการวดัเพือ่ใหท้ราบวา่ ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคมีความรู้สึกเช่นใดต่อสินคา้และบริการ 

โดยที่ทางกิจการหรือธุรกิจ สามารถนาํความพงึพอใจของลูกคา้ไปแกไ้ขและพฒันาใหต้รงต่อความ

พึงพอใจของลูกคา้ได ้ซ่ึงจะเป็นการรับรู้ความพึงพอใจของลูกคา้ที่มีประสิทธิภาพ การวดัความพงึ

พอใจของลูกคา้ โดยใช้ ปัจจยัที่เป็นองค์ประกอบของบริการใดๆ ที่มีผลด้านคุณภาพของบริการ

นั้นๆ อาจช่วยสร้างความพึงพอใจในสายตาลูกคา้ได ้ซ่ึงสามารถแบ่งปัจจยัเหล่าน้ีออกเป็น 3 กลุ่ม

ใหญ่ คือ กลุ่มที่มีผลก่อนรับ กลุ่มปัจจยัท่ีมีผลขณะรับบริการ และกลุ่มปัจจยัท่ีมีผลหลังรับการ

บริการแลว้   

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โชติรส ขจรโรจนวจัน์ (2549) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ 7-eleven เขต

บางกอกนอ้ย โดยการสมัภาษณ์อาศยัแบบสอบถามจาํนวน 210 ชุด และการสมัภาษณ์เชิงลึกจาํนวน 

9 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test และ One way ANOVA โดยกําหนดระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้มีผลต่อมูลค่าการใชจ่้ายจากร้าน 7-eleven ที่แตกต่างกนั ในขณะที่

ปัจจยัเพศเป็นปัจจยัเดียวที่ไม่มีผลต่อมูลค่าการใชจ่้ายท่ีแตกต่างกนั 

อายุ สะนิ (2553) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคา้ในร้าน 7-eleven ในเขต

จงัหวดัปทุมธานี โดยการออกแบบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด สถิติที่ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควส์แควร์และ Eta ทดสอบท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 จากการศึกษา

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้าน 7-eleven คือ ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคาสินคา้ การส่งเสริมการตลาด การจดัจาํหน่าย และการบริการของพนกังานซ่ึงมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ณัฐพร ตน้ลาภเจริญ (2550) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการของร้าน 7-eleven ในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยการออกแบบสอบถาม 

จาํนวน 400 ชุด สถิติที่ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์เพื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มูล ได้แก่ T - test, F - test ทดสอบที่ระดับนัยสําคญั 0.05 จาก

การศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้าน 7-

eleven ในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป

หาน้อยดงัน้ี ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการสร้างและนาํเสนอทางกายภาพ 

ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากรและดา้นราคา โดยในดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่ายมีความพงึพอใจในประเด็นช่วงเวลาการใหบ้ริการมากท่ีสุด และดา้นราคาในประเด็น

ราคาถูกกวา่ที่อ่ืนนอ้ยที่สุด 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท้ี่เคยใชบ้ริการ 7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนที่แน่นอน 

 2.กลุ่มตวัอยา่ง ผูท้ี่เคยใชบ้ริการ 7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน เน่ืองจาก

ไม่ทราบจาํนวนที่แน่นอน จึงไดใ้ชว้ธีิการคาํนวณโดยใชสู้ตรของ William G.Cochran (ความเช่ือมัน่ 

95% ความผดิพลาดที่ยอมรับ ไม่เกิน 5%) จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 

 

n = 
2

2)1(
E

ZPP −

 

  

โดย  n            =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  P = สดัส่วนของประชากรที่ตอ้งการสุ่ม 

  Z = ระดบัความเช่ือมัน่ 

  E = ค่าความคลาดเคล่ือน 

คาํนวณไดด้งัน้ี n = 0.5(1-0.5)(1.96)2/(0.05)2  

   = 384 คน      

 เพราะฉะนั้ น จึงกําหนดจาํนวนของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยน้ี เท่ากับ 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามที่ไดจ้ดัเตรียมไวเ้พือ่รวบรวมขอ้มูลใหค้รบตามจาํนวน 400 คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ที่มีต่อการใชบ้ริการ 

7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเคร่ืองมือในการวจิยัออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายได้

และความถ่ีในการใชบ้ริการ มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) 

ส่วนที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) 

ส่วนที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ความภกัดีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) 

ส่วนที่  4 ความพึงพอใจ แบบมาตราประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนด

ความหมายของคะแนนเป็น 5 ระดบั  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลทุติยภูม ิ

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากงานวิจยัในอดีตที่เก่ียวขอ้งกบัร้าน 7-eleven ความพึง

พอใจในการใชบ้ริการร้าน 7-eleven ส่วนประสมทางการตลาดเก่ียวกบัร้าน 7-eleven เป็นการเก็บ

รวบรมขอ้มูลจากเอกสารวชิาการ วารสาร ส่ิงพมิพ ์และขอ้มูลที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

ข้อมูลปฐมภูมิ 

ผูว้ิจยัดาํเนินการโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

โดยอธิบายคาํศพัทท์ี่ใชแ้ละใหค้าํแนะนาํในการตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชส้ถิติพื้นฐานไดแ้ก่ 

1. ค่าความถ่ี (Frequency) ใชใ้นการแจกแจงความถ่ีแบบที่ใชก้บัขอ้มูลที่มีจาํนวนลกัษณะที่

เป็นไปไดท้ั้งหมด เช่น จาํแนกตามเพศ คือ ชาย หญิง เป็นตน้ 

2. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เพื่อใชแ้ปลความหมายของแบบสอบถามส่วนที่ 1 ขอ้ 1-7 

ส่วนที่ 2 ขอ้ 1-14 ส่วนที่ 3 ขอ้ 1-5  

3. ค่าเฉล่ีย (Mean) เพือ่ใชแ้ปลความหมายของแบบสอบถามในส่วนที่ 4 ขอ้   1-4  

4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สาํหรับขอ้มูลของแบบสอบถามใน

ส่วนที่ 4 ขอ้ 1 – 4  

5. การหาตํ่ามากสุด (Min) สาํหรับขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 4 ขอ้ 1 – 4 
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6. การหาค่ามากสุด (Max) สาํหรับขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 4 ขอ้ 1 – 4 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชส้ถิติไดแ้ก่ 

1. ค่า t-test ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม  

2. ค่า One – Way Analysis of Variance (F - test) ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหว่าง

คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งที่มากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ ระดบัรายได ้และความถ่ีในการซ้ือสินคา้และบริการ จากการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61 มีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 65 สถานะภาพโสด

คิดเป็นร้อยละ 82 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน

คิดเป็นร้อยละ 45  มีระดบัรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42 และมีความถ่ีใน

การซ้ือสินคา้และบริการ 5-10 คร้ังต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 41 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงวยัเร่ิมทาํงาน มีการศึกษาระดบั ปริญญาตรี และมีรายไดป้านกลาง 

 ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ  

 - ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้ประเภทอาหาร คิดเป็น

ร้อยละ 64 ใช้บริการจ่ายบิล คิดเป็นร้อยละ 56 และเลือกซ้ือสินค้าจากความหลากหลายของ

ผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 74 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้จากความ

หลากหลาย โดยนิยมซ้ืออาหาร และใชบ้ริการจ่ายบิล      

 - ดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการใชบ้ริการ 1 คร้ังอยู่

ระหว่าง 50-100 บาท คิดเป็นร้อยละ 66 และเลือกสินคา้ที่ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ คิดเป็น

ร้อยละ 53 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้ที่มีราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพ โดยมีค่าใชจ่้ายคร้ังละ 50-100 บาท      

 - ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้จาก

ซุปเปอร์มาร์เก็ต คิดเป็นร้อยละ 51 และเลือกใชบ้ริการร้าน 7-eleven เน่ืองจากทาํเลที่ตั้งของร้านใกล้

บา้น ใกลท่ี้ทาํงาน และสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 52 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เลือกซ้ือสินคา้จากซุปเปอร์มาร์เก็ต และเลือกใชบ้ริการ 7-eleven เน่ืองจากมีสาขาตั้งอยูใ่กล ้

 - ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของ

ร้านจากส่ือออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 47 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีนิยมคือ การสะสมแสตมป์,

คะแนน,คูปอง เพื่อแลกของพรีเม่ียม คิดเป็นร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
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ใหญ่ทราบข่าวสารของร้านผ่านทางส่ือออนไลน์และเลือกสะสมแสตมป์ คะแนน คูปอง เพื่อแลก

ของพรีเม่ียม        

- ดา้นบุคลากร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบบริการท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว 

คิดเป็นร้อยละ 75 เลือกพนกังานที่มีอธัยาศยัดี มีมนุษยสมัพนัธท์ี่ดี คิดเป็นร้อยละ 48 แสดงใหเ้ห็นว่า

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว พนักงานมีอัธยาศยัดี และมี

มนุษยสมัพนัธดี์        

- ดา้นกระบวนการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการการบริการท่ีเป็นมาตรฐาน

เดียวกนัในทุกๆ สาขา คิดเป็นร้อยละ 69 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการให้มี

การบริการที่เหมือนกนัในทุกๆ สาขา       

 - ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการร้านคา้ที่มี

สภาพแวดลอ้มบริเวณร้านที่สะอาด คิดเป็นร้อยละ 56 นึกถึงร้าน 7-eleven จากลกัษณะเด่นของป้าย

ช่ือร้านและสีของร้าน คิดเป็นร้อยละ 56 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบร้านที่

สะอาด และจดจาํร้าน 7-eleven จากป้ายช่ือร้านและสีของร้าน    

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภค          

 - ความภกัดีต่อตราสินคา้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจมาซ้ือสินคา้ซํ้ าที่

ร้านเพราะสินคา้และบริการมีความหลากหลาย ครบครัน คิดเป็นร้อยละ 46 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ กลบัมาซ้ือสินคา้ในร้านเน่ืองจากมีความหลากหลายและครบครัน 

 - พฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบว่า ผูท้ี่มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของ

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือตนเอง คิดเป็นร้อยละ 90 มาใชบ้ริการโดยการเดิน คิดเป็นร้อยละ 

71 ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 18.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 40 เลือกชาํระสินคา้และบริการดว้ยเงิน

สด คิดเป็นร้อยละ 90 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้และบริการดว้ย

ตนเอง เดินมาใชบ้ริการในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. และชาํระค่าสินคา้และบริการดว้ยเงินสด 

 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ที่มีต่อการใชบ้ริการ 7-eleven ใน

เขตกรุงเทพมหานคร          

 จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการเน่ืองจากความคุม้ค่า 

ค่าเฉล่ีย 3.70 ค่าสูงสุด 5 ค่าต ํ่าสุด 1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 เลือกใชเ้น่ืองจากมีความพึงพอใจ

ในการใหบ้ริการโดยรวม ค่าเฉล่ีย 3.68 ค่าสูงสุด 5 ค่าต ํ่าสุด 1 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84 เลือกใช้

เน่ืองจากเป็นร้านจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคที่ดีที่สุด ค่าเฉล่ีย 3.47 ค่าสูงสุด 5 ค่าต ํ่าสุด 1 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 และจะแนะนาํผูอ่ื้นมาใชบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 3.21 ค่าสูงสุด 5 ค่าต ํ่าสุด 1 ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามช่ืนชอบสินคา้ที่คุม้ค่าควรแก่การซ้ือ

มากที่สุด  

ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน      

 - เพศ พบว่าเพศหญิงมีคะแนนความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 7-eleven 3.58 คะแนน ซ่ึง

มากกวา่เพศชายทีมี่คะแนนความพงึพอใจในการใชบ้ริการ 7-eleven 3.40 คะแนน ซ่ึงผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า เพศที่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 7-eleven ต่างกนัอยา่งมี

นัยสาํคญั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญักบัผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง โดยการจดัทาํโปรโมชัน่

เพือ่รักษาฐานลูกคา้กลุ่มน้ีไว ้        

 - อาย ุพบว่าช่วงอายทุี่มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 7-eleven มากท่ีสุดคือ ช่วงอาย ุ20-

29 ปี มีคะแนน 3.60 คะแนน รองลงมาคือช่วงอาย ุ30-39 ปี มีคะแนนความพงึพอใจในการใชบ้ริการ 

7-eleven 3.51 คะแนน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายทุี่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ในการใช้บริการ 7-eleven ต่างกันอย่างมีนัยสาํคญั ดังนั้นผูป้ระกอบการควรจดัทาํโปรโมชั่นให้

ลูกคา้กลุ่มน้ี        

- สถานภาพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสมีคะแนนความพงึพอใจในการ

ใชบ้ริการ 7-eleven มากที่สุด 3.61 คะแนน รองลงมาคือสถานภาพโสดมีคะแนนความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการ 7-eleven 3.49 คะแนน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ สถานภาพไม่มีอิทธิพลต่อ

ความพงึพอใจในการใชบ้ริการ 7-eleven       

 - ระดบัการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีคะแนนความ

พึงพอใจในการใช้บริการ 7-eleven มากท่ีสุด 3.60 คะแนน รองลงมาคือการศึกษาระดับสูงกว่า

ปริญญาตรีมีคะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการ 7-eleven 3.44 คะแนน ซ่ึงผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ 7-eleven 

ต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญักบัผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มน้ี โดยการ

จดัทาํโปรโมชัน่เพือ่รักษาฐานลูกคา้กลุ่มน้ีไว ้      

 - อาชีพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่ว่างงานมีคะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการ 7-

eleven มากที่สุด 3.83 คะแนน รองลงมาคืออาชีพอ่ืนๆ มีคะแนนความพงึพอใจในการใชบ้ริการ 7-

eleven 3.68 คะแนน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพที่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ในการใช้บริการ 7-eleven ต่างกันอย่างมีนัยสําคญั ดังนั้นผูป้ระกอบการควรให้ความสําคัญกับ

ผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มน้ี โดยการจดัทาํโปรโมชัน่เพือ่รักษาฐานลูกคา้กลุ่มน้ีไว ้   

 - รายไดต่้อเดือน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท มี

คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการ 7-eleven มากที่สุด 3.64 คะแนน รองลงมาคือผูท้ี่มีรายได้
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ตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป มีคะแนนความพงึพอใจในการใชบ้ริการ 7-eleven 3.63 คะแนน ซ่ึงผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา่ ระดบัรายไดท้ี่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการ 7-eleven 

ต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญักบัผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มน้ี โดยการ

จดัทาํโปรโมชัน่เพือ่รักษาฐานลูกคา้กลุ่มน้ีไว ้      

 - ความถ่ีในการใช้บริการต่อเดือน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้

และบริการ 21-30 คร้ังต่อเดือน มีคะแนนความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 7-eleven มากที่สุด 4.15 

คะแนน รองลงมาคือ 11-20 คร้ังต่อเดือน มีคะแนนความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 7-eleven 3.53 

คะแนน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ความถ่ีในการซ้ือสินคา้และบริการท่ีต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการ 7-eleven ต่างกันอย่างมีนัยสําคญั ดังนั้นผูป้ระกอบการควรให้

ความสาํคญักบัผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มน้ี โดยการจดัทาํโปรโมชัน่เพือ่รักษาฐานลูกคา้กลุ่มน้ีไว ้  

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ สินคา้ พบว่าสินคา้ประเภทอาหาร มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 3.55 

คะแนน รองลงมาคือสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ มีคะแนนความพึงพอใจ 3.53 

คะแนน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประเภทของสินคา้ที่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ในการใชบ้ริการ 7-eleven ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั      

 บริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีคะแนนความพึงพอใจในการใชบ้ริการประเภทจ่ายบิล

และไม่เคยใชบ้ริการมากที่สุด 3.59 คะแนน รองลงมาคือบริการประเภทบตัร 7-card มีคะแนนความ

พงึพอใจ 3.45 คะแนน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ประเภทของบริการที่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

ความพงึพอใจในการใชบ้ริการ 7-eleven ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั    

 คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีคะแนนความพึงพอใจในสินคา้ที่มี

การรับประกนัคุณภาพมากที่สุด 3.59 คะแนน รองลงมาคือสินคา้ท่ีมีความสดใหม่ มีคะแนนความพงึ

พอใจ 3.45 คะแนน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์ต่างกนัมีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ 7-eleven ต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้

ความสําคญักับสินคา้ประเภทอาหารที่มีการรับประกนัคุณภาพและบริการจ่ายบิล โดยการจดัทาํ

โปรโมชัน่เพือ่รักษาฐานลูกคา้กลุ่มน้ีไว ้       

 - ด้านราคา ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการใช้บริการ 1 คร้ัง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่าย

เฉล่ียต่อ 1 คร้ังในการใช้บริการตํ่ากว่า 50 บาท มีคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด 3.75 คะแนน 

รองลงมามีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 101-200 บาท มีคะแนนความพึงพอใจ 3.56 คะแนน ซ่ึงผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อ 1 คร้ังท่ีต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการ 7-eleven ต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญักบัผูใ้ชบ้ริการใน

กลุ่มน้ี โดยการนาํสินคา้ราคาประหยดัเขา้มาขายในร้านเพิม่ขึ้นเพือ่รักษาฐานลูกคา้กลุ่มน้ีไว ้
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 - ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย สถานที่หลักในการซ้ือสินคา้ของครอบครัว พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือและห้างสรรพสินคา้เป็นหลกั มีคะแนนความพึงพอใจ

มากท่ีสุด 3.71 คะแนน รองลงมาคือซุปเปอร์มาร์เก็ต มีคะแนนความพึงพอใจ 3.43 คะแนน และ

ปัจจยัหลักในการเลือกใช้บริการของผูต้อบแบบสอบถามคือระยะเวลาการเปิดบริการตลอด 24 

ชั่วโมง มีคะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการ 7-eleven มากท่ีสุด 3.61 คะแนน รองลงมาคือ

จาํนวนสาขาที่มีเพียงพอและสะดวกต่อการใชบ้ริการ มีคะแนนความพึงพอใจ 3.55 คะแนน ซ่ึงผล

การทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานที่หลักในการซ้ือสินคา้ของครอบครัวและปัจจยัหลักในการ

เลือกใช้บริการที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ 7-eleven ต่างกันอย่างมี

นัยสาํคญั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญักบัผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มน้ี โดยการพฒันาคุณภาพ

การบริการให้ดียิง่ขึ้นและสรรหาสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ให้มากขึ้น เพื่อรักษาฐาน

ลูกคา้กลุ่มน้ีไว ้       

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด แหล่งขอ้มูลข่าวสาร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามได้รับขอ้มูล

ข่าวสารจากแผ่นป้ายโฆษณามากที่ สุด มีคะแนนความพึงพอใจ 3.80 คะแนน รองลงมาคือ

โทรทัศน์,วิทยุ มีคะแนนความพึงพอใจ 3.63 คะแนน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

แหล่งขอ้มูลข่าวสารที่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 7-eleven ต่างกนัอยา่งมี

นัยสาํคญั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญักบัผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มน้ี โดยการโฆษณาสินคา้

ผา่นป้ายโฆษณาเพิม่ขึ้น        

โปรโมชัน่ ผูต้อบแบบสอบถามช่ืนชอบการจดัรายการของแถม มีคะแนนความพึงพอใจ

มากที่สุด 4.13 คะแนน รองลงมาคือการสะสมแสตมป์,คะแนน,คูปอง เพื่อแลกของพรีเม่ียม มี

คะแนนความพึงพอใจ 3.68 คะแนน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การส่งเสริมการตลาดที่

ต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ 7-eleven ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญักบัผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มน้ี โดยการจดัทาํโปรโมชัน่ เพื่อรักษาฐาน

ลูกคา้กลุ่มน้ีไว ้         

 - ดา้นบุคลากร การบริการของพนกังาน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามช่ืนชอบการบริการของ

พนักงานที่มีความมีระเบียบเรียบร้อยมากที่สุด มีคะแนนความพึงพอใจ 3.67 คะแนน รองลงมาคือ

การบริการของพนักงานที่มีความสะดวก รวดเร็ว มีคะแนนความพึงพอใจ 3.45 คะแนน ซ่ึงผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า การบริการของพนักงานที่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการ 7-eleven ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั       

 คุณสมบติัของพนกังาน ผูต้อบแบบสอบถามช่ืนชอบพนกังานที่มีความรู้ทางดา้นสินคา้และ

บริการที่ดี มีคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด 3.77 คะแนน รองลงมาคือพนักงานท่ีพูดจาไพเราะ 
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อ่อนหวาน มีคะแนนความพงึพอใจ 3.50 คะแนน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ คุณสมบติัของ

พนกังานทีต่่างกนัมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการ 7-eleven ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ดังนั้ นผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักับผูใ้ช้บริการในกลุ่มน้ี โดยการจัดฝึกอบรม

พนกังานใหมี้ความรู้ความชาํนาญทางดา้นสินคา้และบริการใหม้ากขึ้น เพือ่รักษาฐานลูกคา้กลุ่มน้ีไว ้

- ดา้นกระบวนการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกกระบวนการในการใหบ้ริการที่มีการรับ

ชาํระบริการหลากหลายช่องทางมากที่สุด มีคะแนนความพึงพอใจ 3.58 คะแนน รองลงมาคือการ

บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกๆ สาขา มีคะแนนความพึงพอใจ 3.51 คะแนน ซ่ึงผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า กระบวนการในการให้บริการไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการ 7-eleven         

- ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามช่ืนชอบสภาพแวดลอ้มของร้านที่

สะดวกในการจอดรถมากที่สุด มีคะแนนความพงึพอใจ 4.13 คะแนน รองลงมาคือสภาพแวดลอ้มที่

มีความปลอดภยั มีคะแนนความพงึพอใจ 3.65 คะแนน และลกัษณะเด่นที่เป็นเอกลกัษณ์ของร้านคือ

สโลแกนของร้าน "หิวเม่ือไหร่ ก็แวะมา 7-eleven" มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 3.97 คะแนน 

รองลงมาคือคาํกล่าว "รับขนมจีบ ซาลาเปาเพิ่มมัย๊ครับ/คะ" มีคะแนนความพึงพอใจ 3.75 คะแนน 

ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ สภาพแวดลอ้มบริเวณร้านและลกัษณะเด่นที่เป็นเอกลกัษณ์ของ

ร้านที่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 7-eleven ต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั ดงันั้น

ผูป้ระกอบการควรจดัพื้นที่ในการจอดรถที่สะดวกมากขึ้นและติดสโลแกนของร้านไปที่หนา้ร้านทุก

สาขา เพือ่รักษาฐานลูกคา้กลุ่มน้ีไว ้          

- ความภกัดีต่อตราสินคา้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าเน่ืองจาก

ราคาสินคา้มีมาตรฐานตรงตามทอ้งตลาดมากท่ีสุด มีคะแนนความพงึพอใจ 4.40 คะแนน รองลงมา

คือมีโปรโมชัน่ที่น่าสนใจ มีคะแนนความพงึพอใจ 4.31 คะแนน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

เหตุผลในการกลับมาใช้บริการที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ 7-eleven 

ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ผูป้ระกอบการควรรักษาระดบัราคาสินคา้และบริการใหมี้มาตรฐานเดียวกบั

ทอ้งตลาดอยูเ่สมอ เพือ่รักษาฐานลูกคา้กลุ่มน้ีไว ้      

 - พฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบว่าผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือสินค้าและบริการของผู ้ตอบ

แบบสอบถามมากที่สุดคือตนเอง มีคะแนนความพึงพอใจ 3.54 คะแนน รองลงมาคือครอบครัว มี

คะแนนความพึงพอใจ 3.31 คะแนน และชาํระเงินค่าสินคา้และบริการด้วยบตัร 7-card มีคะแนน

ความพึงพอใจมากที่สุด 3.78 คะแนน รองลงมาคือการชาํระด้วยเงินสด มีคะแนนความพึงพอใจ 

3.48 คะแนน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูท้ี่มีอิทธิพลในการซ้ือสินคา้และบริการไม่มี

อิทธิพลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการ 7-eleven 
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ผูต้อบแบบสอบถามเดินทางมาใช้บริการดว้ยรถจกัรยาน มีคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด 4.13 

คะแนน รองลงมาคือรถจกัรยานยนต ์มีคะแนนความพงึพอใจ 3.83 คะแนน เขา้ใชบ้ริการในช่วงเวลา 

00.01-06.00 น. มีคะแนนความพงึพอใจมากที่สุด 4.25 คะแนน รองลงมาคือช่วงเวลา 12.01-18.00 

น. มีคะแนนความพึงพอใจ 3.63 คะแนน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเดินทางมาใช้

บริการและช่วงเวลาในการใชบ้ริการท่ีต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 7-eleven 

ต่างกันอย่างมีนัยสําคญั ดังนั้นผูป้ระกอบการควรอาํนวยความสะดวกทางดา้นที่จอดรถและการ

บริการในช่วงเวลา 00.01-06.00 น. เพือ่รักษาฐานลูกคา้กลุ่มน้ีไว ้
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การตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 

MAKING DECISION TO PURCHASE PRODUCTS ONLINE 

ณทตัสิทธ์ิ ศรีจนัทร์ 

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

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วน

บุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคที่

เคยมีประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์  

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20-30 ปี สถานภาพโสด วุฒิ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท โดย

สินค้าท่ีซ้ือได้แก่ เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย เหตุผลที่ตัดสินใจซ้ือเพราะความสะดวกสบายและ

ประหยดัเวลา จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลพบว่าไม่แตกต่างกนั ยกเวน้กลุ่มตวัอยา่งที่มีระดบั

การศึกษาและรายไดต่้อเดือนต่างกนั ผลการ ศึกษาดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดก็พบวา่ไม่

แตกต่างกนัยกเวน้ราคาที่แตกต่างกนั และดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั  

 จากผลการวจิยัผูป้ระกอบการควรเนน้กลุ่มคนในวยัทางาน เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีความ

ตอ้งการสินคา้ซ่ึงมีกาํลงัในการซ้ือค่อนขา้งสูง และควรให้ความสาํคญัในเร่ืองคุณภาพสินคา้ ความ

หลากหลายของสินคา้ ราคาสินคา้ที่ไม่สูงมากเกินไป เพื่อให้ผูบ้ริโภคเลือกเพื่อเป็นการกระตุน้ให้

ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพิม่ขึ้น 

 

คาํสําคญั: การตดัสินใจ, การซ้ือสินคา้, สินคา้ออนไลน์ 
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Abstract 

 The purpose of this research were to study the purchase behaviors when buying this kind 

of products online: personal factors, marketing mix factors, and other factors. The sample was the 

consumers experienced the product purchase on the Internet. 

The research findings revealed that most of the sample was female at the age of 20-30 and 

single. Moreover, their average income was 10,000-20,000 Thai baht a month. Most of them also 

stated that they made their own decision to purchase the products such as clothing products. The 

reasons of their online purchase were that those consumers could available and timesaving. 

According to the personal factors affecting the consumers’ intention when buying products online, 

there was no difference except for the sample with different educational level and income per 

month. Furthermore, the findings indicated that marketing mix factors was no difference except for 

different prices and other factors was no difference.  

So, the entrepreneurs should focus on working age, because consumers are demand 

products and afford to buy. Also, they should focus on product quality, variety and affordable price 

for the consumers to choose in order to encourage them to purchase their products. 

 

Keywords: Decisions, Purchasing Products, Products Online 
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บทนํา 

ในสังคมที่โลกออนไลน์กาํลังเป็นปัจจยัสําคญัในการดาํเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ เราคง

ปฏิเสธไม่ไดว้า่ ส่ือออนไลน์ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อเราในทุกขณะ ตั้งแต่ต่ืนเชา้จน กระทัง่เขา้นอน อีก

ทั้งความรวดเร็วและความสะดวกสบายของโลกออนไลน์ยงัถูกนาํมา ใชป้ระโยชน์กบักลุ่มคนทุก

สาขาอาชีพ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ที่กาํลงัเป็นที่นิยมกนัอยา่งแพร่หลาย 

เพราะสามารถทาํใหผู้อ่ื้นรู้จกัเราหรือสินคา้ของเราไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทาํการตลาดในส่ือออนไลน์มีวตัถุประสงค์

หลักเพื่อทาํให้สินคา้ของเราเป็นที่รู้จกัเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ 

โฆษณาขายสินคา้ ที่จะนําสินคา้ของเราไปเผยแพร่ตามส่ือออน ไลน์เพื่อให้ผูอ่ื้นได้รับรู้และเกิด

ความสนใจ จนกระทัง่เขา้มาใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้ของเราในท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

2.2 เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสิน ใจซ้ือ

สินคา้ออนไลน ์

2.3 เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

ประโยชน์ของการวิจัย 

3.1 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มองคค์วามรู้ถึงพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภท

ต่างๆ และใชใ้นการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑส์าํหรับผู ้ประกอบการร้านคา้

ออนไลน์และผูท้ี่สนใจที่จะดาํเนินธุรกิจในการขายสินคา้ออนไลน์  

3.2 ดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด ใชใ้นการกาํหนดกลยทุธท์างการตลาดใหเ้หมาะสมกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ และเป็นขอ้มูลสาํหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ ๆ 

3.3 ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ และความภกัดี เพื่อเป็นขอ้มูลให้ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจสินค้าออนไลน์ได้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์นําไปใช้ในการ

ปรับปรุงพฒันาร้านคา้ออนไลน์ของตนเองต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 ขอบเขตดา้นประชากร การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประชากรกลุ่มตวัอยา่งที่เคยซ้ือ

สินคา้ออนไลน ์

4.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้สินคา้ออนไลน์ 

4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาศึกษา โดยการเก็บขอ้มูลเชิงสํารวจ ด้วยแบบสอบถาม ตั้งแต่

วนัที่ ระยะเวลาศึกษา 23 กรกฎาคม 2559 – 27 สิงหาคม 2559 
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กรอบแนวความคดิการวิจัย 

         ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 
สมมติฐานการวิจัย 

4.1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และสถานภาพ ที่แตกต่างกนั 

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ต่างกนั 

4.2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และการส่งเสริมการขายที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ต่างกนั 

4.3 ปัจจยัอ่ืนๆ ที่ประกอบไปดว้ย ความน่าเช่ือถือ และความภกัดี มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ต่างกนั 

แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

• ก่ิงพร ทองใบ (2553, หนา้ 13) กล่าวถึงเร่ือง ระบบค่าตอบแทนสมยัใหม่ 

ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง รางวลัทั้งหมดที่ลูกจา้งหรือพนกังานได ้รับจากการ

แลกเปล่ียนโดยการทาํงานใหก้บัเจา้นายหรือองคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ยค่าตอบ แทนที่เป็นตวัเงิน และ
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ไม่เป็นตวัเงิน ค่าตอบแทนทั้งหมดที่ลูกจา้งหรือพนกังานไดรั้บน้ีอาจมีช่ือเรียกต่างๆ กนัไปในแต่ละ

องค์การขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้จาํแนกประเภทและวตัถุ ประสงค์ในการบริหารค่าตอบแทนของ

องคก์ารแต่ละแห่ง 

สรุป ค่าตอบแทน หมายถึง ทุกรูปแบบของส่ิงตอบแทนที่นายจา้งจ่ายใหลู้กจา้งทั้งเพื่อตอบ

แทนการทาํงานและเพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง ตลอดจนการธาํรง

รักษาใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร และพงึพอใจในงาน เพือ่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

• ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, หนา้ 602) กล่าวถึงเร่ือง การส่งเสริมการขาย มีผูใ้หค้วามหมาย

ของการส่งเสริมการขาย (Sales promotion) พอประมวลไดด้งัน้ี  

1. การส่งเสริมการขาย เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง การนาํไปใช ้และการเผย แพร่วสัดุ

และเทคนิคต่างๆ โดยจะใชเ้พือ่ช่วยเสริมการโฆษณาและการขาย การส่งเสริมการขายอาจจะทาํโดย

วิธีทางไปรษณีย ์แคตตาล็อกส่ิงพิมพจ์ากบริษทัผูผ้ลิต การจดัแสดงสินคา้ การแข่งขนัการขาย และ

เคร่ืองมือขายอ่ืนๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพิ่มความพยายามในการขายของพนกังานขาย (Salesman) 

ผูจ้ดัจาํหน่าย (Distributors) และผูข้าย (Dealers) ให้ขายผลิตภณัฑย์ี่ห้อใดยีห่้อหน่ึง และเพื่อทาํให้

ลูกคา้ตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑย์ีห่้อนั้น ทาํให้การขายโดยใชพ้นักงานขายและการโฆษณาสามารถไป

ไดอ้ยา่งงดงามเพราะการส่งเสริมการขายเป็นการใหส่ิ้งจูงใจพเิศษ 

2. การส่งเสริมการขายเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงของการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่

ออกแบบขึ้นเพือ่กระตุน้การตอบสนองใหเ้ร็วขึ้นและเขม้ขน้ขึ้น 

3. การส่งเสริมการขายเป็นเคร่ืองมือระยะสั้นเพือ่กระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือหรือขายผลิตภณัฑ ์

4. การส่งเสริมการขายตามคาํนิยามของสมาคมการตลาดแห่งประเทศสหรัฐ อเมริกา กล่าว

ไวว้่าเป็นกิจกรรมที่กระตุน้หรือเร่งเร้าให้เกิดการซ้ือเร็วขึ้น เป็นกรกระตุน้เพื่อให้ตวัแทนจาํหน่าย

สามารถจาํหน่ายผลิตภณัฑไ์ดมากขึ้นและในขณะเดียวกนัก็ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจเร็วขึ้น 

ผลิตภณัฑ์มีแรงดึงดูดใจมากขึ้นในสายตาผูบ้ริโภคโดยไม่เก่ียวขอ้งกับการจา้งพนักงานขาย การ

โฆษณาหรือการเผยแพร่ใดๆ ทั้งส้ิน 

• ณัฐดนัย อ่วมชาํนาญไพร (2553, หน้า 10) กล่าวถึงเร่ือง ทาํให้เวบ็ไซตมี์ความน่าเช่ือถือ 

การทาํเวบ็ไซตข์องเรานั้นดูน่าเช่ือถือมีการขายสินคา้จริงไม่ไดข้ายสินคา้ลมสินคา้หลอกๆ โดยใชรู้ป

เป็นส่ือนาํ แต่เป็นร้านคา้ที่ขายสินคา้จริงๆ นัน่ก็คือ ใหคุ้ณนัน่ จดทะเบียนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ซ่ึง

จะมีส่วนช่วยใหเ้วบ็ไซตข์องเรานั้นมีความเช่ือถือเพิม่ขึ้นเป็น 100% เตม็ 

เน่ืองจากการจดทะเบียนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์นั้นผูซ้ื้อจะสามารถตรวจสอบช่ือและที่อยู่

จริงของผูท้ี่จดทะเบียนไดก้บัทางราชการ เพื่อเป็นการอุ่นใจไดว้่าถา้หากเจา้ของร้านเล่นตุกติกหรือ

เป็นมิจฉาชีพออนไลน์ คุณก็สามารถไปดาํเนินคดีได้เลย เราะสมัยน้ีร้านคา้บนโลกออนไลน์ก็มี
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การคา้สินคา้หลอกๆ ให้เห็นอยู่บา้งประปรายเช่นกนั แต่ร้านไหนที่มีคนฟ้องแจง้ตาํรวจหรือผูท้ี่

เก่ียวขอ้ง ร้านนั้นก็จะถูกปิดไปในที่สุด 

การที่จะทาํเวบ็ไซตข์องคุณนั้นมีความเช่ือถือ คุณจะตอ้งบอกรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัตวัคุณคือ เจา้ของร้าน, ที่อยู(่ถา้เป็นไปได)้, ช่ือ, โทรศพัท,์ อีเมล  เป็นตน้ส่ิงเหล่าน้ีจะบ่งบอกวดั

วา่ คุณนั้นขายสินคา้หรือบริการน้ีอยา่งจริงจงั รวมทั้งเป็นการเพิม่ความน่าเช่ือถือใหก้บัลูกคา้ท่ีจะมา

ซ้ือสินคา้ของคุณต่อไปไม่วา่ลูกคา้หนา้เก่าหรือหนา้ใหม่ก็ตาม 

• วริพสัย ์เจียมปัญญารัช (2553, หนา้ 38-40) กล่าวถึงเร่ือง การตดัสินใจ (Decision Analysis) 

ถือเป็นส่ิงสาํคญั เพื่อที่จะใชใ้นกระบวนการวางแผนในการบริหารโครงการต่างๆ ในการตดัสินใจ

จึงมีความจาํเป็น โดยทัว่ไปการตดัสินใจตอ้งพิจารณาทั้งด่านบวกและดา้นลบซ่ึงผลที่เกิดขึ้นหลัง

การตดัสินใจนั้นจะสามารถควบคุมไดท้ั้งหมด ควบคุมไดบ้า้ง และไม่สารถควบคุมไดเ้ลย (State of 

Nature) ซ่ึงสมารถอธิบายไดโ้ดยการใชต้ารางแสดงผลลพัธ์ (Payoff Table) การตดัสินใจจะตอ้งใช้

ขอ้มูล และความเขา้ใจในขอ้มูลรวมถึงความคาดหมายถึงผลลพัธ์ที่เกิดขึ้นหลงัจากไดต้ดัสินใจไป

แลว้ ดงันั้นการตดัสินใจจึงตอ้งมีกระบวนการที่รอบคอบก่อนการตดัสินใจ เพื่อที่จะให้ไดป้้าหมาย

คาดหวงัไว ้ดังนั้ น ความรู้ทางสถิติ ความน่าจะเป็นและกระบวน การคิดในการแข่งขัน จึงมี

ความสาํคญัเพือ่ที่จะไดข้อ้มูลที่ชดัเจนและแน่นอนป้องกนัการตดัสินใจที่ผดิพลาดใหไ้ดม้ากที่สุด 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

• บุณฑริกา นนัทิพงศ ์และกิตติพนัธ ์คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภค

กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหา นคร ศึกษาน้ีไดใ้ชข้อ้มูลปฐม

ภูมิ เป็นกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคที่ที่เคยซ้ือ/กาํลงัจะซ้ือสินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทั้งส้ิน 400 ราย 

การกาํหนดกลุ่มตวัอย่างผูว้ิจยัคาํนวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane กาํหนดความเช่ือมัน่ที่ 95% 

ความผิดพลาดไม่เกิน 5% โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากนั้นมีการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติ T (T-test) สถิติ F 

(One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ที่

ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05  จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นประชากร ศาสตร์ (เพศ อายุ อาชีพ 

การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้) ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตแตกต่างกนั และปัจจยัดา้นความไวว้างใจระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย 

มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั 
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• อมรรัตน์ ทนัมา (2558) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้สาํเร็จรูปของสุภาพสตรี ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ศึกษา

โดยทาํการวิจยัในเชิงปริมาณและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบ สอบถามจากผูห้ญิงท่ีอาศยัอยูใ่น

กรุงเทพมหานครที่ใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ จานวน 445 คน และมีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

แบบโควตา้ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจซ้ือ เส้ือ ผา้สําเร็จรูปออนไลน์โดยให้ความ 

สาํคญักบัภาพรวมของเคร่ืองมือการส่ือ สารการตลาด (ซ่ึง ประกอบดว้ยการโฆษณา การประชา 

สัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง) อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.82 

จากการวดัขนาดความสมัพนัธด์ว้ยค่าสถิติ Eta พบวา่ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ เส้ือ ผา้สาํเร็จรูปไม่มีความ 

สมัพนัธก์บัเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดยกเวน้โฆษณา ซ่ึงท่ีมีความสมัพนัธก์บัค่าใชจ่้ายในการซ้ือ

เส้ือ ผ้าสําเร็จรูปในระดับตํ่ า (0.165) และจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) จากการศึกษาพบว่าปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ เส้ือ ผา้สําเร็จรูป

ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ต และจาํนวน

คร้ัง ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเขา้ชมสินคา้ผ่านเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตวัอยา่งยงัให้ขอ้เสนอแนะว่า 

ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญัในเร่ืองการรับประกนั รายละเอียดเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑแ์ละราคา 

ความน่าเช่ือถือในการทาํธุรกรรมทางการเงิน ระยะเวลาการจดัส่ง และช่องทางติดต่อกบัผูป้ระกอบ 

การเพือ่ใหผู้บ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือเส้ือ ผา้สาํเร็จรูปผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพิม่ขึ้น 

• นายธนธร โล่ห์จินดา (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํธุรกรรมใน

ธุรกิจซ้ือขายออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขตจงัหวดันครปฐม ด้วย

เทคนิคการวดัพฤติกรรมเชิงเส้นแบบหลายกลุ่ม ศึกษาโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 

นักศึกษา ระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขต จงัหวดันครปฐมที่เคยทาํธุรกรรมในธุรกิจซ้ือขาย

ออนไลน์ จาํนวน 400 คนใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใชส้ถิติการ 

วเิคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุ่ม (Multinomial Logistic Regression) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมดา้น ความถ่ีในการซ้ือคือ แคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกอบดว้ย มีรูปภาพของสินคา้ มีรายละเอียดของสินคา้ครบถว้น และมีเคร่ืองมือช่วยคน้หาสินคา้

เวบ็ไซตมี์รายละเอียดการเปรียบเทียบราคา ประกอบดว้ย มีการแสดงราคาเปรียบเทียบ และมีการ

แสดง ราคากลางของสินคา้ที่จดัทาํโดยหน่วยงานกลางที่น่าช่ือ มีระบบวจิารณ์และให้คะแนนสินคา้

หรือบริการจากผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย มีระบบวจิารณ์และใหค้ะแนนสินคา้จากผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้จาก

เว็บไซต์ รวมไปถึงการมีเคร่ือง หมายรับรองความน่าเช่ือถือ ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (Trustmark) จากหน่วยงานกลาง ในดา้นของปัจจยัที่ส่งผลต่อรูปแบบการชาํระเงิน 

คือ มีเคร่ืองหมายรับรองความน่าเช่ือถือ ในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และปัจจยัที่
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ส่งผลต่อพฤติกรรมดา้นประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ ไดแ้ก่ แคตตาล็อก อิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบวิจารณ์

และให้คะแนนสินคา้จากผูบ้ริโภค อิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบวิจารณ์และให้คะแนนสินคา้จาก

ผูบ้ริโภค 

ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีเคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงไม่ทราบจาํนวน

ประชากรที่แน่นอน (Infinite population) 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่าง 

 ผูศึ้กษากาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเพือ่เป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรทั้งหมด โดยการคาํนวณ

ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ใช้สูตรการคาํนวณขนาดตวัอย่างของ WILLIAM G. COCHRAN (ความ

เช่ือมั่น 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับไม่เกิน 5%) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่ทาํการศึกษา คือ 384 

ตวัอยา่ง โดยเผือ่การสูญเสียของแบบสอบถามอีก 16 ชุด รวมทั้งส้ิน 400 ชุด การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ผู ้

ศึกษาใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) ตามที่ไดก้าํหนดไว ้

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษานาํคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบไปวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการอธิบายถึงคุณลกัษณะต่างๆ 

ของตวัแปร ทั้งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามไดแ้ก่ (1) ตวัแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variables) 

สถิติที่ ใช้ ความถ่ี (Frequency)และร้อยละ (Percentage) (2)  ตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative 

Variable) สถิติที่ใช้ ค่าเฉล่ีย (Mean), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), ค่าต ํ่าสุด 

(Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่ม

ประชากรตวัอยา่งที่ทาํแบบทดสอบปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลของตวัแปรอิสระท่ีเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

(Qualitative variables) ใช้ระดับของการวดัแบบระดับช่วงหรือระดับกลุ่ม (Nominal Scale) และ 

ระดบัอนัดบั (Ordinal Scale) และตวัแปรตามที่เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) โดย

ใช้ระดับของการวดัแบบระดับช่วงหรือระดับอันตรภาค (Interval Scale) และ ระดับอัตราส่วน 

(Ratio Scale) สรุปเป็นขอ้มูลจากกลุ่มประชากรตวัอยา่งไปอา้งอิงหรืออธิบายถึงกลุ่มประชากร โดย

สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน (1) ค่า T – Test ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย

ของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม (2) ค่า One – Way Analysis of Variance (F – Test) ใชใ้นการทดสอบความ

แตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว 
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สรุปผลงานวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 83.00 มีอายรุะหว่าง  20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 

49.25 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 67.50 อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนคิดเป็นร้อย

ละ 55.50 รายไดต้่อเดือนอยูท่ี่  10,000 - 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.25 และรองลงมา 15,001 - 

20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.00 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 72.50  

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายคิดเป็น

ร้อยละ 54.25 เคยชาํระค่าสินคา้ในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ังในราคาที่ต ํ่ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

68.00 และการสั่งซ้ือแต่ละคร้ังส่วนใหญ่ไม่เคยต่อรองราคาหรือขอส่วนสดใดๆ เลย คิดเป็นร้อยละ 

63.00 แต่เม่ือผูต้อบแบบสอบถามไปซ้ือสินคา้ที่หน้าร้านจะมีการต่อรองราคาหรือขอส่วนลดบา้ง

บางคร้ังคิดเป็นร้อยละ 58.75 ส่วนช่องทางการสัง่ซ้ือสินคา้จะสั่งผา่นช่องทาง Facebook คิดเป็นร้อย

ละ 57.50 ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะมีการสืบคน้หาร้านคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 45.25 และ

จะตดัสินใจซ้ือสินคา้เม่ือมีความตอ้งการสินคา้คิดเป็นร้อยละ 84.75 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่จาํเป็นที่จะหาขอ้มูลของผูข้ายหรือขอ้มูลอ่ืนๆ ของทางร้านเพิ่มเติมโดยคิด

เป็นร้อยละ 74.00 และส่วนใหญ่ที่เคยสัง่ซ้ือสินคา้ไม่เคยถูกหลอกลวงจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์คิด

เป็นร้อยละ 89.75 และเม่ือมีความตอ้งการสินคา้ประเภทเดิมจะกลบัไปซ้ือสินคา้ที่ร้านเดิมคิดเป็น

ร้อยละ 55.25  

 ผลการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ พบวา่ ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์นั้น ผูซ้ื้อตดัสินใจ

ซ้ือเพราะความสะดวกสบายและประหยดัเวลาในการสัง่ซ้ือสินคา้ คิดเป็น 4.18 คะแนน รองลงมาคือ

มีจาํนวนร้านคา้ที่หลากหลาย คิดเป็น 4.13 คะแนน ความหลากหลายของสินคา้และรูปแบบสินคา้

คิดเป็น 4.00 คะแนน และปัจจยัที่ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์น้อยที่สุดคือ ราคาที่ถูกกวา่

ราคาตลาดคดิเป็น 3.24 คะแนน 

อภิปราย  

 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัตามสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อมรรัตน์ ทนัมา (2558) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการ

ส่ือสารการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปของสุภาพสตรี ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ : 

กรณีศึกษากรุงเทพมหานครศึกษาโดยทาํการวิจัยในเชิงปริมาณและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
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แบบสอบถามจากผูห้ญิงที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ เส้ือ ผา้สาํเร็จรูปไดแ้ก่ สถานภาพสมรส อาย ุ

ระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ต และจาํนวนคร้ัง ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเขา้ชมสินคา้

ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ กลุ่มตวัอยา่งยงัใหข้อ้เสนอแนะวา่ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัใน

เร่ืองการรับประกนั รายละเอียดเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑแ์ละราคา ความน่าเช่ือถือในการทาํธุรกรรม

ทางการเงิน ระยะเวลาการจดัส่ง และช่องทางติดต่อกับผูป้ระกอบการเพื่อให้ผูบ้ริโภคมีความ

ตอ้งการซ้ือเส้ือ ผา้สาํเร็จรูปผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพิม่ขึ้น 

 ส่วนเพศ อาย ุอาชีพ และสถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ออนไลน์ เน่ืองจากการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นขึ้นอยูก่บัความตอ้งการของตวับุคคลซ่ึงคนทุกคนลว้น

มีความตอ้งการที่จะใชผ้ลิตภณัฑอ์ยูแ่ลว้ และเน่ืองจากคนในปัจจุบนัส่วนใหญ่มีการใชโ้ซเชียลเป็น

ประจาํทุกวนัอยูแ่ลว้ ดงันั้นการโฆษณาการจาํหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆ ก็สามารถทาํ

ใหง่้ายต่อการสัง่ซ้ือสินคา้ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ราคา มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัตามสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นายฤทธ์ิฤชา ชาญเช่ียว (2556) ศึกษาเร่ือง รูปแบบกลยทุธ์ในการ

ดาํเนินธุรกิจของผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพและความงามผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลการศึกษา

พบว่า (1) รูปแบบและลกัษณะธุรกิจเป็นแบบเจา้ของคนเดียวท่ีมีรูปแบบการจาํหน่ายแตกต่างกัน

เอกลกัษณ์เป็นผลิตภณัฑเ์พื่อผวิขาวใสในรูปหลายแบบ (2) กลยทุธ์ทางการตลาดคือ เป็นผลิตภณัฑ์

เพื่อผิวขาวใสราคา 300-500 บาท ช่องทางการจาํหน่ายหลกัคือ เฟสบุ๊ก มีการส่งเสริมการขายแบบ

บอกต่อ โดยผูข้ายเป็นเหมือนพรีเซนเตอร์สินคา้ (3) ปัจจยัแห่งความสาํเร็จคือลูกคา้ คุณภาพ และ

ราคา (4) พฤติกรรมการซ้ือพบวา่ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัโปรโมชัน่ มีความถ่ีในการซ้ือคือเดือน

ละคร้ังโดยมองวา่เป็นเหมือนผลิตภณัฑท์ัว่ไปท่ีมีมาตรฐานการผลิต และอิทธิพลในการซ้ือคือผูข้าย

และขอ้มูล (5) ผลกระทบที่ลูกคา้ไดรั้บ ผลดีคือลูกคา้ไดรั้บของดีราคาสมเหตุสมผล ส่วนผลเสียคือ

บุคคลรอบขา้งส่งผลต่อสภาพจิตใจลูกคา้ และลูกคา้บางส่วนมีปัญหาสภาพผวิเล็กนอ้ย 

 ส่วนผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ออนไลน์ เน่ืองจากความตอ้งการผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทนั้นก็ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการหรือ

ความจาํเป็นในแต่ละช่วงเวลาของบุคคลซ่ึงบุคคลหน่ึงอาจจะมีความตอ้งการสินคา้มากกว่าหน่ึง

ประเภท ส่วนช่องทางการจาํหน่ายหรือการติดต่อนั้นในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ต เล่น

โซเชียลกนัอยา่งทัว่ถึงอยูแ่ลว้ ดงันั้นก็เป็นการง่ายที่สามารถเขา้ถึงร้านคา้และตกลงสั่งซ้ือสินคา้ได้
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โดยสะดวก และการส่งเสริมการตลาดก็แทบจะไม่มีผลเลยเพราะส่วนใหญ่เม่ือผูบ้ริโภคมีความ

ตอ้งการสินคา้ก็จะสืบคน้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตเพือ่สัง่ซ้ือสินคา้ที่ตอ้งการ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือและความภกัดี ไม่มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจออนไลน์ เน่ืองจากความน่าเช่ือถือนั้นลูกคา้ส่วนใหญ่ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้แต่ละ

ร้านไดมี้การสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ ของร้านคา้เพื่อให้แน่ใจระดบันึงก่อนอยูแ่ลว้ว่าจะไดรั้บสินคา้จริง 

และส่วนความภกัดีเม่ือผูบ้ริโภคเคยสัง่ซ้ือสินคา้และไดรั้บสินคา้ที่พงึพอใจ เม่ือใดที่ผูบ้ริโภคมีความ

ตอ้งการสินคา้ประเภทเดิมก็จะมีการกลบัมาสั่งซ้ือซํ้ าร้านคา้เดิมเพราะความคุน้เคย รวมถึงคุณภาพ

ของผลิตภณัฑท์ี่เคยไดรั้บนั้นสามารถสร้างความพงึใจใหผู้บ้ริโภคได ้
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้ามือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 

Decision Making of Consumers Toward Buying Used Clothing in Bangkok and 

Vicinity 

อารยา โคมทัซึซะกิ 

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

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาความแตกต่าง

ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลา ดที่ มีผลต่อการ ตัดสิน ใจซ้ือ เ ส้ือผ้า มือสอง ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล    3) เพือ่ศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ค่านิยม ที่มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่ม

ตวัอยา่ง คือ บุคคลที่สนใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยไม่จาํกดัเพศ

และสถานภาพ จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูล 

สถิติพรรณนาที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค่าสูงสุด และค่าต ํ่าสุด ส่วนสถิติอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ  F-test  

ANOVA ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05ในการหาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคเป็นเพศชาย สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 26-35 ปี มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน /ลูกจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,000- 30,000 

บาท ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคาใน

ระดบัมากที่สุด ให้ความสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางจาํหน่าย ส่งเสริมการขาย

รวมไปถึงขอ้มูลข่าวสารในระดบัมาก ดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสอง พบว่า ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเส้ือผา้มือสอง ดว้ยเหตุผลเพราะราคาถูก เป็นความช่ืนชอบส่วนตวั เป็นแบรนด์ที่

ชอบ และหาซ้ืนไม่ได้ขาดตลาดโดยมีการตัดสินใจซ้ือด้วยตนเอง ส่วนใหญ่ไปเลือกซ้ือท่ี

ห้างสรรพสินคา้ และสั่งซ้ือจากร้านคา้ออนไลน์ ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการวิจยัคือดา้นผลิตภณัฑ์

ผูป้ระกอบการควรจะตอ้งมีการตรวจสอบในเร่ืองของความสะอาด สุขอนามัยของสินค้าหรือ

ผลิตภณัฑอ์ยูเ่สมอ ดา้นราคาผูป้ระกอบการควรมีการติดป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน และควรตั้งราคาให้

เหมาะสมกับคุณภาพและเหมาะสมกับยี่ห้อ ด้านช่องทางจาํหน่ายควรเลือกทาํเลที่ตั้ งที่มีความ

สะดวกและง่ายต่อการเดินทาง มีพื้นท่ีสะอาด และดา้นส่งเสริมการตลาดผูป้ระกอบการควรมีการให้

ของแถมเม่ือผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้จาํนวนมาก 

คาํสําคญั: อิทธิพล ตดัสินใจ เส้ือผา้มือสอง ผูบ้ริโภค 
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Abstract 

 The objectives of this study were to study 1)  The difference of personal factors affecting 

decision making toward buying used clothing in Bangkok and vicinity 2) The difference of 

marketing factors affecting decision making toward buying used clothing in Bangkok and vicinity 

3) The others factors  such as value affecting decision making toward buying used clothing in 

Bangkok and vicinity. 

 The study used the process of collecting the primary data by using 400 questionnaires. The 

statistical approach used in this study composed of the descriptive statistics by using frequency, 

percentage, mean, and standard deviation and inferential statistics by using t-test and F-test 

ANOVA. 

 The study showed that most consumers were male and single. The range of age between 

26-35 years old and their occupation were company officer. Education level of respondents is a 

bachelor degree and monthly income between 15,000-30,000 baht. The respondents rated the most 

important marketing factors were product and price, for the important factors were place and 

promotion respectively. Additionally, consumer’s behaviors in term of reason of buying used 

clothing focus on cheap price, brand and convenience. The most respondents buy used clothing at 

a shopping mall and an online shopping.  The suggestions of this study for the marketing factors 

aspect were as follows; product was clean and good quality, price was reasonable and price tag be 

shown clearly, place was convenient location and promotion was to get a gift or premium. 
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บทนํา 

เคร่ืองนุ่งห่ม ถือเป็น  1 ใน 4 ปัจจยัพื้นฐานของมนุษยเ์พื่อใชใ้นการดาํรงชีวิต มีไวใ้ชเ้พื่อ

สวมใส่ปกป้องร่างกายจากสภาพอากาศ สภาพแวดลอ้มให้ความสะดวกสบาย เคร่ืองนุ่งห่มยงัรวม

ไปถึงการแสดงให้เห็นถึง สังคม วฒันธรรม แนวความคิด และรสนิยมของผูส้วมใส่อีกด้วย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปัจจุบนั พฤติกรรมการดูแลตวัเองของคนไทยไดมี้การเพิม่ขึ้นไปอยา่งต่อเน่ือง 

มีความสนใจภาพลกัษณ์แฟชัน่ การแต่งกาย เขา้ถึงทุกคนทุกระดบั และปัจจุบนั กระแสโลกาภิวตัน์ 

การพฒันาเทคโนโลย ีการติดต่อส่ือสาร การคมนาคม มีผลอยา่งมากในการเช่ือมต่อโลกเขา้ดว้ยกนั 

ทาํให้เกิดผลต่อกระแสแฟชัน่ กระแสนิยม การเขา้ถึงแหล่งข่าวสารต่างๆ รสนิยม หรือค่านิยมของ

ตวัแต่ละบุคคล  

ประเทศไทยถือเป็นประเทศหน่ึงที่มีการพฒันาเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคมและวฒันธรรม เร่ิมกา้วสู่ความเป็นทนัสมยัและเป็นสังคมอุตสาหกรรมกนัมากขึ้น 

ทาํใหภ้าพรวมของ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงและมีความกา้วหน้าทาง

เศรษฐกิจอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงสร้างการผลิต การกระจายรายไดท่ี้กาํลงัขบัเคล่ือนเขา้มา

แทนท่ีการผลิตแบบเกษตรกรรมและจะขยายจากตวัเมืองสู่ชนบท การเปล่ียนแปลงดงักล่าว มีทั้ง

ขอ้ดีและขอ้เสียส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติประชากร ทาํใหว้ถีิชีวติของคนในสงัคมเปล่ียนแปลงไปตาม

วถีิชีวติแบบใหม่ ภายใตอิ้ทธิผลวฒันธรรมสมยัใหม่ อาทิเช่น การบริโภคนิยม ทศันคติ ค่านิยม เป็น

ตน้ 

ปัจจุบนัเศรษฐกิจประเทศไทยอยูใ่นสภาวะซบเซา อาจจะเน่ืองจากผลของราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่ม

สูงขึ้นส่งผลให้ตน้ทุนของสินคา้สูงขึ้น ราคาสินคา้ต่างๆจึงสูงขึ้นไปดว้ย ไม่ว่าจะเป็นสินคา้อุปโภค

บริโภคยอ่มส่งผลให้ค่าครองชีพของประชากรสูงขึ้นและรายไดไ้ม่เพียงพอที่จะใช้ในการใช้จ่าย

จบัจ่ายใชส้อยสินคา้ต่างๆไดใ้นชีวติประจาํวนัไดไ้ม่มากนกั ดงันั้นการเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองจึงเป็น

อีกวธีิหน่ึงที่จะช่วยลดค่าใชจ่้ายของประชาชนลงไดเ้น่ืองจากเส้ือผา้มือสองเป็นสินคา้ท่ีมีราคาถูก มี

ความหลากหลาย ไม่วา่จะยคุสมยัไหน ถึงแมว้า่สินคา้ชนิดนั้นจะผา่นการใชง้านมาแลว้ แต่ยงัสภาพ

ที่ดีสามารถใชง้านไดอี้กทาํให้ผูท้ี่ตอ้งการเส้ือผา้ในแบบ รสนิยม แฟชัน่ ตรายีห่้อ รุ่นนิยม ก็หันมา

บริโภคเส้ือผา้มือสองแทน รวมไปถึงผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย ก็สามารถช้ือเส้ือผา้มือสองไดเ้ช่นกนั 

สําหรับการวิจยัในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองใน

กลุ่มตวัอยา่งของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล เน่ืองจากกลุ่มประชากรกลุ่มน้ี

เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผูว้ิจยัสามารถเขา้ถึงไดง่้าย โดยประชากรกลุ่มน้ีมีการดาํเนินชีวิต มีความรู้และ

ความคิด ทศันคติและสงัคมที่หลากหลายรวมถึงมีแนวคิด การตดัสินใจ ที่น่าสนใจอีกดว้ย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้

มือสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ค่านิยม ที่มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลกบัการตดัสินใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสอง

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกนัมีผลกบัการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ

เส้ือผา้มือสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

3. ปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ แวดลอ้มอ่ืนๆ และ ค่านิยม มีผลกบัการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ

เส้ือผา้มือสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ กลุ่มประชากรที่เลือกเลือกซ้ือ

เส้ือผา้มือสองในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน  

2. ขอบเขตเน้ือหาที่ศึกษา ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ปัจจัยอ่ืนๆได้แก่ ปัจจัยแวดล้อมต่อร้านค้าเส้ือผา้มือสอง และ ค่านิยม ที่มีผลกับการ

ตดัสินใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

3.  ระยะเวลาการศึกษา เร่ิมตน้วนัท่ี 15 ตุลาคม 2559 ส้ินสุดวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2559 
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กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ของงานวิจัย 

1. ร้านขายเส้ือผา้มือสองสามารถนําผลการวิจัยปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลกับการ

ตัดสินใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ปรับปรุงพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้มากที่สุด เพื่อให้สามารถแข่งขนั

กบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

-รายได้  

-สถานภาพ  

 

  
  

  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมการการตลาด 

-การบริการ  

- ขอ้มูลข่าวสาร  

-บุคคลากร  

ปัจจัยอ่ืนๆ 

- ปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆที่มีผลในการ  

ตดัสินใจ 

-ค่านิยมในการตดัสินใจ  

 

 

การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล 
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2. ร้านขายเส้ือผา้มือสองสามารถนาํผลวิจยัปัจจยัประสมทางการตลาดที่มีผลกบัการ

ตดัสินใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพือ่การ

สร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ และสามารถนาํเอาขอ้มูลที่ไดรั้บไปปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้

เกิดเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดหรือพฒันาให้สามารถแข่งขนักบั

คู่แข่งขนัได ้

3. ร้านขายเส้ือผา้มือสองสามารถนาํผลวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นแวดลอ้ม

อ่ืนๆ ค่าความนิยม ที่มีผลกบัการตดัสินใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล นาํไปเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดความภกัดีต่อการซ้ือเส้ือผา้มือสอง

ของร้านคา้ 

แนวคดิ ทฤษฎี  

แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ,นภวร ชลประเสริฐ และธงชยั สินติวงษ์ ) 2546)  ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัส่วน

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Personal Factors Influencing Consumer) ว่าการตดัสินใจ

ของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนด้านต่างๆ ไดแ้ก่ อาย ุวงจรชีวิต ครอบครัว 

รายได ้การศึกษา และรูปแบบการดาํรงชีวติ ดงัน้ี 

 1. อาย ุ  อายทุี่แตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑท์ี่แตกต่างกนั การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค

ตามอายปุระกอบดว้ย กลุ่มอายกุ่อนเขา้โรงเรียน ช่วงเขา้โรงเรียน ช่วงวยัรุ่น ช่วงอาย ุ10-25 ปี ช่วง

อาย ุ40-65 ปี และช่วงอาย ุ65 ปี ขึ้นไป 

 2. ขั้นตอนวฎัจกัรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนชีวติของบุคคลใน

ลักษณะของการมีครอบครัว การดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงที่มีอิทธิพลต่อความตอ้งการ

ทศันคติและค่านิยมของบุคคลทาํใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือที่แตกต่าง

กนั 

 3. อาชีพ อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความตอ้งการสินคา้และบริการท่ี

แตกต่างกนั เช่น ขา้ราชการจะซ้ือชุดทาํงานและสินคา้ท่ีจาํเป็น ประธานกรรมการบริษทัและภรรยา

จะซ้ือเส้ือผา้ราคาสูง หรือตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงนกัการตลาดจะศึกษาวา่ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯมีบุคคลใน

อาชีพไหนสนใจ เพือ่ที่จะจดักิจกรรมทางการตลาดใหส้นองความตอ้งการใหเ้หมาะสม 

 4. รายได้   หรือโอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคล จะกระทบต่อสินค้าและบริการท่ีเขา

ตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย รายได ้การออมสินทรัพย ์อาํนาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 
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 5. การศึกษา การศึกษาเป็นตวัแปรที่สาํคญั ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดย

เช่ือว่าการศึกษานั้นทาํให้มีพฤติกรรมแตกต่างกนัออกไป โดยผูท้ี่มีการศึกษาสูงจะมีความสนใจใน

เร่ืองที่มีเหตุผลสนบัสนุน ทั้งน้ีเพือ่นาํมาประกอบการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

 6. รูปแบบการดํารงชีวิต   ประกอบด้วยกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็นแบบการ

ดาํรงชีวติขึ้นกบัวฒันธรรม ชั้นของสงัคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล 

แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2542 ) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ 

(Service mix) ของ Kotler ไวว้่า เป็นแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจที่ให้บริการ ซ่ึงจะไดส่้วนประสม

การตลาด (Marketing mix) หรือ 7Ps ในการกาํหนดกลยทุธก์ารตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด้ 

คือ ส่ิงที่ผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้ และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งไดแ้ละผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้ง

ไม่ได ้

 2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา ลูกคา้จะตดัสินใจ

ซ้ือ ดงันั้นการกาํหนดราคาการใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจนและง่าย

ต่อการจาํแนกระดบับริการที่ต่างกนั 

 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดล้อม 

ในการนําเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ

บริการที่นาํเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพจิารณาในดา้นทาํเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการนาํเสนอบริการ 

(Channels) 

 4. ด้านส่ง เสริมการตลาด (Promotion) เ ป็น เค ร่ืองมือหน่ึงที่ มีความสําคัญในการ

ติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ

พฤติกรรมการใชบ้ริการและเป็นกุญแจสาํคญัของการตลาดสายสมัพนัธ ์

 5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม

การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง เป็นความสัมพนัธ์

ระหว่างเจา้หน้าที่ผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่างๆขององค์กร เจา้หน้าที่ตอ้งมีความสามารถ มี

ทศันคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา

สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
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 6. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) 

เป็นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้ง

ทางดา้นกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพือ่สร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกาย

สะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการให้การบริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์

อ่ืนๆที่ลูกคา้ควรไดรั้บ 

 7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิการและงานปฏิบติัใน

ดา้นการบริการที่นาํเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการ เพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543, หน้า 112  (ก ล่าวว่า พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง 

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย บุคคลและครอบครัวที่ทาํการซ้ือสินคา้ และบริการเพื่อ

การบริโภคส่วนตวั ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยเหล่าน้ีทั้งหมดรวมกนัเป็นตลาดเพือ่ผูบ้ริโภค 

เรวตัร์ ชาตรีวศิิษฎ (2553, หนา้ 1) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคคอื การกระทาํหรือการแสดงออก

ของมนุษยท์ี่ปรากฏออกเป็นการกระทาํดงักล่าวน้ี จะมีกระบวนการของส่ิงของต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํกบัอยูจ่ากภายในตวับุคคลนั้นๆ เสมอ กล่าวคือ จะมีกลไกของการกาํกบัสั่งการจากความนึกคิด 

และความรู้สึกที่มีอยูภ่ายในชีวิตประจาํวนัของมนุษยท์ุกคน การกระทาํของแต่ละคนจะมีของตน

ตลอดเวลา จะมีส่ิงที่ยึดถือต่างๆ ภายในความคิดของคน (Frame of mind) อยู่เอง และจาํรับเอา

เร่ืองราวต่างๆ (Sensation) จากภายนอกเขา้มาไดต้ลอดเวลาอีกดว้ย การตดัสินใจกระทาํการต่างๆ 

ของเขาที่ปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆ ยอ่มจะอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัของส่ิงเหล่าน้ีทั้งส้ิน  

วิธีดําเนินการวิจัย       

บุคคลที่สนใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยไม่จาํกดัเพศ

และรายไดจ้าํนวน 400 คน เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนที่แน่นอน จึงไดใ้ชว้ิธีการคาํนวณโดยใชสู้ตร

ของ ใช้สูตรการคาํนวณขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane  (ความเช่ือมั่น 95% ความผิดพลาดที่

ยอมรับไดไ้ม่เกิน 5% จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามเร่ือง การตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสอง

ในในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยแบ่งเคร่ืองมือในการวจิยัออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
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ส่วนที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการขาย การบริการหลงัการขาย ขอ้มูลข่าวสาร บุคลากร มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ(Checklist) 

ส่วนที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่  ปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ   ค่านิยมที่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้มือสอง  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) 

ส่วนที่ 4 แบบขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล  แบบมาตรประมาณค่ (Rating Scale  ) 5 ระดบั โดยกาํหนดความหมายของคะแนนเป็น 5 

ระดบั  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลทุติยภูม ิจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากงานวจิยัในอดีตที่เก่ียวขอ้งกบัเส้ือผา้มือสอง ความ

พึงพอใจในการใชเ้ส้ือผา้มือสอง ส่วนประสมทางการตลาดเก่ียวกบัเส้ือผา้มือสอง เป็นการเก็บรวบ

รมขอ้มูลจากเอกสารวชิาการ วารสาร ส่ิงพมิพ ์และขอ้มูลที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

ข้อมูลปฐมภูมิ  ผูว้ิจยัดาํเนินการโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามด้วย

ตนเอง  

การวิเคราะห์ข้อมูล     สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)โดยใชส้ถิติพื้นฐานไดแ้ก่ 

 1. ค่าความถ่ี (Frequency)ใชใ้นการแจกแจงความถ่ีแบบที่ใชก้บัขอ้มูลที่มีจาํนวนลกัษณะที่

เป็นไปไดท้ั้งหมด เช่น จาํแนกตามเพศ คือ ชาย หญิง เป็นตน้ 

 2. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เพือ่ใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลในแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

 3. ค่าเฉล่ีย (Mean)  เพือ่ใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลในแบบสอบถามในส่วนที่ 4  

 4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)สาํหรับขอ้มูลของแบบสอบถามใน

ส่วนที่ 4  

 5. การหาค่าต ํ่าสุด(Min) สาํหรับขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 4 

 6. การหาค่ามากสุด(Max) สาํหรับขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 4 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic ) โดยใชส้ถิติไดแ้ก่ 

 1.  ค่า t-test ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม  

 2.  ค่า One-Way Analysis of Variance (F-test) ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่าง

คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งที่มากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
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ผลการการศึกษาและอภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยั

อ่ืนๆ ที่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ 

ปริมณฑล ผลการศึกษาคน้ควา้สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ส่วนที1่ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา รายได้

ต่อเดือน อาชีพ สถานภาพ ของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ผลการวจิยัพบวา่เป็นดงัต่อไปน้ี 

 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เป็นเพศชาย จาํนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25  มี

อายรุะหวา่ง 26-35 ปี  จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25  สถานภาพ โสด จาํนวน 271 คน คิดเป็น

ร้อยละ 67.75  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25  มีอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน /ลูกจา้ง  จาํนวน 184  คนคิดเป็นร้อยละ 6.004  มีรายไดใ้นช่วง 15 , 000-30 , 000 บาท 

จาํนวน 183 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.75  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

 1. ด้านราคา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง โดยให้

ความสําคัญกับราคาที่เหมาะและสอดคล้องกับรายได้ เฉล่ียเท่ากับ 66.25 รองลงมาคือ ราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพ เฉล่ียเท่ากบั 9.25 

 2. ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจเส้ือผา้มือสองโดยการให้

ความสาํคญัในดา้นที่เป็นแบบแฟชัน่ที่ทนัสมยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 45.25 รองลงมาคือ เป็นเส้ือผา้แบ

รนดเ์นมที่นิยม เฉล่ียเท่ากบั 28.50 

 3. ด้านข้อมูลข่าวสาร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจเส้ือผา้มือสอง โดยให้

ความสาํคญักบัขอ้มูลข่าวสารจาก โฆษณาทาง Internet มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 43.50 รองลงมาคือ นิตยสาร 

เฉล่ียเท่ากบั 20.25 

 4. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง 

โดยให้ความสําคญักับสถานที่ตั้งร้าน ตามร้าคา้เปิดทา้ยทัว่ไป มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 42.25 น้อยที่สุด 

ตลาดนดั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 15.25    

 5. ดา้นการส่งเสริมการขาย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง โดย

ใหค้วามสาํคญักบัขอ้เสนอพเิศษดา้น มีของแถม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 25.25 รองลงมาคือการสะสมยอด

ซ้ือเพือ่แลกเป็นเงินสด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 20.75 

 6. ด้านบุคลากร ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้ามือสอง โดยให้

ความสาํคญักบับุคลากรที่ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 41.00 รองลงมาคือพนักงานมี

อธัยาศยัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 29.25 
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 7. ดา้นการบริการหลงัการขาย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง 

โดยให้ความสาํคญักบัการเปล่ียนสินคา้ไดภ้ายใน 7 วนัโดยสินคา้มีภาพสมบูรณ์  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

44.75 รองลงมาคือการคืนสินคา้ไดภ้ายใน 7 วนัโดยสินคา้มีภาพสมบูรณ์  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 38.50 

ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยอ่ืนๆ 

 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง เพราะ ปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ 

คือ ราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 53.50 และ มีค่านิยม เพราะความช่ืนชอบส่วนบุคคล  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

47.25 

ส่วนที ่4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยอ่ืนๆ 

 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล นั้น เพราะมีราคาตํ่ากว่าเส้ือผา้ใหม่ ค่าเฉล่ีย 4.53 ค่าสูงสุด 5.00 ค่าต ํ่าสุด 1.00 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 รองลงมา เพราะราคาเหมาะสมกับคุณภาพและการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.23 

ค่าสูงสุด 5.00 ค่าต ํ่าสุด 1.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 และน้อยที่สุด เพราะแบรนด์ที่ท่านพึง

พอใจ ค่าเฉล่ีย 3.47 ค่าสูงสุด 5.00 ค่าต ํ่าสุด 1.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.12  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุทธาสินี แก้วขอด  )2553 ( ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้มือสอง มี

วตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ สินคา้มือสองและปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคสินคา้มือ

สอง โดยไดท้าํการสาํรวจโดยใช ้แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิด ใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 300 

กลุ่มตวัอยา่ง และใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล ทั้งน้ีผลการวิจยันาํเสนอออกเป็น 3 

ตอนดงัน้ี 

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ จากแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 300 คน 

ส่วนใหญ่มีอายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 อาชีพของผูป้ กครอง 

ส่วนใหญ่ คือ อาชีพรับราชการหรือรัฐวสิาหกิจ ผูป้กครองมีรายได ้ 30,001-40,000 บาทต่อเดือน  

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้มือสอง พบวา่การซ้ือสินคา้มือสองของ ส่วนใหญ่จะมี จาํนวนคร้ังโดยเฉล่ีย

ในการซ้ือสินคา้ที่ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้มือสองกบัเพือ่น โดยใช ้เงินซ้ือในแต่ละคร้ัง 

50-100 นิยมซ้ือสินคา้มือสองประเภทเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป้า เคร่ืองประดบั ฯลฯ พบวา่ส่วนใหญ่ซ้ือ

สินคา้มือสองใน Internet โดยทราบแหล่งซ้ือขายสินคา้มือสองจากเพื่อน สินคา้มือสองท่ีมีราคาถูก

เป็นส่วนสาํคญัที่เป็นเหตุจูงใจในการซ้ือของกลุ่มตวัอยา่ง และมกัซ้ือ ในช่วงดน้เดือน 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคสินคา้มือสอง คือ ด้านผลิตภณัฑ์โดยมีรูปแบบให้เลือก

หลากหลาย ดา้นราคา โดย ราคาเหมาะสมกบัสินคา้และต่อรองราคาได ้ดา้นสถานท่ี ท่ีตั้งง่ายต่อการ

ซ้ือ ดา้นการส่งเสริม การตลาด มีส่วนลดราคา ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มี
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สภาพแวดล้อมของร้าน ที่ดี ด้านบุคลากร มีมนุษยส์ัมพนัธ์ของผูข้ายและความเอาใจใส่ในการ

บริการ 

พรรณวดี ปริญญาเมธี )2553(  ไตท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ 

มือสองของ เม่ือทาํการสาํรวจเสร็จแลว้พบว่าจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 150 คน เป็นเพศชายจาํนวน 76 

คน และเป็นเพศหญิงจาํนวน 74 คน จะเห็นไตว้่าเพศชาย มีการเลือก ซ้ือสินคา้มือสองมากกว่าเพศ

หญิง กลุ่มตวัอย่างมีความสนใจสินคา้มือสองในระดับปานกลาง คือ 50.67  % อาจจะเป็นเพราะ

สินคา้มือสองเป็นสินคา้ที่ผา่นการใชง้านมาแลว้ ทาํใหร้ะดบัความพงึ พอใจมีไม่มากเตม็ที่ นกัศึกษา

ส่วนใหญ่ชอบเลือกซ้ือรองเทา้มือสองมากที่สุด รองลงมาคือกระเป้า และเส้ือผา้ ซ่ึงส่วนมากมกัจะ

ซ้ือสินคา้ที่เป็น Brand name เน่ืองจากของจริงของแทมี้ราคาแพง ราคา ไม่เหมาะกบันักศึกษา และ

รองลงมาคือ ซ้ือสินคา้ที่ไม่มียีห่้อและ copy brand name สถานที่ที่กลุ่ม ตวัอยา่งไปเลือกซ้ือสินคา้

มากที่สุดคือ สถานที่อ่ืนๆ เช่น ตลาดโรงเกลือ ตลาดจตุจกัร แถวศาลา กลางจงัหวดัเชียงใหม่ ตลาด

มาแลง เป็นตน้ รองลงมาคือ ตลาดหนา้มอ ตลาดรินคาํ ส่วนผูท่ี้มี อิทธิพลในการเลือกซ้ือหรือผูช่้วย

ในการตดัสินใจมากที่สุดคือ เพือ่น รองลงมาคือแฟนกบัตดัสินใจ ดว้ยตวัเอง ความถ่ีในการซ้ือสินคา้

มือสองจะอยูป่ระมาณมากกว่า 3 เดือนต่อการซ้ือหน่ึงคร้ังและมี ความยนิดีที่จะจ่ายประมาณ 200-

500 บาท ปัจจยัที่สําคญัที่สุดคือ ปัจจยัทางด้านผลิตภณัฑ์และปัจจัย ทางด้านราคา เน่ืองจากว่า

จาํกดันกัศึกษามีรายไดท้ี่  ทาํใหพ้วกเขาตระหนกัถึงขีดจาํกดัของตนเองวา่ ควรจะจดัสรรเงินอยา่งไร

ให้เหมาะในการดาํรงชีวิต จากการเลือกซ้ือ /การใชสิ้นคา้มือสอง พบว่า มีความพึงพอใจในการใช้

สินคา้มือสองในระดบัปานกลาง และพวกเขาคิดว่าสินคา้มือสองมีความแตกต่างจากสินคา้มือหน่ึง

ภณัฑ์ทั้งทางดา้นตวัผลิต ดา้น คุณภาพ และดา้นราคา 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล  

 ควรปรับปรุงให้ผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในด้านของ

เส้ือผา้ที่ทนัสมยั เส้ือผา้ที่หาได้ยากหรือผลิตมาน้อยช้ิน ราคา คุณภาพ ความสะอาดของเส้ือผา้ มี

รูปแบบที่หลากหลาย  เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุระหว่าง 26-35 ปี    ศึกษา

ระดบัปริญญาตรี   มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน /ลูกจา้ง    มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15 , 000-30 , 000 

บาท  และมีสถานภาพ โสด  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด   

 ด้านราคา ของเส้ือผา้มือสอง ผูป้ระกอบการควรจดัให้มีเส้ือผา้มือสองหลายระดับราคา 

โดยเฉพาะราคาเส้ือผา้มือสองที่เหมาะและสอดคลอ้งกบัระดบัรายได ้ที่ตรงกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองเน่ืองจากมีราคาที่เหมาะและสอดคลอ้งกบั
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รายได ้ทั้งน้ีผูป้ระกอบสามารถใชร้าคาเป็นจุดแขง็ในการทาํการตลาดกบัใหม่ โดยเน้นไปท่ีราคาที่

หลายหลายระดบัตามแต่ผลิตภณัฑไ์ด ้ ด้านผลิตภัณฑ์ ของเส้ือผา้มือสอง ผูป้ระกอบการควร

ตระหนกัถึงเร่ืองของความทนัสมยัของเส้ือผา้ และ ตอ้งอยูใ่นสภาพที่สมบูรณ์ เน้ือผา้มีลกัษณะพเิศษ 

รวมไปถึงสีของเน้ือผา้ยงัคงสดใหม่อยูไ่ม่เก่าจนเกินไป เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัในเร่ือง

แฟชัน่ที่ทนัสมยั 

 ด้านข้อมูลข่าวสาร ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัในดา้นขอ้มูลข่าวสารของตวัเส้ือผา้ใน

ส่ือโฆษณาทาง Internet ซ่ึงเป็นส่ือท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงและใหค้วามสนใจในขอ้มูลข่าวสารมาก

ที่สุด 

 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัทาํเลท่ีตั้งร้านในแบบ ร้านคา้

เปิดทา้ยทัว่ไป ให้อยูใ่นทาํเลที่มีความสะดวกในการเดินทางไปเลือกชมสินคา้   เน่ืองจากผูบ้ริโภค

ให้ความสาํคญักบัทาํเลที่ตั้งของร้านคา้เปิดทา้ย จึงควรเน้นความรวดเร็วสะดวกในการเดินทางเพือ่

เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 

 ด้านการส่งเสริมการขาย ผูป้ระกอบการควรตระหนักถึงการให้ขอ้เสนอพิเศษ โปรโมชัน่ 

ส่วนลด และ ของแถม  แก่ผูบ้ริโภค โดยจดัใหพ้เิศษ เม่ือช้ือสินคา้ตั้งแต่ 2 ช้ินขึ้นไป และ มีของแถม 

สมนาคุณ เขา้ไปกับตวัสินคา้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการตดัสินใจ ซ่ึงจากการตอบแบบสอบถาม

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินซ้ือเส้ือผา้มือสองเน่ืองมาจากตอ้งการขอ้เสนอพเิศษในการส่งเสริมการขาย    

 ด้านบุคลากร ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญักบับุคลากร ให้มีความรู้และทกัษะในดา้น

ต่างๆของผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัในเร่ืองของการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้มือ

สองในระดบัมากที่สุด 

 ด้านการบริการหลังการขาย ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัการกบับริการหลงัการขาย 

โดยเสนอ การเปล่ียนคืนสินคา้ได ้หากใส่ไม่ได ้หรือการรับประกนัความพึงพอใจ หากช้ือไปแลว้

เปล่ียนใจเป็นแบบอ่ืนก็สามารถเปล่ียนคืนได ้ เป็นการเพิม่ความพึ่งพอใจแก่ผูบ้ริโภค 

3. ปัจจัยอ่ืนๆ 

 ปัจจัยแวดล้อม  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 

ปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ

) ,2546, หน้า 193) ไดใ้ห้ความหมายว่า สังคมและวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

(External Factors Influencing Consumer Behavior) เป็นการศึกษาถึงปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

ซ่ึงถือเป็นปัจจยัภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค  การทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคทางดา้นสังคมและวฒันะธรรม จะช่วยนักการตลาดในการจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้

เหมาะสม เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บส่ิงกระตุน้ทางการตลาดหรือส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิด
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ของผูซ้ื้อ ซ่ึงเปรียบเทียบเสมือนกล่องดาํที่ผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้งานของผูข้ายและนักการ

ตลาดก็คือ คน้หาและเขา้ใจผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการรับรู้ซ่ึงเกิดจากส่ิงกระตุน้จากภายนอกและการ

ตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ วา่ลกัษณะของผูซ้ื้อและความรู้สึกนึกคิดไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงใดบา้ง การศึกษา

ถึงลกัษณะของผูซ้ื้อที่เป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์สาํหรับนกัการตลาด คือ ทาํใหท้ราบความตอ้งการ

และลกัษณะของลูกคา้เพื่อที่จะจดัส่วนประสมทางการตลาดต่างๆกระตุน้และสนองความตอ้งการ

ของผูซ้ื้อที่เป็นเป้าหมายไดถู้กตอ้ง 

 ค่านิยม  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   ฤกษช์ยั คุณูปการ )2539) ใหค้วามหมายไวว้่า 

ค่านิยมหมายถึง ความเช่ือของบุคคลส่วนใหญ่ซ่ึงเช่ือว่าส่ิงหน่ึงมีค่า มีความสําคญัและเป็นส่ิงที่

ปรารถนา การประพฤติปฏิบติัที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับนั้นยอ่มมีค่านิยมของสังคมแฝงอยู่

ภายในหรือการประพฤติปฏิบติัที่บุคคลใดมีความพึงพอใจยอ่มมีค่านิยมของบุคคลนั้นแฝงอยูภ่ายใน

ดว้ย จากความหมายดงักล่าวมาพอสรุปไดว้่า ค่านิยม หมายถึง ความเช่ือต่อส่ิงต่างๆของบุคคลใน

สังคมที่เห็นว่าเป็นส่ิงที่มีคุณค่าควรแก่การประพฤติปฏิบติั เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตวัเองและ

สงัคม โดยค่านิยมของบุคคลจะแฝงอยูภ่ายใน ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและเจตคติ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1.  ควรทาํการศึกษาวิจยัในส่วนของจงัหวดัอ่ืนๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อได้

ทราบถึงการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่ืนๆ วา่มีปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือ

สองแตกต่างกนัหรือไม่ 

 2.  ควรทาํการศึกษาวิจัยในส่วนประเภท ลักษณะ รูปแบบ ของเส้ือผา้ ให้มากกว่าน้ี 

เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการวิจยัโดยไม่แยกประเภท ลกัษณะ รูปแบบ ของเส้ือผา้ ดงันั้น

ควรทาํการศึกษาเพิม่เติม เช่น กางเกง หรือ กระโปรง ขาสั้น ขายาว เป็นตน้ เพือ่ศึกษาดูการตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้มือสองของผูบ้ริโภค ใหท้ราบถึงการตดัสินใจซ้ือ 

 3.  ควรทาํการศึกษาเร่ืองความพงึพอใจของการใชเ้ส้ือผา้มือสอง เพื่อให้ทราบถึงการความ

พึงพอใจ ความคาดหวงั ปัญหาและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง เพื่อ

นาํไปพฒันาปรับปรุงดา้นผลิตภณัฑ ์มาตราฐานสินคา้และการบริการ 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ )2541ค  ,หนา้ 194) ไดก้ล่าวถึงการบริหารการตลาดยคุใหม่ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ )2546ง, หนา้ 194) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2546จ, หนา้ 18-19) ไดก้ล่าวถึงการประเมินภายหลงัการซ้ือ 

อจัฉรา นพวญิ�ูวงศ ์ )2550(   ไดก้ล่าวถึงการศึกษาตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ 

ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ )2542, หนา้ 44-52) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดดา้นประชากรเป็นทฤษฎีที่ใช ้

หลกัการขอความเป็นเหตุเป็นผล 

อดุลย ์จาตุรงคกุล )2543ก, หนา้ 38-39) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอาย ุเพศ  

วงจรชีวติ ของครอบครัว การศึกษา รายได ้

สุรสนธิ (2541, หนา้ 15-17) ไดก้ล่าวถึงการจาํแนกผูรั้บสารออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลกัษณะประชากร 

สุรสิฐ อินตะ๊ (2551ก, หนา้ 26) ไดก้ล่าวถึงกรอบความคิดเก่ียวกบั 4Ps 
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ธงชยั สนัติวงษ ์( ก2540 , หนา้ 29 ( ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ธงชยั สนัติวงษ ์)2554ข, หนา้ 17) ไดก้ล่าวถึงการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค การวเิคราะห์เพือ่ให ้

ทราบถึงสาเหตุทั้ งปวงที่ มี อิทธิพลทําให้ผู ้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการใน

กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะคหกรรมศาสตร์ศึกษา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. (สาํเนา) 

สุปัญญา ไชยชาญ. 2542. หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร : พ.ีเอ.ลีพวงิ. 

อดุลย ์จาตุรงคกุล. 2534. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

อธิคม โกมลวทิยาธร. 2537. “ ทฤษฎีวา่ดว้ยเร่ืองการศึกษาเร่ืองการบริโภคนิยม ” ,วารสารราช 

พฤกษ์. 2 ( กุมภาพนัธ ์) 103 – 111. 
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ความพงึพอใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี 

Satisfaction survey for travel in Sattahip district Chonburi province 

ศุทธหทยั   คุณานพรัตน์1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม ความไวว้างใจ และความจงรักภกัดี ที่มีผลต่อ

ความพงึพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี จากกลุ่มตวัอยา่งคือ นกัท่องเที่ยว

ชาวไทยที่มีความพงึพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 400 คน ใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจยั

สร้างและพฒันามาจากการคน้ควา้ทฤษฏี  แนวคิด และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการ

สร้างแบบสอบถามคร้ังน้ี การวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต ํ่าสุด และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ T-Test กรณี

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม และ F-Test กรณีเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ีย มากกวา่ 2 กลุ่ม 

 ผลการวจิยั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความ

พงึพอใจในการท่องเที่ยว อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรีต่างกนั จาํแนกตามปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

พบว่า ดา้นช่องทางการเดินทางมา อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี คือ ความถ่ีในการเดินทาง และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ คือ ความรู้สึกในการเดินทางมาท่องเที่ยว อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรีที่แตกต่าง

กนัมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการท่องเที่ยวอาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรีต่างกนั จาํแนกตามปัจจยั

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม ความไวว้างใจ และความจงรักภกัดี พบวา่ ค่านิยม และความไวว้างใจท่ีแตกต่าง

กนัมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรีต่างกนั 

 

คาํสําคญั : ความพงึพอใจ นกัท่องเที่ยว อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 

  

 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (โครงการ Saturday Program รุ่น 14 กลุ่ม 1 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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Abstract 

The Purposes of this research were to study different of factor individual, factor marketing 

mix, factor etch such as values trust and loyalty affecting Satisfaction survey for travel in Sattahip 

district Chonburi province. The sample size for this research consisted of 400 Thai tourists. The 

researcher use a questionnaire to collect all the data and the convenience sampling method was 

used. The questionnaire was developed from theories and other related research.. Also, the 

researcher used descriptive analysis, which included statistical distribution, frequency, percentage, 

average, standard deviation, maximum and minimum. An inferential statistical analysis was also 

included to find T-Test and F-Test score to compare differences between the averages of the two 

groups. 

Result of the Personal factors revealed that the income levels have been different of 

Satisfaction survey for travel in Sattahip district Chonburi province disparate. Analyze of marketing 

mix factors that travel channel in Sattahip district Chonburi province was the frequency of travel 

and physical i.e. sensibility of travel differenced that Satisfaction survey for travel in Sattahip 

district Chonburi province disparate. Analyze of other factors include popularity, physical and loyal 

i.e. popularity and confidentiality differenced that Satisfaction survey for travel in Sattahip district 

Chonburi province disparate. 

 

Keywords : Satisfaction tourism Sattahip (Chonburi). 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวิจัย 

ในเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายสถานที่ในของแต่ละจงัหวดั ซ่ึงการ

เลือกสถานที่ 

ท่องเที่ยวก็ขึ้นอยู่กับปัจจยัหลายๆ อย่างของนักท่องเท่ียว ผูค้นส่วนใหญ่ท่ีมีวนัหยุดสุด

สปัดาห์เพยีงไม่ก่ีวนัจะเลือกสถานที่เที่ยวใกล้ๆ  อาจจะเป็นชายทะเลท่ีใชเ้วลาในการเดินทางไม่นาน

นัก จงัหวดัชลบุรี ก็เป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นั่นก็คือ อาํเภอสัตหีบ 

จงัหวดัชลบุรี 

 สัตหีบถึงแมจ้ะเป็นเมืองเล็กๆ แต่รวยเสน่ห์ดว้ยสถานที่เที่ยวทางทะเล การเดินทางสะดวก

สุดๆ มีสถานที่เที่ยวทางทะเลสุดชิลมากมาย ทั้งชายหาดและเกาะต่างๆ ที่กาํลังเป็นท่ีนิยมของ

นักท่องเที่ยวที่อยากสัมผสับรรยากาศของชายทะเลที่มีหาดทรายขาวละเอียดนุ่มเทา้ นํ้ าทะเลฟ้ใส 

เน่ืองจากพื้นที่ทางทะเลในสัตหีบส่วนใหญ่อยู่ในเขตของการดูแลของราชนาวีไทยและได้รับการ

อนุรักษดู์แลเป็นอยา่งดี นักท่องเที่ยวมาแลว้ตอ้งติดอกติดใจและกล่าวถึงความสวยของชายหาดใน

สัตหีบ มีการแชร์ต่อเน่ืองกนัในส่ือออนไลน์ ทาํให้สัตหีบทุกวนัน้ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตไม่

แพเ้มืองท่องเที่ยวทะเลอ่ืนๆ ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งศึกษาถึงความพึงพอใจใน

การเดินทางท่องเที่ยว อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี เพื่อนําขอ้มูลมาพิจารณาเป็นแนวทางในการ

วางแผนปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนกําหนดเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเดินทาง

ท่องเที่ยว อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี  

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

เดินทางท่องเที่ยว อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี  

3. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม ความไวว้างใจ และความจงรักภกัดี

ที่มีผลต่อความพงึพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี  
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กรอบแนวความคดิการวิจัย 

  ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความพงึพอใจในการเดนิทางท่องเท่ียว อําเภอ

สตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

- คา่นิยม 

- ความไว้วางใจ 

- ความจงรักภกัดี 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 

- ด้านราคา 

- ด้านช่องทางการเดนิทางมา             

- ด้านการสง่เสริมการตลาด 

- ด้านกระบวนการให้บริการ 

- ด้านบคุคลากร 

- ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

- อาชีพ 

- ระดบัรายได้ 

 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

789 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และระดับ

รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางท่องเท่ียว อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี

ต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

เดินทางมา อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้น

บุคคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว 

อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรีต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม ความไวว้างใจ และความจงรักภกัดีที่แตกต่างกนัมีผลต่อความ

พงึพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรีต่างกนั 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความพงึพอใจ

ในการเดินทางท่องเที่ยว อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

2. ขอบเขตเน้ือหาที่ศึกษา ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม ความไวว้างใจ และความจงรักภกัดีที่มีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจใน

การเดินทางท่องเที่ยว อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี  

3. ระยะเวลาการศึกษา เร่ิมตน้วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 27 สิงหาคม 2559 

ประโยชน์ของการวิจัย 

1. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวได้ใช้ผลวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคลในการวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของ อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 

2. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวได้ใช้ผลวิจัยด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ

วางแผนกลยทุธท์างการตลาด รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อาํเภอสตั

หีบ จงัหวดัชลบุรี เพื่อให้เห็นถึงแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวให้สอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 

3. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวไดใ้ช้ผลวิจยัด้านปัจจยัอ่ืนๆ ในการสร้างค่านิยม ความ

ไวว้างใจ และความจงรักภกัดีที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 
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แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

หน่ึงฤทยั ศิลาอาศน์ (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจของนักท่องเที่ยวที่มี

ต่อการท่องเที่ยวเกาะกูด จงัหวดัตราด จากการศึกษาพบว่า สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และ

รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของ

นกัท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะกูด จงัหวดัตราดต่างกนั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

จารีรัตน์ ดาวสวย (2555) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบทัศนคติและความพึงพอใจต่อ

ผลิตภณัฑท์่องเที่ยว ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเที่ยว และพฤติกรรมการท่องเที่ยวในพทัยากบัหินของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย จากการศึกษาพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านพนักงานหรือบุคคลากร ด้านกระบวนการ  และด้านลักษณะทาง

กายภาพที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการเปรียบเทียบทัศนคติและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์

ท่องเที่ยว ภาพลักษณ์แหล่งท่องเท่ียว และพฤติกรรมการท่องเท่ียวในพัทยากับหัวหินของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทยต่างกนั  

ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ค่านิยม ความไว้วางใจ และความจงรักภักดี 

มงคล อภิณหวฒัน์ (2551) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวที่มีต่อ

การบริหารจดัการพระราชวงับางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จากการศึกษาพบว่า ค่านิยม คือ 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีเหตุผลที่มาเที่ยวชมเพื่อพกัผ่อนที่แตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อ พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจดัการพระราชวงับาง

ปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาต่างกนั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความพึงพอใจในการ

เดินทางท่องเที่ยว อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี  

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความพึงพอใจในการ

เดินทางท่องเที่ยว อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงไม่สามารถระบุจาํนวนประชากรที่แน่นอนได้ 

ผูว้จิยัจึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ในกรณีไม่ทราบขนาดของประชากร โดยใชสู้ตร W.G. Cocharn 

(1953) โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นของการเป็นตวัแทนประชากร 95% และยอมให้มีความ

คลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 5% ซ่ึงสามารถคาํนวณขนาดตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
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n   =  
P(1−P)Z2

e2
 

 n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 P แทน สดัส่วนของประชากรที่ผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม มีค่าเท่ากบั 0.5 

 Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เท่ากบั 1.96 

 e แทน ค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได ้มีค่าเท่ากบั 0.05 

 

แทนค่า    n   =  
0.5(1−0.5)1.962

0.052
   =  384.16 

 

การศึกษาคร้ังน้ี จะทาํการเก็บรวบรวมศึกษาขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 385 ราย และเพื่อป้องกนั

ความคลาดเคล่ือนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งเพิม่เป็น 400 ราย 

 วิ ธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิ ธีการ สุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวจิยัในส่วนน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชว้ิธีการสมัภาษณ์นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความพงึพอใจ

ในการเดินทางท่องเที่ยว อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี เพื่อให้ทราบขอ้มูลเบื้องตน้เก่ียวกบัความพึง

พอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และพัฒนาเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยใหผู้ต้อบกรอก

แบบสอบถามเอง ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสาํรวจขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 2 แบบสาํรวจขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ส่วนที่ 3 แบบสํารวจขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย ค่านิยม ความไวว้างใจ และความ

จงรักภกัดี 

ส่วนที่ 4 แบบสาํรวจความพงึพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากการสํารวจผู ้วิจัยได้นําแบบสอบถามมาคํานวณเพื่อวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม 

Microsoft Excel ดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชค้่าสถิติพื้นฐาน ประกอบดว้ย 

             1.1 ตวัแปรเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  
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             1.2 ตัวแปรเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Average) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation: S.D.)  ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต ํ่าสุด (Minimum) 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน เป็นการทดสอบสมมติฐานและความแตกต่างระหวา่งกลุ่มตวั

แปรอิสระและตวัแปรตาม โดยสถิติที่ใชค้ือ  

T-Test กรณีเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม และ 

F-Test กรณีเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย มากกวา่ 2 กลุ่ม 

อภิปรายผล 

 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี 

ของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน จากการศึกษาพบว่า  

ปัจจัยส่วนบุคคล ค่า (sig.) ผลทดสอบสมมติฐาน 

1. เพศ (0.97) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

2. อาย ุ (0.13) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

3. สถานภาพ (0.06) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด (0.07) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

5. อาชีพ (0.053) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

6. ระดบัรายได ้ (0.02) เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

ระดบัรายได ้ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการท่องเที่ยว อาํเภอสตัหีบ จงัหวดั

ชลบุรีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

  ส่วน เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด และอาชีพที่แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี เน่ืองจากการท่องเที่ยวใครๆ ก็สามารถ

ท่องเที่ยวไดไ้ม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชาย อายเุท่าไร หรือแมจ้ะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ส่ิงที่

สาํคญัคือ ระดบัรายได ้ผูท้ี่มีรายไดสู้งมกัจะความพร้อมในการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าผูมี้รายได้

น้อยเน่ืองจากกาํลังทรัพยม์ากเพียงพอที่ใช้ในการท่องเที่ยวทาํให้ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจที่

แตกต่างกนั 
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 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อําเภอสัต

หีบ จังหวัดชลบุรี ของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน จากการศึกษาพบว่า  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ค่า (sig.) สมมติฐาน 

1. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (0.57) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

2. ดา้นราคา (0.89) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

3. ดา้นช่องทางการเดินทางมา   
    3.1  พาหนะในการเดินทาง (0.34) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

    3.2 ความถ่ีในการเดินทาง (0.00) เป็นไปตามสมมติฐาน 

    3.3 ที่พกั (0.48) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

    3.4 ช่วงเวลาในการเดินทาง (0.35) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด   
    4.1 ช่องทางส่ือสาร (0.07) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

    4.2 กิจกรรม (0.74) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

5. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (0.36) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

6. ดา้นบุคคลากร (0.36) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (0.00) เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

ดา้นช่องทางการเดินทางมา อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี คือ ความถ่ีในการเดินทาง และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ คือ ความรู้สึกในการเดินทางมาท่องเที่ยว อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรีที่แตกต่าง

กนัมีอิทธิพลต่อความ    พงึพอใจในการท่องเที่ยวอาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 ส่วน ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ

ใหบ้ริการ และดา้นบุคคลากรที่แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการท่องเที่ยว อาํเภอสตั

หีบ จงัหวดัชลบุรี เน่ืองจากนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะคาํนึงถึงความสะดวกในการเดินทาง และความ

สวยงามสถานที่มาเป็นอนัดบัแรก 
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ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ค่านิยม ความไว้วางใจ และความจงรักภักดีที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเดินทาง

ท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน จากการศึกษาพบว่า  

ปัจจัยอ่ืนๆ ค่า (sig.) ผลทดสอบสมมติฐาน 

1. ค่านิยม (0.02) เป็นไปตามสมมติฐาน 

2. ความไวว้างใจ (0.02) เป็นไปตามสมมติฐาน 

3. ความจงรักภกัดี (0.53) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

ค่านิยม และความไวว้างใจท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเดินทาง

ท่องเที่ยว อาํเภอ สัตหีบ จงัหวดัชลบุรี ต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานส่วน ความจงรักภกัดีที่แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว 

อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี เน่ืองจากถ้านักท่องเท่ียวรู้สึกประทบัใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว 

อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี นักท่องเที่ยวก็จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวที่น่ีซํ้ าอีก แต่ถ้าสถานที่

ท่องเที่ยวนั้นนักท่องเที่ยวมาแล้วไม่เกิดความประทบัใจ รู้สึกไม่ปลอดภยัก็จะทาํให้ไม่เดินทาง

กลบัมาท่องเที่ยวอีก 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวได้ใช้ผลการวิจัยด้านปัจจยัส่วนบุคคลในการวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด  คือ เน้นกลุ่มคนที่มีรายไดป้านกลาง ควรศึกษาพฤติกรรมหรือความ

สนใจของนักท่องเที่ยวที่มีรายไดป้านกลาง เพื่อตอบสนองและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว

ให้เดินทางมาท่องเที่ยว อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี เพิ่มมากขึ้นโดยการใชก้ลยทุธ์จดัโปรโมชัน่ลด

ราคาผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไดใ้ชผ้ลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการวางแผน

กลยุทธ์ทางการตลาด  รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาํเภอสัตหีบ 

จงัหวดัชลบุรี เพื่อให้เห็นถึงแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของนกัท่องเที่ยว คือ ปรับทิวทศัน์และสภาพอากาศให้เกิดความสวยงามและให้น่าดึงดูดใจ 

อาจให้มีการติดพดัลมไอนํ้ าเพื่อลดสภาพอากาศที่ร้อนอบอา้ว ซ่อมแซมการเดินทางเขา้ถึงแหล่ง

ท่องเที่ยวใหเ้กิดความปลอดภยั สะดวก และหาง่าย โดยมีป้ายบอกทางเป็นระยะ ปรับปรุงถนนที่เป็น

ลูกรังที่อาจเกิดฝุ่ น เพื่อให้สะดวกในการคมนาคม โดยการใช้กลยุทธ์การพฒันาเพื่อกระตุ้น

นกัท่องเที่ยวใหเ้ดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น 

ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวได้ใช้ผลวิจัยด้านปัจจัยอ่ืนๆ ในการสร้างค่านิยม ความ

ไว้วางใจแก่นักท่องเที่ยว  คือ ทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกสนุก มีความสุข ผ่อนคลาย ช่ืนชอบ 
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สะดวกสบายคุม้ค่ากบัเวลา เกิดความประทบัใจ เม่ือนักท่องเที่ยวมีความประทบัใจ จะทาํให้มีการ

ท่องเที่ยวซํ้ าเม่ือมีโอกาส และแนะนาํบอกต่อแก่คนรู้จกั โดยใชก้ลยทุธ์กระตุน้ดว้ยการแจกรางวลั

เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวให้กลบัมาเที่ยวอีก และควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยว

เพือ่นาํมาปรับปรุงใหต้รงความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวมากยิง่ขึ้น  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังต่อไป 

- ควรมีการศึกษาวิจัยรวมถึงชุมชนในท้องถ่ิน สังคม ผูท่ี้มส่วนเก่ียวข้องกับด้านการ

ท่องเที่ยวของ อาํเภอสตัหีบ      

  จงัหวดัชลบุรี 

- ควรมีการศึกษาวิจยัพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการ 

ท่องเที่ยว อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงปัจจุบนันักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความสนใจในการ

ท่องเที่ยว อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี เป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากเป็นปหล่งท่องเที่ยวที่มีความ

หลากหลาย เดินทางสะดวก และใชร้ะยะเวลาท่องเท่ียวเพยีงวนัเดียว 
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือความงามของผู้หญงิใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

FACTORS THAT INFLUENCING BUYING DECISION TO BEAUTY 

SUPPLEMENT FOODS OF WOMEN CONSUMER IN BANGKOK 

METROPOLITANT REGION 

ณฐัพร พรรษา1 

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

บทคดัย่อ 

การค้นควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามของผู ้หญิงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคเพศหญิงที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ซ้ือ 

หรือเคยซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงาม ซ่ึงทาํการศึกษาระหวา่งเดือนกรกฎาคม

ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 รวมประมาณ 5 เดือน และสถิติที่ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจง

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี สถานภาพโสด มีอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน / ห้างร้าน มีการศึกษาสูงสุดคือระดบัปริญญาตรี มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 20,001-

30,000 บาท และส่วนใหญ่มีปัญหาผวิที่ตอ้งการแกไ้ขคือ ผวิมนั / เป็นสิว 

 ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูต้อบ

แบบสอบถาม ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสําคญักับการเป็น

ประเภทและปริมาณของวติามิน หรือสารอาหารที่ตรงกบัปัญหาผิวที่ตอ้งการแกไ้ข มากที่สุด, ปัจจยั

ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สนใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงามท่ีราคาช้ินละ 

201-400 บาท มากที่สุด, ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหค้วามสาํคญั

กบัการความสะดวกสบาย (สถานที่จดัจาํหน่ายใกลบ้า้น / ใกลท้ี่ทาํงาน / หาซ้ือไดง่้าย) มากที่สุด 

และปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสาํคญักบัการพบ

เห็นโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ 

โทรทศัน์ วทิย ุฯลฯ มากที่สุดในส่วนของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนใหญ่มีมีเพือ่น/เพือ่นสนิท และพนกังานขาย / เภสชักร / ผูเ้ช่ียวชาญ เป็นผูมี้อิทธิพลต่อการ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ตดัสินใจซ้ือ มากที่สุด และมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงามเดือนละ 1 คร้ัง 

ในส่วนของการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงาม ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงามไดต้ดัสินใจซ้ือเพราะคุณภาพผลิตภณัฑท่ี์เป็นท่ีน่าพอใจมาก

ที่สุด ลาํดบัรองลงมาเป็น ราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพ  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาชีพ ระดบัรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อ

เดือน ระดบัการศึกษา และปัญหาผวิที่ตอ้งการแกไ้ขที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงามแตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั แต่ปัจจยัดา้น

สถานภาพ และอายทุี่แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความ

งาม ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั  

ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงามท่ีแตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั แต่

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา และการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงาม ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั  

 และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ พบวา่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และความถ่ีใน

การซ้ือที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงามท่ีแตกต่างกนั 

เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 

 

คาํสําคญั: การตดัสินใจซ้ือ, อาหารเสริม, ผลิตภณัฑดู์แลผวิ 
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Abstract 

The objective of this Independent study is for study about factors that influencing buying 

decision to beauty supplement foods of women consumer in Bangkok metropolitan region. Form 

using questionnaires to collected data during July to November 2016, totally 5 month. Data have 

been analyzed by the statistics methods; Percentage, Average Standard Deviation, T-Test and F-

Test (One-Way ANOVA) at statistical significant level at 5% 

The result of research: demographic factors of the sample. It was found that most of them 

are 20-29 years old, family status is single, graduated level, private employees careers, their average 

monthly income is 20,001-30,000 bath and the most of them have acne and oily skin problem. 

The hypothesis test result from demographic factors found that the differences in career, 

education levels, average monthly income and skin problem have influenced with buying decision 

to beauty supplement foods of consumer at statistical significant level 5%. But family status and 

age are not influence with buying decision to beauty supplement foods. 

The testing results from form hypothesis of marketing mix factors, place have influenced 

with buying decision to personal car tire of consumer at statistical significant level at 5%. But 

product, price and promotion are not influence with buying decision to beauty supplement foods. 

And the testing results from form hypothesis of buying decision factors found that the 

influencers and frequency of purchasing are not influence with buying decision to personal car tire 

of consumer at statistical significant level at 5%.  

Keywords: Buying Decision,  Supplement foods,  Skin care 
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บทนํา 

 “ผิวพรรณ” ถือเป็นส่ิงที่ผูค้นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ “ผูห้ญิง” ให้ความสาํคญั ซ่ึงการจะมี

ผิวพรรณที่ดูดีไดน้ั้น ตอ้งอาศยัการดูแล โดยเฉพาะอยา่งยิง่การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แต่

เน่ืองจากในปัจจุบนั สังคมมีความเร่งรีบ และผูค้นตอ้งการความสะดวกสบาย “ผลิตภณัฑ์เสริม

อาหาร” จึงกลายเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีถูกเลือกใชเ้พือ่ส่งเสริมสุขภาพผวิ  

 “ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร”หมายถึง ส่ิงท่ีรับประทานเพิม่นอกเหนือจากอาหารหลกั โดยมกัจะ

เป็นสารสกดัจากแหล่งสารอาหารในรูปคลา้ย ยาเม็ดแคปซูล หรือผง ท่ีมกัมีการกล่าวอา้งวา่ สามารถ

ทดแทนสารอาหารที่ร่างกายบกพร่องได้ ซ่ึงอาจจาํแนกประเภทของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารตาม

คุณประโยชน์ที่ไดรั้บจากผลิตภณัฑ ์ได ้4 ประเภทดว้ยกนัไดแ้ก่ อาหารเสริมเพือ่สุขภาพ, เพือ่ความ

งาม, ลดนํ้ าหนกั และบาํรุงสมอง0

1  

เน่ืองจากปัจจยัที่กล่าวมาเบื้องตน้ จึงส่งผลให้ตลาดผลิตภณัฑเ์สริมอาหารถือเป็นตลาดที่น่าสนใจ

สาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจ และมีมูลค่าท่ีเติบโตขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยมูลค่ารวมของตลาดวิตามิน

และผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าถึง 49,274 ลา้นบาท เติบโตขึ้น

จากปี 2557 ถึง 11.3% โดย ส่วนแบ่งตลาดของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทเพื่อสุขภาพทัว่ไปมี

มูลค่าสูงสุด ถึง 51.1% และผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทสวยงามมีมูลค่า 4.9%2 ซ่ึงยงัถือว่าอยู่

ในช่วงเร่ิมตน้ ตลาดยงัมีขนาดเล็กและสามารถเติบโตไดอี้กมาก ถือไดว้า่เป็นกลุ่มตลาดท่ีมีศกัยภาพ

สูงและไดรั้บความนิยมเพิม่ขึ้นเร่ือยๆ  

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อความ

งามของผูห้ญิงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพือ่เป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการผูเ้ก่ียวขอ้ง ที่

จะสามารถนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์และใชใ้นการตดัสินใจลงทุน ปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด 

รวมถึงการวางแผนกลยทุธต่์างๆ เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค  เน่ืองจากธุรกิจน้ีถือ

เป็นกลุ่มธุรกิจที่รัฐบาลกาํลงัใหค้วามสนใจและส่งเสริม เพือ่เป็นแนวทางในการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

  

                                                             
1 แหล่งท่ีมา: http://women.thaiza.com 

2 แหล่งท่ีมา: http://fic.nfi.or.th/MarketOverview 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงามของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อความงามของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ ที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงามของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กรอบแนวความคดิ 

ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม 

 

 

 

       

 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

อ า ยุ , ส ถ า น ภ า พ , ร ะ ดับ ก า ร ศึ กษ าสู ง สุ ด , อ า ชีพ,  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, ปัญหาผวิที่ตอ้งการแกไ้ข 

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม

อาหารเพือ่ความงาม 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ, ความถ่ีในการซ้ือ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

 ผลิตภณัฑ,์ ราคา, สถานที่จดัจาํหน่าย, 

การส่งเสริมทางการตลาด 
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สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดโ้ดย

เฉล่ียต่อเดือน และปัญหาผวิที่ตอ้งการแกไ้ขที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่

แตกต่างกนั 

2. การส่งเสริมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภฯัฑ์ ราคา สถานที่จดัจาํหน่าย 

และการส่งเสริมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารเพื่อความงามของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน

  

3. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ ไดแ้ก่ ความถ่ีในการซ้ือ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

ซ้ือที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงามของ

ผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกนั  

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามของ

ผูห้ญิงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ ไดแ้ก่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และความถ่ี

ในการซ้ือ ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงาม 

ระยะเวลาที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล: 23 กรกฎาคม 2559 – 18 พฤศจิกายน 2559 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บริษัทผูผ้ลิตและจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามสามารถนํา

ผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลที่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม

อาหารเพื่อความงามของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปใช้ในการแบ่ง

ส่วนตลาดเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย และวางตาํแหน่งการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. บริษัทผูผ้ลิตและจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามสามารถนํา

ผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงามของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปใช้

ในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ไม่ว่าจะเป็น

การออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ให้สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย การวางแผน

ด้านการตั้งราคา การเลือกสถานที่จดัจาํหน่ายที่เหมาะสม และการวางแผนการส่งเสริม

ทางการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3. บริษัทผูผ้ลิตและจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามสามารถนํา

ผลการวจิยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารเพือ่ความงามของผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปใชใ้นการวางแผน

กลยทุธก์ารส่งเสริมการตลาดใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมและทศันคติของกลุ่มเป้าหมาย 

แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล: สุปัญญา ไชยชาญ (2538, 52 – 55) ได้ระบุว่า 

ปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคที่สาํคญัๆ ไดแ้ก่ อาย ุวฏัจกัรชีวิต 

อาชีพของบุคคล รายได้ส่วนบุคคล รูปแบบการดาํเนินชีวิต และบุคลิกภาพและมโนทศัน์ท่ีมีต่อ

ตนเอง ซ่ึงนักการตลาดสามรถนํามาใช้ประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด และสร้างจุดขายให้แก่

ผลิตภณัฑไ์ด ้

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด: วิเชียร วงศณิ์ชชากุล (2553, หน้า 13-

18): ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือเป็นหัวใจสาํคญัของการบริหาร

การตลาด โดยประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสําคัญ 4 ประการ เรียกว่า  4P’s ได้แก่  Product 

(ผลิตภณัฑ์), Price (ราคา), Place or Distribution (การจดัจาํหน่าย)  และPromotion (การส่งเสริม

การตลาด) ซ่ึง 4P’s เป็นการวางกลยทุธ์ทางการตลาดโดยดูธุรกิจเป็นหลกั แต่ถา้มองจากลูกคา้เป็น

หลักจะเป็น 4C’s คือ ผลิตสินค้าท่ีลูกค้าต้องการ เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า 

(Customer’s Want) หลงัจากนั้นทาํการส่ือสารให้ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ทราบ (Communication) และ

วางจาํหน่ายในช่องทางที่สามารถอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ (Convenience to Buy) และจาํหน่าย

สินคา้ในราคาที่ลูกคา้พอใจ (Consumer’s Cost) 

 แนวคดิทฤษฎี่กี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ: มีนา เชาวลิต (2542, หนา้ 76-77) กล่าว

วา่ กลุ่มอา้งอิง เป็นกลุ่มที่สมาชิกในกลุ่มเดียวกนัรู้จกั มีความสมัพนัธ ์และมีอิทธิพลทั้งทางบวกและ

ทางลบต่อทศันคติและพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม โดยกลุ่มอา้งอิง แบ่งเป็น 4 ประเภท คือกลุ่ม

สมาชิก (Membership Groups), กลุ่มใฝ่ฝัน (Aspiration Groups), กลุ่มไม่พึงประสงค ์(Dissociative 

Groups) และกลุ่มปฏิเสธ (Disclaimant Groups) โดยกลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้มากเพยีงใด ขึ้นอยูก่บัความเหนียวแน่นของความสมัพนัธภ์ายในกลุ่ม  

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ: Phillip Kotler (2545, หน้า 103-110 ) กล่าวว่า 

พฤติกรรมการซ้ือ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ พฤติกรรมการซ้ือที่ซับซ้อน, พฤติกรรมการซ้ือ

แบบลดความสงสัย,พฤติกรรมการซ้ือที่ติดเป็นนิสัย และพฤติกรรมการซ้ือโดยแสวงหาความ

หลากหลาย และไดก้ล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ไวว้า่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

(Buyer Decision Process) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ (Need 
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Recognition), ก า ร เส า ะ ห าข้อ มู ล  (Information Search), ก า ร ป ร ะ เ มิ นทา ง เ ลือก  (Alternative 

Evaluation), การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) และพฤติกรรมหลังการซ้ือ (Postpurchase 

Behavior) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล: จีราวรรณ ชูศรี (2557) ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารคอลลาเจนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น

อายุท่ีแตกต่างกนั เพียงด้านเดียว ท่ีมีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผสมคอลลาเจนของ

ผูบ้ริโภคแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอ่ืนๆ 

ได้แก่ ปัจจยัด้านเพศ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษาสูงสุด และสถานภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมผสมคอลลาเจนของผูบ้ริโภค 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด: ปดานี ศรีศกัด์ิ (2557) พฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมคอลลาเจนในเขต พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มี

การตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 ยกเวน้ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารคอลลาเจนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ: สายพณิ วศิลัยางกูร (2554) พฤติกรรม

การเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พือ่สุขภาพของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรม

การเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพที่แตกต่างกนัไดแ้ก่ ประเภทผลิตภณัฑท์ี่เลือก วตัถุประสงค์ใน

การซ้ือ สถานที่ซ้ือความถ่ีในการซ้ือ การเลือกซ้ือคร้ังใหม่ ช่วงเวลาในการซ้ือ และค่าใชจ่้ายเฉล่ียใน

การซ้ือต่อคร้ัง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 ยกเวน้ดา้นแหล่งผลิตของผลิตภณัฑ ์และเหตุผลในการซ้ือ

ที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พือ่สุขภาพ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากร: ผูห้ญิงที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีซ้ือ หรือเคยซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงาม 

 กลุ่มตัวอย่าง: ผูห้ญิงที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีซ้ือ หรือเคยซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อความงาม เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอนดงันั้น ผูว้ิจยัจึง

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยการคาํนวณจากสูตรกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร โดยกาํหนด
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ระดบัความเช่ือมัน่ที่ 95% และยอมใหมี้ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าไม่เกิน 5% ซ่ึงสามารถ

คาํนวณไดจ้ากสูตร 

 

 

  

ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที่คาํนวณไดเ้ท่ากบั 385 ตวัอยา่ง และเพือ่ป้องกนัการสูญเสีย

ของแบบสอบถาม เน่ืองจากอาจมีคุณสมบติัของแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์จึงทาํการเก็บ

ตวัอยา่งเพิม่แบบสอบถามเป็นตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ซ่ึง ผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงจะเลือกเฉพาะผูห้ญิงท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลที่ซ้ือหรือเคยซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงาม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล: คือแบบสอบถาม ประกอบดว้ยคาํถาม 4 ส่วน โดย

ส่วนที่ 1-3 เป็นคาํถามแบบปิด (Close Ended Question) ได้แก่ ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม, ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม

อาหารเพื่อความงามของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนที่ 4 เป็น

คาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คือขอ้มูลปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงามของผูต้อบแบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล: ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นขั้นตอน คือ 

ทาํการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตัวอย่างจาํนวน 400 ชุด โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบ

แบบสอบถามดว้ยตนเอง หลงัจากนั้นทาํการรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกตอ้ง สมบูรณ์ 

นาํแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาทาํการลงรหัส และประมวลผลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรม 

Microsoft Excel 

สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล: ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ใชค้่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจง

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน เป็นการทดสอบ

สมมติฐานและความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยสถิติที่ใช้คือ T-Test 

และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัย 

 จากจาํนวนกลุ่มตวัอย่างมีจาํนวนทั้งหมด 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.50 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 67.00 มีอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน / ห้างร้าน คิดเป็นร้อยละ 56.00 มีการศึกษาสูงสุดคือระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

2

2

E
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77.50 มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ40.00 และส่วนใหญ่มีปัญหาผิว

ที่ตอ้งการแกไ้ขคือ ผวิมนั / เป็นสิว คิดเป็นร้อยละ 33.50 

 ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูต้อบ

แบบสอบถาม ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสําคญักับการเป็น

ประเภทและปริมาณของวิตามิน หรือสารอาหารที่ตรงกบัปัญหาผิวที่ตอ้งการแกไ้ข เช่น วิตามินอี 

คอลลาเจน เป็นตน้ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.50, ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

สนใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อความงามที่ราคาช้ินละ 201-400 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

74.50, ปัจจยัด้านสถานที่จดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสําคญักบัการความ

สะดวกสบาย (สถานที่จดัจาํหน่ายใกล้บา้น/ใกลท้ี่ทาํงาน/ หาซ้ือไดง่้าย) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

34.50 และปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหค้วามสาํคญักบัการ

พบเห็นโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม โปสเตอร์ หนังสือพิมพ ์

โทรทศัน์ วทิย ุฯลฯ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.00 

ในส่วนของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเพือ่น/เพื่อน

สนิท และพนักงานขาย/เภสัชกร/ผูเ้ช่ียวชาญ เป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ มากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 36.00 และมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงามเดือนละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อย

ละ 49.50 

ในส่วนของการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงาม พบวา่ ผูบ้ริโภคที่ตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงามไดต้ดัสินใจซ้ือเพราะคุณภาพผลิตภณัฑท์ี่เป็นที่น่าพอใจมาก

ที่สุด คิดเป็น 4.54 คะแนน ลาํดบัรองลงมาเป็น ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ คิดเป็น 4.25 คะแนน 
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ตารางที่ 1: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน/ปัจจัยที่ศึกษา ค่า T-test/F-test (Sig.) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1: ปัจจัยส่วนบุคคล 

- อาย ุ 0.8402 (0.4323) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

- สถานภาพ 1.4406 (0.2380) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

- อาชีพ 2.6711 (0.0217) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ระดบัการศึกษาสูงสุด 5.8596 (0.0031) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 2.4093 (0.0488) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ปัญหาผวิที่ตอ้งการแกไ้ข 2.9110 (0.0087) เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 1.3920 (0.2446) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ปัจจยัดา้นราคา 1.1950 (0.3110) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ปัจจยัดา้นสถานที่จดัจาํหน่าย 3.8870 (0.0041) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 1.2580 (0.2860) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3: ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ 

- ปัจจยัด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ

 

1.6880 (0.1518) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ปัจจยัดา้นความถ่ีในการซ้ือ 0.1750 (0.8393) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

อภิปรายผล 

 ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นอาชีพ ปัจจยัดา้น

ระดบัการศึกษาสูงสุด ปัจจยัดา้นระดบัรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน และ ปัจจยัดา้นปัญหาผิวที่ตอ้งการ

แกไ้ขที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงาม แตกต่างกนั ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสายพณิ วศิลัยางกูร (2554) ศึกษา

เร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร การศึกษา

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดต่้อ

เดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของคนวยัทาํงานใน

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นสถานภาพ และ

ปัจจยัดา้นอายทุี่แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพล ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงาม ซ่ึง

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  

ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายที่แตกต่าง

กันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อความงามแตกต่างกนั  ซ่ึงเป็นไปตาม
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สมมติฐานของการวิจยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวงศเ์ดือน หุ่นทอง (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น รวมทั้ง ปัจจยัด้าน

สถานที่จดัจาํหน่าย ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ที่ระดบันัยสาํคญั 0.05 ส่วนปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพล ต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงาม ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั  

ในส่วนของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัดา้นบุคคล

ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือที่แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพล ต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความงาม ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้: ด้านการแบ่งส่วนตลาดและวางกลุ่มตลาดเป้าหมาย 

ผูป้ระกอบการสามารถนาํปัจจยัอาชีพ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน และปัญหาผวิ

ที่ต้องการแก้ไขไปใช้ในการแบ่งส่วนตลาดเพื่อเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายที่เหมาะสมได้  ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ผูป้ระกอบการควรนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการแกปั้ญหาผิว 

และสามารถทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถรับรู้ถึงความเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นหลงัการบริโภค และควรใส่ใน

การสร้างตราผลิตภณัฑใ์ห้เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งควรมีขนาดบรรจุภณัฑท์ี่เพียงพอต่อการบริโภคใน

ระยะเวลา 1 เดือน เน่ืองจากเป็นระยะเวลาท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชใ้นการบริโภคมากท่ีสุด ด้านราคา 

ผูป้ระกอบการควรนาํเสนอราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพ โดยไม่ควรที่จะมีราคาสูงมากนกั หรืออาจ

เลือกการทาํการตลาดแบบสร้างความแตกต่างแบบเฉพาะกลุ่ม (Focus Differentiation) เน่ืองจาก

กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่กาํลงัซ้ือสูง และมีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ในระดบัที่สูงกวา่กลุ่ม

อ่ืนๆ ด้านสถานที่จัดจําหน่าย ผูป้ระกอบการสามารถนาํปัจจยัทางดา้นสถานที่จดัจาํหน่าย มาใชใ้น

การแบ่งส่วนตลาดได้ และควรให้ความสําคญักับช่องทางการจดัจาํหน่ายที่สามารถซ้ือได้อย่าง

สะดวก รวมทั้งมีการจดับรรยากาศให้น่าซ้ือ มีความน่าเช่ือถือ และมีพนักงานขายหรือบุคคลที่

น่าเช่ือถือคอยให้คาํแนะนาํ  ณ จุดขาย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผูป้ระกอบการควรเนน้ที่

เร่ืองการส่ือสารเพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือจดัให้มีพนักงานหรือผูเ้ช่ียวชาญ คอยใหข้อ้มูล 

ณ จุดขาย รวมทั้งควรทาํการส่ือสารเพือ่ให้เกิดการบอกต่อไปยงักลุ่มเพือ่นหรือเพือ่นสนิท  มากกวา่

การโฆษณา ประชาสัมพนัธ ์หรือใชด้ารา พรีเซ็นเตอร์ ซ่ึงใชง้บประมาณสูง แต่ให้ประสิทธิภาพตํ่า

กวา่ 
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2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

- เปล่ียนกลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการศึกษาเป็นกลุ่มเพศชาย หรือกลุ่มผูบ้ริโภคที่อยูใ่นจงัหวดั

อ่ืนๆ หรือขยายกลุ่มเป้าหมายใหก้วา้งขึ้น  

- ศึกษาถึงผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ความ

งาม 
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ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยในการเดนิทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลกูป่า 

ชายเลน จ. สมุทรสงคราม 

(Satisfaction of tourists travel to Thailand Ecotourism Mangrove in   

Samut Songkhram) 

ปราจีน  คูณจนัทร์ทึก1 

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

บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทย

ในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน จ. สมุทรสงคราม โดยใช้แบบสอบถามเก็บ

ขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทาํการศึกษาระหว่าง เดือน กรกฎาคม ถึง 

เดือน พฤศจิกายน 2559 รวมประมาณ 5 เดือน และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 

แบบสอบถามจากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน และเก็บขอ้มูลแบบตามสะดวกสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั  

ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-Test (One-Way 

ANOVA) ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่   

1. ขอ้มูลพื้นฐานจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ที่เป็นผูต้อบแบบสอบถาม คือ เพศชาย มีอายุ

ระหวา่ง 20 - 35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาคิดส่วนใหญ่เป็นผูจ้บระดบัปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพเป็นพนักงานบริษทั ระดบัรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 15,000 - 30,000 บาท รูปแบบ

การดาํเนินชีวติส่วนใหญ่ใชเ้วลาวา่ง ไปกบัการท่องเท่ียว  

2.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทาง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษป์ลูกป่าชายเลน จ. สมุทรสงคราม ส่วนใหญ่นิยมไปปลูกป่าชายเลน, เล่นสกี

กระดานเลน ค่าใชจ่้าย 1 คน ต่อ 1 ทริป อยูใ่นช่วงระหวา่ง 1,000 - 5,000การเดินทางมาท่องเท่ียวแต่

ละคร้ังจะเดินทางโดยรถยนตส่์วนตวั จาํนวนวนัที่พกั 2 วนั 1 คืน ไดรั้บขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวทาง

อินเตอร์เน็ต ผูต้อบแบบสอบถามพอใจในส่ิงอาํนวยความสะดวกของศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยว และ

ประทบัใจในการใหบ้ริการของพนกังาน เพราะมีความเตม็ใจและความพร้อมในการให้บริการอยา่ง

สุภาพ สภาพแวดลอ้มที่พงึพอใจในการไปปลูกป่าชายเลน คือความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติของ

แหล่งท่องเที่ยว 

  

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

812 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

3. ปัจจยัอ่ืน ๆ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ที่เดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีค่านิยม เพือ่ช่วยกนั

ต่ออายุผืนป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ ส่วนค่านิมยมน้อยที่สุด เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของ

ครอบครัวหรือกลุ่มเพือ่น และนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความไวว้างใจในส่ิงอาํนวยความสะดวกและ

การใหบ้ริการของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนค่านิยมนอ้ยท่ีสุดคือ ความหลากหลายของกิจกรรมภายใน 

 

คาํสําคญั :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ,์ การท่องเที่ยวแบบส่วนรวม, การท่องเที่ยวชุมชน    
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Abstract 

The objective of this research independently. To the satisfaction of tourists traveling in 

Thailand Ecotourism Mangrove Village. Songkhram using questionnaires to collect information on 

consumers who live in Bangkok. Which was conducted between July and November 2016 a total 

of about five months, and the instrument used in this study was a questionnaire of 400 samples and 

storage convenience statistical methods used in the research were frequency percentage. standard 

deviation, T-Test, and F-Test (One-way ANOVA), at significance level of 0.05. The study finds. 

1. Background of the majority of the respondents are males between the ages of 20-35 years 

old, single education thought mostly holds a bachelor's degree. A professional staffing firm The 

average monthly income is between 15000-30000 baht forms of life, most of the time. Go on tour 

2. the marketing mix The study of tourists in Thailand to travel Ecotourism Mangrove 

Village. Songkhram most popular to plant mangroves, skiing, playing board charges one person per 

one trip in the period between 1000-5000 the travel. each will travel by car. Day 2 days 1 night 

accommodation at the tourist information on the Internet. Respondents were satisfied with the 

facilities of a tourist center. And impressed in the service of their employees. Because there is a 

willingness and readiness to serve humbly. Satisfaction of conditions to plant mangroves. The 

tranquility and natural attractions. 

3. Other factors that respondents. Most of the trips are popular. To help renew the forest 

land fertility. Nimrod is the least calcium. To strengthen the unity of the family or group of friends. 

And most tourists have trust in the facilities and services of the city. The cost is minimal A variety 

of activities 

 

Keywords: eco-tourism, community tourism, community tourism. 
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บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวิจัย 

 คืนชีวิตแก่ผูต้กทุกขไ์ดย้าก ป่าชายเลนคลองโคนเคยถูกบุกรุกทาํลายจนกระทัง่หมดสภาพ

ป่าชายเลนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลใกลช้ายฝ่ังรวมทั้งสตัวน์ํ้ า จน

อาชีพประมงไม่สามารถเล้ียงชีวติใหอ้ยูร่อดได ้หนุ่มสาววยัทาํงานตอ้งแยกยา้ยกนัไปประกอบอาชีพ

ที่อ่ืน ในปี 2534 ชาวบา้นในพื้นที่จึงเกิดความคิดปลูกป่าชายเลนขึ้น เพือ่ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ให้

เหมือนกาลก่อน แต่ก็ตอ้งประสบปัญหาสารพดัในช่วง 3 ปีแรก เพราะขาดความรู้ในการคดัเลือก

พนัธุไ์ม ้การดูแลหลงัการปลูก และความไม่ร่วมมือของบางคน แต่แลว้ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นความสาํคญัของการฟ้ืนฟูป่าชายเลน

คลองโคน ไดเ้สด็จพระราชดาํเนินมาทรงปลูกป่าชายเลนที่น่ีถึง 5 คร้ัง ระหวา่งปี 2540 – 2547 ทาํให้

ปัจจุบนัพื้นที่ป่าชายเลนบา้นคลองโคนกลบัมาอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง มีสัตวน์ํ้ าชายฝ่ังมากมาย อาชีพ

ประมงของคนในพื้นที่สามารถเล้ียงชีวิตไดอ้ยา่งพอเพียง แรงงานที่โยกยา้ยไปทาํงานที่อ่ืน กลบัมา

ทาํมาหากินที่บา้นเกิดครอบครัวกลบัมาอยูพ่ร้อมหน้ากนั ชาวบา้นในพื้นที่มีอาชีพหลากหลายที่จะ

เล้ียงตวัเองได ้ในปัจจุบนัจึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์สาํคญัของจ.สมุทรสงคราม ท่ีรวมเอา

ความสนุกไวพ้ร้อมกบัสาระความรู้และการอนุรักษป่์าชายเลนใหย้ ัง่ยนืตลอดไป 2 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยว

ชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษป์ลูกป่าชายเลน จ. สมุทรสงคราม 

 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษป์ลูกป่าชายเลน จ. สมุทรสงคราม 

 3. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม และความไวว้างใจ ท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน จ. 

สมุทรสงคราม 

1.3 ประโยชน์ของการวิจัย 

 1. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวได้ใช้ผลวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคลในการวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของ จ.สมุทรสงคราม 

 2. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวได้ใช้ผลวิจัยด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ

วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.สมุรท

สงคราม เพื่อให้เห็นถึงแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 
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 3. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวไดใ้ชผ้ลวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆในการสร้างค่านิยม และความ

ไวว้างใจ ที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว จ.สมุทรสงคราม 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มประชากรท่ีมีความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษป์ลูกป่าชายเลน จ. สมุทรสงคราม จาํนวน

ทั้งส้ิน 400 คน 

 2. ขอบเขตเน้ือหาที่ศึกษา ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม ความไวว้างใจ และความจงรักภกัดีท่ีมีความสมัพนัธต่์อความพงึพอใจของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษป์ลูกป่าชายเลน จ. สมุทรสงคราม 

 3. ระยะเวลาการศึกษา เร่ิมตน้วนัที่ 23 กรกฏาคม  2559 ส้ินสุดวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 
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2 ที่มา http://www.teeteawthai.com 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

816 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

 

กรอบแนวความคดิทางงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ปลูกป่าชายเลน สมุทรสงคราม ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมแนวคิดทฤษฎีจาก หนงัสือ 

ตาํรา และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งจาก งานวิจยัตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ 

ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 - ฉัตรยาพร เสมอใจและมัทนียา สมมิ (2553) ได้ให้ความหมายของลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์โดยกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัที่จะนาํมาช่วยในการกาํหนด

ตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะการศึกษาตวัแปรทางดา้นประชากร ที่นาํมาใชใ้นการวางเป้าหมายทาง

การตลาดที่สาํคญั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดศ้าสนาภูมิลาํเนาและเช้ือชาติ 

 

ความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยใน

การเดินทางท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษป์ลูกป่าชายเลน จ. 

สมุทรสงคราม 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

-ค่านิยม 

-ความไวว้างใจ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

-ผลิตภณัฑ ์  -กระบวนการ 

-ราคา   -บุคลากร 

-ช่องทางการจดัจาํหน่าย -ลกัษณะทางกายภาพ 

-การส่งเสริมการตลาด 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ   -อาชีพ 

-อาย ุ   -ระดบัรายได ้

-สถานภาพ  -รูปแบบการดาํเนินชีวติ 

-ระดบัการศึกษา 
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2.1.2 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

              - วเิชียร  วาศณิ์ชชากุล (2554:13-18) ไดก้ล่าววา่ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ถือเป็นหัวใจสาํคญัของการบริหารการตลาด การดาํเนินงานของกิจการจะประสบความสาํเร็จไดก้็

ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงความสัมพนัธ์ที่ เหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ี ซ่ึงส่วน

ประสมทางการตลาดนั้ นเราก็ถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ เราสามารถที่จะ

เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เพื่อทาํให้กิจการอยูร่อดได ้หรือ

อาจเรียกไดว้่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดที่ถูกใชเ้พื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายทาํใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายพอใจและมีความสุขได ้

2.1.3 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ค่านิยม ความไว้วางใจ และความจงรักภักดี 

 - แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ความตอ้งการเป็น ความแตกต่างที่

บุคคลรับรู้ไดร้ะหวา่งสภาพในอุดมคติและสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั ซ่ึงมีอิทธิพลเพยีงพอที่จะ

กระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมซ่ึงสามารถแบ่งความตอ้งการออกเป็น 2 ลกัษณะคือ  

 (1) ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย เป็นความตอ้งการเบื้องตน้ของร่างกาย ไดแ้ก่อากาศ นํ้ า 

อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การพกัผ่อน ซ่ึงถือเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน ในการแสดง

พฤติกรรมของบุคคล โดยที่ความแตกต่างทางลกัษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคล ส่งผลให้เกิด

ความตอ้งการและความจาํเป็นในสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนั  

 (2) ความตอ้งการดา้นจิตวิทยา มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตที่อยูร่วมกนัเป็นสังคม มีความตอ้งการ

และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกนัและพึ่งพาอาศยักันในสังคมความตอ้งการที่เป็นความปรารถนาจะ

เกิดขึ้นจากการ ที่บุคคลเรียนรู้จากการตอบสนองต่อวฒันธรรมหรือส่ิงแวดลอ้ม ที่เป็นผลจากสภาพ

จิตใจ (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550 : หนา้ 118) 

2.1.4 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 - Kotler (1994 อา้งใน สุคนธ์ธาร สุรเดชพิภพ, 2549) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึก

ระดบับุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ผลจากการทาํ งาน หรือประสิทธิภาพ

ของสินคา้และ บริการกบัความคาดหวงัของลูกคา้ที่มีต่อสินคา้และบริการกล่าวคือถา้ผลที่ไดรั้บจาก

สินคา้และบริการนั้น ต ํ่า กว่า ความคาดหวงัจะทาํ ให้กิดความไม่พอใจถา้ผลที่ไดรั้บจากสินคา้และ

บริการนั้นตรงกบัความคาดหวงั จะทาํ ใหเ้กิดความพงึพอใจ และถา้ผลท่ีไดจ้ากสินคา้และบริการนั้น 

สูงกวา่ความคาดหวงั จะทาํ ใหเ้กิด ความประทบัใจ  

 - ชูชยั สมิทธิไกร (2553) กล่าววา่การซ้ือบริการมีกระบวนการอยู ่3 ขั้นตอนคือ 

               1. ขั้นก่อนการซ้ือ คือกระบวนการที่ผูบ้ริโภคตระหนักถึงปัญหา ความตอ้งการของ

ตนเอง มีการคน้หาขอ้มูลและการประเมินทางเลือก 
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             2. ขั้นรับบริการ คือกระบวนการหลงัจากประเมินทางเลือกแล้ว มีการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้

บริการและเขา้รับบริการนั้นๆ  

 3.ขั้นหลงัการซ้ือ เม่ือหลงัจากไดรั้บบริการแลว้ ผูบ้ริโภคจะมีการประเมินหลงับริการและ

ตระหนกัวา่ในอนาคตจะกลบัมาใชบ้ริการอีกหรือไม่ 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 - โกมล เยน็เป่ียม (2558) ศึกษาเร่ือง แนวทางการจดัการเพือ่ความย ัง่ยนืทางการท่องเที่ยวที่

มีต่อตลาดนํ้ าตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร โดยใช้การสัมภาษณ์และแบบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวตลาดนํ้ าตล่ิงชันกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน สถิติที่ใช้คือ 

ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าต ํ่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่า T-test,  ค่า F-test 

(One- Way ANOVA), การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis), ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

อย่าง ง่ายของเพีย ร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยกําหนดระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05  

  2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 - ธญัพรนภสั แฟงสม (2556) ศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาการตลาดของโรงแรมระดบั 4 

ดาวเครือภายในประเทศในเขตเมืองพัทยา โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู ้ใช้บริการ

ชาวต่างชาติที่เขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาวเครือภายในประเทศ ในเขตเมืองพทัยา จาํนวน 400 คน 

สถิติที่ใชค้ือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า Independent  Sample t-test, ค่า F-test  

และเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) โดยกาํหนด

ระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการชาวต่างชาติ

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานเอกชน 

ภูมิลาํเนาอยู่ในทวีปเอเชีย ซ่ึงมีความคิดเห็นต่อความสําคัญของกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด

โดยรวมไดแ้ก่ ดา้านผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้น

พนกังานหรือบุคคลากร ดา้นกระบวนการ  และดา้นลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นระดบัมาก 

2.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ค่านิยม ความไว้วางใจ และความจงรักภักดี 

 - รศ.ดร.ภาวิณี เอ่ียมตระกลู, ภริูเชษฐ์ กฤตยานุกลู และทตัเทพ หนูสุข (2558) ศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมและทศันคติของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อความปลอดภยั ทางถนนสาํหรับการ

ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย

แบบสอบถามจํานวน 800 ชุด สถิติที่ใช้คือ  ค่าร้อยละ, การวิเคราะห์การถดถอย (Regression 

analysis) และค่าความสัมพนัธ์ โดยกาํหนดระดับนัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05  จากการศึกษาพบว่า 
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ปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวกบัพฤติกรรมและทศันคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลว้นมีอิทธิพลต่อระดบั

ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัทางถนนทั้งส้ิน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ปลูกป่าชายเลน จ. สมุทรสงคราม เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก่ียวกับประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่จะศึกษา            3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติที่ใช ้                   4. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มประชากร  คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษป์ลูกป่าชายเลน จ. 

สมุทรสงคราม  โดยใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)ในแต่ละ

สถานที่ เช่น แหล่งสถานบนัการศึกษา,  สถานท่ีทาํงาน เป็นตน้  

กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษป์ลูกป่าชายเลน จ. สมุทรสงคราม 

จาํนวน 400 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล: คือแบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถาม 4 ส่วนโดย

ส่วนที่ 1-3 เป็นคาํถามแบบปิด (Close Ended Question) ได้แก่ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม, ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยว

ชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม ของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูล

ปัจจยัดา้นดา้นอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนที่ 4 เป็นคาํถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ยวปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรสงครามของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาพฤติกรรม และเร่ือง ความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

ในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน จ. สมุทรสงคราม โดยการศึกษาคร้ังน้ีมี

แหล่งขอ้มูลมาจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี 
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1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลที่ได้จากการรวบรวมขอ้มูลจาก

แบบสอบถาม ที่ผูต้อบแบบสอบถามไดส่้งกลบัมาทั้งหมด 400 ชุด 

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาคน้ควา้จาก

หนงัสือ วารสาร บทความ เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน เป็นการทดสอบสมมติฐานและความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม

ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยสถิติท่ีใชค้ือ T-Test และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัย 

 จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนทั้งหมด 400 คนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ

ชาย ร้อยละ 60.00 มีอายรุะหว่าง 20-35 ปี ร้อยละ 52.00 สถานภาพโสด ร้อยละ 59.00 มีการศึกษา

สูงสุดคือระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 53.00 มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 56.75 มีรายไดโ้ดย

เฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000 บาท ร้อยละ52.00 และรูปแบบการดาํเนินชีวิตส่วนใหญ่จะใช้ไปกับ

การอ่านหนงัสือ/เล่นดนตรี/ฟังเพลง/เล่นเกมส์ ร้อยละ 31.25 

 ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหค้วามสาํคญักบัการปลูกป่าชาย

เลน, เล่นสกีกระดานเลนมากที่สุด ร้อยละ 48.25 ส่วนปัจจยัด้านราคา ให้ความสําคญักับราคาที่

เหมาะสมกบัคุณภาพ ร้อยละ 57.25 ส่วนปัจจยัดา้นสถานที่จดัจาํหน่าย ให้ความสาํคญักบัจาํนวน

วนัที่พกัแต่ละคร้ัง ( 2 วนั 1 คืน) ร้อยละ 64.00 และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ให้

ความสาํคญักบัการรับขอ้มูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 45.00 ดา้นความพอใจในส่ิงอาํนวย

ความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวกบัศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยว ร้อยละ 45 ดา้นความประทบัใจการ

ใหบ้ริการของพนกังานมีความเตม็ใจและความพร้อมในการใหบ้ริการอยา่งสุภาพ ร้อยละ 50.75 และ

สภาพแวดลอ้มที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัคือ ความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติของแหล่ง

ท่องเที่ยว ร้อยละ 42.00 

 ในส่วนของปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่านิยม เพื่อช่วยกนัต่อ

อายุผืนป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 50.75 และความ

ไวว้างใจ ในส่ิงอาํนวยความสะดวกและการใหบ้ริการของแหล่งท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 36.25 
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ในส่วนของความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยว พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจมากที่สุดกบัความ

สะอาด ความสวยงามในสถานที่ท่องเท่ียวเป็นหลกัถึง 4.30 คะแนนส่วนปัจจยัที่มีผลต่อความพึง

พอใจนอ้ยที่สุด คือการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั คิดเป็น 4.10 คะแนน 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1: ปัจจัยส่วนบุคคล 

สมมติฐาน/ปัจจัยที่ศึกษา ค่า T-test/F-test (Sig.) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1: ปัจจัยส่วนบุคคล 

-     เพศ 4.5329 (0.0000) เป็นไปตามสมมติฐาน 

-     สถานภาพ 1.6564 (0.0984) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

-     อาย ุ 6.7579 (0.0002) เป็นไปตามสมมติฐาน 

-     ระดบัการศึกษาสูงสุด 10.5413 (0.0000) เป็นไปตามสมมติฐาน 

-     อาชีพ 3.5864 (0.0069) เป็นไปตามสมมติฐาน 

-     ระดบัรายได ้ 5.0634 (0.0019) เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

สมมติฐาน/ปัจจัยที่ศึกษา ค่า T-test/F-test (Sig.) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

-     ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 16.9892 (0.0000) เป็นไปตามสมมติฐาน 

-     ปัจจยัดา้นราคา 16.2051 (0.0000) เป็นไปตามสมมติฐาน 

-     ปัจจยัดา้นสถานที่จดัจาํหน่าย (ยานพานะ) 13.8016 (0.0000) เป็นไปตามสมมติฐาน 

-     ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (จาํนวนวนั

ท่องเที่ยว) 
12.2183 (0.0000) เป็นไปตามสมมติฐาน 

-     ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (แหล่งขอ้มูล

ท่องเที่ยว) 
8.2885 (0.0000) เป็นไปตามสมมติฐาน 

-     ปัจจยัดา้นการดาํเนินงาน 18.5165 (0.0000) เป็นไปตามสมมติฐาน 

-     ปัจจยัดา้นบุคลากร 10.0908 (0.0000) เป็นไปตามสมมติฐาน 

-     ปัจจยัดา้นกายภาพ 6.3914 (0.0003) เป็นไปตามสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 3: ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ 

สมมติฐาน/ปัจจัยที่ศึกษา ค่า T-test/F-test (Sig.) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3: ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ 

-     ปัจจยัดา้นค่านิยม 15.8828 (0.0000) เป็นไปตามสมมติฐาน 

-     ปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่และไวว้างใจ 7.5284 (0.0001) เป็นไปตามสมมติฐาน 

อภิปรายผล 

 ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัดา้นเพศ อาย ุระดบั

รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษป์ลูกป่าชายเลน จ. สมุทรสงคราม ที่แตกต่างกนั เป็นไปตาม

สมมติฐานของการวิจยัที่สอดคลอ้งงานวิจยัของ ฉัตรยาพร เสมอใจและมทันียา สมมิ (2553) ไดใ้ห้

ความหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร์โดยกล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัที่

จะนาํมาช่วยในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะการศึกษาตวัแปรทางดา้นประชากร ท่ีนาํมาใช้

ในการวางเป้าหมายทางการตลาดที่สาํคญั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดศ้าสนาภูมิลาํเนา

และเช้ือชาติที่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

  แต่ปัจจยัดา้นสถานภาพที่แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน

การเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษป์ลูกป่าชายเลน จ. สมุทรสงคราม ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ

การวจิยั  เน่ืองจาก ไม่วา่นกัท่องเที่ยวจะอยูใ่นสถานภาพใดก็สามารถเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรสงครามได ้ เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสามารถท่องเที่ยวได้ทุก

สถานภาพ 

 ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัการ

ดําเนินงาน ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกายภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจที่

แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชูชยั สมิทธิไกร ( 2553 ) กล่าววา่การซ้ือบริการมีกระบวนการ

อยู่ 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนก่อนการซ้ือ, ขั้นรับบริการ, ขั้นหลังการซ้ือ อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ 

0.05 

 ในส่วนของปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัไดค้่านิยม ปัจจยัดา้น

ความเช่ือมั่นและไวว้างใจที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกัน เป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจยั สอดคลอ้งกับงานวิจยัของรศ.ดร.ภาวิณี เอ่ียมตระกลู, ภริูเชษฐ์ กฤตยานุกลู 

และทตัเทพ หนูสุข (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและทศันคติของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผล
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ต่อความปลอดภยั ทางถนนสาํหรับการท่องเท่ียวในประเทศไทย ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย: 

 1. ด้านการบริหารจดัการ ควรมีการนําเสนอ ขอ้มูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือ

ออนไลน์ ที่เก่ียวกบัท่องเที่ยวเชิงอนุรักษป์ลูกป่าชายเลน จ. สมุทรสงครามให้มากกว่าน้ีเพื่อดึงดูด

นกัท่องเที่ยว 

 2. ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ควรเพิม่ทกัษะ เช่น การฝึกอบรมในดา้นการใหบ้ริการท่ีมีความ

เตม็ใจและความพร้อมในการใหบ้ริการอยา่งสุภาพ 

 3. ด้านสถานที่และส่ิงอาํนวยความสะดวก ควรรักษาความสะอาดของห้องนํ้ าและเพิ่ม

จาํนวนหอ้งนํ้ าใหเ้พยีงพอต่อปริมาณของนกัท่องเท่ียว 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป: 

 เ น่ืองจากการวิจัยค ร้ัง น้ี  ผู ้วิจัยสนใจศึกษา เพียงก ลุ่มผู ้บ ริโภคที่ อ าศัยอยู่ใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงอาจเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ยงัไม่ครอบคลุม ดงันั้น ในการทาํวิจยั

คร้ังต่อไป ผู ้วิจัยอาจจะเพิ่มหรือขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้ น เช่น เพิ่มเป็นชาวต่างชาติ, 

กลุ่มเป้าหมายในจังหวดัอ่ืน ๆ และ ศึกษาถึงแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ภายใน จ.สมุทรสงคราม ที่

สอดคลอ้งกบัการปลูกป่าชายเลน เพิ่มขึ้น เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษา ซ่ึงอาจจะแตกต่างออกไป

จากการวจิยัคร้ังน้ี 
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์น่ังส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

FACTORS THAT INFLUENCING BUYING DECISION TOPRIVATE CAR 

TIREOF CONSUMER IN BANGKOK METROPOLITANTREGION 

วชัรพงษ ์สิทธิศกัด์ิ1 

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

บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยาง

รถยนตน์ั่งส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใชแ้บบสอบถามเก็บ

ขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเป็นเจา้ของรถยนตน์ั่งส่วน

บุคคลหรือผูท้ี่เคยซ้ือยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลซ่ึงทาํการศึกษาระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือน

พฤศจิกายน2559รวมประมาณ 5 เดือน และสถิติที่ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติ 0.05 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 30-39 ปีสถานภาพโสด มีอาชีพ

พนักงานบริษทัเอกชน / ห้างร้าน มีการศึกษาสูงสุดคือระดบัปริญญาตรี มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

15,001-30,000 บาท และส่วนใหญ่มีรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทรถเก๋ง (เก๋ง 2 ประตู / 4 ประตู / 5 

ประตู  

 ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูต้อบ

แบบสอบถาม ในส่วนของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสาํคญักบั

คุณภาพของยางรถยนต์ที่เป็นที่น่าพอใจมากที่สุด ส่วนปัจจยัด้านราคา ให้ความสําคญักบัราคาที่

เหมาะสมกับคุณภาพมากที่สุด ส่วนปัจจัยด้านสถานที่จัดจําหน่าย ให้ความสําคัญกับการท่ี

ศูนยบ์ริการมีหลายสาขามากที่สุด และปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ใหค้วามสาํคญักบัการที่

มีบริการหลงัการขายฟรี (เช่น การรับประกนั เติมลม สลบัยาง ตั้งศูนยฯ์ ถ่วงลอ้ เป็นตน้) มากที่สุด 

ในส่วนของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเพือ่น/เพื่อน

สนิทเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และมีความถ่ีในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต ์2 ปีต่อคร้ัง 

ในส่วนของการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือยาง

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ตดัสินใจซ้ือเพราะคุณภาพของรถยนตท์ี่เป็นที่น่าพอใจมากที่สุด ลาํดบัรอง 

ลงมาเป็น การมีบริการหลงัการขายฟรี (เช่น การรับประกนั เติมลม สลบัยาง ตั้งศูนยฯ์ ถ่วงลอ้ ฯลฯ) 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ลงมาเป็น การมีบริการหลงัการขายฟรี (เช่น การรับประกนั เติมลม สลบัยาง ตั้งศูนยฯ์ ถ่วงลอ้ ฯลฯ) 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัรายไดโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั แต่ปัจจยัดา้นสถานภาพ และระดบัการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกนั

ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และการ

ส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ั่งส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั

เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั แต่ส่วนปัจจยัดา้นสถานที่จดัจาํหน่ายที่แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั  

และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ พบวา่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และความถ่ีใน

การซ้ือที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั เป็นไปตาม

สมมติฐานการวจิยั  

คาํสําคญั: การตดัสินใจซ้ือ, ยางรถยนต,์ รถยนตส่์วนบุคคล 
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Abstract 

The objective of this Independent Study is for study about factors that influencing buying 

decision to personal car tire of consumer in Bangkok metropolitan region. Form using 

questionnaires to collected data during July to November 2016, totally 5 month. The statistics that 

used to analyzed data is Percentage, Average Standard Deviation, T-Test andF-Test (One-Way 

ANOVA) at statistical significant level at 5% 

The result of research: demographic factors of the sample. It was found that there were 

male more than female, most of them are30-39 years old, family status is single, graduated level, 

private employeescareers, their average monthly income is 15,001-30,000 bath and the most of them 

use saloon car. 

The hypothesis test result from demographic factors found that the differences in sex, age, 

career and average monthly income has influence with buying decision to personal car tire of 

consumer at statistical significant level 5%.But family status and educationlevels are not influence 

with buying decision to personal car tire. 

The hypothesis test result from marketing mix factors founded that product, price and 

promotion has influence with buying decision to personal car tire of consumer at statistical 

significant level at 5%. But place are not influence with buying decision to personal car tire. 

And the hypothesis test result from Buying decision factors founded that personthat 

influencing buying decision and Frequency of purchase has influence with buying decision to 

personal car tire of consumer at statistical significant level at 5%.  

 

Keywords: Buying Decision, Car tire, Personal Car 
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บทนํา 

ในปัจจุบนัผูค้นจาํนวนมากเลือกท่ีจะมี “รถยนตน์ั่งส่วนบุคคล” เพื่อใชง้านส่วนตวัหรือใน

ครอบครัวของตนเองเพื่อตอบสนองความตอ้งการในการเดินทางที่เฉพาะเจาะจงตามรูปแบบการ

ดาํเนินชีวิตของแต่ละบุคคลหรือแต่ละครอบครัว ซ่ึงนอกจากคุณประโยชน์ในดา้นการใชง้านแลว้ 

“รถยนต”์ ยงัสามารถเป็นสญัลกัษณ์ที่สะทอ้นถึงภาพลกัษณ์และการประสบความสาํเร็จในชีวิตของ

แต่ละบุคคลไดอี้กดว้ย ดว้ยเหตุผลน้ีเอง ตลาดรถยนตใ์นประเทศไทยจึงถือเป็นตลาดที่น่าสนใจและ

เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

 โดยจากขอ้มูลพบวา่ ยอดขายรถยนตใ์นประเทศไทยปี 2558 อยูท่ี่ประมาณ 780,000 คนั ซ่ึง

คาดวา่ สถานการณ์ตลาดรถยนตใ์นปี 2559 น่าจะใกลเ้คียงกบัปี 25580

1 และจากสถานการณ์เศรษฐกิจ

ที่ชะลอตวัส่งผลกระทบใหต้ลาดรถยนต ์รวมทั้งยางรถยนต ์ซ่ึงถือเป็นผลิตภณัฑท์ี่ใชป้ระกอบกนั 

(Complement Product) ของรถยนต์ ชะลอตวั แต่ถึงแม้ตลาดรถยนต์ภายในประเทศจะลดลง แต่

ตลาดยางรถยนตย์งัคงสามารถปรับตวัได ้โดยการเน้นการผลิตเพื่อส่งออกมากขึ้น ทาํให้ภาพรวม

ตลาดยางรถยนตปี์ 2558 ยงัคงไม่แตกต่างจากปี 2557มากนัก คือประมาณ 10,000,000 เส้น และปี 

2559 คาดการณ์ว่าภาพรวมตลาดยางรถยนตจ์ะค่อยๆ ดีขึ้น โดยคาดว่าจะมีการเติบโตประมาณ 5-

10% 2 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยาง

รถยนตน์ั่งส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์

ต่อบริษทัผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายยางรถยนต ์ท่ีจะสามารถนาํขอ้มูลเหล่าน้ีไปใชใ้นวางแผน ปรับปรุง

กลยุทธ์ทางการตลาดของยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยาง

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์

นัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

                                                             
1ที่มา: หนังสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบบัที่ 3,118 วนัที่ 31 ธนัวาคม พ .ศ.2558 – 2 มกราคม พ .ศ.2559( 
2ที่มา : marketeer.co.th, 2558 
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กรอบแนวความคดิ 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายได้

โดยเฉล่ียต่อเดือน และประเภทของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลท่ีเป็นเจา้ของที่แตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลที่แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดั

จาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือยาง

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ ไดแ้ก่ ความถ่ีในการซ้ือ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

ซ้ือที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ั่งส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกนั  

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษาสูงสุด, อาชีพ,  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน,ประเภทของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล

ที่เป็นเจา้ของ 

การตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์นั่ง

ส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ผลิตภณัฑ,์ ราคา, สถานที่จดัจาํหน่าย, 

การส่งเสริมทางการตลาด 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ, ความถ่ีในการซ้ือ 
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ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ั่งส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ระยะเวลาที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล: 23 กรกฎาคม 2559 – 18พฤศจิกายน2559 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บริษทัผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายยางรถยนต์ สามารถนําผลการวิจยัด้านปัจจัยส่วน

บุคคลไปใช้ในการแบ่งส่วนตลาด เลือกตลาดเป้าหมาย และวางตาํแหน่งทางการตลาด 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. บริษทัผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายยางรถยนต์ สามารถนําผลการวิจยัด้านปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์การตลาด และนาํเสนอส่วน

ประสมทางการตลาดที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. บริษทัผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายยางรถยนต ์สามารถนาํผลการวจิยัดา้นปัจจยัพฤติกรรม

การซ้ือไปใช้ในปรับปรุงพฒันารูปแบบลการส่ือสารและส่งเสริมการตลาดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล:ศิริรัตน์ แอดสกุล ( 2555 , 60– 65 ) ได้ระบุว่า

สถานภาพเป็นองคป์ระกอบที่สาํคญัของการจดัระเบียบทางสงัคมอีกประการหน่ึงโดย Ralph Linton 

(อา้งในวชัรา คลายนาทร, 2530: 49) ไดแ้บ่งประเภทของสถานภาพไว ้2 ประเภท ไดแ้ก่ สถานภาพที่

ได้มาโดยกําเนิดหรือสถานภาพที่ติดตัวมาเช่น ตาํแหน่งทางเพศ ตาํแหน่งทางเครือญาติ ตาํแหน่งทาง

อาย ุตาํแหน่งทางเช้ือชาติ และตาํแหน่งทางสีผวิหรือผวิพรรณและสถานภาพสัมฤทธ์ิหรือสถานภาพ

ที่ได้มาด้วยความรู้ความสามารถของบุคคล ไดแ้ก่ สถานภาพทางอาชีพ สถานภาพที่ไดม้าโดยการ

สมรส เป็นตน้ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด:สุปัญญา ไชยชาญ (2538, 174- 291)ได้

กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมีวฏั

จกัรในการดาํรงอยูใ่นทอ้งตลาดแบ่งออกเป็นส่ีช่วงคือ ช่วงแนะนาํผลิตภณัฑ ์ช่วงเจริญเติบโต ช่วง

อ่ิมตวั และช่วงยอดขายลดลง ราคาขั้นตอนการวางแผนราคาเร่ิมตน้ดว้ยการกาํหนดวตัถุประสงค์ 

นโยบาย กลยทุธ์ การอนุวดั และการปรับราคาช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 

โดยเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดซ่ึงมีอยู ่4 อยา่งคือการโฆษณา การข่าวเผยแพร่ การขายโดยบุคคล 

และการส่งเสริมการขาย  

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ:พิษณุ จงสถิตยว์ฒันา (2544, หน้า 55-

60)กล่าวว่า หากสังเกตกรรมวิธีการซ้ือของบุคคลอยา่งละเอียดแลว้จะพบว่า กิจกรรมการซ้ือหน่ึงๆ 
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อาจจะเกิดโดยการกระทาํของบุคคลหลายคน โดยบทบาทในการซ้ือสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 4 

ประเภท คือผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือผูต้ดัสินใจซ้ือผูซ้ื้อ และผูใ้ชโ้ดยจากทฤษฎีของเวลเบลน ที่ศึกษาถึง

ทฤษฎีการซ้ือที่มุ่งเนน้บทบาททางสงัคมที่มีต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค กล่าววา่ ครอบครัวของผูบ้ริโภค

มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากที่สุด ลาํดบัถดัไป คือ ผูท้ี่อยูใ่กลชิ้ด บุคคลที่อา้งถึง ชั้นวรรณะ วฒันธรรม

ประจาํพวก และวฒันธรรมมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนอ้ยท่ีสุด ดงัภาพ 

 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ:มีนา เชาวลิต(2542, หนา้ 64-67) ไดก้ล่าวถึงตัวแบบ

พฤติกรรมผู้บริโภคไวว้า่ การตดัสินใจของผูบ้ริโภคมีหลายขั้นตอน เช่น การเกิดความตอ้งการ การ

คน้หาขอ้มูลสินคา้ เปรียบเทียบสินคา้และตดัสินใจเลือกตราสินคา้ตามที่ตอ้งการ โดยการตัดสินใจ

ของผู้บริโภคจะเป็นไปในลกัษณะใดขึ้นอยูก่บั 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ลกัษณะส่วนตวัของผู้บริโภค อิทธิพล

ของส่ิงแวดล้อมไดแ้ก่ วฒันธรรม ชนชั้นทางสงัคม และสมาชิกของกลุ่มและกลยทุธ์ทางการตลาด ที่

นักการตลาดสามารถวางแผนและควบคุมได ้ไดแ้ก่ สินคา้ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาดเม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ จะกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจ

ซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้ ซ่ึงเป็นการตอบสนองของผูบ้ริโภค และถา้ซ้ือสินคา้ไปแลว้ ขอ้มูลที่ไดจ้ากการ

ใช้สินคา้จะทาํให้เกิดการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์ และใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้ในโอกาสต่อไป เท่ากบัเป็นข้อมูลย้อนกลบัของผู้บริโภค 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล: กรณิกา เลิศธนลกัษณ์ (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนตข์องประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครพบว่า ในภาพรวม ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายได ้ทีแ่ตกต่างกนั มีการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนตข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่

แตกต่างกนั 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด: นัฐฐา ธิติโยธิน1 (2556)ศึกษาเร่ืองการ

ตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชาพบว่า ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบไปด้วยผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทน

จาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ: ธารา ธิยะภูมิ (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั

ในการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัขี่รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยั

ด้านพฤติกรรมการซ้ือ ได้แก่ความถ่ีในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัขี่รถยนตน์ั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนัอยา่งมี
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นยัสาํคญัทางสถิติ ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นยีห่อ้ยางรถยนต ์จาํนวนยางรถยนตท่ี์ซ้ือหรือ

เปล่ียนแต่ละคร้ัง และค่าใชจ่้ายในการซ้ือหรือเปล่ียนยางแต่ละคร้ัง ที่แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัขี่รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากร: บุคคลผูท้ี่เป็นเจา้ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือผูท้ี่เคยซ้ือยางรถยนตน์ั่งส่วน

บุคคล ที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 กลุ่มตัวอย่าง: บุคคลผูท้ี่เป็นเจา้ของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลหรือผูท้ี่เคยซ้ือยางรถยนตน์ั่งส่วน

บุคคล ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรที่

แน่นอนดงันั้นผูว้จิยัจึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยการคาํนวณจากสูตรกรณีไม่ทราบจาํนวน

ประชากรโดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ที่ 95% และยอมให้มีความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า

ไม่เกิน 5% ซ่ึงสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตร 

 

  

 

ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที่คาํนวณไดเ้ท่ากบั 385 ตวัอยา่ง และเพื่อป้องกนัการสูญเสีย

ของแบบสอบถามเน่ืองจากอาจมีคุณสมบติัของแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์จึงทาํการเก็บ

ตวัอยา่งเพิม่แบบสอบถามเป็นตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่งซ่ึง ผูว้จิยัเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงจะเลือกเฉพาะบุคคลผูท้ี่เป็นเจา้ของรถยนตน์ั่งส่วนบุคคลหรือผูท้ี่

เคยซ้ือยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล: คือแบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถาม 4 ส่วนโดย

ส่วนที่ 1-3 เป็นคาํถามแบบปิด (Close Ended Question) ได้แก่ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม, ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ัง่

ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลปัจจยัด้านพฤติกรรมการซ้ือที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ั่งส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนที่ 4 เป็นคาํถามแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คือขอ้มูลปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือยางรถยนต์นั่ง

ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล: ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นขั้นตอน คือ 

ทาํการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตัวอย่างจาํนวน 400 ชุด โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบ

แบบสอบถามดว้ยตนเองหลงัจากนั้นทาํการรวบรวมแบบสอบถามตรวจสอบความถูกตอ้ง สมบูรณ์

2

2

E
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นาํแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาทาํการลงรหัส และประมวลผลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรม 

Microsoft Excel 

สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล: ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ใชค้่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจง

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน เป็นการทดสอบ

สมมติฐานและความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยสถิติที่ใช้คือ T-Test 

และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัย 

 จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนทั้งหมด 400 คนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ

ชาย ร้อยละ 54.50มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 51.00 สถานภาพโสด ร้อยละ 62.00 มีอาชีพ

พนักงานบริษทัเอกชน / ห้างร้านร้อยละ 64.50 มีการศึกษาสูงสุดคือระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 74.50 

มีรายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ร้อยละ43.50 และส่วนใหญ่มีรถยนต์ส่วนบุคคล

ประเภทรถเก๋ง (เก๋ง 2 ประตู / 4 ประตู / 5 ประตู ร้อยละ 68.00 

 ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูต้อบ

แบบสอบถาม ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสาํคญักบัคุณภาพของ

ยางรถยนตท์ี่เป็นที่น่าพอใจมากที่สุด ร้อยละ 41.50 ส่วนปัจจยัดา้นราคา ให้ความสาํคญักบัราคาที่

เหมาะสมกับคุณภาพ ร้อยละ 74.50 ส่วนปัจจยัด้านสถานที่จดัจาํหน่าย ให้ความสําคญักับการที่

ศูนยบ์ริการมีหลายสาขา ร้อยละ 36.00 และปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ให้ความสาํคญักบั

การที่มีบริการหลงัการขายฟรี (เช่น การรับประกนั เติมลมสลบัยาง ตั้งศูนยฯ์ ถ่วงลอ้ เป็นตน้) มาก

ที่สุดร้อยละ 45.00 

ในส่วนของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเพือ่น/เพื่อน

สนิทเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 30.00 และมีความถ่ีในการซ้ือหรือเปล่ียนยาง

รถยนต ์2 ปีต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 40.50 

ในส่วนของการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือยาง

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพราะคุณภาพของรถยนต์ที่ เป็นที่น่าพอใจมากที่สุด คิดเป็น4.60 คะแนน 

ลาํดบัรองลงมาเป็น การมีบริการหลงัการขายฟรี (เช่น การรับประกนั เติมลม สลบัยาง ตั้งศูนยฯ์ ถ่วง

ลอ้ ฯลฯ) คิดเป็น 4.40 คะแนนส่วนปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ั่งส่วนบุคคลน้อย

ที่สุด คือ การมีบุคคลใกลชิ้ด / บุคคลที่น่าเช่ือถือแนะนาํคิดเป็น 4.01 คะแนน 
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ตารางที่ 1: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน/ปัจจัยที่ศึกษา ค่าT-test/F-test (Sig.) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1: ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 2.1588 (0.0315) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- อาย ุ 2.3449 (0.0407) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- สถานภาพ 1.8818 (0.1537) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

- อาชีพ 5.1190 (0.0001) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ระดบัการศึกษาสูงสุด 1.1813 (0.3080) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

- รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 4.4093 (0.0017) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ประเภทของรถยนตน์ั่งส่วนบุคคล

 

1.9002 (0.1290) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐาน/ปัจจัยที่ศึกษา ค่าT-test/F-test (Sig.) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 2.1909 (0.0431) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ปัจจยัดา้นราคา 3.7600 (0.0051) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ปัจจยัดา้นสถานที่จดัจาํหน่าย 2.1653 (0.0722) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.810 (0.0008) เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3: ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ 

- ปัจจัยด้านบุคคลที่ มี อิทธิพลต่อ

้  

7.545 (0.0001) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ปัจจยัดา้นความถ่ีในการซ้ือ 4.288 (0.0143) เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

อภิปรายผล 

 ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัดา้นเพศ อาย ุระดบั

รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ั่งส่วน

บุคคลแตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธารา ธิยะภูมิ (2553) 

ศึกษาเ ร่ือง ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผู ้ข ับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัขี่รถยนตน์ั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนัอยา่งมี

นัยสาํคญัทางสถิติ ที่ระดบันัยสาํคญั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นอาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพ

สมรสที่แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัขี่รถยนตน์ั่งส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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 แต่ปัจจัยด้านสถานภาพ และระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั 

 ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัดา้น

ผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนฐัฐา ธิติโยธิน (2556) 

ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชา 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่

รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ส่วนปัจจยัดา้นสถานที่จดัจาํหน่ายที่แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์

นัง่ส่วนบุคคล ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 

 ในส่วนของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัดา้นบุคคล

ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยาง

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธารา ธิ

ยะภูมิ (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัขี่รถยนตน์ั่งส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ ไดแ้ก่ ความถ่ีในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต์

ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผู ้ข ับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ที่ระดบันัยสาํคญั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นยีห่้อ

ยางรถยนต ์จาํนวนยางรถยนตท์ี่ซ้ือหรือเปล่ียนแต่ละคร้ัง และค่าใชจ่้ายในการซ้ือหรือเปล่ียนยางแต่

ละคร้ัง ที่แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัขี่รถยนตน์ั่งส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้: 

- ด้านการแบ่งส่วนตลาดและวางกลุ่มตลาดเป้าหมาย ผูป้ระกอบการสามารถนํา

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุอาชีพ และระดบัรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนไปใชใ้นการแบ่ง

ส่วนตลาดเพื่อเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายท่ีเหมาะสมได้ โดยอาจเน้นการเลือกกลุ่มตลาด

เป้าหมายที่เป็นผูช้าย วยัทาํงาน มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน / หา้งร้าน มีการศึกษาสูงสุด

คือระดับปริญญาตรี มีรายได้โดยเฉล่ียต่อเดือนในระดับปานกลาง เน่ืองจากเป็นกลุ่ม

ผูบ้ริโภคที่มีการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลมากที่สุด 
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- ด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ระกอบการควรเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ยางรถยนต์นั่งส่วน

บุคคลโดยเนน้เร่ืองการนาํเสนอผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพ รวมถึงเนน้ในเร่ืองของคุณสมบติัการ

รีดนํ้ าไดดี้ และมีลวดลายของดอกยางที่สวยงามใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย เพือ่สนบัสนุนการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

- ด้านราคา ผูป้ระกอบการจึงให้ความสาํคญักบัการเน้นการติดป้ายแสดงราคาอยา่ง

ชดัเจนให้ผูบ้ริโภคสามารถนาํมาใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจซ้ือ รวมทั้งมีการจดั

โปรโมชัน่ลดราคา เพือ่สนบัสนุนการตดัสินใจซ้ือ 

- ด้านสถานที่จัดจําหน่าย ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัในการกระจายสาขาของ

ศูนยบ์ริการยางรถยนตใ์ห้ครอบคลุมและเดินทางสะดวก และมีช่างหรือผูเ้ช่ียวชาญคอยให้

คาํแนะนําเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากผูบ้ริโภคค่อนขา้งให้ความเช่ือถือ รวมทั้ง ควรให้

ความสาํคญักบัการบริการที่ดี เพือ่ส่งเสริมใหเ้กิดการเป็นลูกคา้ประจาํต่อไป  

- ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัการจดับริการ

ส่งเสริมการขายที่ดี และควรมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้และคุน้เคยใน

ตราผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภค 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

- เปล่ียนกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้เป็นผูบ้ริโภคที่อยู่ในจงัหวดัอ่ืนๆ หรือขยาย

กลุ่มเป้าหมายใหก้วา้งขึ้น  

- ศึกษาถึงยางรถยนตป์ระเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากยางรถยนตน์ั่งส่วนบุคคล 

เช่น การตดัสินใจซ้ือยางรถยนตใ์นองคก์รธุรกิจ หรือผูป้ระกอบการ 
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ความพงึพอใจของผู้บริโภคทีส่ั่งซ้ือสินค้าออนไลน์จากเวบ็ไซต์ LAZADA 

Satisfaction of Consumer Who Purchases Products from LAZADA 

ปรียกานต ์กลดัทอง1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่สั่งซ้ือสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA 2) เพื่อศึกษาความ

แตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีสั่งซ้ือสินคา้

ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์LAZADA 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ 

และความภกัดีของลูกคา้ที่มีต่อแบรนด์สินคา้ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่สั่งซ้ือสินคา้

ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์LAZADA 

 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชว้ิจยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่กลุ่มประชากรที่เลือกใชบ้ริการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์

จากเว็บไซต์ LAZADA จ ํานวนทั้ งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น

แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนสถิติอา้งอิงที่ใช้ใน

การทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA)  

ผลการวจิยัพบวา่ 

ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ และ อาชีพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคที่สัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์LAZADA 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ บุคคล และกระบวนการ ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความ

พงึพอใจของผูบ้ริโภคที่สัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์LAZADA 

ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ และความภกัดีต่อแบรนด์สินคา้ ที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อ

ความพงึพอใจของผูบ้ริโภคที่สัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์LAZADA 

 

 คาํสําคญั : ความพงึพอใจ ผูบ้ริโภค สินคา้ออนไลน์ 

 

 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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Abstract 

 The objectives of this study were to 1) examine the difference of personal factors 

which affects satisfaction of consumer who purchases products from LAZADA. 2) To examine the 

difference of the marketing mix that affects satisfaction of consumer who purchases products from 

LAZADA. 3) To examine the difference of other factors including consumer brand loyalty and the 

reliability that affects satisfaction of consumer who purchases products from LAZADA. 

 The participants of this finding were selected from 400 consumers who purchase 

products from LAZADA. The researcher used questionnaire as a research tool. Data was analyzed 

by using Microsoft Excel and the statistics resource that use to examine the hypothesis are t-Test 

and F-Test (ANOVA) 

 The findings found that: 

1. For the personal factors, the difference of gender and career have an influence on 

satisfaction of consumer who purchases products from LAZADA. 

2. For the marketing mix, the difference of people and procedure have an influence on 

satisfaction of consumer who purchases products from LAZADA. 

3. For the other factors, the difference of reliability and brand loyalty did not have an effect 

on satisfaction of consumer who purchases products from LAZADA. 

 

Keywords : Satisfaction, Consumers, Online Product 
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บทนํา 

Electronic Commerce หรือ E-Commerce คือ การซ้ือขายสินคา้หรือบริการโดยส่งขอ้มูล

ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผา่นทางเครือข่าย เช่น อินเตอร์เน็ตถา้ผูใ้ชมี้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ คู่สายโทรศพัท ์

โมเด็ม และเป็นสมาชิกของบริการ Internet ก็สามารถทาํการคา้ผา่นระบบเครือข่ายได ้E-Commerce 

เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี Internet กับการจาํหน่ายสินคา้และบริการ โดยสามารถ

นาํเสนอขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้หรือบริการผ่านทาง Internet สู่คนทัว่โลกภายในระยะเวลา

อนัรวดเร็ว ทาํให้การดาํเนินการซ้ือขายอยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดรายไดใ้นระยะเวลาอนั

สั้น ร้านคา้ออนไลน์ถือเป็นส่ือกลางในการซ้ือขายสินคา้ระหวา่งผูป้ระกอบการกบัลูกคา้อีกช่องทาง

หน่ึง ซ่ึงเป็นส่ือทางดา้นระบบออนไลน์ กล่าวคือ มีเวบ็ไซต ์และระบบจดัการซ้ือขาย เพื่อให้ลูกคา้

สามารถซ้ือสินค้าและบริการจากผูป้ระกอบการรายนั้ นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในที่น้ี ร้านค้า

ออนไลน์จะถูกออกแบบใหเ้หมือนกบัร้านคา้ท่ีแสงดรายละเอียดสินคา้ ราคา และการบริการทั้งหมด

ที่ร้านนั้นๆมีอยู ่เพื่ออาํนวยความสะดวกให้ลูกคา้เขา้มาซ้ือผ่านเว็บไซต ์โดยไม่ตอ้งมีการเดินทาง 

เป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายที่ทนัสมยั สามารถขายของไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ประหยดัค่าใชจ่้าย และ

ลงทุนตํ่า 

ผูบ้ริโภคให้ความสนใจต่อการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์เป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากมีขอ้ดีของ

การซ้ือสินคา้ออนไลน์จาํนวนมาก ยกตวัอยา่งเช่น มีความสะดวกสบายในการซ้ือของ สามารถสัง่ซ้ือ

ของไดใ้นขณะที่อยูใ่นที่พกัอาศยั หรือ ในขณะที่ใชส้มาร์ทโฟน ผูซ้ื้อสามารถไตร่ตรอง และมีเวลา

ตดัสินใจได้นานมากขึ้น สามารถเลือกสินคา้ไดจ้ากหลายๆเว็บไซต์ ประหยดัค่ารถและค่านํ้ ามนั 

สินคา้มีราคาถูก อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็สามารถซ้ือสินคา้ได้  ซ้ือสินคา้ได้ตลอดเวลา ช่องทางการ

จ่ายเงินและส่งสินคา้ก็สะดวกมากขึ้นสามารถอ่านคาํแนะนาํและคาํติชมจากลูกคา้ท่านอ่ืนๆท่ีเคยซ้ือ

สินคา้จากเวบ็ไซตน์ั้นๆ ทาํให้ตดัสินใจได้ง่ายขึ้น ผูบ้ริโภคต่างกลวัการพบเจอกับพนักงานขาย 2 

ประเภท คือ หน่ึง เฉยชาไม่มีปฎิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ทาํให้ลูกคา้ไม่กลา้ซ้ือสินคา้ อีกประเภทหน่ึงคือ 

กระตือรือร้นในการขายมากไป ทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกเหมือนถูกบงัคบัใหซ้ื้อของ แมว้า่จะขายสินคา้ได้

แต่ก็ถูกผูบ้ริโภคติเตียนในภายหลงัได ้การบริการแบบรายต่อรายของธุรกิจร้านคา้ออนไลน์กลบัทาํ

ใหผู้บ้ริโภคมีเวลาพจิารณาสินคา้ดว้ยตนเองมากขึ้น หลีกเล่ียงแรงกดดนัจากผูข้าย แลว้จึงค่อยทาํการ

ตดัสินใจวา่จะซ้ือหรือไม่ 

ขอ้เสียของการซ้ือสินคา้ออนไลน์ก็มีเช่นกนัยกตวัอยา่งเช่น การรักษาความปลอดภยัของ

ลูกคา้ เน่ืองจากการแครกเกอร์และแฮ็กเกอร์ที่ทีมีความชาํนาญสามารถล้วงขอ้มูลที่สําคัญของ

ผูบ้ริโภคเช่นรายละเอียดส่วนบุคคลและสินเช่ือบตัรอาจจะถูกขโมยและใชก้ารหลอกลวงจาํนวน

มากร้านคา้ออนไลน์ยากที่จะวางมาตรการรักษาความปลอดภยัที่ดี เพือ่ความมัน่ใจของผูบ้ริโภค 
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ผูบ้ริโภคไม่ไดเ้ห็นสินคา้ก่อน สาํหรับขอ้น้ีนับว่าเป็นขอ้เสียขอ้หน่ึงที่เกิดขึ้นไดบ่้อยๆ ในการซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ สินคา้ที่ได้ไม่เหมือนกบัรูปภาพที่โฆษณาผ่านเว็บไซต์ สินคา้บางประเภทอย่าง

อาหารเสริม ครีมบาํรุงผิวต่างๆ ปัจจุบนัน้ีมีการขายกนัอยา่งหลากหลาย และมีสรรพคุณที่เกินจริง 

ผูบ้ริโภคบางท่านอาจจะหลงเช่ือโดยง่าย ดังนั้น ควรจะตรวจดูว่าร้านนั้นๆ ผ่านการรับรองการ

จาํหน่ายสินคา้อยา่งไรมาบา้ง หากเป็นครีมบาํรุงผิวหรืออาหารเสริมมีรหัสตวัแทนจาํหน่ายของแบ

รนด์นั้นๆ อยา่งน่าไวว้างใจหรือไม่ ตอ้งตรวจสอบไดทุ้กอยา่ง เวบ็ไซต ์LAZADA เป็นเวบ็ไซต์ที่

กาํลงัไดรั้บความนิจมในหมู่ผูบ้ริโภค ผูว้จิยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

ที่สัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์LAZADA 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่สัง่ซ้ือ

สินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์LAZADA 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประกอบการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคที่สัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์LAZADA 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืน ๆ ได้แก่ ความภกัดีของลูกคา้ที่มีต่อแบรนด์สินคา้ 

และ ความน่าเช่ือถือที่มีผลต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภคท่ีสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์

LAZADA 
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กรอบแนวความคดิการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ

ที่แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่สั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์ LAZADA 

แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผล

ต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภคที่สัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์LAZADA แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

- สถานภาพ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

- บุคลากร 

- ลกัษณะทางกายภาพ 

- กระบวนการ 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

- ความน่าเช่ือถือ 

- ความภกัดีต่อแบรนด์

สินคา้ 

ความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีสั่งซ้ือสินคา้

ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์

LAZADA 
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สมมติฐานขอ้ที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ และความน่าเช่ือถือ 

ที่แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่สั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์ LAZADA 

แตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มประชากรที่เลือกใช้บริการสั่งซ้ือ

สินคา้ออนไลน์จากเวบไซต ์LAZADA จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

2. ขอบเขตเน้ือหาที่ศึกษา : ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ปัจจยั

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ความภกัดีของลูกคา้ที่มีต่อแบรนด์สินคา้ และ ความน่าเช่ือถือที่มีผลต่อความพงึ

พอใจของผูบ้ริโภคที่สัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์LAZADA 

3. ระยะเวลาการศึกษา เร่ิมตน้วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 

ประโยชน์ของการวิจัย 

1. เวบ็ไซต ์LAZADA สามารถนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลที่มีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจของผูบ้ริโภคที่สั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์จากเว็บไซต ์LAZADA เพื่อให้สอดคล้องกบั

ความตอ้งการของลูกคา้มากที่สุด เพือ่ที่จะสามารถแขง็ขนักบัคู่แขง็ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เว็บไซต์ LAZADA สามารถนําผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่สั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์ LAZADA 

เพือ่เป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด เพือ่สร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ ทั้งใน

ดา้นโปรโมชัน่ ของแต่ละชนิดสินคา้ที่ร่วมรายการ ทั้งในดา้นการเพิ่มผลิตภณัฑใ์หม่ ดา้นการ

รักษาฐานลูกคา้เดิม เพิม่ฐานลูกคา้ใหม่และดา้นการบริการส่งผลิตภณัฑโ์ดยไม่เก็บเงินเพิม่ 

3. เวบ็ไซต ์LAZADA สามารถนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ ความภกัดีของ

ลูกคา้ที่มีต่อแบรนด์สินคา้ หรือความน่าเช่ือถือของ เว็บไซต์ LAZADA ท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภค

กลบัมาใชบ้ริการซํ้ า 

แนวคดิและทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

สิทธ์ิ ธีรสรณ์ (2551, หน้า 140) อธิบายเก่ียวกบัการแบ่งการตลาดว่า กลุ่มลูกคา้ท่ีมีลกัษณะ

ต่างกนัก็จะมีความตอ้งการในผลิตภณัฑต่์างกนั เรียกความตอ้งการที่ไม่เหมือนกนัที่มีต่อผลิตภณัฑ์

หน่ึงๆ   ในหมู่ผูบ้ริโภคว่า อุปสงคท์ี่ต่างกนั (Heterogeneous Demand) เช่น เด็กวยัรุ่นมกัจะตอ้งการ

กางเกงยนีส์ที่ทนัสมยั คนงานก่อสร้างตอ้งการกางเกงยนีส์ท่ีใส่ทน คนในหมู่ผูใ้หญ่ตอ้งการกางเกง

ยนีส์ที่สวมใส่สบาย เป็นตน้ 
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แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

Philip Kotler (2550, หน้า 66-67) อธิบายเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด และกลวิธี

การตลาดว่า นักการตลาดของบริษทัจะกา้วเขา้สู่ขั้นตอนของกลวิธีการตลาด เพื่อกาํหนดเคร่ืองมือ

ส่วนประสมการตลาด หรือ MM ซ่ึงจะไปสนับสนุนและส่งมอบการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑอี์กต่อ

หน่ึง โดยเคร่ืองมือส่วนประสมการตลาดดังกล่าว เป็นที่รู้จักกันในนาม 4P หรือ P ทั้ งส่ี ซ่ึง

ประกอบดว้ย 

• ผลิตภณัฑ ์(Product) ซ่ึงไดแ้ก่ตวัขอ้เสนอแก่ตลาดผลิตภณัฑท์ี่จบัตอ้งมองเห็นได ้การบรรจุ

ภณัฑ ์และชุดของบริการที่ผูซ้ื้อจะไดรั้บจากการซ้ือผลิตภณัฑด์งักล่าว 

• ราคา (Price) ไดแ้ก่ ราคาของผลิตภณัฑซ่ึ์งบวกตน้ทุนการจดัส่งการรับประกนั และอ่ืนๆ 

• การจดัจาํหน่าย (Place) ไดแ้ก่ เป็นขอ้กาํหนดเพื่อให้ผลิตภณัฑมี์พร้อมสาํหรับการซ้ือหา 

และสามารถซ้ือหาไดทุ้กท่ีในตลาดเป้าหมาย 

• การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เป็นกิจกรรมการโฆษณา การส่งเสริมการขาย ไดเร็กต์

เมล์ และการประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้ความรู้ จูงใจ หรือเป็นการย ํ้าเตือนตลาดเป้าหมายเก่ียวกบั

ความแพร่หลาย และประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ 

ภิเษก ชยันิรันดร์ (2556, หน้า 170) อธิบายเก่ียวกบัความสาํคญัของความภกัดีของลูกคา้วา่ 

โดยทัว่ไปแลว้ในตลาดที่มีการแข่งขนัสูง บริษทัต่างๆพยามยามถาโถมการส่ือสารทางตลาดต่างๆ 

เพือ่แยง่ชิงลูกคา้ใหม่ๆเขา้มา และแมจ้ะไดส่้วนแบ่งการตลาดตามเป้าหมายท่ีวางไว ้แต่หลายๆคร้ังก็

พบวา่ลูกคา้ใหม่มาเพยีงเพราะการลดราคาท่ีดุเดือด การใหข้องขวญัของรางวลั หรือมาตามโฆษณาที่

ดึงดูดใจ แต่ไม่นานลูกคา้เหล่าน้ีก็จากไปยามที่คู่แข็งมีการจูงใจที่ดีกว่า ทาํให้กาํไรของบริษทัที่

เกิดขึ้นไม่ไดส้อดคลอ้งกบัความพยายามที่ทุ่มเทดงักล่าว สาเหตุสาํคญัคือ บริษทัละเลยที่จะพยายาม

รักษาลูกคา้เก่าที่ภกัดี ปล่อยทิ้งไวใ้หสู้ญเสียไปในอตัราที่สูง หลายๆคร้ังที่กลยทุธ์ที่นาํลูกคา้ใหม่เขา้

มา กลบัทาํใหลู้กคา้เก่ารู้สึกความไม่เท่าเทียม  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วงศว์รรธน์ ทองรัตน์(2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์

ออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือผูท่ี้เปิดรับข่าวสาร

จากหนงัสือพมิพอ์อนไลน์ อาย ุ18 -50 ปี จาํนวน 400 คนในกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่ใชใ้นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test การวเิคราะห์ความแปรปรวนจาํแนกทางเดียว 

(one-way ANOVA) และการเปรียบเทียบเชิงซ้อนรายคู่ ด้วยวิธี LSD  ในกรณีที่พบความแตกต่าง

อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ จากการศึกษาพบว่า ผูท้ี่เปิดรับข่าวสารออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายรุะหว่าง 26-33 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานและลูกจา้งบริษทัเอกชน และผูมี้

รายไดต่้อเดือน10,001-15000 บาท มีการเปิดรับข่าวสารจากหนงัสือพมิพอ์อนไลน์มากที่สุด 

ฤทยั เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจ และปัจจยัทางการตลาดบนเฟซบุค 

(Facebook) ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือสาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

400 คน สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบความสัมพนัธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันจากการศึกษาพบว่า เฟสบุ๊

คแฟนเพจอยูใ่นระดบัที่มีผลต่อการตดัสินใจมาก ทั้งในส่วนของการโฆษณา การส่งเสริมการขาย 

การประชาสมัพนัธแ์ละการออกข่าว และการตลาดทางตรง ทาํใหมี้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาก

เป็นอันดับแรก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจบนเฟซบุค ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจดา้น

เหตุผลหรือ แรงจูงใจดา้นอารมณ์ และปัจจยัทางการตลาดบนเฟซบุค ไม่ว่าจะเป็นดา้นผลิตภณัฑ์ 

หรือดา้นการส่งเสริมการตลาด ทั้งในส่วนของการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์

และการออก-ข่าว หรือการตลาดทางตรงมีผลสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ธิดาพรรณ ล้ิมไพศาลพิพฒัน์ (2555) ศึกษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างคุณค่าตรา

สินคา้ของโมเดลธุรกิจร่วมกนัซ้ือ (group buying) กรณีศึกษา : เอ็นโซโก ้โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ช้บริการเอ็นโซโก้ จาํนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี การหาค่าเฉล่ีย การหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) จากการศึกษาพบวา่

การส่ือสารการตลาดดา้นการตลาดทางตรง มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและสัมพนัธ์กนัปาน

กลาง กบัคุณค่าตราสินคา้ดา้นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ การส่ือสารการตลาด ดา้นการตลาดเชิง

กิจกรรม มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัและสมัพนัธก์นัค่อนขา้งสูง กบั คุณค่าตราสินคา้ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

เพื่อให้การวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภคที่สั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์

จากเวบ็ไซต ์LAZADAโดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัสาระสาํคญัดงัน้ี 

1. แบบของการวจิยั 

2. ประชากรและนน่วยวเิคราะห์ 

3. การเลือกกลุ่มตวัอยา่งและแผนการสุ่มตวัอยา่ง 

4. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

5.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ 

ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท้ี่เคยใชบ้ริการสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์LAZADA 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเพือ่เป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรทั้งหมด โดยการคาํนวณ

ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ในกรณีของผูบ้ริโภคที่ไม่ทราบจาํนวนประชากรเน่ืองจากประชากรไม่

สามารถนบัจาํนวนได ้ 

โดยกาํหนดสัดส่วนของประชากรที่ตอ้งการสุ่ม 50% ระดบัความเช่ือมัน่ 95% z = 1.96 ค่า

ความคลาดเคล่ือน 5% จึงไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน จาํนวน 384 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่สั่งซ้ือ

สินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์ LAZADAโดยแบ่งเคร่ืองมือในการวจิยัออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

สถานภาพ 

ส่วนที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จาํนวน 7 ขอ้ ซ่ึงมีลกัษณะคาํถามที่แตกต่างกนั 

ไดแ้ก่แบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถามที่มีหลายคาํตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Questions) 

ส่วนที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ และความภกัดีต่อแบรนด์สินคา้ จาํนวน 2 

ขอ้ ซ่ึงมีลกัษณะคาํถามที่แตกต่างกนั ไดแ้ก่แบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถามที่มีหลายคาํตอบให้

เลือก (Multiple Choice Questions) 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพงึพอใจตามลกัษณะของแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 

แบบมาตราส่วนประเมิณค่าตอบ (Likert Scale Question) และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตร

ภาคชั้น (Interval Scale) จาํนวน 7 ขอ้  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลทุติยภูม ิ

จากการเก็บรวมรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากงานวิจยัในอดีตที่เก่ียวขอ้งกบัคงสมพึงพอใจและ เก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารวชิาการวารสาร ส่ิงตีพมิพ ์และขอ้มูลท่ีเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

ข้อมูลปฐมภูมิ 

ผูว้จิยัดาํเนินการโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง        

การจัดทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ทดสอบแบบสอบถามที่ได้ออกแบบไว ้(Pretest) และดาํเนินการแก้ไขขอ้บกพร่องของ

แบบสอบถาม พร้อมตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Validity) ของแบบสอบถามดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิ

แอลฟ่าของ Cronbach 

2. นาํแบบสอบถามที่แกไ้ขขอ้บกพร่องเรียบร้อยแลว้ออกเก็บขอ้มูลจริง 

3. นาํแบบสอบถามที่เก็บขอ้มูลแลว้ตรวจสอบความสมบูรณ์ 

4. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วมาลงรหัสเพื่อประมวลผลขอ้มูลด้วย

คอมพวิเตอร์ 

5. นาํเสนอขอ้มูลที่ลงรหสัแลว้ไปบนัทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพือ่ประมวลผลโดยโปรแกรม 

Excel 2013 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ไดแ้ก่ ตวัแปรเชิงคุณภาพ สถิติที่ใชค้ือ ค่าความถ่ีร้อยละ 

ตวัแปรเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด ค่าสูงสุด การ 

วเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน คือ t-Test และ F-Test 
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สรุปผลการวิจัย  

1. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ที่มีผลต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภคท่ีสั่งซ้ือสินคา้

ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์LAZADA 

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71 เพศชายคิดเป็นร้อย

ละ 29 มีอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 53รองลงมามีอายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25     

มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 

20 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68 ลาํดบัรองลงมามีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี คิด

เป็นร้อยละ 17 รายได้มากกว่า 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36 ลาํดับรองลงมาคือรายได้ระหว่าง 

15,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 75 สถานภาพสมรสคิดเป็น

ร้อยละ 26 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่

สัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์Lazada 

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑมี์ผูบ้ริโภคแฟชัน่สุภาพสตรีมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 ลาํดบัรองลงมาเป็น สุขภาพและความงาม คิดเป็นร้อยละ 18 และราคา 2500 

บาทขึ้นไปน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย Facebook เป็นช่องทางการจดั

จาํหน่ายที่ที่นิยมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมาเป็น Line คิดเป็นร้อยละ 9 โดยโทรทศัน์น้อย

ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 3 ดา้นการส่งเสริมการขาย คูปองส่วนลดทนัทีที่ซ้ือเป็นการส่งเสริมการขายที่ดี

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือของแถม คิดเป็นร้อยละ 20 คูปองส่วนลดในการซ้ือคร้ังถดัไป

นอ้ยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5 ดา้นบุคคล ผูบ้ริโภคมีความพงึพอใจพนกังานที่รับผดิชอบ เม่ือเกิดปัญหา

มากที่สุด โดยคืดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ พนักงานพูดจาสุภาพ คิดเป็นร้อยละ 21 พนักงานที่มี

ความรู้เร่ืองผลิตภณัฑน์้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20 ดา้นกระบวนการ การให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เป็นกระบวนการที่ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ ขั้นตอนการชาํระ

เงินมีอยา่งหลากหลายและรวดเร็วคิดเป็นร้อยละ 29 ติดต่อบริการหลงัการขายไดอ้ยา่งรวดเร็วนอ้ย

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ รูปแบบของเวบ็ไซตท์าํให้เลือกสินคา้ไดง่้ายมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมาคือ รูปแบบของเวบ็ไซตมี์ความน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 31 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่สั่งซ้ือสินค้า

ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์LAZADA 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นความน่าเช่ือถือ ผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือเร่ืองเวบ็ไซตแ์ละร้านคา้

ย่อยมีการปรับปรุงขอ้มูลของสินคา้อย่างสมํ่าเสมอโดยคิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือเว็บไซต์            

มีช่ือเสียง ได้รับความไวว้างใจ น่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 20 เว็บไซต์มีการขึ้นทะเบียนพาณิชย์
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อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ขึ้ นทะเบียนกับธนาคาร หรือสถาบันทางการเงิน (เช่น VISA, MASTER, 

PAYPAL) นอ้ยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 20 ดา้นความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ผูบ้ริโภคมีเร่ืองการใชแ้ล้วจะ

แนะนาํและบอกต่อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาคือใชบ้ริการแลว้จะใชต้ลอดไปคิดเป็นร้อย

ละ 37 

อภิปรายผล 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ และ อาชีพ ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพงึ

พอใจของผูบ้ริโภคที่สัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์LAZADA ที่ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนิยดา มุลาลินน์ (2555) กล่าวถึง 

พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ออนไลน์ของชาวเกาหลี กรณีศึกษาเวบ็ไซตจี์มาร์เก็ต ในการตรวจสอบ

สมมติฐาน พบว่าความแตกต่างของประชากรส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ เพศหญิง

ให้ความสาํคญักบัคุณภาพสินคา้โดยตอ้งสามารถเปล่ียนคืนสินคา้ไดม้ากกว่าเพศชาย และการซ้ือ

สินคา้จากเวบ็ไซตจี์มาร์เก็ตจะไดร้าคาท่ีสมเหตุสมผลกวา่ร้านคา้ที่มีหนา้ร้านทัว่ไป 

           จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ช่วงอาย ุระดบัการศึกษา รายได ้และสถานภาพ ที่

แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่สั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์LAZADA 

เน่ืองจากปัจจุบนัอินเตอร์สามารถเขา้ถึงผูค้นไดห้ลากหลาย และประกอบกบัปัจจุบนัสินคา้ออนไลน์

เป็นท่ีนิยมอยา่งมากในหมู่คนทัว่ไป  

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ บุคคล และกระบวนการ ที่แตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภคท่ีสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์LAZADA ที่ต่างกนัอยา่ง

มีนัยสําคญัทางสถิติซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิรินดา เทียนสว่าง 

(2555) กล่าวถึง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซตเ์อ็นโซโกด้อทคอมในกลุ่มคนวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร ในการตรวจสอบสมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้หรือบริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากคือเนน้ความครบถว้นของขอ้มูล

และความน่าเช่ือถือรองลงมาคือความหลากหลายของสินคา้และบริการดา้นราคาตอ้งการให้เห็น

เปรียบเทียบส่วนต่างอย่างชัดเจนและให้ความสําคัญเร่ืองการบริการที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากน้ียงัตอ้งการให้มีการส่งข่าวสารผ่านทางส่ือออนไลน์ดา้นช่องทางการจดัจาหน่ายใหค้วาม

สาคญัเร่ืองความเป็นส่วนตวัและขั้นตอนการสัง่ซ้ือการชาระเงินท่ีชดัเจน 

จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการขาย และลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่

สั่งซ้ือสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA เน่ืองจาก ทางเว็บไซต์มีสินค้าให้เลือกได้อย่าง

หลากหลาย การคน้หาสิรคา้ง่ายต่อการเลือกซ้ือ  
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 สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ และความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ท่ีแตกต่าง

กนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์LAZADA เน่ืองจาก 

เว็บไซต์ LAZADA เป็นที่รู้จกัในหมู่วงกวา้ง และเว็บไซต์มีการรับประกันสําหรับการซ้ือสินคา้ 

สามารถนํามาเปล่ียน หรือร้องเรียนเม่ืสินคา้ได้รับความเสียหาย ทาํให้ผูบ้ริโภคที่ซ้ือสินคา้จาก

เวบ็ไซตมี์การกลบัมาซ้ือซํ้ า ทาํใหต้อบสนองต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมาก 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ 

LAZADA ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี 

1. ผูร้ะกอบการเว็บไซต์ควรมีการจดัหรือเพิ่มสินคา้ที่เหมาะสมกับเพศหญิง และ

เหมาะกบัอาชีพแม่บา้นมากขึ้น เพือ่ดึงดูดความสนใจ และผลกัดนัใหผู้บ้ริโภคท่ีเป็นเพศ

หญิง และแม่บา้นซ้ือสินคา้ทนัที เช่น การจดัโปรโมชัน่สาํหรับเคร่ืองสาํอาง และเคร่ือง

แต่งกายสาํหรับสุภาพสตรี  หรือแมก้ระทัง่เคร่ืองครัว และอุปกรณ์ทาํความสะอาดบา้น 

ซ้ือ 1 แถม 1 หรือ ซ้ือช้ินที่ 2 ลดราคา 50%  กระตุน้กลุ่มผูบ้ริโภคผูห้ญิงให้หันมาซ้ือ

สินคา้ไดท้นัที และมากขึ้น  

2. เม่ือมีผลิตภณัฑใ์หม่ๆที่นาํมาขายทางเวบ็ไซต ์ผูป้ระกอบการควรจดัส่งข่าวสารทาง

อีเมล์ ให้แกก้ลุ่มลูกคา้ที่เคยซ้ือสินคา้ที่มีอาย ุ31 ปีขึ้นไปก่อน โดยการใชข้อ้มูลการซ้ือ

สินค้าที่มีอยู่แล้วจากระบบของเว็บไซต์ เพิ่มคุณภาพในการครองใจลูกค้ามากขึ้ น 

เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าที่เคยซ้ือสินค้ามีอายุ 31 ปีขึ้ นไปมีความพึงพอใจที่สั่งซ้ือสินคา้

ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์LAZADA มากที่สุด 

3. ผูป้ระกอบการควรกาํหนดกลยุทธ์ในการวางแผนสําหรับกลุ่มมลูกคา้ที่เคยซ้ือ

สินคา้และบริการที่มีการศึกษาระดบัเท่ากบัปริญญาตรีโดยนาํขอ้มูลดา้นเหตุผลในการ

เลือกซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซต ์    ซ่ึงพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ในราคาระดบักลาง 

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ีใหม้ากที่สุด 

4. ผูป้ระกอบการควรพฒันาปรับปรุงกลยุทธ์ด้านกระบวนการการบริการโดยใช้

วิธีการการติดต่อกบัเวบ็ไซตต์วักลางการหาขอ้มูลเช่น Google  Facebook Line เพื่อเพิ่ม

ความรวดเร็วในการคน้หาขอ้มูลของเวบ็ไซต์แก่ลูกคา้พร้อมทั้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่

เวบ็ไซตต์วักลางเพื่อช่ือเวบ็ไซตแ์ละรายละเอียดต่างๆของตนจะอยูห่น้าแรกและลาํดับ

แรกง่ายต่อการคน้หาสินคา้ และควรมีการอบรมพนักงานที่ทาํหน้าที่หลังการขาย เพื่อ
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เพิ่มพูนทกัษะและความรู้ให้แก่พนกังาน เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือผูบ้ริโภคที่ติดต่อขอ

ความช่วยเหลือไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

5. ผูป้ระกอบการควรพฒันา ปรับปรุงกระบวนการบนเวบ็ไซต ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เวบ็ไซตแ์ละร้านคา้ยอ่ยควรมีการปรับปรุงขอ้มูลของสินคา้อยา่งสมํ่าเสมอ และเวบ็ไซต์

ควรมีการประกาศที่ชดัเจนว่ามีการขึ้นทะเบียนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์หรือ ขึ้นทะเบียน

กบัธนาคาร หรือสถาบนัทางการเงิน (เช่น VISA, MASTER, PAYPAL) 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

สาํหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป ทางผูว้จิยัมีความเห็นวา่ควรทาํการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. ในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาเร่ืองกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค เพือ่นาํมาประกอบ

กบัการพฒันาและปรับปรุงเวบ็ไซต ์และทาํใหเ้วบ็ไซตมี์ความน่าเช่ือถือมากยิง่ขึ้น 

2. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาเร่ืองความปลอดภยัของการชาํระเงิน ผ่านระบบ

ออนไลน์ เพือ่ที่ผูป้ระกอบจะสามารถนาํไปพฒันาระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาถึงสาเหตุที่ผูบ้ริโภคไม่มัน่ใจในการเลือกซ้ือสินคา้

จากร้านคา้ออนไลน ์LAZADA  

4. ควรเลือกลุ่มตวัอย่างที่แคบลง โดยระบุช่ือของสถานที่ที่ตอ้งการทาํการวิจยัให้

ชดัเจน เพือ่ที่จะไดเ้ห็นความแตกต่างของความพงึพอใจของผูบ้ริโภคอยา่งชดัเจน 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือชานมไข่มุก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors that influence the decision to buy pearl milk in Bangkok 

เจนจิรา  ล้ิมลอ้มวงศ์1 

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

บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ชานมไข่มุกในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคท่ีซ้ือชานมไข่มุกที่

อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทาํการศึกษาระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 

รวมประมาณ 5 เดือน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และF-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด มี

การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 15,000-

25,000 บาท  

ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูต้อบ

แบบสอบถาม ในส่วนของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัใน

เร่ืองรสชาติของชานมไข่มุกมากที่สุด ส่วนปัจจยัดา้นราคา ให้ความสาํคญักบัราคา 35-40 บาทมาก

ที่สุด ส่วนปัจจยัดา้นสถานที่จดัจาํหน่าย ให้ความสาํคญักบัการเลือกซ้ือบริเวณอยูใ่กลท้ี่ทาํงานหรือ

สถานที่ศึกษามากที่สุด และปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดให้ความสาํคญักบัการสะสมแตม้

หรือคูปองส่งชิงโชคมากที่สุด  

ในส่วนของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีเพือ่นเป็นผู ้

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และมีความถ่ีในการซ้ือ 2-3 คร้ังต่อสปัดาห์ 

 ในส่วนของการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุกในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคตดัสินใจ

ซ้ือชานมไข่มุก เพราะรสชาติอร่อย ถูกปากมากที่สุด ลาํดบัรองลงมาคือ ความสะดวกในการและ

สามารถหาซ้ือไดอ้ยา่งง่าย 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา 

และสถานภาพที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุกท่ีแตกต่างกนั เป็นไปตาม

สมมติฐานของการวจิยั 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก

ที่แตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั  

และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ พบวา่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และความถ่ีใน

การท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั

  

คาํสําคญั : การตดัสินใจซ้ือ, ชานมไข่มุก, กรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

This independent study aims to study the factors that influence the decision to buy pearl 

milk in Bangkok. The sample used in this study is men who used to buy pear milk and stay in 

Bangkok which was conducted between July to November 2016 totally around five months. The 

statistics used in the analysis were percentage, mean, standard deviations of the t-Test for the 

ANOVA statistical analysis programs. The research is defined to be statistically significant at the 

0.05 level 

Most of samples were female, aged 20-30 years, single, highest education level bachelor, 

company employee. The average income per month is 15000-25000 baht 

In terms of the marketing mix factors that influence purchase decisions of the sample. For 

products, respondents mostly focus on the flavor, for price factor, focus is on the cheap one which 

average 35 to 40 baht per unit, for the factors on the distribution, focus is on selecting the most 

convenient store where close to work place and school and for promoting marketing factor, focus 

on the coupon collecting or a prize coupon most. 

The factors on the buying behavior found that the majority of respondents have friends who 

are a strong influence on purchasing decisions and frequency of purchase 2-3 times a week. 

As part of the purchase decision, pearl milk tea in Bangkok found that consumers buy pearl 

milk tea because of the good test most, second was convenient and can be bought easily. 

The test showed that personal factors such as sex, age, occupation, income, education and 

marital status are different. Influencing the decision to buy pearl milk tea differently which 

supporting to the hypothesis of the research. 

The marketing mix factors including products, pricing, distribution channels and promoting 

marketing different influences the decision to buy pearl milk tea differently which supporting to the 

hypothesis of the research 

Buying habits and factors that influence a person's decision to buy and the frequency which 

are different have no influence on the decision to buy pearl milk tea, which does not follow the 

hypotheses. 

Key words : The decision to buy, pearl milk tea, Bangkok. 
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บทนํา 

ชาเป็นเคร่ืองด่ืมผสมคาเฟอีนชนิดแรกท่ีมีกล่ินหอมและมีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์จึงทาํให้

ชาเป็นเคร่ืองด่ืมยอดนิยมของคนทัว่ทุกมุมโลกและมีประวติัศาสตร์ที่ยาวนานจนถึงปัจจุบนัความ

นิยมก็ยงัไม่เส่ือมคลาย นอกจากรสชาติและกล่ินหอมที่โดดเด่นไม่เหมือนใครแลว้ส่ิงที่ทาํให้ชาเป็น

ที่นิยมอีกส่ิงหน่ึงก็คือสรรพคุณซ่ึงมีประโยชน์แก่ร่างกายมากมายไม่ว่าจะเป็น แก้ร้อนใน และ

สรรพคุณยอดนิยมคือสามารถลดความอว้นโดยมีสารท่ีช่วยเผาผลาญไขมนัในเลือดและสารต่อตา้น

อนุมูลอสิระในชาช่วยลดคลอเรสเตอรอล ป้องกนัการเกิดมะเร็ง โรคหัวใจอีกดว้ย นอกจากน้ี “ชา”                    

ยงัสามารถจดัประเภทตามกระบวนการแปรรูปต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี  

- ชาขาว เป็นตูมชาและยอดอ่อนชาที่ถูกทิ้งไวใ้หส้ลด แต่ไม่ไดบ้่มเม่ือชงแลว้จะไดเ้คร่ืองด่ืม

ที่มีสีเหลืองอ่อน 

- ชาเหลือง เป็นใบชาที่ได้ถูกทิ้งไวใ้ห้สลด และไม่ได้บ่ม แต่ ทิ้งใบชาให้เป็นสีเหลือง 

- ชาเขียว เป็นใบชาที่ไม่ไดถู้กทิ้งไวใ้หส้ลดและไม่ไดบ้่ม เม่ือชงแลว้จะไดช้าที่มีสีเขียวอ่อน 

- ชาแดง เป็นใบของชาเชียวท่ีผ่านกระบวนการออกซิเดชั่นหรือการหมกั จนได้ใบชา                   

เป็นสีสม้ เม่ือชงแลว้จะไดเ้คร่ืองด่ืมที่มีสีนํ้ าตาลแดง 

- ชาอู่หลง เป็นชาที่ถูกทิ้งไวใ้ห้สลด มีการนวด และบ่มเล็กน้อย เคร่ืองด่ืมที่ไดจ้ะมีสีเขียว

ทอง 

- ชาดาํ เป็นชาที่ถูกทิ้งไวใ้หส้ลด (อาจมีการนวดอยา่งแรง) และผา่นการบ่มเตม็กระบวนการ 

เคร่ืองด่ืมที่ไดจ้ะมีสีแดงจนถึงสีดาํ 

- ชาหมกั เป็นชาเขียวที่ผา่นกระบวนการหมกันานนบัปี 

ชานมไข่มุกมีตน้กาํเนิดมาจากประเทศไตห้วนัช่ือภาษาจีนคือ “จูเจินหน่ายฉา” แปลตรงตวัวา่ชานม

ไข่มุก เป็นเคร่ืองด่ืมที่ทาํมาจากชาที่ไดรั้บการปรุงแต่งรสชาติ สีสันรวมทั้งเพิ่มส่วนประสมไข่มุก 

ซ้ึงชานมไข่มุกเกิดขึ้นดว้ยความบงัเอิญ เพราะในอดีตคนไตห้วนัสมยัเก่าจะด่ืมแต่ชาร้อน แต่มีชาว

ไตห้วนัคนหน่ึงไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่ นและเห็นคนญี่ปุ่ นด่ืมกาแฟใส่นํ้ าแข็ง  จึงเกิดไอเดียและ

กลับมาเปิดร้านชาเย็นที่ไต้หวนัดูบ้าง สรุปว่าขายดีมาก  ซ่ึงชาเย็นในตอนนั้ นยงัไม่ใส่ไข่มุก 

จนกระทั่งในปี 1988 มีวนัหน่ึง  ในขณะที่ร้านกําลังประชุมกันเร่ืองคิดค้นสูตรชาใหม่ ๆ มา

ขาย  เน่ืองจากคนเร่ิมเบื่อชาสูตรเก่า ๆ กันแล้ว ในตอนนั้นเขากาํลังกินขนมหวานที่เรียกว่าเฝ่ิน

หยวน ซ่ึงเป็นขนมลูกกลม ๆ ทาํมาจากแป้งมนัสมัปะหลงัอยู ่ดว้ยความนึกสนุก เขาจึงเทขนมท่ีกาํลงั

กินอยู่ลงไปในชานมเย็นที่วางอยู่ในห้องประชุม แล้วเขาก็ลองชิมดูรู้สึกว่าอร่อยดี จึงเกิดเป็น

เคร่ืองด่ืมชานมไข่มุกตั้งแต่ตอนนั้น แลว้ก็กลบักลายเป็นวา่ชานมไข่มุกคือเคร่ืองด่ืมที่มียอดขายมาก
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ที่สุด จนกระทั่งแพร่หลายไปทั่วรวมทั้ งในประเทศไทยด้วย และยงัเป็นเคร่ืองด่ืมที่สามารถ

รับประทานไดทุ้กเพศทุกวนั 

คนไทยเร่ิมรู้จกัชานมไข่มุกหรือชาไข่มุกอย่างแพร่หลายเม่ือประมาณ 15 ปีที่แล้วหรือ

ประมาณปี พ.ศ. 2544 ซ่ึงได้รับความนิยมมากในหมู่วยัรุ่นในสังคมไทย แต่กระแสน้ีก็ค่อย ๆ จาง

หายไปจนเม่ือ 4-5 ปีที่ผ่านมาเคร่ืองด่ืมชานมไข่มุกก็กลบัมาไดรั้บความนิยมอีกคร้ังดว้ยกระแสที่ดี

กวา่เดิม นอกจากน้ีกลุ่มเป้าหมายไดมี้การขยายเพิม่ไปยงักลุ่มคนวยัทาํงาน จะเห็นไดว้า่ในปัจจุบนัมี

ธุรกิจชานมไข่มุกเกิดขึ้นมากมายไม่วา่จะเป็นตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดี ตราสินคา้ใหม่ ๆ 

หรือแม้แต่ร้านที่ไม่มีตราสินคา้ และไม่ว่าจะเดินไปไหนมาไหน จะสังเกตได้ว่ามีธุรกิจ “ชานม

ไข่มุก” เปิดขายอยู่ทั่วไปหมด ต้ังแต่รูปแบบรถเข็น คอีอสก์ เคาน์เตอร์ จนถึงเปิดเป็นร้านกระจายอยู ่                   

ตามย่านถนนสายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในสํานักงานต่าง ๆ บริเวณรถไฟฟ้า บริเวณตลาดนัดใกล้

สาํนกังานหรือแมแ้ต่บริเวณใตตึ้กต่าง ๆ ของสาํนกังาน 

 ปัจจุบนัธุรกิจชานมไข่มุกจึงเป็นที่สนใจของผูป้ระกอบการจาํนวนมาก ทาํให้สภาพการ

แข่งขนัในตลาด ณ ปัจจุบนัมีการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรงภายในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นใน

เร่ืองตวัผลิตภณัฑ์ที่มีความหลากหลาย มากขึ้น เพื่อสร้างความแปลกใหม่ และช่วยดึงดูดลูกค้า 

นอกจากน้ีธุรกิจเคร่ืองด่ืมชานมไข่มุก ยงัตอ้งเผชิญการแข่งขนัในกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ ที่สามารถนาํมา

เป็นสินคา้ทดแทนไดอี้กดว้ย 

 ดังนั้ นผู ้วิจัย จึงสนใจที่ จะ ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเ ลือก ซ้ือชานมไข่ มุก เข ต

กรุงเทพมหานครซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการที่มีความสนใจในการทาํ

ธุรกิจชานมไข่มุก เพือ่สร้างความพงึพอใจใหแ้ก่ผูเ้ลือกซ้ือชานมไข่มุกมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชานม

ไข่มุก เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือชานมไข่มุก เขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือไดแ้ก่ บุคคลที่มีอิทธิพล             

ต่อการซ้ือ  และความ ถ่ีในการซ้ือ  ที่ มีผล ต่อการตัดสินใจเ ลือก ซ้ือ ชานมไ ข่ มุ ก                             

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคดิ 

ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 

 

 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพ

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชานมไข่มุก เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง                 

การจัดจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชานม                  

เขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ ไดแ้ก่ ความภกัดีต่อแบรนด์สินคา้ บุคคลที่มีอิทธิพล              

ต่อการซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือ เลือกซ้ือชานมไข่มุก เขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั

  

 

  

การตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-อาชีพ 

-รายได ้

-การศึกษา 

-สถานภาพ 
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ 

- บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 

- ความถ่ีในการซ้ือ            

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมทางการตลาด 
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ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุกในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ 

ไดแ้ก่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือ ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ชานมไข่มุก ในเขตกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้ งแต่วนัที่ 23 

กรกฎาคม 2559 – 18 พฤศจิกายน 2559 

ประโยชน์ของการวิจัย 

1. ผู ้ประกอบการชานมไข่ มุกสามารถนําผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคล                                 

ที่ มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจเลือกซ้ือชานมไข่ มุกในเขตกรุงเทพมหานคร                          

ไปปรับปรุงพฒันา ให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้มากที่สุด เพื่อให้สามารถ

แข่งขนั กบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ผู ้ประกอบการชานมไข่ มุกสามารถนําผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนประสม                          

ท า ง ก า ร ต ล า ด ที่ มี ค ว า ม สัม พัน ธ์กับ ก า ร ตัด สิ น ใจ เ ลื อ ก ซ้ื อ ชา น ม ไ ข่ มุ ก ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อการสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางธุรกิจทั้งในดา้นการออกผลิตภณัฑใ์หม่ ดา้นการเพิ่มลูกคา้ใหม่ และดา้นการ

รักษาฐานลูกคา้เดิม ที่เลือกซ้ือชานมไข่มุก 

3. ผูป้ระกอบการชานมไข่มุกสามารถนําผลการวิจยัด้านปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ บุคคล                       

ที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือ ที่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ชานมไข่มุกในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล : เก้ือ วงศบ์ุญสิน(2550, หน้า 1) กล่าวว่าประชากรศาสตร์ 

(Demography) เป็นการศึกษาเก่ียวกับขนาด โครงสร้างการกระจายตัว ตลอดจนสาเหตุ และ

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประชากร อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงขนาด โครงสร้าง และ

การกระจาย ตวัของประชากร 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด : พรสิริ ทิวาวรรณวงศ ์(2554, หน้า 76) ระบุว่า

7Ps เป็นเคร่ืองมือที่องคก์ร ใชใ้นการวเิคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการประกอบด้วย 

ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 

 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ : วไิลวรรณ  ศิริอาํไพ (2555, หนา้ 135)  

ระบุว่า  ปัจจยัที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจทางดา้นสังคม ผูค้นจะไดรั้บอิทธิพลจากสังคมรอบขา้ง 
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โดยเรียกว่ากลุ่มอ้างอิง คือกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการซ้ือของบุคคล ทั้ ง

ทางตรงและทางออ้ม  ประกอบดว้ย กลุ่มอา้งอิงปฐมภูมิ และอา้งอิงปฐมภูมิ  

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ : ศิริพร  พงศศ์รีโรจน์ (2551 , หน้า 187)  ระบุว่า  

การตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ คือการเลือกซ้ือหรืองดเวน้การซ้ือ หรือการเลือกซ้ือในส่ิงที่เห็นว่าดีที่สุด

ทางใดทางหน่ึง จากทางเลือกหลายๆทาง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามที่ตอ้งการ ทฤษฎีการ

ตดัสินใจซ้ือเป็นการนําแนวความคิดที่มีเหตุผลที่ใช้ในการเลือกซ้ือผลิตภฑัณ์ต่างๆที่ดีที่สุด ซ่ึง

สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตามวธีิการตดัสินใจ และทฤษฎีการ

ตดัสินใจตามบุคคลที่ตดัสินใจ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล : จุฬาพร แสนใจ(2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การบริโภคชาเขียวพร้อมด่ืมของประชากรในจงัหวดัสมุทรปราการจากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วน

บุคคลของผูใ้ช้แรงงานด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษามีผลต่อการการเลือกซ้ือ 

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอยา่งมีนยัสาํคญั 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด : สุภาพร รัตนเศรษฐี(2549) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวปรุงสาํเร็จรูปพร้อมด่ืม

ยีห่อ้โออิชิ เขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร  จากการส่ือสารทาง

การตลาด ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียวปรุงสาํเร็จรูปพร้อมด่ืม ยีห่้อโออิชิ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ

เคร่ืองด่ืมชาเขียวปรุงสาํเร็จรูปพร้อมด่ืม ยีห่อ้โออิชิ เพือ่การบริโภค อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ : ก่ิงกาญจน์ โพธิวราพรรณ และคณะ

(2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมชา

เขียวของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนมากซ้ือยีห่้อเดิมเป็น

ประจาํ ซ่ึงเพศหญิงมีแนวโนม้ที่จะซ้ือยีห่อ้เดิมมากกวา่เพศชาย และมีความถ่ีในการบริโภคโดยเฉล่ีย 

1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ 74% 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากร : บุคคลที่ซ้ือชานมไข่มุกในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่าง : บุคคลที่ซ้ือชานมไข่มุกที่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบ

จาํนวนประชากรที่แน่นอน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยการคาํนวณจากสูตร

กรณีไม่ทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นที่  95% และยอมให้มีความ

คลาดเคล่ือนในการประมาณค่าไม่เกิน 5% ซ่ึงสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตร 

 

  

ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที่คาํนวณไดเ้ท่ากบั 385 ตวัอยา่ง และเพือ่ป้องกนัการสูญเสีย

ของแบบสอบถาม เน่ืองจากอาจมีคุณสมบติัของแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ จึงทาํการเก็บ

ตวัอยา่งเพิม่แบบสอบถามเป็นตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้จิยัเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงจะเลือกเฉพาะบุคคลที่เคยซ้ือชานมไข่มุกในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : คือแบบสอบถาม ประกอบดว้ยคาํถาม 4 ส่วน โดย

ส่วนที่ 1-3 เป็นคาํถามแบบปิด (Close Ended Question) ได้แก่ ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม, ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และขอ้มูลปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก และส่วนที่ 4  เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดบั (Rating Scale) คือขอ้มูลปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือชานมไข่มุก 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล อยา่งเป็นขั้นตอน คือทาํการแจก

แบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุดโดยให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามดว้ย

ตนเอง หลงัจากนั้นทาํการรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ นาํแบบสอบถาม

ที่สมบูรณ์มาทาํการลงรหสั และประมวลผลในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 

สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล : ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ใชค้่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่    การแจกแจงความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน เป็นการทดสอบสมมติฐานและ

ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยสถิติท่ีใชค้ือ T-Test และ F-Test (One-

Way ANOVA) ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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ผลการวิจัย 

 จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนทั้งหมด 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 83 มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 48.75 สถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ 

77.75 ประกอบอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 51 มีรายได ้ต่อเดือน 15,000-25,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 48.75 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61  

 ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ของผูต้อบ

แบบสอบถาม ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสาํคญัในเร่ืองรสชาติ

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.25 ส่วนปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ให้ความสาํคญั

กับราคา 35-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.25 ส่วนปัจจัยด้านช่องทาง การจัดจําหน่าย ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัการจดัจาํหน่ายบริเวณสาํนักงาน/สถานที่ศึกษา คิดเป็น

ร้อยละ 43.75 ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้

ความสาํคญักบัการสะสมแตม้ / คูปองส่งชิงโชคมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.25 

ในส่วนของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีความถ่ีใน

การซ้ือเฉล่ีย 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 45.75 เพื่อนเป็นผูมี้อิทธิพล  ต่อการตดัสินใจใช้

บริการ คิดเป็นร้อยละ 58.50 

ในส่วนของการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก พบว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก เพราะ

รสชาติอร่อยถูกปากเป็นตวัเลือกแรก คิดเป็น 4.48 คะแนน ลาํดบัรองลงมาคือ มีการส่งเสริมการขาย

ที่โดนใจ คิดเป็น 3.73 คะแนน ส่วนปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชานมไข่มุกน้อยที่สุดคือ 

บุคคลรอบขา้งที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ คิดเป็น 3.22 คะแนน 
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ตารางที่ 1: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน/ปัจจัยที่ศึกษา ค่า T-test/F-test (Sig.) ผลการทดสอบ

 สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 2.515 (0.012) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- อายุ 2.588 (0.005) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- สถานภาพ 3.123 (0.002) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- อาชีพ 3.7231 (0.011) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- รายได้ต่อเดือน 5.7431 (0.0007) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ระดับการศึกษา 3.0333 (0.049) เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภัณฑ์ 10.992 (0.000001) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ราคา 11.841 (0.0000002) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ช่องทางการจัดจําหน่าย

 

29.735 (0.000000000001) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- การส่งเสริมการตลาด

 

13.675 (0.00000002) เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ 

- บุคคลที่มีอิทธิพล 0.2781 (0.7574) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ความถี่ในการซ้ือ 1.4635 (0.2125) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

อภิปรายผล 

 ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษาและสถานภาพที่

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุกมากในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนัซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฬาพร แสนใจ (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการ

บริโภคชาเขียวพร้อมด่ืมของประชากรในจงัหวดัสมุทรปราการ จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วน

บุคคลของผูใ้ช้แรงงานด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษามีผลต่อการการเลือกซ้ือ

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ปัจจยัด้านราคา 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชานม

ไข่มุกมากในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยั
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ของ กิตติภพ จารุธีรากุล(2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียวพร้อมด่ืมของ

นกัศึกษาในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือชาเขียวพร้อมด่ืมจากมากไปนอ้ยคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย 

 ในส่วนของปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือไดแ้ก่ บุคคลที่มีอิทธิพลและความถ่ีที่แตกต่างกนั ไม่มี

ผลการตดัสินใจเลือกซ้ือชานมไข่มุก ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูบ้ริโภคชานมไข่มุกส่วน

ใหญ่ซ้ือตามความตอ้งการของตนเองมากกว่าจากคาํแนะนาํ อีกทั้งผูท่ี้บริโภคชานมไขมุกไม่วา่จะมี

ความถ่ีในการเลือกซ้ือมากน้อยเพียงใด ก็ไม่ส่งผล  ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชานมไข่มุก ในเขต

กรุงเทพมหานครแต่อยา่งใด 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

- ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสดมีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท 

ผูป้ระกอบการจึงควรใหค้วามสาํคญักบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเพราเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั 

- ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ืองรสชาติของชานมไข่มุก ราคา 35-40 บาท โดย

เลือกซ้ือจากบริเวณใกลส้ถานที่ทาํงานหรือสถานศึกษาเป็นหลกั และดา้นการส่งเสริมการขาย

ใหค้วามสาํคญักบัการสะสมแตม้หรือการส่งคูปองชิงโชค เพือ่ใหต้รงกบักลุ่มผูบ้ริโภค 

- ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือชานมไข่มุก 2-3 คร้ังต่อสปัดาห์ และใหค้วามสาํคญักบัคาํแนะนาํของ

เพื่อนเป็นหลกั ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความสาํคญักบัการคิดคน้รูปแบบของผลิตภณัฑใ์หมี้

ความทนัสมยั เพือ่ดึงดูดใหก้ลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงานเกิดความสนใจในผลิตภณัฑ ์

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

- ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่ืนๆ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่หลากหลายและ

ครอบคลุมมากขึ้น 

- ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ืออ่ืนๆ เช่น ปริมาณ การ

ซ้ือในแต่ละคร้ังเพือ่ใหไ้ดข้อ้มือที่ชดัเจนยิง่ขึ้น 

- ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรระบุตรายีห่อ้ของชานมไข่มุก เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่ชดัเจน   
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ยีห้่อ ฮอนด้า  กลุ่มประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING OF CONSUMER  

IN BANGKOK FOR BUYING HONDA CAR 

กุลปาลี  มัง่มีธนวาณิชย์1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ยี่ห้อ”ฮอนด้า”ของกลุ่ม

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1)เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต“์ฮอนดา้”   (2) เพื่อศึกษาปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต“์ฮอนด้า”   (3) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่านิยมและความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ที่มีผลต่อการตดัสินซ้ือ รถยนต์

“ฮอนดา้”   (4) ปัจจยัใดต่อไปน้ีที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต“์ฮอนดา้” ของท่านกลุ่มประชากรที่

ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคที่อาศยัอยูใ่นเขต กรุงเทพมหานคร อาย ุ18 ปี ขึ้นไป ท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ จาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดยทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกซ่ึง

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งและการวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติทดสอบ Test t-Test F-test (One-Way ANOVA) 

ผลจากการศึกษาปัจจยัส่วยบุคคล พบวา่ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ที่แตกต่าง

กันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ฮอนด้า ที่ต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05, 

ปัจจยัส่วยประสมทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตฮ์อนด้า ที่ต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05, ปัจจยัอ่ืนๆดา้นค่านิยม และความภกัดีต่อตราสินคา้ พบวา่ ปัจจยัอ่ืนๆดา้น

ความเหมาะสม ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ฮอนดา้ ที่ต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

  

 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบญัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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Abstract 

Research factors  that influence on the decision to buy Honda car of  people in Bangkok 

The purposes of this study are as follows: 1.To study the individual factors of the  consumers living 

in bangkok who have influence on the decision to buy Honda car 2. To study the marketing mix 

that influence on behavioral decision-making to buy Honda car 3. To study the relation of value and 

brand loyalty that have influences on decision making to buy Honda car 4. Which factors have 

influence on your decision making to buy Honda car The sample used in this study  are 400  

consumers living in Bangkok ,at the age of 18 years  onward, who has influence on decision making 

to buy Honda car. The convenience sampling is used by using the questionnaire to collect data from 

the sample and analyse the data by frequency, percentage ,average, and  Standard Deviation  t-test 

, F-test (One-Way Anova) 

 The study found that the recruitment age, education, occupation and income. the different 

influencing the decision to buy a Honda car. The difference was statistically significant at 0.05,  

factors that recruitment marketing mix factors Product Marketing. And distribution channels 

Different influencing the decision to buy a Honda car. The difference was statistically significant at 

0.05,Other factors of popularity And loyal to the brand that other factors deemed appropriate. 

Different influencing the decision to buy a Honda car. The difference was statistically significant at 

0.05. 
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บทนํา 

อุตสาหกรรมรถยนตแ์ละช้ินส่วนของไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญัลาํดบัตน้ๆของ

ประเทศ ทั้งในดา้นมูลค่าการผลิต การส่งออก และการจา้งงาน อีกทั้งยงัทวีความสาํคญัขึ้นเร่ือยๆ 

เพือ่ใหไ้ดอุ้ตสาหกรรมยานยนตท์ีมี่ทิศทางขยายตวัสอดคลอ้งกบัการคา้เสรีอาเซียน และราคานํ้ ามนั

ในตลาดโลก ซ่ึงการผลิตรถยนตข์องไทยยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยเน้นถึงความสะดวกสบาย 

ความสวยงาม ความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีประโยชน์ในการใช้งานที่ตรงกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค และสอดรับกบัสภาพเศรษฐกิจ ราคานํ้ ามนัที่สูงขึ้น ทาํให้แต่ละบริษทัรถยนตท์าํการผลิต

รถยนต ์รุ่นใหม่ออกมาแข่งขนักนัมากมายหลากหลายประเภท จึงส่งผลรถยนตฮ์อนดา้มีอตัราการจดั

จาํหน่ายเพิม่ขึ้น ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ของ

กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลของการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างประโยชน์

ต่อบริษทัรถยนตต่์างๆ และบุคคลที่เก่ียวขอ้งนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพและ

มีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพือ่ศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชร้ถยนตฮ์อนดา้ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตโ์ตฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคดิการงานวิจัย 

ตัวแปรต้น (อิสระ)      ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ จาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

  2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ยีห่อ้ฮอนดา้ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  3. ปัจจยัอ่ืนๆดา้นค่านิยมและความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

การตัดสินใจซ้ือรถยนต์ฮอนด้าของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 

-สถานภาพ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

-ค่านิยม 

-ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

-ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

-ปัจจยัดา้นราคา 

-ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

-ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ขอบเขตของการวิจัย  

 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2. พฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชร้ถยนตฮ์อนดา้ที่แตกต่างกน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตฮ์อนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

  3. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ฮอนด้าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํให้เขา้ใจถึงอิทธิพลของปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์

ฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ทาํให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับธุรกิจที่

เก่ียวขอ้งกบัยานยนต ์

 3. ทาํให้ไดข้อ้มูลพื้นฐานนาํมาเป็นโครงการนาํร่องที่ใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับการศึกษาใน

อนาคต 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2552, หน้า  148-149)  ระบุว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลที่ มี อิทธิพลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Personal factors influencing consumer behavior)  การตดัสินใจของผูซ้ื้อได้รับ

อิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 อายุ (Age)  บุคคลที่มีลกัษณะต่างกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการที่แตกต่างกนั  

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามอาย ุ  ประกอบดว้ย  ต ํ่ากว่า 6 ปี,  6-11 ปี, 12-19  ปี,  20-34 ปี, 35-49 ปี, 

และ 65 ปีขึ้นไป  ตวัอย่างเช่น  กลุ่มวยัรุ่น  จะชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภท

แฟชัน่  ส่วนกลุ่มผูสู้งอายจุะสินใจสินคา้เก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภยั เป็นตน้ 

อาชีพ (Occupation)  อาชีพที่แตกต่างกนัของแต่ละบุคคลจะตอ้งการสินคา้และบริการที่

แตกต่างกนั  เช่น  ลูกจา้งทัว่ไปจะซ้ือสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการครองชีพ  พนกังานบริษทัจะซ้ือสินคา้ใน

ระดบัราคาที่สูงขึ้นมาอีก  ส่วนนักธุรกิจหรือผูบ้ริหารจะซ้ือสินคา้เพื่อเสริมสร้างบุคคลิกภาพของ

ตนเอง  เป็นตน้   

การศึกษา (Education)  ผูท้ี่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภณัฑแ์ละบริการที่มี

คุณภาพดีมากวา่ผูท้ี่มีการศึกษานอ้ยกวา่  เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้

ได้สูงกว่าผูท้ี่มีการศึกษาน้อยกว่า  จึงมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภณัฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

มากกวา่หรือมีทางเลือกมากกวา่นัน่เอง 
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แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุทธยา (2552) ไดก้ล่าววา่ เราต่างทราบกนัดีวา่ “บริการ” มีลกัษณะพเิศษ

ที่แตกต่างจาก “สินคา้” โดยทัว่ไปคือ บริการเป็นส่ิงที่ไม่มีตวัตน ไม่สามารถจบัตอ้งได ้และที่สาํคญั

บริการยงัขึ้นอยู่กับระยะเวลาเป็นหลัก ดังนั้น “ส่วนประสมทางการตลาดของบริการ” จะตอ้ง

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆที่เพิ่มขึ้นจากส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้โดยทัว่ไป เป็น 

7Ps ซ่ึงเพิม่อีก 3 องคป์ระกอบหลกั ดงัต่อไปน้ี 

 Processes (กรบวนการในการให้บริการ) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการ

ใหบ้ริการ รวมถึงวธีิการทาํงานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและนาํเสนอบริการใหก้บัลูกคา้ 

 Physical Evidence (หลักฐานทางกายภาพ) หมายถึงส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวกับการให้บริการ 

สถานที่ที่ลูกคา้และกิจการมีปฏิสัมพนัธ์กนั และองคป์ระกอบต่างๆที่จบัตอ้งได ้ ซ่ึงทาํหน้าที่ช่วย

อาํนวยความสะดวกหรือส่ือสารการบริการนั้น 

 People (บุคคล) หมายถึง ปัจจยัดา้นบุคคลทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในการส่งมอบบริการ ซ่ึงจะ

มีผลกระทบต่อการรับรู้ของลูกคา้ดว้ย ซ่ึงในที่น้ีไดแ้ก่ ทรัพยากรบุคคลของกิจการ ลูกคา้ และลูกคา้

คนอ่ืนๆทีอ่ยูใ่นสถานบริการแห่งนั้นดว้ย 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆด้านค่านิยมและความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 

 รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, หน้า192)กล่าวว่า ค่านิยม (Value) หมายถึง ความนิยมใน

ส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ค่านิยมอาจจะจดัประเภทตามลักษณะของ

ค่านิยมเป็น 2 กลุ่ม คือ ค่านิยมในจุดหมายปลายทางของชีวิต และค่านิยมเก่ียวกบัเคร่ืองมือช่วยให้

เกิดพฤติกรรม หรือหมายถึง ส่ิงที่บุคคลหรือสังคมยดึถือ เป็นเคร่ืองช่วยตดัสินใจ และกาํหนดการ

กระทาํของตน หรือหมายถึงความเช่ือพื้นฐานซ่ึงนําไปสู่พฤติกรรมของบุคคลหรือสังคม หรือ

ความรู้สึกนิยมชมชอบหรือเห็นคุณค่าในบุคคล ส่ิงของ หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ค่านิยมมี

ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ดา้นบวกหมายถึงส่ิงที่ดีและตอ้งการ ส่วนดา้นลบหมายถึงส่ิงที่ไม่ดีและไม่

ตอ้งการ ค่านิยมช่วยให้เกิดความรักและความสัมพนัธ์กนัในสังคม ค่านิยมของบุคคล เช่น ค่านิยม

ด้านความมีอิสรเสรี ความพอใจ การเคารพตนเอง ความซ่ือสัตย ์การเช่ือฟัง เป็นตน้ ค่านิยมของ

สงัคม เช่น ระบบความร่วมมือ สนัติภาพ ความเป็นประชาธิปไตย เป็นตน้ นกัการตลาดจาํเป็นอยา่ง

ยิง่ที่จะตอ้งคน้หาถึงค่านิยมของลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึงแต่ละกลุ่มของลูกคา้นั้นจะมีค่านิยมที่แตกต่างกนั 

และปรับกลยทุธก์ารตลาดเพือ่ตอบสนองค่านิยมที่ลูกคา้ตอ้งการ 
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แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซ้ือ 

 ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ (2545,หน้า 38-45)ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที่มีต่อการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคดงัน้ีปัจจยัภายใน เป็นปัจจยัที่เกิดขึ้นจากตวับุคคล ในดา้นการแสดงความคิดและการ

แสดงออก ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ โดยที่ปัจจยัภายในประกอบดว้ยองคป์ระกอบ

ต่างๆ ไดแ้ก่ 

 1. ความจาํเป็น (Needs) ความตอ้งการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) คือ ความ

ตอ้งการส่ิงหน่ึงส่ิงใดของบุคคล จะเป็นจุดเร่ิมตน้ของความตอ้งการในการใชสิ้นคา้หรือบริการ ไม่

วา่จะเป็นทางร่างการและจิตใจ 

 2. แรงจูงใจ (Motive) เร่ิมส่งผลกระทบเม่ือมีส่ิงมา กระตุน้ ทาํให้เกิดการยอมรับว่ามีความ

จาํเป็นเกิดขึ้น 

 3. บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลกัษณะนิสยัโดยรวมของบุคคล ที่พฒันาขึ้นมาจากความคดิ 

ความเช่ือ อุปนิสยั และส่ิงจูงใจต่างๆระยะยาวและแสดงออกมา 

4. ทศันะคติ (Attitude) เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิด ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงของบุคคล

โดยทศันะคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆของบุคคล 

5. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดเห็นและการ

กระทาํของบุคคลอ่ืน 

6. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการรับรู้และ

ประสบการณ์ของบุคคล ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงและคงอยูใ่นระยะยาว 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ธีรยุทธ จึงธีรพานิช  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง.(2556). ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี  มีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีมีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน มีรายได ้เฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001-30,000 บาท มีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการ

เลือก ซ้ือและใช้รถยนตเ์พราะความปลอดภยัในการเดินทาง นิยมใช้ยี่ห้อโตโยตา้มากท่ีสุด ใช้

งาน 1 คนั ใชง้านขนาดเคร่ืองยนตร์ะหวา่ง 1 ,500-2,000 ซีซี โดยเฉล่ีย มีอายใุชง้าน ภายใน 1 ปี โดย

เฉล่ีย มีความถ่ีมากกวา 5 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี โดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือ รถยนตค์นัใหม่ใชร้ะยะเวลา

ภายใน 1 เดือนโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือรถยนตค์นั ใหม่มีงบประมาณโดยเฉล่ียที่ยอมรับไดใ้น

การซ้ือรถยนต์คนัใหม่ระหว่าง 400,001- 600,000 บาท มีตวัเองและใช้ประสบการณ์ของตัวเอง

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตค์นัใหม่ 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

 สุบิน ชมดวง.(2553). กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคที่เลือกซ้ือรถยนต์ใหม่ในเขตอาํเภอเมือง

เชียงใหม่ส่วนใหญ่ ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ เพราะมีความจาํเป็นในการทาํงาน และเพื่อความ

สะดวกสบายใน ชีวติประจาํวนั โดยรถยนตท์ี่จะเลือกซ้ือ คือ รถเก๋ง/รถนัง่ไม่เกิน 7 คน ยีห่อ้โตโยตา้ 

ราคาอยูร่ะหว่าง 500,001 – 600,000บาท สีรถยนตท่ี์ให้ความสนใจมากท่ีสุดคือ สีนํ้ าเงิน  ปัจจยัใน

การเลือกซ้ือ รถยนตใ์หม่ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์บริโภคให้ความสาํคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอก และ

ระบบความ ปลอดภยัของรถยนต ์ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัราคา โดยเปรียบเทียบกบัคุณภาพของ

รถ การมี ส่วนลด และอตัราดอกเบ้ียตํ่า กบัทาํเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง ท่ีจอดรถสะดวกและ

พอเพยีง และ สถานที่สะอาดและเป็นระเบียบ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบั

การจดั ประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย และมีการให้เครดิตในการซ่อม

และ บาํรุงรักษารถฟรี และดา้นการบริการ ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัพนักงานขายมีการตอ้นรับ

อยา่ง สุภาพเป็นกนัเอง มีความรู้ในสินคา้เป็นอยา่งดี และใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว ตรงเวลา 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืนๆด้านค่านิยมและความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 

 ศราวิน อิทธิวัฒนกุล1 และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง(2559) ผลการวิจยั พบว่าปัจจยัต่างๆ ที่

ส่งผลต่อ ความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพ และ

รายได้เฉล่ีย ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนต์ฮอนด้าที่แตกต่างกนั 

อย่างมีนัยสําคญั ทางสถิติที่ระดับ0.05  (2) ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการด้านการ

ส่งเสริมการตลาด พนกังานขาย การนาํไปบอกต่อปากต่อปาก และการประชาสมัพนัธ ์มีผลต่อความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ รถยนตฮ์อนดา้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (3) ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการ

หลงัการขายดา้น การช่วยเหลือ 24 ชม และกระบวนการให้บริการ มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้

รถยนตฮ์อนดา้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั  0.05 

วิธีการดําเนินวิจัย 

 ประชากร (Population) คือ กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง 

ที่มีอายตุั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นผูท้ี่ไดรั้บใบอนุญาตในการขบัขี่รถยนต ์

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้ งแต่  18  ปีขึ้ นไป ที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ 

มีคุณสมบติัดงัน้ี 

 1.ประชากรเพศชายหรือเพศหญิง ที่อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.สามารถส่ือสาร พดู อ่าน เขียนได ้

 3.ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการทาํวจิยั 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้ นเป็น

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบ่งเน้ือหาของแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 1.

แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 2.แบบสอบถามปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด  3.แบบสอบถามปัจจัยอ่ืนๆ ส่วนที่ 1-3 เป็นคาํถามแบบปลายปิด (Close 

Questionnaires) และ4.แบบสอบถามเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตย์ีห่้อฮอนดา้ กลุ่มประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นคาํถามที่กาํหนดให้เลือกระดบั (Scale Question) มาตรวดัประมาณค่า

เป็นแบบตวัเลข (Numerical Rating Sclaes) มีระดบัการวดั 1 ถึง 5 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Method) เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงดาํเนินการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

 1.ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามกบัประชากร

กุล่มตวัอยา่งของการทาํวจิยัจาํนวน 400 ราย 

 2.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้น รวบรวมจากงานวิจยั 

วารสาร บทความวชิาการที่เก่ียวขอ้ง เพือ่นาํเป็นส่วนประกอบของเน้ือหา และวเิคราะห์ขอ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic)ใช้สถิติวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ  (percentage) ค่าเฉล่ีย  (mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  deviation), 

ค่าสูงสุด (Mix), ค่าต ํ่าสุด (Mean)   และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชส้ถิติ t-test ในกรณี

ตวัแปรอิสระมีจาํนวน 2 กลุ่ม ใชส้ถิติ F-test (ANOVA) กรณีตวัแปรอิสระมีจาํนวนมากกวา่ 2 กลุ่ม 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ

หญิง สถานภาพโสด อาย ุ31 – 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี พนักงานบริษทัเอกชน คิด รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นเป็นผูห้ญิงที่อยู่

ในช่วงของการทาํงาน มีรายไดอ้ยูร่ะดบัปานกลางมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี สถานะภาพโสด และมีรายไดร้ะดบัปานกลาง 

 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนตย์ีห่้อฮอนดา้กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ตดัสินใจเลือกรูปลกัษณ์การออกแบบรถยนต ์จาํนวน 173 คนคิดเป็นร้อยละ 43.25 เป็นอนัดบัแรก

และรองลงมาเป็นสมรรถนะของเคร่ืองยนตจ์าํนวน 85 คน ดา้นราคา  พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
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ส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพรถยนต ์จาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 

62.50 เป็นอนัดบัแรกและรองลงมาเป็นค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาเคร่ืองยนต ์และซ่อมแซม ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกสถานท่ีตั้งโชวรู์มและ

ศูนยบ์ริการมีเพียงพอ จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 เป็นอันดับแรกและรองลงมาเป็น

มาตรฐานและความน่าเช่ือถือของตัวแทนจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาดพบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกขอ้เสนอเงินดาวน์และอตัราดอกเบ้ียตํ่า จาํนวน 148 คน คิด

เป็นร้อยละ 37.00 เป็นอนัดบัแรกและรองลงมาเป็นส่วนลดเงินสดหรือแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์ 

 3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัอ่ืนๆมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตย์ีห่้อฮอนดา้

ของกลุ่มประชากรในเขกรุงเทพมหานคร  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกความ

เหมาะสมในการใชง้าน จาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 เป็นอนัดบัแรกและรองลงมาเป็นความ

คุม้ค่าของเงิน ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือรถยนต ์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจ

เลือกตนเอง จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 เป็นอันดับแรกและรองลงมาเป็นสมาชิกใน

ครอบครัวหรือญาติ ดา้นท่านคาํนึงถึงส่ิงใดในการซ้ือรถยนต ์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ตดัสินใจเลือกมาตรฐานความปลอดภยั จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 เป็นอนัดบัแรกและ

รองลงมาเป็นราคา ดา้นเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือรถยนตข์องท่าน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ตดัสินใจเลือกความสะดวกสบาย ปลอดภยัในการเดินทาง จาํนวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 

73.50 เป็นอนัดบัแรกและรองลงมาเป็นใชใ้นการประกอบอาชีพ 

4. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ของกลุ่มประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือเพราะความพึงพอใจต่อรถยนต์ฮอนด้าเม่ือ

เปรียบเทียบกับยี่ห้ออ่ืน คิดเป็น 3.86 คะแนน ลาํดับรองลงมาเป็นความพึงพอใจที่ท่านได้รับจาก

รถยนตฮ์อนดา้เม่ือเทียบกบัความคาดหวงัของท่าน คิดเป็น 3.76 คะแนน  

5. ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตย์ีห่อ้

ฮอนดา้ กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนบุคคล Sig สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง 

เพศ 0.1206186    
สถานภาพ 0.55736722    
อาย ุ 0.000453256    

ระดบัการศึกษา 0.031720156    

อาชีพ 0.01110806    
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รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.001545624    

ปั จ จั ย ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง

การตลาด 
    

  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.013060377   
ดา้นราคา   0.165738943   
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.01214626   
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.746700504   
ปัจจัยอ่ืนๆ    

 
ดา้นความเหมาะสม 0.00734955   
ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพล 0.112613387   
ดา้นการคาํนึงถึงส่ิงใด 0.183894824   
ดา้นความเหมาะสม 0.063863295   

 

5.1ปัจจยัส่วยบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา เพศ สถานภาพ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษารายได้

เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่าง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ฮอนด้า ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร จากการวจิยัพบวา่ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ในส่วนของ เพศและสถานภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.2ปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดที่แตกต่าง มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ ของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวจิยัพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่าง

กันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ฮอนด้า ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ในส่วนของ ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.3 ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นค่านิย และความภกัดีต่อตราสินคา้ ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์

ยี่ห้อ ฮอนด้า กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเหมาะสม ด้านบุคคลที่มี
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อิทธิพล ดา้นการคาํนึงถึงส่ิงใด ดา้นเหตุผลการตดัสินใจ ที่แตกต่าง มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนต์ฮอนดา้ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบว่า ด้านความเหมาะสม ที่

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ในส่วนของ ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลและดา้นการคาํนึงถึงส่ิงใด ดา้นเหตุผลการตดัสินใจไม่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ จากสาเหตุสาํคญัที่ทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตฮ์อนดา้  ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัในการตดัสินใจเลือกความเหมาะสมในการใช้

งานและสมรรถนะเคร่ืองยนต ์ จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ที่ทางบริษทัผูป้ระกอบการจะตอ้งทาํการพฒันาการ

ออกแบบผลิตภณัฑแ์ละสมรรถนะของเคร่ืองยนต ์ ให้เหมาะสมกบัการใชง้านเปล่ียนแปลงไปของ

สถานการณ์และตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ด้านราคา จากการวดัระดบัความคุม้ค่าต่อราคา พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัเร่ืองของราคาขายต่อ

ของรถยนตแ์ละเร่ืองราคามีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพ เน่ืองจากว่า ผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่มีการรับรู้วา่ รถยนตฮ์อนดา้ มีราคาไม่แพง มีอตัราการประหยดันํ้ ามนัสูงเหมาะกบัการขบัขี่ใน

เมือง ซ่ึงก็ตรงกบัภาพลกัษณ์ของสินคา้ที่ทางบริษทัไดว้างเอาไว ้

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัในเร่ืองการตกแต่งโชวรู์มและความ

เหมาะสมในการรองรับการให้บริการแก่ลูกคา้และมาตราฐานและความน่าเช่ือถือของตัวแทน

จาํหน่ายและจาํนวนของโชวรู์มและศูนยบ์ริการมีมากมายหลากหลาย ซ่ึงดา้นน้ีทางผูป้ระกอบการ 

“ฮอนดา้” ก็สามารถตอบสนองความตอ้งการทางดา้นน้ีของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัในเร่ืองขอ้เสนอฟรีประกนัภยัชั้น 1 จาก

บริษทัชั้นนาํและขอ้เสนอเงินดาวน์และส่วนลดเงินสดหรือแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์การโฆษณา

ผา่นส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพมิพ ์ฯลฯ วา่ตอ้งทาํอยา่งสร้างสรรค ์รวมไปถึงการเป็นการ

ใชก้ลยทุธก์ารส่งเสริมการตลาด แบบอดัฉีดสูงๆในช่วงแรกที่มีการออกวางจาํหน่ายหลงัจากนั้นก็ดู

เหมือนจะเงียบหายไปหรือเปล่ียนไปเป็นการส่งเสริมรถรุ่นใหม่แทน ซ่ึงในการทาํเช่นน้ีเพือ่เป็นการ

ประหยดังบประมาณและเพื่อไปกระตุน้ยอดขายในรถรุ่นอ่ืนๆ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น ทางผูป้ระกอบการ

ควรจะมีการทาํการส่งเสริมการตลาดอยูบ่า้งเพือ่เป็นการ Remind สินคา้ใหอ้ยูใ่นใจผูบ้ริโภคเสมอ 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

จากผลการวจิยั ผูว้จิยัไดป้ระโยชน์จากการวจิยัดา้นสถิติต่างๆ ท่ีสามารถนาํมาวเิคราะห์ปรับ

ใชแ้ละเม่ือพจิารณาบางส่วนของเน้ือหา ผูว้จิยัขอเสนอแนวทางเพือ่ประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจให้

สอดคลอ้งกบัสภาวะการณ์ปัจจุบนัดงัน้ี 

1. ควรศึกษาถึงทศันคติและการรับรู้ต่อองค์ประกอบผลิตภณัฑ์ของรถยนต์ฮอนด้าใน

ลกัษณะการทาํเปรียบเทียบกบัรถยนตย์ีห่อ้อ่ืนที่เป็นคู่แข่ง เพือ่นาํผลการศึกษามาเปรียบเทียบกนั 

2. ควรศึกษาถึงความพงึพอใจ ความคาดหวงั ปัญหาและความตอ้งการของ ลูกคา้เพือ่ใหก้าร

ตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นต่างๆ เพือ่นาํไปพฒันาปรับปรุงดา้นวตัถุดิบและขั้นตอนการผลิตที่

มีมาตรฐานยิง่ขึ้น 

3. ควรศึกษาถึงผูบ้ริโภคในพื้นที่อ่ืนๆ เพื่อหาความแตกต่าง ซ่ึงอาจเป็นความแตกต่างใน

ดา้นประชากรศาสตร์หรือปัจจยัอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง เพื่อนาํผลที่ไดม้าพฒันาปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในทุกๆพื้นท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือบะหมีก่ึง่สําเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors influencing the decision to buy instant noodles in Bangkok 

ขนิษฐา  ทว้มธรรม1 

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

บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพล ต่อการตดัสินใจซ้ือ

บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถาม  เก็บขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ

บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงทาํการศึกษาระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงเดือน

พฤศจิกายน 2559 รวมประมาณ 5 เดือน สถิติที่ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดับนัยสําคญัทาง

สถิติ 0.05 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-35 ปี สถานภาพโสด มี

การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทั มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 20,001-35,000 

บาท ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ในส่วนของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัใน

เร่ืองรสชาติมากที่สุด ส่วนปัจจยัดา้นราคา ให้ความสาํคญักบัราคาถูกโดยเฉล่ียไม่เกิน 10 บาทต่อ

ซองมากที่สุด ส่วนปัจจยัดา้นสถานที่จดัจาํหน่าย ให้ความสาํคญักบัการเลือกซ้ือที่ร้านสะดวกซ้ือ

มากที่สุด และปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด   ใหค้วามสาํคญักบัการโฆษณา มากท่ีสุด ในส่วน

ของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีบุคคลในครอบครัวเป็นผูมี้

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และมีความถ่ีในการซ้ือ 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ 

 ในส่วนของการตดัสินใจซ้ือบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภค

ตดัสินใจซ้ือบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป เพราะสถานที่จดัจาํหน่ายมากที่สุด ลาํดบัรองลงมาคือ ความหลาย

หลายของตรายีห่อ้ 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพที่

แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปที่แตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานของ

การวิจยั แต่ปัจจยัดา้นเพศ สถานภาพ และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั 

  

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ พบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และความถ่ี

ในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปท่ีแตกต่างกนั 

เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั  

คาํสําคญั : การตดัสินใจซ้ือ, บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป, กรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

The objective of this independent study is to define the factors that influence the decision 

to buy instant noodles in Bangkok. Questionnaires are given to consumers who choose to buy instant 

noodles in Bangkok which was conducted between July to November 2016 totally around five 

months. The statistics used to analyze data were frequency, percentage, average, standard deviation, 

T-Test, and F-Test (One-Way ANOVA) at a significance level 0.05 

Most of samples were female, aged 21-35 years, single, highest education level bachelor, 

company employee. The average income per month is 20001-35000 baht 

In terms of the marketing mix factors that influence purchase decisions of the sample. For 

products, respondents mostly focus on the flavor, for price factor, focus is on the cheap one which 

average not more than 10 baht per pack, for the factors on the distribution, focus is on selecting the 

most convenient store and for promoting marketing factor, focus on the advertising. 

The factors on the buying behavior found that the majority of respondents have family 

members who influence purchasing decisions and the frequency of purchasing is 1-2 times a week. 

In the decision to buy instant noodles in Bangkok found that consumers buy instant noodles firstly 

because of the convenience of the shop, secondly was the variety of the brand 

According to hypothesis testing showed that personal factors such as age, education and a 

different careers influencing the decision to buy instant noodles in different ways supporting the 

hypothesis of the research. But the gender status and monthly income is made no different influence 

on the decision to buy instant noodles, which reject the assumptions of research. 

The marketing mix factors, including different product prices and distribution channels 

influence purchase decisions noodles supported the hypothesis of the research. The factors of 

different ways to promote the market is made no influence on the decision to buy instant noodles 

which does not support the hypotheses.  

For purchasing behavior, found out that factors different influence persons and purchasing 

frequency influencing the decision to buy instant noodles in different ways according to the 

hypothesis 

 

Keywords : The decision to buy, instant noodles, Bangkok. 
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บทนํา 

รูปแบบการดาํเนินชีวติในกรุงเทพมหานครปัจจุบนั ตกอยูใ่นสภาวะท่ีตอ้งเร่งรีบ แข่งขนักบั

เวลาที่มีอยู่อย่างจาํกัด อาจละเลยในการให้ความสําคญักบัการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  ธุรกิจ

ฟาสตฟู้์ดจึงเขา้มามีบทบาทอยา่งมากในปัจจุบนั เน่ืองจากอิทธิพลการบริโภคอาหารจานด่วนแบบ

ตะวนัตก กลายเป็นแฟชัน่ที่ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในทุกๆวยั เห็นไดจ้ากการขยายตวัของ

ธุรกิจอาหารจานด่วนที่เพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว ที่มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นในทุกๆปีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  และยงัมีรสชาติท่ี หวาน มนั เคม็ ถูกปากคนไทย จนทาํใหลื้ม

คิดกนัไปว่าอาหารประเภทน้ีไม่ค่อยมีประโยชน์ซักเท่าไหร่ และมีสารอาหารไม่ครบถว้น หากไม่

ระมัดระวงั ในการรับประทาน อาจทาํให้ขาดสารอาหารได้อย่างไม่รู้ตวั หรือถ้ารับประทานใน

ปริมาณ ที่มากอาจนาํไปสู่โรคอว้น ความดนั เบาหวาน เป็นตน้  บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปเป็นอีกทางเลือก

หน่ึงที่ตอบสนองกลุ่มผู ้บริโภคที่ มี กิจวัตรประจําว ันที่ เ ร่งรีบ และในปี 2558 ตลาดบะหม่ี                          

ก่ึงสําเร็จรูป เติบโตเพียง 0.40% ซ่ึงถือเป็นการเติบโตน้อยที่สุดเป็นประวติัการณ์ในรอบ 44 ปี  

เน่ืองจากปัจจยัภายนอกที่ Convenience Store ไม่วา่จะเป็น 7- Eleven, Family Mart  ต่างมีเมนูอาหาร

พร้อมเสิร์ฟทานไดใ้นทนัที รวมทั้งอาหารแช่งแข็ง ที่เร่ิมมีบทบาท ในส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 

2560 คาดการณ์ว่า ตลาดบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป จะมีการเติบโตมากกว่าปี 2559 อยูท่ี่ 2.00% สาเหตุมา

จากความเช่ือที่ว่า สภาวะเศรษฐกิจไทยจะฟ้ืนตวั จากนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล 

โดยเฉพาะนโยบายกระตุน้ใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคมีกาํลงัซ้ือเพิม่ขึ้น 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษา ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจเลือก

ซ้ือบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ ต่อบริษทัผูผ้ลิตบะหม่ีก่ึง

สาํเร็จรูป ที่จะสามารถนาํขอ้มูลเหล่าน้ีไปใชใ้นวางแผนปรับปรุงกลยทุธท์างการตลาดใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบะหม่ี

ก่ึงสาํเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ มี อิทธิพล                           

ต่อการตดัสินใจซ้ือบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบะหม่ี                

ก่ึงสาํเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคดิ 

ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 

 

 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้            

โดยเฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีก่ึงสํา เ ร็จ รูป                    

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี                    

จดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ    

บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนั 

3. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือ และบุคคลที่มีอิทธิพล                

ต่อการซ้ือ ที่แตกต่างกัน มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบะหม่ี ก่ึงสํา เ ร็จรูป ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนั  

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ 

- บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

- ความถ่ีในการซ้ือ            

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
- การส่งเสริมทางการตลาด 
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ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการ

ซ้ือ ไดแ้ก่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือ ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่วนัที่ 

23 กรกฎาคม 2559 – 18 พฤศจิกายน 2559 

ประโยชน์ของการวิจัย 

1. บ ริ ษัท บ ะ ห ม่ี ก่ึ ง สํา เ ร็ จ รู ปส าม าร ถนํา ผ ลการ วิจัยด้านปั จจัย ส่วนบุคคล                                  

ที่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร                   

ไปปรับปรุงพฒันา ให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้มากที่สุด เพื่อให้สามารถ

แข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. บริษัทบะหม่ี ก่ึงสํา เ ร็จ รูปสามารถนําผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนประสม                        

ทางการตลาดที่ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปในเขต

กรุงเทพมหานคร ไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อการ                         

สร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ ทั้งในดา้นการออกผลิตภณัฑใ์หม่ ดา้นการเพิ่มลูกคา้ใหม่                   

และดา้นการรักษาฐานลูกคา้ท่ีเลือกซ้ือบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป 

3. บริษัทบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปสามารถนําผลการวิจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ ได้แก่ 

ความถ่ีในการซ้ือ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ไปเป็นแนวทางในการเพิ่มช่องทาง                 

การจดัจาํหน่ายให้ครอบคุลม และสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆเพื่อให้เหมาะสมกับสมาชิก                  

ในครอบครัว 

แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล : อรชร มณีสงฆ์ (2550, หน้า 48) ระบุว่า การ

ตดัสินใจของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ สถานะทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดาํรงชีวติ และบุคลิกลกัษณะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด : สาํราญ ทบัสระ (2553, หน้า 84) ระบุ

ว่า ส่ิงเร้าทางการตลาด (Marketing Stimulus) อนัเป็นส่ิงเร้าที่เก่ียวขอ้งกบัส่วนผสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หรือ 8P’s ที่นักการตลาดพฒันาขึ้ นมาและนํามาใช้กระตุ้นให้ผูซ้ื้อเกิดความ

ตอ้งการที่จะซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Distribution or Place)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบรรจุภณัฑ ์(Packaging Strategy) 
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ด้านการใช้พนักงานขาย (Personal Strategy) ด้านข่าวสาร (Public Relation Strategy) และกลยุทธ์

การใชพ้ลงั (Power Strategy)   

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2553 , หน้า 48 ) 

ระบุว่า  ครอบครัว จะมีอิทธิพลอยา่งมากต่อพฤติกรรมการซ้ือ นักการตลาดสนใจในบทบาทและ

อิทธิพลของบุคคลในครอบครัว ซ่ึงทาํหน้าที่เป็นกลุ่มอา้งอิงที่สมาชิกในครอบครัวอยากเอาเอยา่ง 

โดยเฉพาะบดิามารดาซ่ึงเป็นผูซ้ื้อสินคา้ส่วนใหญ่ใหส้มาชิก ในครอบครัว นอกจากน้ี สมาชิกเด็กก็มี

ความสาํคญัเพราะจะเป็นแรงกระตุน้ใหบิ้ดามารดาซ้ือ และครอบครัวจดัเป็นสถาบนัที่ก่อใหเ้กิดการ

ซ้ือขายมากที่สุดดว้ย 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ : ศิริพร  พงศศ์รีโรจน์ (2551 , หน้า 187)  ระบุว่า  

การตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อคือการเลือกซ้ือหรืองดเวน้การซ้ือ หรือการเลือกซ้ือในส่ิงที่เห็นว่าดีที่สุด

ทางใดทางหน่ึง จากทางเลือกหลายๆทาง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามที่ตอ้งการ ทฤษฎีการ

ตดัสินใจซ้ือเป็นการนําแนวความคิดที่มีเหตุผลที่ใช้ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ต่างๆที่ดีที่สุด ซ่ึง

สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการตดัสินใจ       จาํแนกตามวธีิการตดัสินใจ และทฤษฎี

การตดัสินใจตามบุคคลที่ตดัสินใจ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล : นุกูล  เนตรวิจิตร  (2551)  ศึกษาเร่ือง  ความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็งยี่ห้ออีซ่ีโก ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม  จาก

การศึกษาพบว่า เพศชาย และเพศหญิงมีความพึงพอใจในการบริโภคอาหารแช่แข็งยีห่้ออีซ่ีโกไม่

แตกต่างกนั 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด : ณัฐพร  ดีวิวฒัน์ (2551)  ศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์   กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อความสะดวก แก่การ

รับประทานในระดบัมากที่สุด ปัจจัยด้านราคา กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัอาหารแช่แขง็ท่ีมีราคา

ถูก ในระดบัมากที่สุดปัจจัยด้านสถานที่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัความสะดวกของสถานท่ี ใน

การจดัจาํหน่ายในระดบัมาก ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญักบั

การโฆษณาผา่นส่ือ ในช่องทางต่างๆ ในระดบัปานกลาง 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ : เวธกา  ตั้งตรีอุดมสุข (2551) ศึกษา

เร่ือง พฤติกรรมการบริโภคบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปมาม่าซุปเปอร์โบวใ์นเขตบางกะปิ จากการศึกษาพบวา่ 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค คือปัจจยัทางดา้นสังคม โดยสถาบนัครอบครัวถือเป็น

ส่วนที่มีอิทธิพลต่อทศันคติ ในการเลือกซ้ือมากที่สุด 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากร : บุคคลที่เคยซ้ือบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่าง : บุคคลที่เคยซ้ือบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปที่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก

ไม่ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยการคาํนวณ

จากสูตรกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ที่ 95% และยอมให้มีความ

คลาดเคล่ือนในการประมาณค่าไม่เกิน 5% ซ่ึงสามารถคาํนวณ ไดจ้ากสูตร 

 

  

 

 

ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที่คาํนวณไดเ้ท่ากบั 385 ตวัอยา่ง และเพือ่ป้องกนัการสูญเสีย

ของแบบสอบถาม เน่ืองจากอาจมีคุณสมบติัของแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ จึงทาํการเก็บ

ตวัอยา่งเพิม่แบบสอบถามเป็นตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้จิยัเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling)  ซ่ึงจะเลือกเฉพาะบุคคล ที่ เคยซ้ือบะหม่ี ก่ึงสํา เ ร็จรูปในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : คือแบบสอบถาม ประกอบดว้ยคาํถาม 4 ส่วน โดย

ส่วนที่ 1-3 เป็นคาํถามแบบปิด (Close Ended Question) ได้แก่ ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม, ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และขอ้มูลปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป และส่วนที่ 4 เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดบั (Rating Scale) คือขอ้มูลปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  อยา่งเป็นขั้นตอน คือทาํ

การแจกแบบสอบถามไปย ังกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ชุดโดยให้ผู ้ตอบแบบสอบถามตอบ

แบบสอบถามดว้ยตนเอง หลงัจากนั้นทาํการรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ 

นาํแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาทาํการลงรหัส และประมวลผลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรม 

Microsoft Excel 

สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล : ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ใชค้่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่    การแจกแจง

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน เป็นการทดสอบ

สมมติฐานและความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยสถิติที่ใช้คือ T-Test 

และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

2

2

E
P)(Z)-P(1n =
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 จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนทั้งหมด 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 71.75 มีอายรุะหว่าง 21-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.00 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อย

ละ 76.00 มีการศึกษาสูงสุดคือระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 58.50 มีอาชีพพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 

46.25 มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 20,001-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ32.50 

 ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูต้อบ

แบบสอบถาม ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสาํคญัในเร่ืองรสชาติ

ของบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปมากที่สุด เป็นร้อยละ 59.50 ส่วนปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ให้ความสําคญักับราคาที่ไม่เกิน 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.50 ส่วนปัจจัยด้านสถานที่จดั

จาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหค้วามสาํคญักบัการเลือกซ้ือที่ร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อย

ละ 65.50 และปัจจยัดา้นการส่งเสริม ทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสาํคญั

กบัการโฆษณาสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.00 

ในส่วนของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีบุคคลใน

ครอบครัวเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 53.50 และมีความถ่ีในการซ้ือบะหม่ีก่ึง

สาํเร็จรูป 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 83.25 

ในส่วนของการตดัสินใจซ้ือบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป พบว่า ผูบ้ริโภคตัดสินใจซ้ือบะหม่ีก่ึง

สาํเร็จรูป เพราะสถานท่ีจดัจาํหน่าย มีความครอบคลุม ช่วยอาํนวยความสะดวก ในการเลือกซ้ือมาก

ที่สุด คิดเป็น 4.31 คะแนน ลาํดบัรองลงมาเป็น ความหลายหลาย  ของตรายีห่อ้ และมีรสชาติใหเ้ลือก

ที่หลากหลาย คิดเป็น 4.13 คะแนน ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป 

นอ้ยที่สุด คือ การจดัโปรโมชัน่ คิดเป็น 3.62 คะแนน 
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ตารางที่ 1: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน/ปัจจัยที่ศึกษา ค่า T-test/F-test (Sig.) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 1.869 0.0624 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

- อายุ 3.656 0.0127 เป็นไปตามสมมติฐาน 

- สถานภาพ 0.542 0.5880 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ระดับการศึกษา 3.033 0.0493 เป็นไปตามสมมติฐาน 

- อาชีพ 2.751 0.0279 เป็นไปตามสมมติฐาน 

- รายได้ต่อเดือน 2.126 0.0615 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภัณฑ์ 2.949 0.0201 เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ราคา 4.588 0.0107 เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ช่องทางการจัดจําหน่าย

 

2.067 0.0394 เป็นไปตามสมมติฐาน 

- การส่งเสริมการตลาด

 

1.958 0.1197 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ 

- บุคคลที่มีอิทธิพล 13.815 0.000002 เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ความถี่ในการซ้ือ 25.799 0.0000000003 เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

อภิปรายผล 

 ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายรุะดบัการศึกษา และ

อาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานครที่

แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวีร

ยทุธ ม่ิงขวญั (2549) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปชนิดซองของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอายแุตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป  ท่ีต่างกนั เช่น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  อายรุะหวา่ง 21-30 ปี จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีพฤติกรรมการบริโภคบะหม่ี  ก่ึงสาํเร็จรูปชนิดซองแตกต่างกนั 

 แต่ปัจจยัด้านเพศ สถานภาพ และรายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกันไม่มีผล ต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป เป็นสินคา้ที่เป็นที่

ตอ้งการของผูบ้ริโภคในทุกเพศ ทุกวยั และมีราคาถูกทาํใหง่้ายต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือในแต่ละคร้ัง 
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 ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ที่แตกต่างกนั มีผล ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิติ วรานนันตกุล (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อระดบั

พฤติกรรมการบริโภคบะหม่ี ก่ึงสาํเร็จรูปของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบวา่ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อระดับพฤติกรรมการบริโภคบะหม่ีก่ึง

สาํเร็จรูปเช่น ความสะดวกในการรับประทาน ความหลากหลายของรสชาติและการผลิต โดยบริษทั  

ที่มีความน่าเช่ือถือ 

 ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบะหม่ี

ก่ึงสาํเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป เป็นผลิตภณัฑท์ี่มีราคาถูก อีกทั้ง

ผูบ้ริโภคบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปคาํนึงถึงความสะดวกสบาย จึงนิยมเลือกซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ หรือ

สถานที่ใกลเ้คียง โดยไม่ใหค้วามสาํคญักบัการจดัการส่งเสริมทางการตลาด 

 ในส่วนของปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคคลที่มี

อิทธิพลต่อการซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบะหม่ีก่ึง

สาํเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เวธกา ตั้งตรีอุดมสุข (2551) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคบะหม่ี

ก่ึงสาํเร็จรูปมาม่าซุปเปอร์โบวใ์นเขตบางกะปิจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การบริโภค คือ ปัจจยัทางดา้นสังคม  โดยสถาบนัครอบครัวถือเป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อทศันคติใน

การเลือกซ้ือมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

- ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 21-35 ปี สถานภาพโสดมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน20,001-35,000 บาท ผูป้ระกอบการ

จึงควรใหค้วามสาํคญักบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั 

- ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองรสชาติของบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปราคาไม่เกิน 10 บาท 

โดยเลือกซ้ือที่ร้านสะดวกซ้ือเป็นหลกั และใหค้วามสาํคญักบัการโฆษณา  

- ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ และให้ความสําคัญกับ

คาํแนะนาํของบุคคลในครอบครัว ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความสาํคญั  กบัการคิดคน้รูปแบบ

ของผลิตภณัฑใ์ห้มีความหลากหลาย เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวสามารถเลือกรับประทานได้

ทุกเพศ ทุกวยั 
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2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

- ในคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาในคร้ังต่อไป ควรศึกษา

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่ืนๆ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่ชดัเจนและครอบคลุมมากขึ้น 

- ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ืออ่ืนๆเช่น ปริมาณ การ

ซ้ือในแต่ละคร้ัง  

- ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรระบุตรายีห่อ้ของบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป เพือ่ใหไ้ด ้ขอ้มูลที่ชดัเจน   
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดนิทางท่องเทีย่วเกาะล้าน 

จงัหวดัชลบุรี 

Research article : Factor affecting to Thai tourist decision for traveling at Ko Lan 

Chonburi Province 

ภิญฐิตา เต็มประเสริฐฤดี 

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

บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทย การตดัสินใจเลือก

สถานที่ท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวจงัหวดัชลบุรี และหาแนวทางการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนกัท่องเที่ยวไทยให้มาเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี การวิจยัน้ีผูว้ิจยัแบ่ง

การศึกษาเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Research) ถึงสถานการณ์

การท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวไทยจาก เอกสาร ตาํรา บทความ ทฤษฎี แนวคิดและ ผลงานวจิยัที่

เก่ียวขอ้งกบันักท่องเที่ยว ในการเดินทางท่องเที่ยว เกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี ส่วนที่สองเป็นการวิจยั

เชิงปริมาณ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์การไปท่องเที่ยวเกาะล้าน จงัหวดัชลบุรี 

จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นงานวิจยัคือ แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด โดยประกอบดว้ย ปัจจยั

ส่วนบุคคล เป็นคําถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่จ ําเป็นต่อการวิเคราะห์กลุ่ม

นักท่องเที่ยว คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด เป็นคาํถามเพื่อประเมินวิเคราะห์ปัจจยัใน

การดึงดูดนักท่องเที่ยว และคาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวเม่ือไปเที่ยวยงัสถานที่ต่างๆ เพื่อ

หาแนวทางพฒันาสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอาํเภอหัวหินและสถานที่ใกลเ้คียง โดยค่าสถิติที่ใช้คือ 

ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ ค่า T-Test , F-Test ในการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า พบว่าขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว ดา้น อาย ุรายได้

การศึกษา ที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตกัสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่างกนัพิจารณา

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) และปัจจยัภายนอกโดยภาพรวมและรายไดอ้ยูใ่นระดบัมาก

พบว่ามีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวซ่ึงเป็นไปใน 

ทิศทางเดียวกนั 
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Abstract 

The main purposes of this research are to analyze Factors Affecting to Thai Tourists 

decisions for traveling at Ko Lan, Chonburi Province and improve which promoting towards tourist 

to visit Ko Lan 

 This research is conducted by using 2 research methods are the first method is study and 

research the situation of Thai tourist from public document , journal , theory , idea and tourist thesis 

of Ko Lan. 

Secondly method is “Survey Research” by using 400 questionnaires with 400 random 

samples of Thai tourists who ever traveled in Ko Lan. The research including personal tourist 

information as analysis necessary, another question which marketing research about factors 

affecting tourist to selected place for traveling.  In order to Descriptive Statistics and T-Test , F-

Test will be used in this research. 

The result of survey questionnaires reveals that demographic data of tourists, in aspect of 

age, income, education, diverse occupations, causes effects on tourists’ behavior in choosing 

different travelling places. Furthermore, it is mainly showed that marketing mix factors( 7P’s) and 

external factors, in whole and in part, have effects on determining behavior of tourists in choosing 

travelling places, which results correspondingly. Moreover, the result of interview questionnaires, 

from the 3 mentioned travelling places, reveals that different demographic data of tourists causes 

effects on tourists’ decision in choosing different travelling places, by using marketing mix factors 

(7P’s) to administrate the travelling places. 
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บทนาํ 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหน่ึงของมนุษยท์ี่มีมาตั้งแต่สมยัโบราณ ซ่ึงในอดีตการท่องเที่ยว

จะแฝงตวักบัการล่าอาณานิคม การเจริญสมัพนัธไ์มตรี ฯลฯ แต่เม่ือความเจริญกา้วหนา้ในดา้นต่างๆ 

พฒันาขึ้นทาํใหผู้ค้นสามารถเดินทางท่องเท่ียวไดส้ะดวกขึ้น เกิดการไหลเวยีนของเงินตรา เน่ืองจาก

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่เช่ือมโยงกบัธุรกิจ จะเห็นไดว้่าการท่องเที่ยวมีส่วน

ช่วยให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประเทศต่างๆทัว่โลกจึงต่างหันมาให้

ความสนใจกบัอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิม่มากขึ้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย:2555) 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาระบบ

เศรษฐกิจ ของประเทศ เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศเป็นจาํนวน

มาก นอกจากน้ีการส่งเสริมการท่องเท่ียว และก่อใหเ้กิดการจา้งงานในพื้นท่ีต่างๆ การสร้างอาชีพทั้ง

ในภาคการท่องเที่ยวโดยตรงและการจา้งงานในภาคอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งมากขึ้น  

เกาะลา้น ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองพทัยา จากชายหาดเมืองพทัยาจะสามารถมองเห็นเกาะลา้น

ไดช้ดัเจน เพราะอยูห่่างจากฝ่ังออกไปเพียงประมาณ 7.5 กิโลเมตร การเดินทางโดยทางเรือเร็ว ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที และเรือโดยสารประมาณ 40 นาที หมู่เกาะลา้นแต่เดิมเป็นที่รู้จกัใน

หมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ในนามว่า “หมู่เกาะปะการัง” (Coral Islands) เพราะอุดมไปดว้ยปะการัง

นานาชนิด เป็นแหล่งปะการังที่สมบูรณ์แห่งหน่ึงของประเทศและใกลก้รุงเทพฯ มากท่ีสุด โดยมี

เกาะครกและเกาะสากเป็นบริวาร  

ส ภ า พ ทั่ว ไ ป แ ล ะ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว นิ ย ม มี อ ยู่ ห ล า ย แ ห่ ง  เ ช่ น    

หาดตาแหวน  หาดเทียน หาดแสม หาดนวล เป็นตน้ และในพื้นเกาะลา้นยงัมีหาดที่มีความสวยงาม

และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อีกหลายแห่ง เช่น หาดตายาย หาดแหลมหวัโขน หาดตาพนั ส่วน

พื้นที่อ่ืนในเกาะลา้นเป็นภูเขาและป่าไม ้ดา้นตะวนัออกเป็นชุมชมเกาะลา้นที่ยงัมีสภาพไม่ดึงดูด

นักท่องเที่ยวมากนัก นอกจากหาดทรายชายทะเลแลว้ พื้นที่บนเกาะซ่ึงส่วนใหญ่เป็นภูเขาปกคลุม

ดว้ยพชืพนัธุไ์มท้ี่เขียวชอุ่ม ตลอดทั้งปีซ่ึงนบัวา่ยงัคงความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมไวไ้ดม้าก ดงันั้นเกาะ

ลา้นจึงเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการความเป็นธรรมชาติ (Thanawat Thiraphuet:2553) 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะ

ลา้น จงัหวดัชลบุรี 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน  

จงัหวดัชลบุรี 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ค่านิยมและความเช่ือที่มีผลต่อการท่องเที่ยว

เกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี 

1.3 สมมุติฐานงานวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบดว้ยเพศอายอุาชีพรายไดร้ะดบัการศึกษาสถานภาพที่แตกต่างกนั

มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะลา้นที่แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วยสถานที่ราคาการเดินทางการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวบุคลากรกระบวนการให้บริการลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะลา้นที่แตกต่างกนั 

3. ปัจจัยอ่ืนๆได้แก่ค่านิยมและความภักดีที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมา

ท่องเที่ยวเกาะลา้นที่แตกต่างกนั 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ กลุ่มประชากรนักท่องเที่ยวชาวไทยที่

ตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยวเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

2. ขอบเขตเน้ือหาที่ศึกษา : ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ปัจจยั

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยมและความภกัดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจเดินทาง

ท่องเที่ยวเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี 

3. ระยะเวลาการศึกษา เร่ิมตน้วนัที ่23 กรกฎาคม 2559 ส้ินสุดวนัที่ 27 สิงหาคม 2559 

1.5 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

1. ตวัแปรอิสระ แบ่งดงัน้ี  

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย สถานที่ ราคา การเดินทาง การส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว บุคลากร  กระบวนการในการใหบ้ริการ ลกัษณะทางกายภาพ 

1.3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ค่านิยมและความภกัดี 

2. ตวัแปรตามไดแ้ก่ การตดัสินใจ เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะลา้น 
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2.1 แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

 2.1.1 แนวคดิทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ฉลองศรี พมิลสมพงศ ์(2548) ได ้กล่าวถึงความหมายของปัจจยั ทางประชากรศาสตร์ (Demographic 

Factor) หมายถึง ลกัษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ 

การศึกษา ประสบการณ์ ระดบั รายได ้อาชีพ เช้ือชาติ สัญชาติ ซ่ึงโดยรวมแลว้ จะมีผลต่อ รูปแบบ

ของอุปสงคแ์ละปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑท์างการท่องเที่ยว 

2.1.2 แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 (ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย ์2548 หน้า 29) ส่วนประสมทางการตลาดที่เป็นที่รู้จกัมากที่สุด 

นั่นคือ 4Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ต่อมามีการร่วมกนัปรับปรุงและเพิม่เติมส่วนประสมทางการตลาดขึ้นมาใหม่

ใหเ้หมาะสมสาํหรับธุรกิจบริการรูปแบบใหม่น้ีพฒันาขึ้นจะปะกอบดว้ยปัจจยั ประการ ดงัต่อไปน้ี  

1.ผลิตภณัฑ ์(Product) 

2.ราคา (Price) 

3.การจดัจาํหน่าย (Place) 

4.การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

5.บุคลากร (People) 

6.ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

7.กระบวนการ (Process) 

8.ผลิตภาพ (Productivity) 

ส่วนประสมทางการตลาดที่ปรบปรุงใหม่เพิม่ปัจจยัขึ้นอีก 4 ประการ คือ บุคลากร ลกัษณะ

ทางกายภาพ กระบวนการ และผลิตภาพ ปัจจยัทั้ง 8 ประการน้ีจะเป็นปัจจยัที่สามารถใชเ้ป็นหลัก

ของธุรกิจบริการต่างๆ และหากธุรกิจดงักล่าวขาดปัจจยัหน่ึงใดไปก็อาจส่งผลถึงความสาํเร็จหรือ

ความลม้เหลวของธุรกิจได ้

2.1.3 แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ 

ดร. อุทิศ ศิริวรรณ. ( 2549 หน้า 78 ) การจดัการการตลาด. ระบุวา่ บุคคลที่มาจากวฒันธรรม

ย่อย ชยชั้นทางสังคม และอาชีพการงานเดียวกัน อาจดํารงชีพที่มีรูปแบบต่างกัน รูปแบบการ

ดาํรงชีวติ คือ รูปแบบการดาํเนินชีวติมนส่ิงที่แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความ

คิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงจะแสดงออกถึง “ตวัตนของบุคคลนั้นๆ” รูปแบบการดาํเนินชีวิต

และค่านิยมเป็นอีกปัจจยัหน่ึง ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ระบบความเช่ือจะสัมพนัธ์
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กบัทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค แต่ค่านิยมจะส่งผลต่อลูกคา้ลึกกว่าพฤติกรรมทศันคติใน

เบื้องตน้ของลูกคา้ โดยเฉพาะ การเลือกสินคา้และความตอ้งการของลูกคา้ในระยะยาว 

2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 วิคิเนีย มายอร์ (2554) การศึกษาเร่ืองแรงจูงใจการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อนํ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อนํ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดั

ระนอง โดยการออกแบบสอบถามจาํนวน 300 ชุด สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ F-test ,one 

way anova โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อา

ย,ุเพศ,การศึกษา มีผลต่อแรงจูงใจการท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่

เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อนํ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อนํ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 

2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประกอบการตลาด 

ดวงกมล บุญทวีทรัพย์ (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่ผลต่อความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวชาว

ไทยที่เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยการออกแบบสอบถามจาํนวน 

381 ชุด สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ,ค่าความถ่ี, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การ

ทดสอบไคสแควร์ ทดสอบนัยสาํคญั 0.05 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นความปลอดภยั ปัจจยัดา้น

แหล่งท่องเที่ยว และปัจจยัดา้นที่พกัแรม มีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง

มาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพเุตย จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ  

ป้องศักดิ์ ทองเน้ือแข็ง (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชมบา้นควาย

ไทย ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความพงึพอใจต่อการเที่ยวชมบา้นควายไทย 

ในภาพรวมของทุกปัจจัยหลักอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในปัจจยัหลกัแต่ละปัจจยั พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความ

พึงพอใจในระดับมากอนัดับ 1 ได้แก่ การบริหารด้านสถานที่ของบา้นควายไทย อันดับ 2 ไดแ้ก่ 

รายการแสดงในแต่ละรายการของบา้นควายไทย อนัดบั 3 ไดแ้ก่ รูปแบบการแสดงของบา้นควาย

ไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีความพึงพอใจน้อยต่ออตัราค่าบริการต่างๆของบา้นควายไทย 

และมีความพงึพอใจนอ้ยที่สุดต่อกิจกรรมส่งเสริมการขายของบา้นควายไทย 
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2.3 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตวัแปร

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- รายได ้

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพ 

การตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะลา้น 

- สถานท่ีท่องเท่ียวมีช่ือเสียง/มีเอกลกัษณ์ 

- ค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียว 

- ความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเท่ียว 

- โปรโมชัน่จากการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

- รีวิว/ภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ต 

- การให้บริการของบุคลากรในสถานท่ีท่องเท่ียว 

- การใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ีสาธารณะ 

- การจดัให้มีพ้ืนท่ีกิจกรรมเพ่ิมเติมในสถานท่ี 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

- ดา้นสถานท่ี 

- ดา้นราคา 

- ดา้นการเดินทาง 

- ดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

- ดา้นบุคลากร 

- ดา้นกระบวนการให้บริการ 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 
ปัจจยัอ่ืนๆ 

- ค่านิยม 

- ความภกัดี 

 

ตวัแปรอิสระ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1.แบบของการวิจัย จะพิจารณาจากลักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็น

การใช้ข้อมูลทางคณติศาสตร์และสถิติ 

2.ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวจากกรุงเทพมหานครท่ีเดินทางไป

ท่องเที่ยว เกาะลา้น  จงัหวดัชลบุรีซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอน  

3.การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่าง 

 3.1กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั 

ในการวิจยัเร่ืองการตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยว  เกาะลา้น 

เน่ืองจากไม่ทราบขนาดประชากรที่แน่นอน ผูว้จิยัจึงคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง แบบใชสู้ตรไม่

ทราบจาํนวนประชากร ดงันั้นขนาดตวัอยา่งสามารถคาํนวณได ้

โดยกาํหนดระดับ ความเช่ือมัน่ร้อยละ95และระดับค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ5 (WILLIAM G. 

COCHRAN) 

การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง  โดยทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งที่เคยเดินทางท่องเที่ยวเกาะ

ลา้นทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ลักษณะของเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้ น เพื่อศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี 

5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

นาํแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้  เก็บขอ้มูลจริง  จาํนวน  400 ชุด  และนาํผล

การสาํรวจมาประมวลผลตามหลกัสถิติ 
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สรุปผลงานวจิยั 

1. ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่  อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา 

ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียวเกาะลา้นและสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของชลดัดา สวนพรหม (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเขา้พกัโรงแรมในจงัหวดัพิษณุโลก พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผู ้

มาเที่ยวได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ที่ต่างกันมีระดับความพึงพอใจ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ส่วน เพศ อาชีพ และสถานภาพ แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชาว

ไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี เพราะเกาะลา้นเป็นแหล่งท่ีเหมาะกบัทุกเพศทุก

อาชีพ ซ่ึงเป็นที่รู้จกักันดีอยู่แลว้ในหมู่ประชาชนทัว่ไป จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยม

อยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

2. การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมการตลาดพบว่า ผลิตภณัฑ์ และ ลักษณะทาง

กายภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวเกาะล้าน และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิคิเนีย มายอร์ (2554) ศึกษาเร่ืองการศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียว

และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อนํ้ าร้อนรักษะวารินและ

บ่อนํ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง พบว่า ปัจจยัทางดา้นทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว,ปัจจยัทางดา้น

คมนาคม,ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก,ปัจจยัดา้นความปลอดภยั และปัจจยัดา้นโฆษณา

ประชาสมัพนัธอ์ยา่งมีระดบัความพงึพอใจแตกต่างกนันยัสาํคญัตามสถิติที่ระดบั 0.05 

ส่วน ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพล

ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ช า ว ไ ท ย ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว 

เกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี เน่ืองจากนกัท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะลา้นมีความเขา้ใจในส่วนของ

ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆกนัดีอยูแ่ลว้ เน่ืองจากเกาะลา้นเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงโดย

ไม่ตอ้งคาํนึงวา่ ณ ช่วงเวลาที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนั้น กาํลงัอยูใ่นช่วงที่มีการจดักิจกรรมส่งเสริม

การท่องเที่ยว หรือมีส่วนลดค่าสินคา้และบริการอยูห่รือไม่ จึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งมีการส่งเสริม

การตลาดมากนกั เพราะถึงอยา่งไรนกัท่องเที่ยวก็นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวอยูแ่ลว้ 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัอ่ืน ๆ พบว่า ค่านิยมและความภกัดี ท่ีแตกต่างกันไม่  มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเกาะลา้น จงัหวดั

ชลบุรี เน่ืองจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะลา้นนั้นทราบถึงความนิยมของแหล่ง

ท่องเที่ยวกนัเป็นอยา่งดี รวมถึงการแนะนาํปากต่อปากของนักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวยงั

เกาะลา้น จึงถือไดว้า่เกาะลา้นยงัคงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความนิยมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  
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อภิปรายผล 

ตารางที่ 6 ความแตกต่างด้านช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถามที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง

ท่องเที่ยวเกาะลา้น (400 คน) 

ช่วงอาย ุ

การตดัสินใจที่มีผลต่อเดินทางท่องเที่ยวเกาะลา้น F-Test 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sig.) 

อาย1ุ5-30 ปี 3.87 0.5730 
3.0992 

อาย3ุ1-45 ปี 3.98 0.6414 

อาย4ุ6-60 ปี 4.29 0.0000 (0.0462) 

 

ตารางที่ 8 ความแตกต่างดา้นรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามที่มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว

เกาะลา้น (400 คน) 

รายไดเ้ฉล่ียนต่อเดือน 

การตดัสินใจที่มีผลต่อเดินทางท่องเที่ยวเกาะลา้น F-Test 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sig.) 

ต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 3.85 0.7656 

3.9909 

10,001 – 20,000 บาท 3.87 0.5807 

20,001 – 30,000 บาท 3.99 0.5011 

30,001 – 40,000 บาท 3.82 0.6866 

40,001 – 50,000 บาท 5.00 0.0000 

50,001 ขึ้นไป 4.09 0.4247 (0.0015) 

 

ตารางที่ 9 ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามที่มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยวเกาะลา้น 

(400 คน) 

ระดบัการศึกษา 

การตดัสินใจที่มีผลต่อเดินทางท่องเที่ยวเกาะลา้น F-Test 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sig.) 

ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี 3.58 0.6786 
6.5015 

ปริญญาตรี 3.91 0.5782 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.12 0.6052 (0.0017) 
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ตารางที่ 11 ความแตกต่างดา้นกิจกรรมที่ท่านทาํเม่ือมาท่องเที่ยว ของผูต้อบแบบสอบถามที่มีผลต่อ

การตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยวเกาะลา้น จาํนวน (400 คน) 

กิจกรรมที่เลือกทาํ 

การตัดสินใจที่มีผลต่อเดินทางท่องเที่ยวเกาะ

ลา้น F-Test 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sig.) 

กิจกรรมทางนํ้ า เช่น ดาํนํ้ า ตกปลาหมึก 

เป็นตน้ 3.94 0.5454 

3.1415 จบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้/ของที่ระลึก 4.10 0.5751 

เดินเที่ยวชมบรรยากาศและวถีิชุมชน 3.97 0.6187 

นัง่พกัผอ่นหยอ่นใจ 3.75 0.6142 

รับประทานอาหาร 4.29 0.0000 (0.0017) 

 

ตารางที่ 13 ความแตกต่างดา้นขอ้มูลข่าวสารของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทาง

ท่องเท่ียวเกาะลา้น จาํนวน (400 คน) 

ขอ้มูลข่าสาร 

การตดัสินใจที่มีผลต่อเดินทางท่องเที่ยวเกาะลา้น F-Test 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sig.) 

นิตยสาร/วารสาร 3.43 0.0000 

4.9095 บุคคลใกลชิ้ด/คนรู้จกั 3.85 0.5108 

วทิย/ุโทรทศัน ์ 4.42 0.5787 

อินเทอร์เน็ต 3.93 0.6323 (0.0023) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1 ควรทาํการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทาง

ท่องเที่ยวสถานที่อ่ืน ๆ นอกเหนือจากเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่มีความหลากหลายที่

สามารถนํามาใช้เปรียบเทียบกับปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ

เดินทางท่องเที่ยวเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี ของนักท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทาง

การศึกษามากขึ้น 

 2 ควรทาํการศึกษาทบทวนเป็นระยะเพื่อรักษาความทนัสมยัของงานวิจยัให้สอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด และสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้อย่าง

ต่อเน่ืองและตลอดไป 
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 3 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ใน

การวิจยัคร้ังต่อไป จึงอาจจะมีการศึกษากบันกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ

ของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเดินทางท่องเที่ยวเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี 
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