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สารบัญ
Electronic commerce: barriers for SME and customer’s perception,
evidence of DR Congo
Marie-France Mpissa Vangnant, Puripat Charnkit
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
(เส้ นทางบินภายในประเทศ) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
จรู ญ สินใจ
ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นมสเตอริไลส์ ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานคร
ชลภัสสรณ์ ศิริจินดาพิมล
ปัจจัยด้ านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่ อประสิ ทธิผลในการทํางาน
โดยการใช้ สื่อสั งคมเพื่อประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลางส่ วนกลาง
ไพบูลย์ ปะวะเสนะ
ปัจจัยด้ านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่ อประสิ ทธิผลในการทํางาน
โดยการใช้ สื่อสั งคมเพื่อประกอบการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาบริษัท ชัชวาลย์ -รอยัล แฮลโคนิ่ง จํากัด
นคริ นทร์ โตเล็ก
ปัจจัยด้ านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่ อประสิ ทธิผลในการทํางานโดย
การใช้ สื่อสั งคมเพื่อประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท
แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
พนิดา ณ สุวรรณ
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่ อการเลือกการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว “ LTF ” กับ บริษัท
หลักทรัพย์ กองทุนบัวหลวง ผ่ านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปรเมศวร์ นิ่งน้อย
ความสั มพันธ์ ระหว่างการกํากับดูแลกิจการและต้ นทุนตัวแทนกับการจัดอันดับเครดิต
องค์การของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
มธุรดา ธนบุญสมบัติ, ผศ.ดร.สุรางค์ เห็นสว่างและ ผศ.ดร.สันติ กีระนันทน์
ความสั มพันธ์ ของการกํากับดูแลกิจการและต้ นทุนตัวแทนกับมูลค่าตลาดของธุรกิจในกลุ่ม
SET100 ของตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
วรัญญา พรเลิศกชกร, ผศ.ดร.สุรางค์ เห็นสว่างและ ผศ.ดร.สันติ กีระนันทน์
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สารบัญ
การศึกษาปัจจัยด้ านบุคคล ด้ านพฤติกรรมของผู้บริโภค และด้ านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่ อการตัดสิ นใจซื้อชาเขียว ในร้ านสะดวก ซื้อเซเว่ น อีเลฟเว่ นของพนักงานวัยทํางาน
ในเขตพระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อรนุช พิมพ์แก้ว
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อความพึงพอใจร้ านอาหารญีป่ นุ่ ฟูจิ ในกรุงเทพมหานคร
ธานินทร์ ธิรางกูรรัตน์
ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ธนกร เอื้อวิทยาวุฒิกุล
การศึกษาการใช้ บริการร้ านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการนํ้ามันของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
ศริ ญญา ศิริสมบูรณ์ และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร
ปัจจัยที่มีผลต่ อความพึงพอใจของร้ านสเวนเซ่ นส์ ในกรุงเทพมหานคร
พิชญ์นริ นทร์ กรรจิโรภาส
ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์ มือถือในกรุงเทพมหานคร
พรทิพย์ ปั ชโชติกาญจน์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องสํ าอางเคาน์ เตอร์ แบรนด์
ในกรุงเทพมหานคร
ยอดสร้อย มัง่ คัง่
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อแว่ นตาร้ านแว่ นท็อปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชริ นทร์ พระระฆัง
การตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่ อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ถิรมา หิรัญญามน
ความพึงพอใจของการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application ในกรุงเทพมหานคร
ณัฐสินี อักษร
ปัจจัยที่มีผลต่ อความพึงพอใจเลือกใช้ บริการรถไฟฟ้ าบีทีเอส เดินทางในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
จักรพรรดิ กองศักดิ์
ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้ านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร
นงนุช คํานาน
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สารบัญ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ เครื อข่ ายมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร
บุญรัตน์ รัตนบุรี
ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย (ประเภท TOWNHOME) ในกรุงเทพมหานคร
นนทิยา ตรี ชะวา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่ องสํ าอางยี่ห้อ Shiseido
ในเขตกรุงเทพมหานคร
นุสรา ไกรวัฒนวงศ์ และดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร
ณัฏฐ์ณิชา กิจพิทยาฤทธิ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อความพึงพอใจในการใช้ บริการร้ านเอ็มเค เรสโตรองค์ ในกรุงเทพมหานคร
วนิดา เรื องเอี่ยม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสิ นเชื่ อที่อยู่อาศัยกับธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี
ภัทรนาถ สายสินหลัง่
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ บริษัท APPLE ในกรุงเทพมหานคร
จุฑาภรณ์ ปราณี คุณากร
ปัจจัยที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ สินเชื่ อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย(ห้ องชุด)ของ
บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จํากัด ของชาวต่ างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
กัญจน์พฒั น์ ไร่ สูงเนิน
ปัจจัยความพึงพอใจของปัจจัยของการระบบปฏิบัติการ Android ในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชรี ศรี ชยั ตัน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการร้ านจิตราวรรณสปา ในเขตอําเภอเมือง
สมุทรปราการ
ยาใจ มุกดาสนิท
ความพึงพอใจของลูกค้าในการทําธุรกรรมทางการเงินผ่ านเครื่ องบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์
(ATM)ของธนาคารกรุงไทย
อธิพงษ์ มนูญผล
ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้ านอาหารบุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างในเขตกรุงเทพมหานคร
วารี พิกุลทอง
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สารบัญ
ความพึงพอใจการใช้ บริการรถไฟฟ้ าใต้ ดิน MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อรอนงค์ กรุ ดสัมพันธ์
ความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้ าใช้ บริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เสาวรส วัสศิริ และดร.เกรี ยงไกรยศ พันธุไ์ ทย
การวิเคราะห์ องค์ประกอบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําและนํางบประมาณไปใช้ ของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
อรทัย วานิชดี
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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 trade 1.
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.

4

Venkatesh 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

1.4.

Small and medium enterprise

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).
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

1.6.

Barriers to e-commerce adoption in developing countries

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
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 ecommerce
9
Mahesha 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 Imail 10 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
7
Yes
3
No
10
Total

Percentage
70%
30%
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
2
20%
Yes
8
80%
No
10
100%
Total
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
3
Yes
7
No
SME has Facebook page
4
Yes
6
No
Table 7 Types of industry
Industry
Number
4
Wholesale
3
Hotel and spa
2
Healthcare
1
Construction

percentage
30%
70%
40%
60%
Percentage
40%
30%
20%
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
Number
Percentage
SMEs
Lack of knowledge and skills
6
60%
of employees
Not financial gain
9
90%
e-commerce not adapted to
5
50%
products and services
e-commerce not arranged
9
90%
customers and suppliers
Security concerned with
10
100%
payment over the internet
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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
10
100%
the country
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
8
80%
from government
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
15

Percentage
60%

Lack information on online
shopping
19
76%
Less penetration of computer in
the country
20
80%
High cost of computer
23
92%
High cost of internet
22
88%
Less speed and quality of internet
17
68%
Lack of account or credit card
18
72%
Less skills on computer
25
100%
Total
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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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
(เส้ นทางบินภายในประเทศ) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors that the Decision Making in Choosing Services from Thai Lion Airline
(Domestic Route) in Bangkok Metropolitan Area.
จรู ญ สิ นใจ1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาลักษณะบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่มีความแตกต่างกันต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสายการบินไทยไลอ้อน
แอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ) ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร (2)เพือ่ ศึกษาปั จจัยคุณภาพ
และบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบิน
ภายในประเทศ) ของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานคร (3) เพื่อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีอิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้บ ริ การสายการบิ นไทยไลอ้อ นแอร์ (เส้นทางบิ น
ภายในประเทศ)ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง คือประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ส่วนใหญ่ป็นเพศชาย จํานวน 235 คน
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จํานวน 228 คน สถานภาพโสด จํานวน 202 คน การศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน
273 คน อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 144 คน และรายได้ต่อ เดื อ น 20,001 – 40,000 บาท
จํานวน 239 คน ปั จจัยคุณภาพและบริ การ ด้านความสามารถการให้บริ การ ให้ความสําคัญมากที่สุด
คือ มีตารางบินที่แน่นอนไม่ล่าช้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.05 ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ ให้ความสําคัญมาก
ที่สุดคือ ความเต็มใจให้บริ การของพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.35 ด้านความน่าเชื่อถือ ให้
ความสํา คัญ มากที่ สุ ด คื อ มี ม าตรฐานด้า นการบิ น ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 6.80 ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ด้านสินค้า ให้ความสําคัญมากที่สุดคือ ความสะดวกสบายในห้องโดยสาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
7.38 ด้านราคา ให้ ความสําคัญมากที่สุดคือ ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมและไม่คิดราคาบัตร
โดยสารเด็กอายุไม่เกิน 3 ขวบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.65 ด้านช่องทางจัดจําหน่าย ให้ความสําคัญมากที่สุด
คือ มีช่องทางการเช็คอินผ่านทางอินเตอร์เนต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.98 ด้านโปรโมชัน่ ให้ความสําคัญ
มากที่สุดคือ บัตรโดยสารราคาพิเศษเมื่อจองล่วงหน้าตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.33
คําสํ าคัญ : การตัดสินใจเลือกใช้บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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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

ปั จจุบนั การเดินทางทางอากาศโดยเครื่ องบินนั้น ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย เนื่องจาก
เหตุ ผ ลหลายประการ เช่ น ด้า นความสะดวกสบาย ด้า นความรวดเร็ ว ในการเดิ น ทาง ความ
ประหยัดเวลาในการเดินทาง รวมทั้งความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีของเครื่ องบินที่ทาํ ให้การ
เดินทางไปในที่ต่าง ๆ ในระยะใกล้หรื อไกลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่เดิมในโลกธุรกิจสายการ
บินมีเพียงสายการบินประจําชาติ ที่อยูใต้การควบคุมของรัฐบาล ให้บริ การเส้นทั้งเส้นทางการบิน
ภายในและต่างประเทศเท่า นั้น เช่ น สายการบินไทยของประเทศไทย เป็ นต้น ต่อ มาเมื่ อ ความ
ต้องการการเดินทางทางอากาศมีมากขึ้น จึงได้มีบริ ษทั เอกชนต่างๆได้ริเริ่ มเข้ามาเปิ ดธุรกิจให้บริ การ
สายการบินต่างๆเพิม่ มากขึ้น ในประเทศไทยเองมีสายการบินที่ให้บริ การการเดินทางทางอากาศทั้ง
เส้นทางการบินภายในและระหว่างประเทศ เป็ นจํานวนหลายสายการบิน ส่ งผลให้ไทยมีอตั ราการ
ใช้บริ การการเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้นมากทุกปี โดยแต่ละสายการบินจะมีการบริ การภาคพื้นดิน
การบริ การบนอากาศยาน โดยแต่ละสายการบินที่ให้บริ การก็จะมีอตั ราค่าโดยสารรวมไปถึงอัตรา
ค่าบริ การอื่นๆในการเดินทาง ซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป ตามความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าหรื อผูโ้ ดยสาร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูโ้ ดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใน
ทุกระดับ เป็ นทางเลือกใหม่ๆให้กบั ผูโ้ ดยสารที่มีความต้องการเดินทางโดยเครื่ องบิน โดยมีรูปแบบ
การให้บริ การและราคาบัตรโดยสารไม่แตกต่างจากสายการบินแห่ งชาติ ทําให้การแข่งขันในธุรกิจ
การบินเพิม่ มากขึ้นเรื่ อยๆ จนทําให้เกิดสายการบินรู ปแบบใหม่ ที่เราเรี ยกว่าสายการบินต้นทุนตํ่า
หรื อโลวคอสแอร์ไลน์(Low Cost Airline)ขึ้นปั จจุบนั
จากสภาพการแข่งขันของสายการบินต้นทุนตํ่า หรื อโลวคอสแอร์ไลน์(Low Cost Airline)
ในประเทศไทยที่ค่อนข้างมีความหลากหลาย ทั้งด้านกลยุทธ์ การตลาด หรื ออื่นๆและยังมีแนวโน้ม
การของคู่แข่งรายใหม่ เพิ่มขึ้น รวมไปถึ งความต้องการที่แตกต่างของผูใ้ ช้บริ การ อี กทั้งยังมี การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบขนส่ งมวลชนอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้สายการบินของตนเองก้าวขึ้นมา
เป็ นผู ้นํา ในการให้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้น ทุ น ตํ่า หรื อ โลวคอสแอร์ ไ ลน์ (Low Cost Airline) ผู ้
ให้บริ การจึงต้องมีการปรับเปลี่ ยนรู ปแบบการให้บริ การให้ทนั สมัยและตอบสนองความต้อ งการ
ของผูโ้ ดยสารหรื อผูใ้ ช้บริ การในทุกๆด้านอยูต่ ลอดเวลา โดยในประเทศไทยมีสายการบินต้นทุนตํ่า
หรื อโลวคอสแอร์ไลน์(Low Cost Airline) ที่เรารู ้จกั กันเป็ นอย่างดี อาทิเช่น ไทยสไมล์ (Thai smile) ,
นกแอร์ (Nok Air) , ไทยแอร์ เอเชี ย (Thai Air Asia), วั น ทู โ ก (One Two Go)และน้ อ งใหม่
อย่าง ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion air)
ด้วยสายการบินต้นทุนตํ่าหรื อโลวคอสแอร์ไลน์(Low Cost Airline)ได้รับความนิยมในการ
ใช้บริ การเพิ่มากขึ้น ซึ่ งสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion air) นับได้ว่าเป็ นสายการบินต้นทุน
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ตํ่า ที่เข้ามาให้บริ การใหม่ล่าสุ ดในประเทศไทย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบินไลอ้อนแอร์(เส้นทางบินภายในประเทศ)ของประชากรใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร เพื่อ ใช้ผ ลที่ ไ ด้จ ากการทํา การวิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นข้อ มู ล ให้กับ ผูท้ ี่ ส นใจและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็ นข้อมูลเพือ่ กําหนดแนวทางหรื อวางแผนปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาพัฒนา
รู ปแบบการบริ การที่ดียงิ่ ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การที่ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การ
ของสายการบินต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ที่มีความแตกต่างกันต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบิน
ภายในประเทศ) ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพและบริ การที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสาย
การบินไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ) ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสาย
การบินไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ) ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อ ที่ 1 ปั จจัยด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพและ รายได้ที่มีความแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบินไทยไลอ้อน
แอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ) ที่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2 ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพและบริ ก าร ประกอบด้ว ย ความสามารถในการ
ให้บริ การ บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ และความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ)ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อ ที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้ว ย สิ นค้า(Product),ราคา
(Price),โปรโมชัน่ (Promotion) และช่องทางจัดจําหน่ าย(Place) มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ) ที่แตกต่างกัน
ขอบเขตการศึกษา
ผูว้ ิจ ัย ใช้ก ารวิจ ัย เชิ ง ปริ ม าณสําหรั บ การศึ กษาในครั้ งนี้ โดยเลื อ กใช้วิธี ก ารสํารวจด้วย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและได้กาํ หนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ดงั นี้คือ
1.ประเภทและรู ปแบบวิธีการวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นงานวิจ ัยเชิ งสํา รวจ (Survey Research) โดย
เลื อ กใช้วิธี ก ารสํา รวจด้ว ยแบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended Questionnaire) ที่ ป ระกอบด้วย
ข้อมูลบุคคล คุณภาพการและบริ การ และส่วนประสมทางการตลาด
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2.ประชากรที่ใช้ศึกษาคือประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่ใช้บริ การสายการบินไทยไล
อ้อนแอร์ในการเดินทางภายในประเทศ
3.ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยลักษณะบุคคล ปั จจัยด้านคุณภาพและบริ การ ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกใช้บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
4.ช่ อ งทางจัดจําหน่ ายศึกษาที่ผูว้ ิจยั ใช้เก็บรวบรวมข้อ มู ล คือ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกท่า
อากาศยานสนามบินดอนเมือง
5.ระยะเวลาในการศึกษา เริ่ มตั้งแต่ พฤษภาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2559
6.สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือสถิติเชิงพรรณนาและอ้างอิง ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยเชิงพหุการ
ผลประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.เพื่อ ให้ผูโ้ ดยสารสายการบินได้นําข้อ มู ล การวิจยั ไปใช้เป็ นประโยชน์ในการเลื อ กใช้
บริ การสายการบิน ในการเดินทางภายในประเทศ ให้ได้ราคาอัตราค่าโดยสาร และการบริ การ ให้
ตรงกบความต้องการของตนให้มากที่สุดและคุม้ ค่าที่สุด ในการใช้บริ การของสายการบินไทยไล
อ้อนแอร์
2.เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ให้ดาํ เนิ นการหาแนวทางการปรับปรุ ง หรื อ
พัฒนาการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การสายการบินภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การอย่างมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
3.เพือ่ ให้ทราบถึงระดับการตัดสินใจของผูท้ ี่มาใช้บริ การของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ใน
เรื่ องคุณภาพการให้บริ การ
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดใน การวิจยั ครั้ง
นี้ดงั นี้
ตัวแปรต้ น (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
• เพศ
• อายุ
• สถานภาพ
• ระดับการศึกษา
• อาชีพ
• รายได้
ปัจจัยด้ านคุณภาพและบริการ
• ความสามารถการให้ บริการ
• บุคลากรผู้ให้ บริการ
• ความน่ าเชื่ อถือ

การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการ
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
• สิ นค้า (Product)
• ราคา (Price)
• โปรโมชั่น (Promotion)
• ช่ องทางจัดจําหน่ าย (Place)
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจยั
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แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและมีการทบทวนวรรณกรรมโดย
อาศัย แนวคิดและทฤษฏีหลายส่วนมาเป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษาดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ฉลองศรี พิ ม ลสมพงศ์ (2548, หน้ า 22) ได้ ก ล่ าวถึ งความหมายของปั จจั ย ทาง
ประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) หมายถึ ง ลั ก ษณะของประชากร ได้ แ ก่ ขนาดของ
องค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ
ซึ่งโดยรวมแล้วจะมีผลต่อรู ปแบบของอุปสงค์และปริ มาณการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
สุ วสา ชัยสุ รัตน์ (2537) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง ปั จจัยต่างๆ ที่
เป็ นหลักเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลักษณะทางประชากรที่อยูใ่ นตัวบุคคลนั้นๆ ได้แก่ อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว รายได้ การศึกษาอาชีพ วัฏจักรชีวิต ครอบครัว ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติและสถานภาพ
ทางสังคม (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) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะที่สาํ คัญ
ที่ช่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่สาํ คัญมีดงั ต่อไปนี้
1. เพศ เพศสามารถแบ่งแยกความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ โดยดูเพศของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก
ในการตอบสนองความต้องการซึ่งเป็ นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่สาํ คัญ เพราะปั จจุบนั นี้ตวั แปร
ด้านเพศมี การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคมาก เพศที่แตกต่างกันมักจะมีทศั นคติ การรับรู ้
และการตัดสินใจในเรื่ องการซื้อสินค้าบริ โภคต่าง ๆ กัน
2. อายุ กลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคที่ มีอ ายุแ ตกต่ า งกันย่อ มจะมี ค วามต้อ งการในสิ น ค้า และบริ การที่
แตกต่างกัน เช่น กลุ่มวัยรุ่ นชอบทดลองสิ่ งแปลกใหม่ และชอบสิ นค้าแฟชัน่ กลุ่มผูส้ ู งอายุจะสนใจ
สิ นค้าเกี่ ยวกับสุ ขภาพและความปลอดภัย นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน และได้คน้ หาความต้องการของส่ วนตลาดส่ วนเล็ก (Niche Market)
โดยมุ่งความสําคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น
3. สถานภาพครอบครัว ลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ การเข้าสู่ ชีวิตสมรส (อายุแรกสมรส)
การแตกแยกของชีวิตสมรส (อันเนื่ องมาจากการตาย, การแยกกันอยู,่ การหย่าร้าง) และการสมรส
ใหม่
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(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541) กล่าวว่าสถานภาพสมรสเป็ นคุณลักษณะทางประชากรที่สาํ คัญ
ที่เกี่ยวกับเรื่ องทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ประเด็นสําคัญที่สุด ในการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ
เกี่ยวกับสถานภาพสมรสของประชากร คือ ประเภทของสถานภาพสมรส สถานภาพสมรส มีส่วน
สําคัญต่อ การตัดสิ นใจของบุคคล คนโสดจะมี อิ สระทางความคิดมากกว่าคนที่แต่งงานแล้ว การ
ตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนที่แต่งงานแล้วเนื่องจากไม่มีภาระผูกพัน หรื อคนที่ตอ้ ง
อยูใ่ นความรับผิดชอบมากเท่ากับคนที่แต่งงานแล้ว
4. รายได้ ระดับ การศึ ก ษาและอาชี พ (Income Education and Occupation) เป็ นตัว แปรที่
สําคัญในการกําหนดส่วนของตลาด มีแนวโน้มความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในเชิงเหตุและผล ส่วนใหญ่
เป็ นกลุ่ ม ที่มีระดับการศึกษาสู งบุคคลที่มีการศึกษาตํ่าโอกาสที่จะหางานระดับสู งยากจึงทําให้มี
รายได้ต่าํ ในขณะเดียวกันการเลือกซื้ อสิ นค้าที่แท้จริ งอาจเป็ นเกณฑ์ รู ปแบบการดํารงชีวิต ค่านิ ยม
อาชี พ ระดั บ การศึ ก ษา ฯลฯ นั ก การตลาดจะโยงเกณฑ์ ร ายได้ ร วมกั บ ตั ว แปรทางด้ า น
ประชากรศาสตร์ ด้านอื่ น ๆ เพื่อ ให้การกําหนดตลาดเป้ าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่ น กลุ่ มรายได้
อาจจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุ และอาชีพร่ วมกัน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการ
วีรพงศ์ เฉลิ มจิระรัตน์ (2542, หน้า 14) ได้กล่ าวว่า หมายถึ ง ความสอดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของลูกค้าเป็ นระดับของความสามารถของบริ การในการบําบัดความต้องการของ ลูกค้าเป็ น
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากได้รับบริ การไปแล้ว ในการประเมินคุณภาพการให้บริ การ
ต้องพิจารณาระดับความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับจาก ปั จจัยคุณภาพต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ใช้บริ การ
นั้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการรับบริ การ ปั จจัยคุณภาพบริ การที่ลูกค้ามักอ้างถึง มีอยู่ 10 ปั จจัย คือ
1.ความเชื่อถือได้ในคุณลักษณะหรื อมาตรฐานการให้บริ การ
2.การสนองตอบต่อความต้องการหรื อความรู ้สึกของลูกค้า
3.ความสามารถในการให้บริ การอย่างรอบรู ้ ถูกต้องเหมาะสม เชี่ยวชาญ อย่างผูร้ ู ้จริ ง
4.การเข้าถึงง่าย ใช้บริ การได้ไม่ยงุ่ ยาก
5.ความสุภาพ อ่อนน้อม ให้เกียรติ มีมารยาท
6.ความสมบูรณ์ในการสื่อสารและความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ตอบในข้อสงสัยได้อย่างกระจ่าง
ชัด
7.ความเชื่อถือได้ ความมีเครดิตของผูใ้ ห้บริ การ
8.ความมัน่ คงปลอดภัย อบอุ่นสบายใจของลูกค้าในขณะใช้บริ การ
9.ความเข้าใจในลูกค้า เอาใจลูกค้ามาใส่ใจตน
10.สัมผัส รับรู ้ได้ทางกายภาพปั จจัยการบริ การ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า26) กล่าวในเรื่ องตัวแปรหรื อองค์ประกอบของส่วนผสมทาง
การตลาด (4P’s) ว่าเป็ นตัวกระตุน้ หรื อ สิ่ งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ น ใจซื้ อ
โดยแบ่งออกได้ดงั นี้
1.ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ลัก ษณะบางประการของผลิ ต ภัณฑ์ของบริ ษ ัท ที่ อ าจกระทบต่อ
พฤติกรรมการซื้ อ ของผูบ้ ริ โภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อ นและคุ ณภาพที่คนรับรู ้ไ ด้ของ
ผลิ ตภัณฑ์ ผลิ ตภัณฑ์ที่ใหม่ และสลับซับซ้อนอาจต้องมี การตัดสิ นใจอย่างกว้างขวางถ้าเรารู ้เรื่ อง
เหล่านี้ แล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่ง่ายกว่าผูบ้ ริ โภคมีความคุน้ เคยเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคที่ไม่ตอ้ งการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางในการพิจารณาส่ วนในเรื่ องของรู ปร่ าง
ของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหี บห่ อและป้ ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
หี บห่ อที่สะดุดตาอาจทําให้ผบู ้ ริ โภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสิ นใจซื้ อ ป้ ายฉลากที่
แสดงให้ผบู ้ ริ โภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่สาํ คัญก็จะทําให้ผบู ้ ริ โภคประเมินสินค้าเช่นกัน
สินค้าคุณภาพสูงหรื อสินค้าที่ปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผูซ้ ้ือมีอิทธิพลต่อการซื้อด้วย
2.ราคา (Price) ราคามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ก็ ต่ อ เมื่ อ ผู ้บ ริ โ ภคทํา การประเมิ น
ทางเลือกและทําการตัดสินใจ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาตํ่า นักการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อ ย ลดต้นทุนการซื้ อ หรื อ ทําให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะอื่ นๆ สําหรับการตัดสิ นใจอย่าง
กว้างขวางผูบ้ ริ โภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถื อ เป็ นอย่างหนึ่ งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง
สําหรับสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ราคาสู งไม่ ทาํ ให้การซื้ อลดน้อ ยลง นอกจากนี้ ราคายังเป็ นเครื่ องประเมิน
คุณค่าของผูบ้ ริ โภคซึ่งก็ติดตามด้วยการซื้อ
3. ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาด
ในการทําให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจําหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสินค้า
ที่มี จาํ หน่ ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อ ก็จะทําให้ผูบ้ ริ โภคนําไปประเมิ นประเภทของช่ อ งทางที่
นําเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู ้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่น สิ นค้าที่มีของแถมในร้านเสริ ม
สวยชั้นดีในห้างสรรพสิ นค้าทําให้สินค้ามีชื่อเสี ยงมากกว่านําไปใช้บนชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์
เก็ต
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่ งเสริ มการตลาด
สามารถก่ อ อิ ทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ข่าวสารที่นักตลาด
ส่ งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ ริ โภครู ้ว่าเขามีปัญหา สิ นค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปั ญหาได้และ
มันสามารถส่ งมอบให้ได้มากกว่าสิ นค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลักการซื้ อเป็ นการยืนยันว่าการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้าถูกต้อง
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( อ้างถึงใน ปิ ยะนุช เหลืองาม , 2552) ได้กล่าวว่า ในบรรดาทฤษฎี
ที่สาํ คัญของการตัดสินใจ อาจจําแนกได้อย่างน้อย 2 ประเภท ดังนี้
1) ทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theory) เป็ นทฤษฎีการตัดสินใจที่มีลกั ษณะสําคัญ คือ จะ
คํานึงถึงว่า แนวทางการตัดสินใจ น่าจะเป็ น หรื อควรจะเป็ นเช่นใด จึงจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมาย
ที่ตอ้ งการตัดสิ นใจได้ ซึ่ งการพิจารณาว่าแนวทางใดเป็ นแนวทางที่น่าจะเป็ น หรื อควรจะเป็ นนั้น
ย่อมขึ้นอยูก่ บั วิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซึ่ งอาจจะคล้ายคลึงหรื อแตกต่างกันก็ได้ ดังนั้น การ
ใช้ทฤษฎีน้ ี ตัดสินใจในประเด็นปั ญหาใดๆ ก็ตาม จึงมีลกั ษณะที่ข้ นึ อยูก่ บั มาตรฐานหรื อหลักเกณฑ์
ดังกล่ าว จะเป็ นเครื่ อ งกําหนดว่า มี ปัญหานั้นๆ น่ าจะหรื อ ควรจะตัด สิ นใจอย่างไร จึงจะดี ที่ สุ ด
ถู กต้อ งเหมาะสมที่สุด ซึ่ งในทรรศนะของบุคคลอื่ น ที่มี ม าตรฐานความพึง พอใจที่แ ตกต่ า งกัน
อาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ได้ ด้วยเหตุน้ ี การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีจึงมีลกั ษณะการพรรณนาแบบ
อุดมทัศน์ (Idea Type) มากกว่าจะเป็ นแบบวิเคราะห์ถึงสภาพที่แท้จริ ง
2) ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เป็ นทฤษฎีการตัดสิ นใจที่มีลกั ษณะแตกต่าง
กับทฤษฎี แรก กล่ าวคือ เป็ นทฤษฎี ที่มี สาระสําคัญที่ว่า การตัดสิ นใจเพื่อ แก้ปัญหาหนึ่ งๆ จะต้อ ง
กระทําอย่างไร จึงจะสัมฤทธิ์ผลได้ ไม่วา่ ผลของการตัดสินใจนั้น จะเป็ นที่ชื่นชอบหรื อพึงพอใจของ
ผูต้ ดั สินใจหรื อไม่ก็ตาม หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีน้ ี จะพยายามหลีกเลี่ยง
การใช้ความรู ้สึกนึกคิดใด หรื อค่านิยมส่วนตัวของผูต้ ดั สินใจมาเป็ นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ โดย
มุ่ งเน้นให้การตัดสิ นใจเป็ นไปอย่างมี เหตุผล มี ความถู กต้อ งและเป็ นที่ยอมรับของบุคคลทัว่ ไป
ดังนั้น จึงได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่แน่ นอน ตลอดจนมีการนําเอาเทคนิ คสมัย ใหม่
ต่างๆ เข้ามาช่วยในการตัดสินใจด้วย เพือ่ ที่จะให้การตัดสินใจนั้น มีความถูกต้องเหมาะสมที่สุด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
อาจารี วงษ์หาญ(2548)ศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การสายการบิน
ไทยและสายการบินต้นทุนตํ่า เส้นทางเชี ยงใหม่-กรุ งเทพ โดยใช้แบบจําลองโลจิต (logit mode)l
ด้วยเทคนิ คการ วิเคราะห์ความน่ าจะเป็ นสู งสุ ด สรุ ปได้ว่า มี 5 ตัวแปรที่มี นัยสําคัญ ได้แก่ ระดับ
รายได้ของผูโ้ ดยสาร (INC) การเบิกได้ในเที่ยวบินที่กาํ ลังโดยสาร (PAY) ความปลอดภัย (SAFE)
จํา นวน ฝูง บิ น (PLANE) และความสะดวกในการจอง (RESERVE) ส่ ว นด้า นส่ ว นประสมทาง
การตลาด พบว่าสายการบินไทยจะมีราคาตัว๋ ที่ค่อนข้างคงที่และมีราคาสูง ขณะที่สายการบินต้นทุน
ตํ่าจะมี ราคาไม่แน่ นอน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ระยะเวลาการจองและอุปสงค์ของตลาดในช่วงระยะเวลา
ต่างๆกัน ทั้งนี้การบริ การที่ผโู ้ ดยสารสายการบินไทยจะได้รับย่อมมีมากกว่าสายการบินต้นทุนตํ่าแต่
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สายการบินไทยจะมีช่องทางการจัดจําหน่ ายน้อยกว่าสายการบินต้นทุนตํ่า ในที่น้ ี คือ สายการบิน
แอร์เอเชีย สายการบินวันทูโก และสายการบินนกแอร์
กัญญา หมื่นโฮ้ง (2549) ได้ทาํ การศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสายการบิน
ต้นทุนตํ่าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 300 ราย
โดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างได้ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ 7Ps ตามลําดับความสําคัญดังนี้
ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ มี ค่าเฉลี 2ย 3.60 ปั จจัยด้านราคามีค่าเฉลี 2ย 3.59 ปั จจัยด้านการจัดจําหน่ ายมี
ค่าเฉลี่ย 3.59 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีค่าเฉลี่ย 3.72 ปั จจัยด้านบุคคลมีค่าเฉลี่ ย 3.79 ปั จย
ด้านกายภาพมีค่าเฉลี่ย 4.38 และปั จจัยด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ย 3.72
สุ ธีวนั ปรี ชาวิมูลย์ (2546) ได้ทาํ การศึกษาถึงความคิดเห็นของผูโ้ ดยสารต่อปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจในการเดินทางกับ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึก ษา
พฤติกรรมการเดินทาง ระดับความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางโดยสายการบิน
ไทย และศึกษาความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันกับการให้วามสําคัญต่อปั จจัยที่
มีผลต่อการเดินทางโดยสายการบินไทย วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูลปฐมภูมิดว้ ยแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 300 ตัวอย่างที่เดินทางด้วยที่นง่ั ประเภทชั้นประหยัด ของสายการบินไทย
ระหว่างปี 2543-2545 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี ความคิดเห็ นต่อ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดสําหรับสายการบินไทยในเรื่ องการบริ การช่องทางการจัดจําหน่ าย ลักษณะทางกายภาพ
ของอุปกรณ์ หรื อช่องทางจัดจําหน่ายที่ให้บริ การ พนักงานทีใ่ ห้บริ การและขั้นตอนการให้บริ การอยู่
ในระดับสําคัญมาก ส่วนในเรื่ องราคาบัตรโดยสารและการส่ งเสริ มการตลาดอยูใ่ นระดับสําคัญปาน
กลาง
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบินไทยไลอ้อน
แอร์(เส้นทางบินภายในประเทศ)ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงสํารวจ
โดยใช้แ บบสอบถาม (Questionnaires) โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ) ของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.ประชากร ประชากรที่ ใ ช้ศึ กษาในครั้ งนี้ คื อ คื อ ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครที่
เดินทางมาใช้บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ในการเดินทางภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยาน
สนามบินดอนเมือง
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2 กลุ่มตัวอย่ าง ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่เดินทางมาใช้บริ การสายการบินไทยไล
อ้อ นแอร์ ในการเดิ นทางภายในประเทศ ณ ท่ า อากาศยานสนามบิน ดอนเมื อ ง จํา นวน 400 คน
เนื่ อ งจากไม่ ทราบขนาดของประชากรผูม้ าใช้บริ การ จึงได้ใช้วิธีการคํานวณ ใช้สูตรของ (W.G.
Cochran, 1953) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%ที่ความคลาดเคลื่อน ± 5% จึงได้ขนาดของ กลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 400 คน
n
= P (1-P) Z2
e2
n = จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
p = สัดส่วนประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่มสามารถนําค่าสถิติในอดีตมาใช้แทนได้
z= ความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดไว้ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี
ค่าเท่ากับ 1.96 (มัน่ ใจ 95%)
p= สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอ่ มเกิดขึ้นได้ จะได้ n = (0.5) (0.5) 1.962 / (0.05)2 =
385
เพราะฉะนั้น จึ ง กํา หนดจํา นวนของกลุ่ ม ตัว อย่างในงานวิจ ัย นี้ เท่ า กับ 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามที่ได้จดั เตรี ยมไว้เพือ่ รวบรวมข้อมูลให้ครบตามจํานวน 400 คน
เครื่ องมือการวิจัย
เครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ แบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นจากการ
รวบรวมข้อมูล ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพ ซึ่ งประกอบด้วย
คําถามแบบเลื อกตอบ (Check-List) , คําถามแบบเลือ กประเมินค่าเป็ นมาตราส่ วน (Rating Scale)
ผูท้ าํ วิจยั ออกแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบคําถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษาสูงสุ ด อาชีพ รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน ซึ่ งลักษณะคําถามเป็ นคําถามปลายปิ ดแบบ
ให้เลือกตอบ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวข้องกับปั จจัยด้านคุณภาพในการให้บริ การซึ่ งประกอบด้วย
ปั จจัยด้านความสามารถในการให้บริ การ ปั จจัยด้านบุคลากรผูบ้ ริ การ และปั จจัยด้านความน่าเชื่อถือ
โดยลักษณะคําถามเป็ นแบบมารตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 10 ระดับ ความคิดเห็นจาก 0
ถึง 10
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วข้อ งกับ ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาด (4Ps) ซึ่ ง
ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product ), ปั จจัยด้านราคา (Price), ปั จจัยด้านช่องทางจัดจําหน่าย
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(Place) และโปรโมชัน่ (Promotion) โดยลักษณะคําถามเป็ นแบบมารตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) 10 ระดับ ความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์(เส้นทางบินภายในประเทศ) ซึ่ งประกอบด้วย การให้บริ การของสายการบิน,การ
โฆษณาของสายการบิน (ทุกช่ อ งทาง),ความรวดเร็ วในการเดิ นทาง,ราคาของบัตรโดยสารและ
โปรโมชัน่ ของสายการบิน โดยลักษณะคําถามเป็ นแบบมารตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 10
ระดับ ความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10
ทั้งนี้แบบสอบถามในส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 เป็ นการวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยด้านคุ ณภาพและบริ การ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) และ การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์(เส้นทางบินภายในประเทศ) โดยใช้วิธีมาตราวัดแบบลิเคอร์ ท
(Likert Scale) จากการแบ่งระดับค่าคะแนน 10 ระดับ ดังต่อไปนี้
10
หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด
0
หมายถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามขั้นตอนต่ อไปนี้
o แหล่ งข้อ มู ล ปฐมภูมิ (Primary Data) จากแบบสอบถามที่ไ ด้เก็บข้อ มู ล จากกลุ่ มตัว อย่า ง
จํานวน 400 คน
o แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามขั้นตอนต่ อไปนี้
o ผูว้ ิจยั ทําการอธิบายถึงรายละเอียดเนื้ อหาและความหมายต่างๆของแบบสอบถาม รวมถึง
วิธีการตอบแบบสอบถามแก่ผตู ้ อบแบบสอบถามตามที่กาํ หนด
o ผูว้ จิ ยั ทําการแจกแบบสอบถาม ให้กบั กลุ่มตัวอย่างเพือ่ ตอบแบบสอบถาม
o ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อ มมู ลที่ไ ด้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจนครบตาม
จํานวน 400 ชุด แล้วทําการแปลงเป็ นรหัสจัดเก็บไว้เป็ นไฟล์คอมพิวเตอร์ เพือ่ เตรี ยมนําไป
ทดสอบผ่านโปรแกรมทางสถิติสาํ เร็จรู ป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
o รวบรวมแบบสอบถามจํา นวน 400 ชุ ด มาตรวจสอบความถู ก ต้อ งครบถ้ ว นของ
แบบสอบถาม
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o ลงรหัส (Coding) แล้วนําข้อ มู ล มาบันทึกลงในเครื่ อ งคอมพิวเตอร์ เพื่อ ประมวลผลด้วย
โปรแกรมทางสถิ ติ สํา เร็ จ รู ป วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ต่ า งๆของแบบสอบถาม และทดสอบ
สมมติฐาน
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเ คราะห์ แ ละทดสอบสมมติ ฐ านข้อ ที่ 1 พบว่า ลัก ษณะบุ ค คลด้า นเพศโดย
วิเคราะห์ทางสถิ ติทดสอบความแตกต่างค่าที (T-test) พบว่าเพศที่มีความแตกต่างกันมี ผลต่อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ) ที่แตกต่างกัน ซึ่งมี
ค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่ งค่านัยสําคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั
ไว้
ลักษณะบุคคลด้านอายุ โดยใช้สถิติทดสอบความแตกต่างค่าเอฟ (One-way ANOVA : Ftest) และ ค่า Sig. พบว่าอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบินไทยไล
อ้อนแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ)ที่แตกต่างกัน ซึ่ งมีค่านัยสําคัญทางสถิ ติเท่ากับ 0.00 ซึ่ งค่า
นัยสําคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ลักษณะบุคคลด้านสถานภาพ โดยใช้สถิติทดสอบความแตกต่างค่าเอฟ (One-way ANOVA
: F-test) และ ค่า Sig. พบว่าสถานภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสายการ
บินไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ) ที่แตกต่างกัน ซึ่ งมีค่านัยสําคัญทางสถิติเ ท่ากับ
0.276 ซึ่งค่านัยสําคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ลักษณะบุคคลด้านระดับการศึกษา โดยใช้สถิ ติทดสอบความแตกต่างค่าเอฟ (One-way
ANOVA : F-test) และ ค่า Sig. พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อ กใช้
บริ การสายการบินไทยไลอ้อ นแอร์ ที่แตกต่างกัน ซึ่ งมี ค่านัยสําคัญทางสถิ ติเท่ากับ 0.001 ซึ่ งค่า
นัยสําคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า 0.05 ยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ลักษณะบุคคลด้านอาชีพ โดยใช้สถิติทดสอบความแตกต่างค่าเอฟ (One-way ANOVA : Ftest) และ ค่า Sig. พบว่าอาชี พที่แตกต่างกัน ไม่ มีผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ การสายการบิ น
ไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ)ที่แตกต่างกัน ซึ่ งมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.127
ซึ่งค่านัยสําคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ลักษณะบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติทดสอบความแตกต่างค่าเอฟ (One-way
ANOVA : F-test) และ ค่า Sig. พบว่ารายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กใช้บริ การสายการบิ นไทยไลอ้อ นแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ)ที่ แตกต่างกัน ซึ่ งมี ค่า
นัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.145 ซึ่งค่านัยสําคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

31

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

32

จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 และผลทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 โดยใช้สถิติหา
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
(Constant)
-.006
.102
ความสามารถให้บริ การ
.081
.021
.086
บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
-.015
.023
-.016
ความน่าเชื่อถือ
-.073
.018
-.082
1
สินค้า
.143
.023
.139
ช่องทางจัดจําหน่าย
-.030
.019
-.030
โปรโมชัน่
.399
.022
.427
ราคา
.513
.025
.504
Std. Error
R
Adjusted
Model R
of the
R Square
Square R Square
Estimate
Change
1
.970a
.942
.941
.35853
.942

t

Sig.

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

-.058
.954
3.920
.000
.312
3.210
-.645
.519
.240
4.165
-4.033
.000
.362
2.760
6.191
.000
.297
3.372
-1.549
.122
.388
2.579
18.135
.000
.268
3.725
20.542
.000
.247
4.041
Change Statistics
F
Sig. F
df1
df2
Change
Change
902.180
7
392
.000

ความสัม พัน ธ์ระหว่า งตัว แปรผลด้ว ยวิธี วิเคราะห์ การถดถอยแบบพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยด้านคุณภาพและบริ การ พบว่าด้านความสามารถใน
การให้บริ การ และความน่าเชื่อถือ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
(เส้นทางบินภายในประเทศ) มีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากั 0.000 ซึ่ งมีค่านัยสําคัญทางสถิติน้อยกว่า
0.05 แต่ในส่ วนของปั จจัยด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ มี ค่านัยสําคัญทางสถิ ติเท่ากับ 0.519 ไม่ มีผล
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ กับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารสายการบิ น ไทยไลอ้อ นแอร์ (เส้น ทางบิ น
ภายในประเทศ) จึงยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2 ในส่ วนของปั จจัยด้านความสามารถในการให้บริ การ
และความน่าเชื่อถือ และปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 2 ในส่วนปั จจัยด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า ด้านสิ นค้า
(Product),ราคา (Price) และโปรโมชัน่ (Promotion) มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ) มี ค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.00,0.00 และ 0.00
ตามลําดับ มีค่านัยสําคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า 0.05 แต่ในส่วนของปั จจัยด้านช่องทางจัดจําหน่าย(Place)
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มีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.122 ไม่มีผลนัยสําคัญทางสถิติกบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสาย
การบินไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ) จึงยอมรับสมมติฐานข้อที่ 3 ในส่วนของปั จจัย
ด้านด้านสินค้า(Product),ราคา (Price) และโปรโมชัน่ (Promotion) และ ปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 3 ใน
ส่วนปั จจัยด้านช่องทางจัดจําหน่าย (Place)
อภิปรายผล
จากการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
(เส้นทางบินภายในประเทศ) ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่าเพศชาย จะเป็ นผูใ้ ช้บริ การ
ส่ ว นใหญ่ และผูใ้ ช้บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ จ ะมี ช่ ว งอายุร ะหว่า ง 31 – 40 ปี มี ส ถานภาพโสด มี ร ะดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มี อ าชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน และมี รายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ น 20,001 – 40,000
บาท
ปั จจัยด้านคุณภาพและบริ การ ด้านความสามารถในการให้บริ การ ให้ความสําคัญมากที่สุด
คือ มีตารางการบินที่แน่นอนไม่ล่าช้า ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ ให้ความสําคัญมากที่สุดคือ ความเต็ม
ใจให้บริ การของพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ด้านความน่ าเชื่อถือ ให้ความสําคัญมากที่สุดคือ มีมาตรฐาน
ด้านการบินตามที่กฎหมายกําหนด
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ(4Ps) ด้านสิ นค้า (Product) ให้ความสําคัญมาก
ที่สุดคือ ความสะดวกสบายในห้องโดยสาร ด้านราคา (Price) ให้ความสําคัญมากที่สุดคือ ราคาบัตร
โดยสารมี ความเหมาะสมกับเส้นทางและไม่ คิดราคาบัตรโดยสารสําหรับเด็กอายุไ ม่ เกิ น 3 ด้าน
ช่องทางจัดจําหน่าย (Place) ให้ความสําคัญมากที่สุดคือ มีช่องทางการเช็คอินผ่านทาง Internet และ
ด้านโปรโมชัน่ (Promotion) ให้ความสําคัญมากที่สุดคือ บัตรโดยสารราคาพิเศษเมื่อจองล่ว งหน้า
ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.33
ด้านความน่ าเชื่อถือ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์(เส้นทางบิน
ภายในประเทศ)ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าราคาของบัตรโดยสารมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การมากที่สุด รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการเดินทาง และการโฆษณาของสาย
การบิน (ทุกช่องทาง)มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การน้อยที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1.ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างอื่นๆที่มีความแตกต่างจากการศึกษาในครั้งนี้ เช่นการเลือกศึกษา
ประชากรในจังหวัดอื่นๆ เพื่อจะได้เห็นว่าผลการศึกษาเป็ นอย่างไร เหมือนหรื อมีความแตกต่างกัน
อย่างไร
2.ควรศึกษาตัวแปรอิ ส ระในปั จ จัยอื่ นๆ เพิ่มเติม นอกเหนื อ จากที่ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึ ก ษา
เพือ่ ให้งานวิจยั กว้างขวางและสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
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3.ควรมี ก ารศึ ก ษาผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้น ทุ น ตํ่า หรื อ โลวคอสแอร์ ไ ลน์ (Low Cost
Airline) รายอื่นๆ เพือ่ เปรี ยบเทียบผลการศึกษา กรณี การตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นมสเตอริไลส์ ตราหมีในเขต
กรุงเทพมหานคร
Factors that influence the decision to buy milk pasteurized brand “Bear” In
Bangkok
ชลภัสสรณ์ ศิริจินดาพิมล1

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

บทคัดย่ อ

จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ ม าณมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาปั จจัยส่ วน
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมตราหมีคนในเขตกรุ งเทพมหานคร(2)ศึกษา
ส่ ว นประสมทางการตลาดมี ค วามสัม พันธ์กับ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ นมตราเมจิ ข องคนในเขต
กรุ งเทพมหานคร(3)ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อนมสเตอริ ไลส์ตรา
หมีของคนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่ ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่
บริ โภคนมนมสเตอริ ไลส์ตราหมี จํานวน 400 คน ซึ่ งกลุ่ มตัวอย่างเป็ นแบบประชากรที่นับไม่ได้
(Infinite Population) จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้
สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วย
ค่าสถิติอนุมาน
ผลจากการศึกษาพบว่า (1)ปั จจัยด้านส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ การศึกษา สถานภาพ มี
ความแตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ นมสเตอริ ไ ลส์ ต ราหมี ข องคนในเขต
กรุ งเทพมหานคร (2) ปั จจัย ด้านส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอริ ไลส์
ตราหมีของคนในเขตกรุ งเทพมหานคร (3) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย ซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตรา
หมี บ่อยแค่ไหน ภายใน 1 สัปดาห์ ซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมี เองหรื อไม่ ซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมี
จากแหล่งใดมากที่สุด ซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมี ต่อกระป๋ อง/แพ็ค ในราคาเท่าใด บุคคลที่มีผลต่อ
การซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมี ของท่านคือใคร สาเหตุหลักที่ทาํ ให้ท่านดื่มนมสเตอริ ไลส์ตราหมี คือ
อะไรมีความแตกต่างกัน มี อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีของคนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
คําสํ าคัญ: การตัดสินใจ,นมสเตอริ ไลส์ ,พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
1
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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

นมสเตอรี ไลส์ คือนมสดที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ต่าํ กว่า 100 องศาเซลเซียส
โดยใช้เวลาที่เหมาะสมและต้องผ่านกรรมวิธีทาํ นมสดให้เป็ นเนื้อเดียวกันเสียก่อน นมชนิดนี้เก็บได้
นานมากกว่า 1 ปี โดยไม่ตอ้ งแช่เย็น เพราะเชื้อจุลินทรี ยถ์ ูกทําลายหมดด้วยความร้อนของระบบสเตอ
ริ ไลซ์ โดยที่ไม่ทาํ ให้คุณภาพของนํ้านมเปลี่ยนแปลงมากนัก
ปั จจุบนั การบริ โภคนมของคนไทยยังอยูใ่ นอัตราที่ต่าํ เฉลี่ยเพียงคนละ 14 ลิตร/ปี เมื่อเทียบ
กับประเทศอื่น อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซี ย ที่บริ โภคนมประมาณ 50 ลิตรต่อคนต่อปี ขณะที่ยโุ รป
บริ โภค 70 ลิตรต่อคนต่อปี และอเมริ กา บริ โภคถึง 120 ลิตรต่อคนต่อปี จึงเล็งเห็นได้วา่ ตลาดนมของ
ไทยยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะท่ามกลางกระแสการบริ โภคที่หนั มาให้ความสนใจ
ด้านสุ ขภาพเป็ นหลักกันมากยิ่งขึ้น โดยล่ าสุ ดได้พร้อมใจกันหันมาให้ความสําคัญกับการดําเนิ น
กิ จ กรรมเพื่อ ส่ ง เสริ ม และรณรงค์ใ ห้ค นไทยหัน มาดื่ ม นมกัน มากขึ้ น ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ธุ ร กิ จ นมใน
เมืองไทย เริ่ มมีการแข่งขันกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะด้านการมุ่งปลุกกระแสตลาด
จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจและต้องการศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคต่อการเลือกซื้อ นมสเตอริ ไลส์ตราหมี ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพือ่ ให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมี เพือ่ เป็ นแนวทางในการวางแผน
กลยุท ธ์ ท างการตลาดให้ แ ก้ผู ้ที่ ส นใจประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ นมสเตอริ ไ ลส์ ต ราหมี ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และจังหวัดอื่ นๆ ร่ วมทั้งบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้อ ง เพื่อ ขยายตลาดให้กว้างมากยิ่ง ขึ้ น
ส่งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้ลุก
ค้าสูงสุดต่อไปในอนาคต
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาจํานวนประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามจานวน 400 ชุด เก็บ
ผลสํารวจในช่ วงเดื อ นพฤษภาคม ถึ ง มิ ถุนายน 2559 เป็ นเวลา 1 เดื อ น เพศ: ชาย หญิง อาชี พ:
นักเรี ยน นักศึกษา พนักงานงานบริ ษทั ข้าราชการ ธุรกิจส่วนตัว อื่นๆ การศึกษา: ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี สู งกว่าระดับปริ ญญาตรี รายได้: ต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน 15,001-30,000 บาทต่อ
เดือน สูงกว่า 30,000 บาท อายุ: ต่ากว่า 22 ปี 23-30ปี 31-40ปี 41-50ปี 51-60ปี สูงกว่า 60ปี
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมี ของคนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
2.เพือ่ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมี
ของคนในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมี ของคนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์
1. เพื่อ ใช้เ ป็ นข้อ มู ล พื้น ฐานในการเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพของผลิ ต ภัณ ฑ์น มสเตอริ ไ ลส์ ต ราหมี ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุ งแก้ไขกลยุทธ์ทางการตลาดการเลือกซื้ อนมสเตอริ ไลส์
ตราหมี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. นําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ การเลือกซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. เพือ่ การขยายฐานการจัดจําหน่ายการเลือกซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมี เขตกรุ งเทพมหานคร
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2.ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research ) มีกรอบวิจัยดังนี้

ปัจจัยส่ วนบุคคล

ส่ วนประสมทางการตลาด

การตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอ
ริ ไลส์ตราหมี
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจ ัย เชิ งสํารวจ กลุ่ ม ตัว อย่าง คือ กลุ่ ม คนที่เคยซื้ อ และบริ โ ภค
นมสเตอริ ไลส์ตราหมีท้งั เพศชายและเพศหญิง ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงได้กาํ หนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการคํานวณตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้
สู ตรกําหนดขนาดตัวอย่างของ สู ตร W.G.cochran (1953) ที่ระดับความเชื่ อ มั่น 95% ความคลาด
เคลื่อน 5%
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 400 คน มีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านรสชาตินมสเตอ
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ริ ไลส์ตราหมีมากที่สุดเท่ากับ 6.88 รองลงมาคือด้านคุณค่าทางอาหารเท่ากับ 6.85 และมีหลายขนาด
ให้เลือกมีความคิดเห็นน้อยที่สุดเท่ากับ 5.09
ด้านราคา (Price) พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 400 คน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
มากที่สุดเท่ากับ 6.44 รองลงมาคือด้านราคาเหมาะสมกับรู ปแบบ เช่น กระป๋ อง/ แพ็ค เท่ากับ 6.24
และมีราคาถูกกว่ายีห่ อ้ อื่นมีความคิดเห็นน้อยที่สุดเท่ากับ 5.31
ด้านการจัดจําหน่ าย (Place) มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่าปั จจัยด้านร้านค้าที่จาํ หน่ายมีผลิตภัณฑ์นมสเตอริ ไลส์ตราหมีให้เลือกมาก (เช่น หลาย
รสชาติ) มีผลต่อการซื้อมากที่สุดเท่ากับ 6.21 รองลงมาคือทําเล/สถานที่ต้งั ร้านจัดจําหน่ายง่ายต่อการ
ซื้อเท่ากับ 6.13 และมีสถานที่จอดรถเพียงพอมีความคิดเห็นน้อยที่สุดเท่ากับ 5.44
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) มี ความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากที่สุดเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าความคิดเห็นต่อการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ ให้ทราบมีผลต่อการซื้ อ มาก
ที่สุดเท่ากับ 6.47 รองลงมาคือมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเท่ากับ 5.84 และมีแจกให้ชิมมีความคิดเห็น
น้อยที่สุดเท่ากับ 5.29
3 สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยพฤติกรรม
จากการวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมี ในเขต
กรุ งเทพมหานครจากการแจกแบบสอบถามจานวน 400 ชุด พบว่าส่ วนใหญ่ซ้ื อนม 1-2 ครั้ง ภายใน
1 สัปดาห์ จํานวน 175 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 43.8 และรองลงมาคือ ซื้ อ 3-4 ครั้ง ภายใน 1 สัปดาห์
จํานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.5 และกลุ่มตัวอย่างซื้ อ 5-6 ครั้งภายใน 1 สัปดาห์มีจาํ นวนน้อ ย
ที่สุด จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.3 โดยส่ วนเป็ นผูซ้ ้ื อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีเองหรื อไม่ ส่ วน
ใหญ่ซ้ื อเอง จํานวน 250 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.5 และรองลงมาคือพ่อแม่/ผูป้ กครอง จํานวน 70 คน
คิดเป็ นร้อยละ 17.5 และกลุ่มตัวอย่างซื้ อเพราะเพื่อนหรื อคนรู ้จกั มีจาํ นวนน้อยที่สุด จํานวน 21 คน
คิดเป็ นร้อยละ 5.3 โดยส่ วนการซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีจากแหล่งใดมากที่สุด ส่ วนใหญ่ซ้ื อที่ร้าน
สะดวกซื้อ จํานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.8 และรองลงมาคือซื้อที่หา้ งสรรพสินค้าทัว่ ไปจํานวน
113 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.2 และกลุ่มตัวอย่างซื้อจากร้านขายของชําทัว่ ไปมีจาํ นวนน้อยที่สุด จํานวน
8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0 โดยส่ วนซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีต่อกระป๋ อง/แพ็คในราคาเท่าใด พบว่า
ส่วนใหญ่ซ้ือนมราคา 11-20 บาท บาท จํานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.3 และรองลงมาคือซื้อ 2130 บาท จํานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.8 และกลุ่มตัวอย่างซื้อ 10 บาทหรื อน้อยกว่ามีจาํ นวนน้อย
ที่สุด จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.0 โดยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมี ของ
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ท่านคือใคร พบว่าส่ วนใหญ่ที่เป็ นบุคคลที่มีผลต่อการซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีดว้ ยตนเองจํานวน
204 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.0 และรองลงมาคือซื้อเพราะพ่อแม่/ผูป้ กครอง จํานวน 95 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 23.8 และกลุ่มตัวอย่างที่ซ้ือเพราะเพือ่ นหรื อคนรู ้จกั มีจาํ นวนน้อยที่สุด จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 9.8 โดยส่ วนสาเหตุหลักที่ท่านดื่มนมสเตอริ ไลส์ตราหมีคืออะไร พบว่าส่ วนใหญ่ซ้ื อนมสเตอ
ริ ไ ลส์ตราหมี เพราะมี ประโยชน์ จํานวน 226 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 56.5 และรองลงมาคือ อยากดื่ ม
จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.0 และกลุ่มตัวอย่างซื้ อเพราะบรรเทาอาการทางกาย เช่น นอนไม่
หลับ, เสริ มสร้างสมองมีจาํ นวนน้อยที่สุด จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.8 โดยส่วนพฤติกรรมการ
เลือกซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีของท่านเป็ นอย่างไร พบว่าส่วนใหญ่มีการเลือกซื้อนมสเตอริ ไลส์ตรา
หมี เพราะซื้ อ นมรสชาติเดิ มเป็ นประจํา จํานวน 163 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 40.8 และรองลงมาคือซื้ อ
เฉพาะยีห่ ้อที่ชื่นชอบ จํานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.3 และกลุ่มตัวอย่างซื้ อนมโดยไม่คาํ นึ งถึง
ยีห่ อ้ หรื อตราสินค้ามีจาํ นวนน้อยที่สุด จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.0
4.สรุปผลวิเคราะห์ ข้อมูลตัวแปรตาม การตัดสิ นใจเลือกซื้อนมสเตอริไลส์ ตราหมีในเขต
กรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ขอ้ มู ล เกี่ ย วกับการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ นมนมสเตอริ ไ ลส์ต ราหมี ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครจากกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งหมด 400 คน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุดเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นต่อความน่าชื่อถือ เป็ นที่รู้จกั / คุน้ เคยมีผลต่อการ
ซื้อมากที่สุดเท่ากับ 6.73 รองลงมาคือชื่อยีห่ อ้ จําได้ง่ายเท่ากับ 6.50 และมีฉลากสะดุดตา/ชัดเจนอ่าน
ง่าย มีความคิดเห็นน้อยที่สุดเท่ากับ 6.11
อภิปรายผล
1. อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง “ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อนมสเตอริ ไลส์ ต ราหมี ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร” ในการศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา ปั จจัยด้านส่ วนบุคคล ปั จจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรม ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยทําการแจกแบบสอบถามเพือ่ เก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูล จํานวน 400 ชุด และใช้
สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั ครั้งนี้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ
สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอริ ไลส์
ตราหมีในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
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เพศ พบว่ า เพศที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ นมสเตอริ ไ ลส์ ต ราหมี ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่ งมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่ งค่านัยสําคัญทางสถิติน้อยกว่า
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
อายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่ งมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.370 ซึ่ งค่านัยสําคัญทางสถิติมากกว่า
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอ
ริ ไลส์ตราหมีในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่งมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.001 ซึ่งค่านัยสําคัญ
ทางสถิตินอ้ ยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่งมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.530 ซึ่ง
ค่านัยสําคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
อาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีใน
เขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่งมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.096 ซึ่งค่านัยสําคัญทางสถิติมากกว่า
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
สถานภาพ พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอริ ไลส์
ตราหมีในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่ งมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.009 ซึ่ งค่านัยสําคัญทาง
สถิตินอ้ ยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
จํานวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่ งมีค่านัยสําคัญทางสถิ ติ
เท่ากับ 0.725 ซึ่งค่านัยสําคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อ ง
ทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกซื้อนมสเตอริ ไลส์ตรา
หมีในเขตกรุ งเทพมหานคร
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อภิปรายผล
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ
สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอริ ไลส์
ตราหมีในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีในเขต
กรุ ง เทพมหานครต่ า งกัน ซึ่ ง มี ค่ า นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ เ ท่ ากับ 0.000 ซึ่ ง ค่ า นัย สํา คัญ ทางสถิ ติน้อ ย
กว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
อายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีในเขต
กรุ งเทพมหานครต่ า งกัน ซึ่ งมี ค่ า นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ เ ท่ า กับ 0.370 ซึ่ งค่ า นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอ
ริ ไลส์ตราหมีในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่งมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.001 ซึ่งค่านัยสําคัญ
ทางสถิตินอ้ ยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่งมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.530 ซึ่ง
ค่านัยสําคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
อาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีใน
เขตกรุ ง เทพมหานครต่ า งกัน ซึ่ ง มี ค่ า นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ เ ท่ า กับ 0.096 ซึ่ ง ค่ า นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ
มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
สถานภาพ พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอริ ไลส์
ตราหมีในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่ งมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.009 ซึ่ งค่านัยสําคัญทาง
สถิตินอ้ ยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
จํานวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่ งมีค่านัยสําคัญทางสถิ ติ
เท่ากับ 0.725 ซึ่งค่านัยสําคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อ ง
ทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกซื้อนมสเตอริ ไลส์ตรา
หมีในเขตกรุ งเทพมหานคร
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Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
B
Std. Error

Model
1

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

4.196

.000

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF

(Constant)

1.014

.242

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

.154

.045

.163

3.387

.001

.470

2.127

tpomo
a. Dependent Variable: td

Model Summary
Change Statistics

Model

R

R Square

Adjusted R
Square

1

.756a

.572

.568

Std. Error of the
Estimate

R Square
Change

F Change

df1

df2

Sig. F Change

1.34219

.572

131.959

4

395

.000

a. Predictors: (Constant), tpomo, tpro, tsale, tprice

จากตารางผลการวิเคราะห์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกซื้อนมสเตอ
ริ ไ ลส์ ต ราหมี ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ (R) = . 756a แสดงว่า
ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย
การส่ ง เสริ ม การขาย มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ นมสเตอริ ไ ลส์ ต ราหมี ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
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ค่าสัมประสิทธิ์( 𝑅𝑅2 ) เท่ากับ .572 แสดงว่า ระหว่างปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ มการขาย กับการตัดสินใจเลือกซื้อ
นมสเตอริ ไลส์ตราหมีในเขตกรุ งเทพมหานครคิดเป็ น 53.1% สามารถอธิบายได้วา่ ความผันแปรและ
การเปลี่ ย นแปลงของตัว แปรตามได้ร้ อ ยละ53.1 ส่ ว นที่ เ หลื อ 46.9% หรื อ ร้ อ ยละ 46.9 เป็ นผล
เนื่องจากตัวแปรอื่น
ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของประมาณ (Standard Error of the Estimate) เท่ากับ
1.34219 หมายความว่า ระหว่างปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริ มการขายกับการตัดสินใจเลือกซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีค่าความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นเท่ากับ 1.34219
ผลจากการวิเคราะห์จะพบว่า ค่า VIF สู งสุ ดที่ได้ คือ ทางด้านราคามีค่าเท่ากับ 3.057 ซึ่ งไม่
เกิน 10 หรื อค่า Tolerance ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ ด้านราคา มีค่าเท่ากับ 0.327 ซึ่ งไม่ต่าํ กว่า 0.2 แสดงว่า
ตัวแปรอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์กนั คือ ไม่เกิด Multicollinearity
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมี ค่าสําคัญทางสถิ ติเท่ากับ 0.000 ซึ่ งค่านัยสําคัญทางสถิ ติน้อ ยกว่า 0.05 จึง
ยอมรั บ สมมติฐ านที่ต้ งั ไว้ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ วรรณดี จิ ร กิ จ อนุ ส รณ (2558) ได้วิจ ัย
เรื่ อง “กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี ผ ลต่ อ ทั ศ นคติ ข องผู ้บ ริ โภคนมถั่ ว เหลื อ งในเขต
กรุ งเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคนมถัว่ เหลืองต่อส่วนประสมการตลาด
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ช่องทางการจําหน่ายส่งเสริ มการตลาด ผลิตภัณฑ์และราคา ผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มี ทศั นคติในการดื่ มนมถัว่ เหลื อ งแตกต่างกันอย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .05 มี ค วามสัมพันธ์ร ะหว่า งการจัด การผลิ ต ภัณฑ์ ได้แ ก่ ประโยชน์
คุณภาพ ตราสินค้า บรรจุภณั ฑ์ ขนาดบรรจุและรสชาติ กับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคนมถัว่ เหลืองในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านราคา พบว่า มี ความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ นมสเตอริ ไ ลส์ตราหมี ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมี ค่าสําคัญทางสถิ ติเท่ากับ 0.000 ซึ่ งค่านัยสําคัญทางสถิ ติน้อ ยกว่า 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ขมุ อินทนันท์ (2554) ได้วิจยั เรื่ อง “ปั จจัย
และพฤติกรรมในการตัดสินใจบริ โภคนม U.H.T ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ผลการศึกษา
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้คาํ นึ งถึงระดับความสําคัญโดยรวมที่มีต่อค่าใช้จ่ายในการบริ โภค มี
ค่าเฉลี่ย 3.26 ซึ่ งจัดอยูใ่ นระดับความสําคัญปานกลาง ซึ่ งได้ให้ระดับความสําคัญปานกลางได้แก่
ค่าใช้จ่ายการเลือกซื้ อ มีค่าเฉลี่ย 3.28 เนื่ องจากนม U.H.T ไม่ใช่สินค้าจําเป็ น เป็ นเพียงสิ นค้าที่เพิ่ม
ทางเลือกให้แก่ผูบ้ ริ โภคที่รักสุ ขภาพ ความถี่ในการบริ โภคมีค่าเฉลี่ย 3.15 เพราะนม U.H.T ไม่ใช่
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สิ นค้าจาเป็ น ความถี่ในการบริ โภคจึงไม่มาก ในส่ วนของปริ มาณในการบริ โภค มีค่าเฉลี่ย 3.22 อยู่
ในระดับปานกลางเป็ นการรับประทานเพือ่ ดูแลสุขภาพ ในระดับที่พอดี ไม่สามารถที่จะรับประทาน
ในปริ ม าณที่ม ากเหมื อ นอาหารหลักได้และอาจจะเกิ ดความเบื่อ และราคา U.H.T ในปั จจุบนั มี
ค่าเฉลี่ย 3.42 ซึ่งผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลางเนื่องจากเป็ นสินค้าที่มีราคาย่อมเยาอยู่
แล้ว
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย พบว่า มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกซื้อนมสเตอริ ไลส์
ตราหมีในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีค่าสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.045 ซึ่ งค่านัยสําคัญทางสถิ ติน้อ ย
กว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนันทิยา สุ องั ควาทิน และคณะ
(2557) ได้วิจยั เรื่ อง “ส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมในการใช้บริ การร้านมนต์นมสดของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า 1) ในภาพรวม ระดับความสําคัญต่อส่ วน
ประสมทางการตลาดในการใช้บริ การร้านมนต์นมสดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก โดยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ 2) ผูบ้ ริ โภคที่มี อายุ รายได้ต่อ เดื อน และอาชีพ
แตกต่างกัน ให้ระดับความสําคัญต่อส่ วนประสมทางการตลาดในการใช้บริ การร้านมนต์นมสด
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ผูบ้ ริ โภคที่มี เพศและระดับการศึกษา
แตกต่างกันให้ระดับความสําคัญต่อ ส่ วนประสมทางการตลาดในการใช้บริ การร้านมนต์นมสด
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ด้านการส่งเสริ มการขาย พบว่า มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกซื้อนมสเตอริ ไลส์ตรา
หมี ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง มี ค่ า สํา คัญ ทางสถิ ติ เ ท่ า กับ 0.000 ซึ่ ง ค่ า นัย สํา คัญ ทางสถิ ติน้อ ย
กว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขนิษฐา เกื้อหนุน (2552) ได้วจิ ยั
เรื่ อง “การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคนมพร้อมดื่ม และปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ของนัก ศึ ก ษาคณะวิท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร วิท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี ” ผล
การศึกษา พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมพร้อมดื่มส่ วนใหญ่ให้ความสําคัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านส่งเสริ มการขาย ตามลําดับ
สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยพฤติกรรมที่ประกอบด้วย ซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีบ่อยแค่ไ หน
ภายใน 1 สัปดาห์ ซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีเองหรื อไม่ ซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีจากแหล่งใดมาก
ที่สุด ซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีต่อกระป๋ อง/แพ็คในราคาเท่าใด บุคคลที่มีผลต่อการซื้อนมสเตอริ ไลส์
ตราหมีของท่านคือใคร สาเหตุหลักที่ทาํ ให้ท่านดื่มนมสเตอริ ไลส์ตราหมีคืออะไร และพฤติกรรม
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การเลือกซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีของท่านเป็ น ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อนมสเตอ
ริ ไลส์ตราหมีในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
พฤติกรรมการซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมี บ่อยแค่ไหน ภายใน 1 สัปดาห์ พบว่า พฤติกรรม
การซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีบ่อยแค่ไหน ภายใน 1 สัปดาห์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้ อ นมสเตอริ ไ ลส์ตราหมี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมี ค่านัยสําคัญทางสถิ ติเท่ากับ 0.001 ซึ่ งค่า
นัยสําคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
พฤติกรรมการซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมี เองหรื อไม่ พบว่า พฤติกรรมการซื้อนมสเตอริ ไลส์
ตราหมี เ องหรื อ ไม่ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ นมสเตอริ ไ ลส์ ต ราหมี ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่ งค่านัยสําคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
พฤติกรรมการซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมี จากแหล่ งใดมากที่สุด พบว่า พฤติกรรมการซื้ อ
นมสเตอริ ไลส์ตราหมี จากแหล่ งใดมากที่สุด ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอ
ริ ไลส์ตราหมี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.003 ซึ่ งค่านัยสําคัญทาง
สถิตินอ้ ยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
พฤติกรรมการซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมี ต่อกระป๋ อง/แพ็ค ในราคาเท่าใดที่แตกต่างกันไม่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมี ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่ งมีค่านัยสําคัญ
ทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งค่านัยสําคัญทางสถิตินอ้ ยกว่ากว่า0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
พฤติกรรมบุคคลที่มีผลต่อการซื้ อนมสเตอริ ไลส์ตราหมีของท่านคือใคร พบว่า พฤติกรรม
บุคคลที่มีผลต่อการซื้อนมสเตอริ ไลส์ตราหมี ของท่านคือใคร ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กซื้ อ นมสเตอริ ไ ลส์ ต ราหมี ในเขตกรุ ง เทพมหานครต่ า งกัน ซึ่ งมี ค่ า นั ย สํา คัญ ทางสถิ ติ
เท่ากับ 0.000 ซึ่งค่านัยสําคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
พฤติกรรมสาเหตุหลักที่ทาํ ให้ท่านดื่ มนมสเตอริ ไลส์ตราหมี คือ อะไร พบว่า พฤติกรรม
สาเหตุหลักที่ทาํ ให้ท่านดื่มนมสเตอริ ไลส์ตราหมี คืออะไร ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ น ใจ
เลื อ กซื้ อ นมสเตอริ ไ ลส์ ต ราหมี ในเขตกรุ ง เทพมหานครต่ า งกัน ซึ่ งมี ค่ า นั ย สํา คัญ ทางสถิ ติ
เท่ากับ 0.000 ซึ่งค่านัยสําคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
พฤติกรรมการเลือกซื้ อนมของท่านเป็ นอย่างไร พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้ อนมของท่าน
เป็ นอย่ า งไร ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อนมสเตอริ ไลส์ ต ราหมี ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ0.431 ซึ่ งค่านัยสําคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
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5.ข้ อเสนอแนะ
5.1.ข้อเสนอแนะเพือ่ การนาไปปฎิบตั ิจริ ง
จากผลการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อนมพาสเจอร์ไรซ์ตราฟาร์มโชคชัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การนําไปปฎิบตั ิจริ งดังนี้
1. เพือ่ ให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้องควรคํานึงถึงกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ่ ึงจาก
การวิจยั นี้เป็ นกลุ่มช่วงอายุวยั ทํางาน ซึ่ งมีรายได้ 20,001-30,000 บาท ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ใช้
เหตุผลส่วนใหญ่ ดังนั้นจะต้องมุ่งเน้นในเรื่ องคุณภาพของสินค้า รสชาติ ราคา สถานที่จดั
จําหน่าย และการส่งเสริ มการขาย ให้มีประสิทธิภาพให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบในการวางแผนกําหนดกลยุทธ์การจัดจําหน่าย เพือ่ ให้ถึง
กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด
2. การกําหนดราคาขายเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการตัดสินใจดังนั้นต้องคํานึงถึง คุณภาพ
รสชาติ ปริ มาณที่เหมาะสมกับ ราคาเพือ่ การตัดสินใจที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมาก
ยิง่ ขึ้น
3. จากการวิจยั ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อนมพาสเจอร์ไรซ์ตราฟาร์มโชค
ชัยในเขตกรุ งเทพมหานครจําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลมี
ความสําคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการใช้ซ้ือนมในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั มี
ความเห็นว่า ผูป้ ระกอบการควรต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่องอยูเ่ สมอ
โดยพยายามสร้างความแตกต่างในการให้บริ การผ่านปั จจัยด้านต่างๆ เพิม่ ขึ้น เพือ่ ใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่
หยุดนิ่ง โดยเฉพาะในการรักษาคุณภาพ ความอร่อย
5.2 ข้อเสนอแนะในงานวิจยั ครั้งต่อไป
จากผลการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อนมพาสเจอร์ไรซ์ตราฟาร์มโชคชัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
2.1 การวิจยั ครั้งนี้ ได้เลือกวิจยั เฉพาะนมพาสเจอร์ไรซ์ตราฟาร์มโชคชัย เฉพาะในเขต
กรุ งเทพมหานคร ยังมีนมประเภทอื่น ยีห่ อ้ อื่น และรู ปแบบการบรรจุแบบอื่น เช่น แบบกล่อง เป็ น
ต้น ซึ่งผลของการวิจยั นั้นอาจมีความแตกต่างจากนมหลายรู ปแบบ เพือ่ จะได้นาํ ผลการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนให้ตรงตามกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเป้าหมาย

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

48

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

2.2. ในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรื อการ
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม กับตัวอย่างคือ กลุ่มผูซ้ ้ือนมพาสเจอร์ไรซ์ตราฟาร์มโชคชัยอยูเ่ ป็ นประจํา เพื่อ
เป็ นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกให้ได้ขอ้ มูลทีม่ ีความน่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

49

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

6.บรรณานุกรม
สุภาวดี ประชากูล(2543) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคน้า ดื่มของครัวเรื อนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่
โยธกานต์เชาวน์เกษม (2546) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการซื้อและปั จจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ
น้าดื่มบรรจุภาชนะของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
นายภูวดล ทิมะณี (2550) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการบริ โภคน้า ดื่มบรรจุขวดปิ ดสนิทของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบญจพร ไสยานนท์ (2547) ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจยัที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์ของน้า อัดลมยีห่ อ้ หนึ่ง
ใน เขตอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิพร โพธิรังสิ ยากร (2545) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อส่วนประสมทาง
การตลาด ของน้าดื่มตราน้าไทย
บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์. 2540.ระเบียบวิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์.พิมพ์ครั้งที่7.
กรุ งเทพมหานคร :โรงพิมพ์และปกเจริ ญผล.
ภาวิณี กาญจนา. (2554). หลักการตลาด.กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์ทอ๊ ป จากัด

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

50

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

ปัจจัยด้ านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจทีม่ ผี ลต่ อประสิ ทธิผลในการ
ทํางาน โดยการใช้ สื่อสั งคมเพื่อประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง
ส่ วนกลาง
(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)
ไพบูลย์ ปะวะเสนะ1

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

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านลักษณะประชากร
(2) ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม (3) ศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจที่มี
ผลต่อ ประสิ ทธิ ผลในการทํา งานโดยการใช้สื่อ สังคมเพื่อ ประกอบการปฏิ บตั ิ งานของบุค ลากร
กรมบัญ ชี ก ลางส่ ว นกลาง ประชากรที่ ใ ช้ศึ ก ษา คื อ บุ ค ลากรกรมบัญชี ก ลางส่ ว นกลาง โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 320 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ
Multiple Regression Analysis
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และเป็ นข้าราชการ มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมประเภท Line ใช้
สื่ อสังคมทุกวัน ใช้ที่บา้ นหรื อหอพัก ใช้เพื่อติดต่อกับเพื่อน และมีค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อสังคมโดย
เฉลี่ ยต่อ เดื อ นอยู่ระหว่าง 301-600 บาท โดยความพึงพอใจจากการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการ
ปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านอุปกรณ์ ที่ใช้จากโทรศัพท์เคลื่ อนที่ (smart phone) ด้าน
รู ปแบบของเนื้อหาพึงพอใจเนื้อหาแบบรู ปภาพ และด้านลักษณะของเนื้อหามีความพึงพอใจในการ
ใช้สื่ อ สัง คมเพื่อ การสนทนา ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และแลกเปลี่ ย นความเห็ น ในการทํา งาน สํา หรั บ
ประสิ ทธิผลในการทํางานกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีประสิ ทธิ ผลในการทํางานเนื่ องจากสื่ อสัง คมมี
ความหลากหลาย สะดวก รวดเร็วในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กร
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program รุ่ น 2/1 กลุ่ม 4) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา และประเภทตําแหน่งที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้
สื่ อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม ได้แก่ สื่ อ
สังคมที่ใช้ สถานที่ที่ใช้ และบุคคลที่ติดต่อที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิผลในการทํางานโดยการ
ใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ยกเว้น ความถี่ในการใช้ และค่าใช้จ่ายในการใช้
สื่ อ สั ง คมโดยเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นไม่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการทํา งานโดยการใช้ สื่ อ สั ง คมเพื่ อ
ประกอบการปฏิบตั ิงาน ในขณะที่ปัจจัยความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านรู ปแบบของเนื้อหา และลักษณะ
ของเนื้ อ หามี ความสัม พัน ธ์ต่อ ประสิ ทธิ ผลในการทํางานโดยการใช้สื่อ สังคมเพื่อ ประกอบการ
ปฏิบตั ิงาน ยกเว้น ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อ
สังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกรมบัญชีกลางส่ วนกลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สํ าคัญ : สื่อสังคม, ประสิทธิผล, กรมบัญชีกลาง

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

ปั จจุบนั โลกได้กา้ วเข้าสู่ ยคุ ดิจิตอล สื่ อสังคม หรื อ Social Media ได้เข้ามามีบทบาทในการ
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศไทยเป็ นอย่า งมาก เนื่ อ งด้ว ยการพัฒ นาอย่า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทต่างๆ เช่ น โทรศัพท์มื อ ถื อ (Smart Phone) คอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Laptop)
แท็บเล็ต (Tablet) และแอปพลิเคชั่น(Application) บนโทรศัพท์มือ ถือ อี กทั้งการเจริ ญเติบโตของ
โครงสร้างพื้นฐาน และการเข้าถึ งอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ต ทั้งจาก
ภายในที่อ ยู่อ าศัย และผ่านทางเครื่ อ งมือสื่ อสารพกพาต่างๆ ภายในประเทศ มี อ ัตราเพิ่ม ขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว จึ ง ทํา ให้ส ามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารได้ร วดเร็ ว มากยิ่ง ขึ้ น และทํา ให้ผูค้ นสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย อีกทั้งพฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เมื่อ
เทียบกับพฤติกรรมในอดีต และสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้ง ผูค้ นมีการใช้ชีวิตอย่างเร่ งรี บ
การสื่ อสารข้อมูลด้วยรู ปแบบเก่าๆ อาจไม่สามารถรองรับความต้องการการสื่ อสารข้อมูลของผูค้ น
ในปั จจุบนั ได้ สื่ อ สังคมจึงเป็ นหนึ่ งในทางเลื อ กของการสื่ อ สารข้อมูล ในรู ปแบบใหม่ ที่มี การใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เหมาะสําหรับผูค้ นในโลกปั จจุบนั และโลกอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่
การใช้สื่อสังคมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรื อสมาร์ทโฟน
สื่อสังคม เป็ นการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครื อข่ายรู ปแบบใหม่ที่ผคู ้ นสามารถทําความรู ้จกั
กันร่ วมแบ่งปั นข้อ มู ล ข่าวสาร แสดงความคิดเห็ น แลกเปลี่ ยนข้อ มู ล ทํากิ จกรรมต่างๆ บนโลก
อินเทอร์เน็ตเป็ นจํานวนมาก และสามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทําความรู ้จกั กัน สื่อสารถึงกันได้ เกิดเป็ น
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลช่องทางใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่ มพัฒนามาตั้งแต่ยงั ไม่รู้จกั กัน
มาก่อน จนพัฒนากลายมาเป็ นเพื่อนในเวลาต่อมา ดังนั้น การใช้บริ การสื่ อสังคมนี้ จะมีกลุ่มผูใ้ ช้ที่
หลากหลายตามลักษณะประชากร เช่น เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน รวมถึงผูใ้ ช้จะ
เลือกใช้สื่อสังคมตามพฤติกรรมที่ตรงกับตนเอง เช่น Facebook Twitter Instagram Line WhatsApp
และ Youtube เป็ นต้น ให้ตรงกับความพึงพอใจตามที่ตอ้ งการ เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้เอง ปั จจุบนั
สื่ อสังคมแม้จะเพิ่งเกิดขึ้นมาในโลกออนไลน์ได้ไม่นาน แต่ดว้ ยความที่เป็ นสื่ อสมัยใหม่ และยังมี
อานุ ภาพที่ทาํ ให้โลกแคบลง ผูค้ นทัว่ โลกห่ างไกลกันข้ามทวีปก็สามารถเห็นหน้า หรื อพูดคุยกันได้
ไม่ยาก (Real-Time Communication) ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้สื่อชนิดนี้สามารถสร้างความนิ ยมจนมียอด
ผูใ้ ช้บริ การจํานวนมาก ถือว่าเป็ นนวัตกรรมที่เปลี่ยนรู ปแบบการสื่อสารในยุคปั จจุบนั
ปั จจุบนั หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมเพือ่ อํานวยความสะดวก
ในการทํางานด้านต่างๆ ไม่ ว่าเป็ นการแลกเปลี่ยนข้อ มูล การค้นคว้าหาข้อมูล การรับ-ส่ งงานใน
องค์กรหรื อระหว่างบุคคล การพูดคุยสนทนา การสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สื่ อสังคม จึงเป็ น
ช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายใน และภายนอกองค์กรได้ ถ้าหากบุคลากรในองค์กร
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มีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้งานสื่อสังคมจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประสิ ทธิ ผลใน
การทํางานให้แก่พนักงานในองค์กรเป็ นอย่างมาก ในทางกลับกัน หากพบว่า บุคลากรในองค์กรไม่มี
ความรู ้ ความเข้าใจในการใช้งานแล้ว อาจเกิดปั ญหาที่ตามมา เช่น การสนใจในการเข้าใช้สื่อสังคม
จนขาดความเอาใจใส่ ในการทํางาน ทําให้ประสิ ทธิผลในการทํางานลดลง การใส่ ขอ้ มูลในเชิงไม่
สร้างสรรค์ แทนที่จะเป็ นการพัฒนาองค์กร กลับกลายเป็ นปั ญหาภายในหน่วยงาน ทําให้สิ้นเปลือง
ทรัพยากร และอาจต้องใช้งบประมาณอย่างมหาศาลในการแก้ปัญหา อีกทั้งข้อจํากัดของสื่อสังคมที่
ต้องคํานึ งถึงประเภทขององค์กรว่าจะสามารถสื่ อสารด้วยสื่ อสังคมไปยังกลุ่มเป้ าหมายขององค์กร
ตนเองได้หรื อไม่ อย่างไร
จากที่ ก ล่ า วมาข้างต้น กรมบัญ ชี ก ลาง ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานในสัง กัด กระทรวงการคลัง มี
วิสยั ทัศน์ในการกํากับดูแลและบริ หารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้มีการนํา
สื่อสังคมมาใช้ในการทํางานมากขึ้น เพือ่ ให้เกิดประสิทธิผลในการทํางาน และให้บุคลากรทุกคนใน
องค์กรใช้สื่อสังคมให้เกิดประโยชน์ และนําไปสู่การพัฒนาให้เกิดประสิ ทธิผลเพิม่ มากขึ้น ผูว้ จิ ยั จึง
สนใจที่จะศึกษา “ปั จจัยด้านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิ ทธิผล
ในการทํา งานโดยการใช้สื่ อ สัง คมเพื่อ ประกอบการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรกรมบัญ ชี ก ลาง
ส่วนกลาง” เพือ่ ให้ทราบถึงลักษณะการใช้สื่อสังคมที่มีลกั ษณะประชากรที่แตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และประเภทตําแหน่ง ทราบถึงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รวมทั้ง ความพึงพอใจในการใช้งานสื่ อสังคม เพื่อเป็ น
แนวทางประกอบ การตัด สิ น ใจขององค์ก รสํา หรั บ การวางแผนในการเลื อ กใช้สื่ อ สัง คมให้มี
ประสิ ทธิผลสูงสุ ด นําไปประยุกต์ใช้กบั การทํางานขององค์กรได้ และสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปั จจุบนั และอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านลักษณะประชากรที่มีผลต่อ ประสิ ทธิ ผลในการ
ทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลาง
2. เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้สื่อ สังคมที่มี ผลต่อ ประสิ ทธิ ผลในการ
ทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลาง
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้
สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลาง
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยด้านลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และประเภท
ตําแหน่ งที่แตกต่างกันมี ผลต่อ ประสิ ท ธิ ผลในการทํา งานโดยการใช้สื่อ สัง คมเพื่อ ประกอบการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม ได้แก่ สื่อสังคมที่ใช้ ความถี่ในการใช้ สถานที่ที่ใช้
บุคคลที่ติดต่อ และค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อสังคมโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิผล
ในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
3. ปั จจัยความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ ด้านรู ปแบบของเนื้ อหา และด้านลักษณะ
ของเนื้ อ หามี ความ สัม พันธ์ต่อ ประสิ ทธิ ผลในการทํางานโดยการใช้สื่อ สังคมเพื่อ ประกอบการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลาง
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั นี้ คาดว่าสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มความพึงพอใจ และ
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมที่มีผลต่อประสิ ทธิผลการทํางานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง ซึ่งสามารถ
นําแนวทางต่างๆ ไปพัฒนา และปรับปรุ งให้เกิดประสิ ทธิ ผลที่ดีในการทํางานนําไปประกอบการ
ตัดสินใจในการกําหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
2. ผลการวิจยั นี้ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูบ้ งั คับบัญชาสามารถนําไปประกอบการ
พิจารณา วางแผนพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการทํางานของบุคลากรกรมบัญชี กลาง รวมทั้ง ปรับปรุ ง
แนวทางการบริ หารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย
3. ผลการวิจ ัย นี้ คาดว่า จะเป็ นข้อ มู ล ให้แ ก่ ห น่ ว ยงานทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ ส นใจถึ ง
พฤติกรรมการใช้สื่อ สังคมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นกิ จกรรมตามที่ตอ้ งการ และ
สามารถนําผลวิจยั ในครั้งนี้ไปศึกษาค้นคว้าต่อเนื่องได้
4. ผลการวิจ ัย นี้ คาดว่า จะเป็ นข้อ มู ล สํา คัญ ในการกํา หนดนโยบาย หรื อ กฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมให้แก่รัฐบาลได้
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยลักษณะประชากร
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ประเภทตําแหน่ง
พฤติกรรมการใช้ สอื่ สังคม
- สื่อสังคมที่ใช้
- ความถี่ในการใช้
- สถานที่ที่ใช้
- บุคคลที่ติดต่อ
- ค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อสังคมโดยเฉลี่ยต่อเดือน

ประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้
สือ่ สังคมเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงาน

ความพึงพอใจจากการใช้ สอื่ สังคม
- ด้านอุปกรณ์ที่ใช้
- ด้านรู ปแบบของเนื้อหา
- ด้านลักษณะของเนื้อหา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้านลักษณะประชากร พฤติกรรม และ
ความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลาง ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญต่างๆ ได้แก่
Kaplan และ Haenlein (2010) ได้ให้คาํ จํากัดความของสื่อสังคม ว่าคือ กลุ่มแอพพลิเคชัน่ บน
อินเทอร์เน็ตที่มีการสร้างบนระบบความคิดอันเป็ นรากฐานที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดทางสังคม
และเทคโนโลยี เช่น Facebook, Twitter, YouTube และ Wiki เป็ นต้น
ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้บญั ญัติศพั ท์ Social Media ไว้ว่า ปั จจุบนั การสื่ อสารของมนุษย์
ได้รับการพัฒนาให้สื่ อ สารถึง กันอย่างรวดเร็ ว อัน เป็ นผลมาจากความก้าวหน้า ด้า นเทคโนโลยี
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

คอมพิวเตอร์ที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุ ษย์มากขึ้น สื่ อชนิ ดหนึ่ งที่ผูใ้ ช้สามารถมี
ส่ วนร่ วมสร้าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ คือ Social Media คํานี้
คณะกรรมการจัดทําพจนานุ กรมศัพท์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน
บัญญัติศพั ท์ว่า สื่ อสังคม หรื อที่คนทัว่ ไปเรี ยกว่า สื่ อออนไลน์ หรื อสื่ อสังคมออนไลน์ ในทางเทคนิ ค
สื่อสังคม จะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหนึ่งที่ทาํ งานโดยใช้พน้ื ฐานและเทคโนโลยีของเว็บตั้งแต่รุ่น 2.๐
เช่ น บีโบ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วิกิพีเดี ย ไฮไฟฟ์ และบล็อ กต่างๆ ในทางธุ รกิ จเรี ยก สื่ อ
สัง คม ว่า สื ่ อ ที ่ผูบ้ ริ โภคสร้ างขึ้ น (Consumer-Generated Media หรื อ CGM) สําหรั บกลุ่ มบุ คคลผู ้
ติดต่อสื่ อสารกันโดยผ่านสื่ อสังคม ซึ่ ง นอกจากจะส่ งข่าวสารข้อ มูล แลกเปลี่ ย นกันแล้ว ยัง อาจทํา
กิ จ กรรมที่ส นใจร่ ว มกันด้ว ย กลุ่ ม บุคคลที่ติดต่อ สื่ อสารกันโดยผ่านสื่ อสังคมดังกล่าว คือ Social
Network ซึ่ งคณะกรรมการจัด ทํา พจนานุ ก รมศัพ ท์ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยีส ารสนเทศ
บัญญัติศพั ท์ Social Network ว่า เครื อข่ายสังคม ในเครื อข่ายสังคม กลุ่ม “เพือ่ น” หรื อ “ผูต้ ิดต่อกัน”
จะต้องแนะนําตนเองอย่างสั้นๆ โดยทัว่ ไปซอฟต์แวร์ที่ให้บริ การเครื อข่ายสังคมจะเปิ ดโอกาสให้
กลุ่มเพือ่ นๆ วิพากษ์วจิ ารณ์กนั เองได้ ส่งข้อความส่วนตัว และเข้าไปอ่านข้อความของเพือ่ นๆ ในกลุ่ม
ได้ ซอฟต์แวร์บางประเภทจะสามารถให้เพือ่ นๆ เพิม่ เสียง และภาพเคลื่อนไหวลงในประวัติของตนได้
ด้วย นอกจากนี้ เพือ่ นบางคนก็อาจจะสร้างโปรแกรมย่อยๆ ขึ้นมาให้ใช้ร่วมกันได้ เช่น เล่นเกม ถาม
ปั ญหา หรื อปรับแต่งรู ปภาพ ทําให้บางคนมีผสู ้ มัครเข้ามาเป็ นเพือ่ นด้วยมากมาย
โดยสรุ ป สื่ อสังคม หมายถึง สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งเป็ นสื่ อกลางที่ให้บุคคลทัว่ ไปมีส่วนร่ วมสร้าง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram, Line,
WhatsApp, YouTube, Blog, Wiki และอื่นๆ เป็ นต้น
วิธีการที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิผลของงาน (สีมา สีมานันท์, 2522 อ้างถึงใน นพพร เจริ ญ
สุข 2540, 28) มี 4 วิธี คือ
1. วิธีการจดบันทึกปริ มาณงาน ใช้กบั งานประจําที่ทาํ ตามแบบแผนซํ้าๆ กัน
2. การใช้มาตรประเมินค่า ซึ่ งจะกําหนดรายการที่ตอ้ งการจะประเมินเอาไว้แล้วให้ผปู ้ ระเมิน
จําแนกคุณลักษณะของสิ่งที่ตอ้ งการประเมิน ว่ามีลกั ษณะนั้นๆ มากน้อยเพียงใด
3. การตรวจสอบ (Check list) ผูป้ ระเมิ นตอบคําถามเกี่ยวกับลักษณะของสิ่ งที่ประเมิน โดย
เขียนเครื่ องหมายลงในช่องคําตอบที่เตรี ยมไว้แล้วว่า สิ่ งที่ประเมินนั้น มีคุณลักษณะนั้นหรื อไม่ ซึ่ ง
เป็ นวิธีที่ใกล้เคียงกับวิธีที่ 2
4. วิธีเปรี ยบเทียบสิ่ งที่ตอ้ งการประเมินทีละคู่ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หรื อผลงาน แล้ว
ตัดสินทีละคู่วา่ กลุ่มไหนดีกว่ากัน ทํากันจนครบ แล้วรวมคะแนนจัดลําดับ
วิธีการที่กล่าวมาข้างต้นนี้ วิธีที่มีผนู ้ ิยมใช้กนั มากที่สุด คือ การใช้มาตรประเมินค่า
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Cherrington (1994) กล่ า วว่า การว ดั สัม ฤทธิ ผ ล หรื อ ความสํ า เร็ จ ในการทํา งาน
(Success) ให้พิจารณา องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่
1. คุณภาพของงานที่ได้ทาํ (Quantity of Work) ได้แก่ ความสําเร็จในการทํางาน
2. ปริ มาณงานที่ได้ทาํ (Quantity of Work)
3. การพัฒ นาคุ ณ ภาพส่ ว นบุ คคล (Personality Quality Development) ได้แ ก่ การมี ค วาม
รับผิดชอบ การมีความคิดริ เริ่ ม มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด การพัฒนา ความสามารถ ทักษะ มีบุคลิกภาพ
และมีความสามารถในการพูดคุย
4. การพัฒนาการจัดการบริ หาร (Improvement in Performance of Administration) คือ การ
เป็ นผูน้ าํ ที่ดีของกลุ่มของตนเอง ความใส่ ใจในการดําเนิ นงานของผูร้ ่ วมทีมงาน การสนับสนุน และ
การช่วยแก้ปัญหา
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเชื่ อ มัน่ 30 ชุ ดแล้ว เก็บข้อ มู ล
กับ บุค ลากรกรมบัญชี กลางส่ วนกลาง จํานวน 320 คน และใช้สถิ ติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้ มู ล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-Test และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA)
สรุปผลการวิจัย
1. สรุปข้ อมูลด้ านลักษณะประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 54.40
มีอายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 41.30 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 54.10 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ร้อยละ 59.10 และมีตาํ แหน่งเป็ นข้าราชการ ร้อยละ 55.90
2. สรุ ปพฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ใช้สื่อสังคมประเภท Line
ร้อ ยละ 53.10 รองลงมา คือ Facebook ร้อยละ 34.70 มีความถี่ในการใช้สื่อสังคมทุกวัน ร้อยละ 86.60
ใช้สื่อสังคมที่บา้ น หรื อหอพัก ร้อยละ 62.20 รองลงมา คือ ที่ทาํ งาน ร้อยละ 33.80 ใช้สื่อสังคมเพื่อ
ติดต่อ กับเพื่อ น ร้อ ยละ 53.40 รองลงมา คือ ผูร้ ่ วมงาน ร้อยละ 28.10 และมีค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อ
สังคมโดยเฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 301-600 บาท ร้อยละ 45.30 รองลงมา คือ 601-900 บาท ร้อยละ
24.70
3. สรุปความพึงพอใจจากการใช้ สื่อสั งคม
ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.16 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มีความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคมจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) มากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 9.05 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคมจากคอมพิวเตอร์พกพา (Note Book)
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.67
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ด้านรู ปแบบของเนื้ อ หา ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.67 เมื่อ แยกพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในเนื้อหาของสื่ อสังคมรู ปแบบรู ปภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
7.96 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในเนื้อหาของสื่อสังคมรู ปแบบวีดิโอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.83
ด้านลักษณะของเนื้ อ หา ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.00 เมื่อ แยกพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคมเพือ่ การสนทนา ติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยน
ความเห็นในการทํางานมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.25 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในการใช้สื่อ
สังคมเพือ่ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ศึกษา และเพิม่ พูนความรู ้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.22
4. สรุ ปประสิ ทธิผลในการทํางานจากการใช้ สื่อสั งคม พบว่า ประสิ ทธิผลในการทํางานโดย
การใช้สื่อ สังคมของกลุ่ม ตัว อย่า งโดยรวมมีค่า เฉลี่ย เท่า กับ 8.05 เมื่อ แยกพิจ ารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า สื่ อ สังคมมีความหลากหลาย สะดวก รวดเร็ วในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.25 รองลงมา คือ ช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 8.18
5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยด้านลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และประเภทตําแหน่ ง
ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิ ทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงาน
แตกต่างกัน
ปั จ จัย ด้า นพฤติก รรมการใช้สื่ อ สัง คม ได้แ ก่ สื่ อ สัง คมที่ใ ช้ สถานที่ที่ใ ช้ และบุค คลที่
ติด ต่อ ที ่แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ ประสิท ธิผ ลในการทํา งานโดยการใช้สื่ อ สัง คมเพื ่อ ประกอบการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ยกเว้น ความถี่ในการใช้ และค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อสังคมโดยเฉลี่ยต่อ เดือน
ไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงาน
ปั จจัยความพึงพอใจจากการใช้สื่อสังคม ได้แก่ ด้านรู ปแบบของเนื้อหา และลักษณะของเนื้ อหา
มีความสัมพันธ์ ต่อประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงาน ยกเว้น ด้าน
อุปกรณ์ที่ใช้ไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรกรมบัญชีกลางส่ วนกลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุคูณ (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), ความพึงพอใจด้านลักษณะของเนื้อหา, ด้านอุปกรณ์ที่ใช้, ด้านรู ปแบบของเนื้อหา

ANOVAb
Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

333.315
179.942
546.257

3
316
319

122.105
0.569

214.432

0.000a

1 Regression
Residual
Total

a. Predictors: (Constant), ความพึงพอใจด้านลักษณะของเนื้อหา, ด้านอุปกรณ์ที่ใช้, ด้านรู ปแบบของเนื้อหา
b. Dependent Variable: ประสิ ทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคม

Coefficientsa
ความพึงพอใจจาก
การใช้ส่ือสังคม
1 (ค่าคงที่)
ด้านอุปกรณ์ที่ใช้
ด้านรู ปแบบของเนื้อหา
ด้านลักษณะของเนื้อหา

สัมประสิทธิ์
การถดถอย

Collinearity Statistics

(Beta)

t

Sig.

Tolerance

VIF

0.015
0.207
0.662

2.801
0.405
4.606
15.380

0.005
0.686
0.000
0.000

0.751
0.516
0.563

1.332
1.938
1.775

a. Dependent Variable: ประสิ ทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคม
* นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะ เพศ
ประชากร
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ประเภทตําแหน่ง
ปั จจัยด้าพฤติกรรม สื่อสังคมที่ใช้
การใช้ส่ือสังคม
ความถี่ในการใช้
สถานที่ที่ใช้
บุคคลที่ติดต่อ
ค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อสังคมโดยเฉลี่ยต่อ
เดือน
ปั จจัยความพึพอใจ ด้านอุปกรณ์ที่ใช้
จากการใช้สื่อ
ด้านรู ปแบบของเนื้อหา
สังคม
ด้านลักษณะของเนื้อหา

สถิติ
t-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test

Sig. * ผลลัพธ์ **
0.415
2
0.355
2
0.621
2
0.176
2
0.564
2
0.012
1
0.412
2
0.020
1
0.025
1
0.315
2

MRA
MRA
MRA

0.686
0.000
0.000

หมายเหตุ: 1. ค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *
2. ผลลัพธ์ ** 1 หมายถึง สอดคล้องหรื อยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
2 หมายถึง ไม่สอดคล้องหรื อปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

2
1
1
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ข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติจริง
จากผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยด้านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกรมบัญชี กลาง
ส่วนกลาง ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปฏิบตั ิจริ ง ดังต่อไปนี้
1. ส่ วนราชการควรมี การสํารวจคุ ณลักษณะที่เหมาะสมในการใช้งานของสื่ อสังคมแต่ละ
ประเภท เพื่อ นํามากํา หนดแนวทางการใช้ง านสื่ อ สัง คมเพื่อ ประกอบการทํา งานให้เ หมาะสม
เนื่ องจากพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมในด้านสื่ อสังคมที่ใช้ มีนัยสําคัญต่อประสิ ทธิผลในการทํางาน
โดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงาน แสดงว่า การใช้งานสื่ อสังคมที่แตกต่างกันทําให้
ประสิ ทธิผลในการทํางานแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ควรมีการกําหนดนโยบาย หรื อแนวทางปฏิบตั ิที่
เจนชัดว่า จะให้บุคลากรนําสื่อสังคมประเภทใด มาใช้กบั งานประเภทใด เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไป
ในแนวทางเดียวกัน
2. ส่ วนราชการควรผ่อนคลายกฎระเบียบอันเป็ นอุ ปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
เนื่องจากพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมในด้านสถานที่ที่ใช้ มีนยั สําคัญต่อประสิทธิผลในการทํางานโดย
การใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงาน ดังนั้น จึงควรอนุญาตให้บุคลากรสามารถนํางานไปทํา
ที่บา้ น หรื อสถานที่ที่ใช้งานสะดวกได้ โดยอาศัยเครื่ องมือหรื อช่องทางในการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคม
ที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมอยูใ่ นปั จจุบนั ช่วยในการส่ งเอกสาร หรื อไฟล์งานระหว่างกัน เช่น ผ่านทาง Line
หรื อ Facebook เป็ นต้น อันเป็ นการอํานวยความสะดวก รวดเร็ วในการปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับวิถี
ชีวติ ของคนในยุคปั จจุบนั และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ราชการ
3. ส่ วนราชการควรให้การส่ งเสริ มและสนับสนุ นบุคลากรในการใช้งานสื่ อ สังคมอย่า ง
สร้างสรรค์ เนื่องจากพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมในด้านบุคคลที่ติดต่อ มีนยั สําคัญต่อประสิทธิ ผลใน
การทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงาน แสดงว่า บุคคลที่ติดต่อมีส่วนสําคัญที่ทาํ
ให้บุคลากรมีประสิ ทธิ ผลในการทํางานเพิม่ มากขึ้น ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะบุค ลากรใช้สื่ อ สัง คมใน
การติด ต่อ กับ เพื่อ น หรื อ เพื่อ นร่ ว มงาน เพื่อ ปรึ ก ษาหารื อ เกี่ ย วกับ การปฏิบตั งิ าน ซึ่ งถือได้ว่าเป็ น
แหล่งความรู ้ที่สาํ คัญขั้นปฐมภูมิ โดยเฉพาะหากบุคลากรใช้ติดต่อกับผูร้ ู ้หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบตั ิ
ย่อมเกิดประโยชน์เป็ นอย่างสู งต่อองค์กร เพราะความรู ้ฝังลึก (tacit knowledge) เป็ นความรู ้ที่มีคุณค่า
และถือเป็ นทรัพย์สินที่สาํ คัญขององค์กรอย่างหนึ่ ง ในขณะที่สื่อสังคมช่วยสร้างสัมพันธภาพทีด่ ี
ให้กบั ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกันได้ ดังนั้น จึงควรส่งเสริ มบุคลากรให้มีการติดต่อสื่อสารกันผ่านทางสื่ อ
สังคม เช่น มีการตั้งกลุ่ม Line หรื อ Facebook เพื่อ เป็ นช่ อ งทางในการแลกเปลี่ ย นความคิดเห็น
ระหว่า งกัน ให้คาํ ปรึ กษา แนะนําในเรื่ อ งของการทํางาน และเป็ นช่องทางสําคัญในการถ่ายทอด
องค์ความรู ้ (knowledge sharing) ระหว่างบุคลากร
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4. ส่ วนราชการควรคํานึ งถึงรู ปแบบของเนื้ อ หาที่เผยแพร่ หรื อนําเสนอ เนื่ องจากความพึง
พอใจจากการใช้สื่ อ สังคมในด้า นรู ป แบบของเนื้ อ หา มีนัยสําคัญต่อ ประสิ ท ธิ ผลในการทํา งาน
โดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบ การปฏิบตั ิงาน จึงควรนําเสนอเนื้ อหาผ่านสื่ อสังคมในรู ปแบบ
รู ป ภาพ โดยเฉพาะการนํา เสนอแบบ Infographic ซึ่ งย่อมาจาก Information Graphic คือ ภาพหรื อ
กราฟิ ก ซึ่ งบ่งชี้ ถึงข้อมู ลไม่ ว่าจะเป็ นสถิ ติ ความรู ้ ตัวเลขฯลฯ เรี ยกว่า เป็ นการย่นย่อข้อมู ลเพื่อให้
ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่ งเหมาะสําหรับผูค้ นในยุคไอทีที่ ตอ้ งการเข้าถึ ง ข้อ มูล
ซับซ้อ นมหาศาลในเวลาอันจํากัด (เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบ และจดจําภาพสวยๆ ได้มากกว่าการ
อ่า น) และในปั จ จุบ นั กํา ลัง เป็ น ที ่นิย มในโลกของ Social Network ประโยชน์แ ละพลัง ของ
Infographic มีอ ยูม่ ากมาย เพราะด้วยแผนภาพสวยๆ สามารถทําให้คนทัว่ ไปสามารถเข้าถึง เข้าใจ
ข้อมูลปริ มาณมากๆ ด้วยแผนภาพเพียงภาพเดียวเท่านั้น ด้วยข้อ มูล ที่ถูกคัดกรองมาเป็ นอย่างดี ทํา
ให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ง่าย เป็ นวิธีการนําเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถหยิบยกเรื่ องราวเล็กๆ ไป
จนถึงเรื่ องราวใหญ่โตมานําเสนอในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปั จจุบนั
5. ส่ วนราชการควรคํานึ งถึงลักษณะของเนื้ อหาที่เผยแพร่ หรื อนําเสนอ เนื่ องจากความพึง
พอใจจากการใช้สื่อ สังคมในด้านลัก ษณะของเนื้ อ หา มีนัยสําคัญต่อ ประสิ ทธิ ผลในการทํา งาน
โดยการใช้สื่อ สังคมเพื่อ ประกอบ การปฏิบตั ิงาน จึงควรให้ความสําคัญกับลักษณะของเนื้ อหาที่
เผยแพร่ หรื อนําเสนอในลักษณะเป็ นการให้ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู ้ และเพิม่ พูนความรู ้แก่บุคลากร
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ปัจจัยด้ านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจทีม่ ผี ลต่ อประสิ ทธิผลในการ
ทํางาน โดยการใช้ สื่อสั งคมเพื่อประกอบการปฏิบัติงาน:
กรณีศึกษาบริษัท ชัชวาลย์ -รอยัล แฮลโคนิ่ง จํากัด
(FACTORS ON DEMOGRAPHIC, BEHAVIORS AND SATISFACTION
AFFECTING WORK EFFECTIVENESS BY APPLYING SOCIAL MEDIA
FOR WORK: THE CASE STUDY OF CHUCHAWAL-ROYAL HASKONING
COMPANY LIMITED)
นคริ นทร์ โตเล็ก1

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

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านลักษณะประชากร
(2) ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม (3) ศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจที่มี
ผลต่อประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบ การปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั
ชัชวาลย์-รอยัล แฮลโคนิ่ง จํากัด ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ บุคลากรบริ ษทั ชัชวาลย์-รอยัล แฮลโคนิ่ ง
จํากัด โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 124 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test Ftest และ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพ
โสด การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี และมี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นตํ่า กว่า หรื อ เท่ า กับ 25,000 บาท มี
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมประเภท Line ใช้สื่อสังคมทุกวัน ใช้ที่บา้ นหรื อหอพัก ใช้เพื่อติดต่อกับ
เพื่อน และมีค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อสังคมโดยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 301-600 บาท โดยความพึง
พอใจจากการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านอุปกรณ์ ที่ ใช้
จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (smart phone) ด้านรู ปแบบของเนื้ อหาพึงพอใจเนื้ อ หาแบบวีดิโอ และสติก
เกอร์ และด้านลักษณะของเนื้ อหามีความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคมเพื่อการรับรู ้ขอ้ มูล ข่าวสาร
ศึกษา และเพิม่ พูนความรู ้ สําหรับประสิทธิผลในการทํางานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสิทธิผลใน
การทํางานเนื่ องจากสื่ อสังคมมีความหลากหลาย สะดวก รวดเร็ วในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของ
องค์กร
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program รุ่ น 2/1 กลุ่ม 4) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิ ทธิผลในการทํางานโดยการ
ใช้สื่อ สังคมเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้สื่อ สังคม ได้แก่
สถานที่ที่ใช้ และบุคคลที่ติดต่อที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคม
เพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ยกเว้น สื่อสังคมที่ใช้ ความถี่ในการใช้ และค่าใช้จ่ายในการ
ใช้สื่ อ สัง คมโดยเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นไม่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการทํา งานโดยการใช้สื่ อ สั ง คมเพื่ อ
ประกอบการปฏิบตั ิงาน ในขณะที่ปัจจัยความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านรู ปแบบของเนื้อหา และลักษณะ
ของเนื้ อ หามี ความสัม พัน ธ์ต่อ ประสิ ทธิ ผลในการทํางานโดยการใช้สื่อ สังคมเพื่อ ประกอบการ
ปฏิบตั ิงาน ยกเว้น ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อ
สังคมเพื่อ ประกอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษ ัท ชัชวาลย์- รอยัล แฮลโคนิ่ ง จํากัด อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : สื่อสังคม, ประสิทธิผล, บริ ษทั ชัชวาลย์-รอยัล แฮลโคนิ่ง จํากัด

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 ChuchawalRoyal Haskoning Company Limited. The population was selected from personnel of ChuchawalRoyal 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

ปั จจุบนั โลกได้กา้ วเข้าสู่ ยคุ ดิจิตอล สื่ อสังคม หรื อ Social Media ได้เข้ามามีบทบาทในการ
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศไทยเป็ นอย่า งมาก เนื่ อ งด้ว ยการพัฒ นาอย่า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทต่างๆ เช่ น โทรศัพท์มื อ ถื อ (Smart Phone) คอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Laptop)
แท็บเล็ต (Tablet) และแอปพลิเคชั่น(Application) บนโทรศัพท์มือ ถือ อี กทั้งการเจริ ญเติบโตของ
โครงสร้างพื้นฐาน และการเข้าถึ งอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ต ทั้งจาก
ภายในที่อ ยู่อ าศัย และผ่านทางเครื่ อ งมือสื่ อสารพกพาต่างๆ ภายในประเทศ มี อ ัตราเพิ่ม ขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว จึ ง ทํา ให้ส ามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารได้ร วดเร็ ว มากยิ่ง ขึ้ น และทํา ให้ผูค้ นสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย อีกทั้งพฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เมื่อ
เทียบกับพฤติกรรมในอดีต และสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้ง ผูค้ นมีการใช้ชีวิตอย่างเร่ งรี บ
การสื่ อสารข้อมูลด้วยรู ปแบบเก่าๆ อาจไม่สามารถรองรับความต้องการการสื่ อสารข้อมูลของผูค้ น
ในปั จจุบนั ได้ สื่ อ สังคมจึงเป็ นหนึ่ งในทางเลื อ กของการสื่ อ สารข้อมูล ในรู ปแบบใหม่ ที่มีการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เหมาะสําหรับผูค้ นในโลกปั จจุบนั และโลกอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่
การใช้สื่อสังคมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรื อสมาร์ทโฟน
สื่อสังคม เป็ นการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครื อข่ายรู ปแบบใหม่ที่ผคู ้ นสามารถทําความรู ้จกั
กันร่ วมแบ่งปั นข้อ มู ล ข่าวสาร แสดงความคิดเห็ น แลกเปลี่ ยนข้อ มู ล ทํากิ จกรรมต่างๆ บนโลก
อินเทอร์เน็ตเป็ นจํานวนมาก และสามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทําความรู ้จกั กัน สื่อสารถึงกันได้ เกิดเป็ น
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลช่องทางใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่ มพัฒนามาตั้งแต่ยงั ไม่รู้จกั กัน
มาก่อน จนพัฒนากลายมาเป็ นเพื่อนในเวลาต่อมา ดังนั้น การใช้บริ การสื่ อสังคมนี้ จะมีกลุ่มผูใ้ ช้ที่
หลากหลายตามลักษณะประชากร เช่น เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน รวมถึงผูใ้ ช้จะ
เลือกใช้สื่อสังคมตามพฤติกรรมที่ตรงกับตนเอง เช่น Facebook Twitter Instagram Line WhatsApp
และ Youtube เป็ นต้น ให้ตรงกับความพึงพอใจตามที่ตอ้ งการ เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้เอง ปั จจุบนั
สื่ อสังคมแม้จะเพิ่งเกิดขึ้นมาในโลกออนไลน์ได้ไม่นาน แต่ดว้ ยความที่เป็ นสื่ อสมัยใหม่ และยังมี
อานุ ภาพที่ทาํ ให้โลกแคบลง ผูค้ นทัว่ โลกห่ างไกลกันข้ามทวีปก็สามารถเห็นหน้า หรื อพูดคุยกันได้
ไม่ยาก (Real-Time Communication) ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้สื่อชนิดนี้สามารถสร้างความนิ ยมจนมียอด
ผูใ้ ช้บริ การจํานวนมาก ถือว่าเป็ นนวัตกรรมที่เปลี่ยนรู ปแบบการสื่อสารในยุคปั จจุบนั
ปั จจุบนั หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมเพือ่ อํานวยความสะดวก
ในการทํางานด้านต่างๆ ไม่ ว่าเป็ นการแลกเปลี่ยนข้อ มูล การค้นคว้าหาข้อมูล การรับ-ส่ งงานใน
องค์กรหรื อระหว่างบุคคล การพูดคุยสนทนา การสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สื่ อสังคม จึงเป็ น
ช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายใน และภายนอกองค์กรได้ ถ้าหากบุคลากรในองค์กร
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มีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้งานสื่อสังคมจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประสิ ทธิ ผลใน
การทํางานให้แก่พนักงานในองค์กรเป็ นอย่างมาก ในทางกลับกัน หากพบว่า บุคลากรในองค์กรไม่มี
ความรู ้ ความเข้าใจในการใช้งานแล้ว อาจเกิดปั ญหาที่ตามมา เช่น การสนใจในการเข้าใช้สื่อสังคม
จนขาดความเอาใจใส่ ในการทํางาน ทําให้ประสิ ทธิผลในการทํางานลดลง การใส่ ขอ้ มูลในเชิงไม่
สร้างสรรค์ แทนที่จะเป็ นการพัฒนาองค์กร กลับกลายเป็ นปั ญหาภายในหน่วยงาน ทําให้สิ้นเปลือง
ทรัพยากร และอาจต้องใช้งบประมาณอย่างมหาศาลในการแก้ปัญหา อีกทั้งข้อจํากัดของสื่อสังคมที่
ต้องคํานึ งถึงประเภทขององค์กรว่าจะสามารถสื่ อสารด้วยสื่ อสังคมไปยังกลุ่มเป้ าหมายขององค์กร
ตนเองได้หรื อไม่ อย่างไร
จากที่กล่ าวมาข้างต้น บริ ษทั ชัชวาลย์-รอยัล แฮลโคนิ่ ง จํากัด ซึ่ งดําเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับที่
ปรึ ก ษา ออกแบบ วิศ วกร และผูจ้ ัด การโครงการ รวมความเชี่ ย วชาญระดับ โลก ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ของพนักงาน ให้คาํ ปรึ กษาด้านวิศวกรรม และบูรณาการบริ การที่ได้มาตรฐานสากล
บริ ษทั ได้มีการนําสื่อสังคมมาใช้ในการทํางานมากขึ้น เพือ่ ให้เกิดประสิทธิผลในการทํางาน และให้
บุคลากรทุกคนในองค์กรใช้สื่อสังคมให้เกิดประโยชน์ และนําไปสู่ การพัฒนาให้เกิดประสิ ทธิ ผล
เพิม่ มากขึ้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษา “ปั จจัยด้านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่
มีผลต่อประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงาน: กรณี ศึกษาบริ ษทั
ชัชวาลย์-รอยัล แฮลโคนิ่ ง จํากัด” เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการใช้สื่อสังคมที่มีลกั ษณะประชากรที่
แตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทราบถึงพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมเพือ่ ตอบสนองความต้องการในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รวมทั้ง ความพึงพอใจใน
การใช้งานสื่ อสังคม เพื่อเป็ นแนวทางประกอบการตัดสิ นใจขององค์กรสําหรับการวางแผนในการ
เลื อ กใช้สื่ อ สัง คมให้มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด นํา ไปประยุก ต์ใ ช้กับ การทํางานขององค์กรได้ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั และอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านลักษณะประชากรที่มีผลต่อ ประสิ ทธิ ผลในการ
ทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั ชัชวาลย์-รอยัล แฮลโค
นิ่ง จํากัด
2. เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้สื่อ สังคมที่มี ผลต่อ ประสิ ทธิ ผลในการ
ทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั ชัชวาลย์-รอยัล แฮลโค
นิ่ง จํากัด
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้
สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั ชัชวาลย์-รอยัล แฮลโคนิ่ง จํากัด
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยด้านลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อ เดื อ นที่แตกต่างกันมี ผลต่อ ประสิ ท ธิ ผลในการทํา งานโดยการใช้สื่อ สังคมเพื่อ ประกอบการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม ได้แก่ สื่อสังคมที่ใช้ ความถี่ในการใช้ สถานที่ที่ใช้
บุคคลที่ติดต่อ และค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อสังคมโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิผล
ในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
3. ปั จจัยความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ ด้านรู ปแบบของเนื้ อหา และด้านลักษณะ
ของเนื้ อ หามี ความ สัม พันธ์ต่อ ประสิ ทธิ ผลในการทํางานโดยการใช้สื่อ สังคมเพื่อ ประกอบการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั ชัชวาลย์-รอยัล แฮลโคนิ่ง จํากัด
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั นี้ คาดว่าสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มความพึงพอใจ และ
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมที่มีผลต่อประสิทธิผลการทํางานของบุคลากรบริ ษทั ชัชวาลย์-รอยัล แฮล
โคนิ่ ง จํากัด ซึ่ งสามารถนําแนวทางต่างๆ ไปพัฒนา และปรับปรุ งให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลที่ดีในการ
ทํางาน นําไปประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
2. ผลการวิจยั นี้ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูบ้ งั คับบัญชาสามารถนําไปประกอบ การ
พิจารณาวางแผนพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการทํางานของบุคลากรบริ ษทั ชัชวาลย์-รอยัล แฮลโคนิ่ ง
จํากัด รวมทั้ง ปรับปรุ งแนวทางการบริ หารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย
3. ผลการวิจ ัย นี้ คาดว่าจะเป็ นข้อ มู ล ให้แ ก่ ห น่ ว ยงานทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ ส นใจถึ ง
พฤติกรรมการใช้สื่อ สังคมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นกิ จกรรมตามที่ตอ้ งการ และ
สามารถนําผลวิจยั ในครั้งนี้ไปศึกษาค้นคว้าต่อเนื่องได้
4. ผลการวิจ ัย นี้ คาดว่า จะเป็ นข้อ มู ล สํา คัญ ในการกํา หนดนโยบาย หรื อ กฎระเบี ย บที่
เกี่ ยวข้อ งกับการใช้สื่อ สังคมให้แก่ บริ ษทั ที่ดาํ เนิ นธุ รกิจเกี่ ยวกับที่ปรึ กษา ออกแบบ วิศวกร และ
ผูจ้ ดั การโครงการได้
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยลักษณะประชากร

ตัวแปรตาม

- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พฤติกรรมการใช้ สอื่ สังคม
- สื่อสังคมที่ใช้
- ความถี่ในการใช้
- สถานที่ที่ใช้
- บุคคลที่ติดต่อ
- ค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อสังคมโดยเฉลี่ยต่อเดือน

ประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้
สือ่ สังคมเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงาน

ความพึงพอใจจากการใช้ สอื่ สังคม
- ด้านอุปกรณ์ที่ใช้
- ด้านรู ปแบบของเนื้อหา
- ด้านลักษณะของเนื้อหา
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้านลักษณะประชากร พฤติกรรม
และความพึง พอใจที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการทํา งานโดยการใช้สื่ อ สัง คมเพื่อ ประกอบการ
ปฏิบตั ิงาน: กรณี ศึกษาบริ ษทั ชัชวาลย์-รอยัล แฮลโคนิ่ง จํากัด ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญต่างๆ ได้แก่
Kaplan และ Haenlein (2010) ได้ให้คาํ จํากัดความของสื่อสังคม ว่าคือ กลุ่มแอพพลิเคชัน่ บน
อินเทอร์เน็ตที่มีการสร้างบนระบบความคิดอันเป็ นรากฐานที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดทางสังคม
และเทคโนโลยี เช่น Facebook, Twitter, YouTube และ Wiki เป็ นต้น
ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2556) ได้บ ัญ ญัติ ศ ัพ ท์ Social Media ไว้ว่า ปั จ จุ บ ัน การสื่ อ สารของ
มนุษย์ได้รับการพัฒนาให้สื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ ว อันเป็ นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษย์มากขึ้น สื่ อชนิ ดหนึ่ งที่ผใู ้ ช้สามารถมี
ส่ วนร่ วมสร้าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ คือ Social Media คํานี้
คณะกรรมการจัดทําพจนานุ กรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน
บัญญัติศพั ท์วา่ สื่อสังคม หรื อที่คนทัว่ ไปเรี ยกว่า สื่อออนไลน์ หรื อสื่อสังคมออนไลน์ ในทางเทคนิค
สื่อสังคม จะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหนึ่งที่ทาํ งานโดยใช้พ้นื ฐานและเทคโนโลยีของเว็บตั้งแต่รุ่น 2.
๐ เช่น บีโบ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่างๆ ในทางธุรกิจเรี ยก สื่ อ
สังคม ว่า สื่ อ ที่ผูบ้ ริ โภคสร้างขึ้น (Consumer-Generated Media หรื อ CGM) สําหรับกลุ่ มบุคคลผู ้
ติดต่อสื่ อสารกันโดยผ่านสื่ อสังคม ซึ่ งนอกจากจะส่ งข่าวสารข้อมูลแลกเปลี่ยนกันแล้ว ยังอาจทํา
กิ จกรรมที่สนใจร่ วมกันด้วย กลุ่ มบุคคลที่ติดต่อ สื่ อ สารกันโดยผ่านสื่ อสังคมดังกล่าว คือ Social
Network ซึ่ งคณะกรรมการจัด ทํา พจนานุ ก รมศัพ ท์ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยีส ารสนเทศ
บัญญัติศพั ท์ Social Network ว่า เครื อข่ายสังคม ในเครื อข่ายสังคม กลุ่ม “เพือ่ น” หรื อ “ผูต้ ิดต่อกัน”
จะต้องแนะนําตนเองอย่างสั้นๆ โดยทัว่ ไปซอฟต์แวร์ที่ให้บริ การเครื อข่ายสังคมจะเปิ ดโอกาสให้
กลุ่มเพื่อนๆ วิพากษ์วิจารณ์กนั เองได้ ส่ งข้อความส่ วนตัว และเข้าไปอ่านข้อความของเพื่อนๆ ใน
กลุ่มได้ ซอฟต์แวร์บางประเภทจะสามารถให้เพื่อนๆ เพิ่มเสี ยง และภาพเคลื่อนไหวลงในประวัติ
ของตนได้ดว้ ย นอกจากนี้ เพื่อนบางคนก็อาจจะสร้างโปรแกรมย่อยๆ ขึ้นมาให้ใช้ร่วมกันได้ เช่น
เล่นเกม ถามปั ญหา หรื อปรับแต่งรู ปภาพ ทําให้บางคนมีผสู ้ มัครเข้ามาเป็ นเพือ่ นด้วยมากมาย
โดยสรุ ป สื่อสังคม หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็ นสื่อกลางที่ให้บุคคลทัว่ ไปมีส่วนร่ วม
สร้าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram,
Line, WhatsApp, YouTube, Blog, Wiki และอื่นๆ เป็ นต้น
วิธีการที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิผลของงาน (สี มา สี มานันท์, 2522 อ้างถึ งใน นพพร
เจริ ญสุข 2540, 28) มี 4 วิธี คือ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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1. วิธีการจดบันทึกปริ มาณงาน ใช้กบั งานประจําที่ทาํ ตามแบบแผนซํ้าๆ กัน
2. การใช้ม าตรประเมิ น ค่ า ซึ่ งจะกํา หนดรายการที่ ต ้อ งการจะประเมิ นเอาไว้แ ล้ว ให้ผู ้
ประเมินจําแนกคุณลักษณะของสิ่งที่ตอ้ งการประเมิน ว่ามีลกั ษณะนั้นๆ มากน้อยเพียงใด
3. การตรวจสอบ (Check list) ผูป้ ระเมินตอบคําถามเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งที่ประเมิน โดย
เขียนเครื่ องหมายลงในช่องคําตอบที่เตรี ยมไว้แล้วว่า สิ่ งที่ประเมินนั้น มีคุณลักษณะนั้นหรื อไม่ ซึ่ ง
เป็ นวิธีที่ใกล้เคียงกับวิธีที่ 2
4. วิธีเปรี ยบเทียบสิ่ งที่ตอ้ งการประเมินทีละคู่ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หรื อผลงาน แล้ว
ตัดสินทีละคู่วา่ กลุ่มไหนดีกว่ากัน ทํากันจนครบ แล้วรวมคะแนนจัดลําดับ
วิธีการที่กล่าวมาข้างต้นนี้ วิธีที่มีผนู ้ ิยมใช้กนั มากที่สุด คือ การใช้มาตรประเมินค่า
Cherrington (1994) กล่าวว่า การวัดสัมฤทธิผล หรื อความสําเร็จในการทํางาน (Success) ให้พจิ ารณา
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่
1. คุณภาพของงานที่ได้ทาํ (Quantity of Work) ได้แก่ ความสําเร็จในการทํางาน
2. ปริ มาณงานที่ได้ทาํ (Quantity of Work)
3. การพัฒ นาคุ ณ ภาพส่ ว นบุ คคล (Personality Quality Development) ได้แ ก่ การมี ค วาม
รั บ ผิด ชอบ การมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม มี ส ติ ปั ญ ญา เฉลี ย วฉลาด การพัฒ นา ความสามารถ ทัก ษะ มี
บุคลิกภาพ และมีความสามารถในการพูดคุย
4. การพัฒนาการจัดการบริ หาร (Improvement in Performance of Administration) คือ การ
เป็ นผูน้ าํ ที่ดีของกลุ่มของตนเอง ความใส่ ใจในการดําเนินงานของผูร้ ่ วมทีมงาน การสนับสนุ น และ
การช่วยแก้ปัญหา
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเชื่อมัน่ 30 ชุดแล้ว เก็บข้อมูลกับ
บุคลากรบริ ษทั ชัชวาลย์-รอยัล แฮลโคนิ่ ง จํากัด จํานวน 124 คน และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-Test และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA)
สรุปผลการวิจัย
1. สรุ ป ข้ อมู ลด้ านลักษณะประชากร พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อ ยละ
50.80 มี อ ายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อ ยละ 52.04 มี สถานภาพโสด ร้อ ยละ 67.70 จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 63.70 และมีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท ร้อยละ 30.60
2. สรุ ปพฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ใช้สื่อสังคมประเภท Line
ร้อยละ 54.00 รองลงมา คือ Facebook ร้อยละ 38.70 มีความถี่ในการใช้สื่อสังคมทุกวัน ร้อยละ 93.50
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ใช้สื่อสังคมที่บา้ น หรื อหอพัก ร้อยละ 62.90 รองลงมา คือ ที่ทาํ งาน ร้อยละ 29.00 ใช้สื่อสังคมเพือ่
ติดต่อกับเพื่อน ร้อยละ 58.90 รองลงมา คือ ผูร้ ่ วมงาน ร้อยละ 25.80 และมีค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อ
สังคมโดยเฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 301-600 บาท ร้อยละ 36.30 รองลงมา คือ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 300
บาท ร้อยละ 25.00
3. สรุปความพึงพอใจจากการใช้ สื่อสั งคม
ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.89 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มีความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคมจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) มากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 8.78 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในการจากแท็บเล็ต (Tablet) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.42
ด้านรู ปแบบของเนื้ อหา ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.44 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มีความพึงพอใจในเนื้อหาของสื่อสังคมรู ปแบบวีดิโอ และสติกเกอร์มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
7.61 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในเนื้อหาของสื่อสังคมรู ปแบบรู ปภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.57
ด้านลักษณะของเนื้ อหา ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.55 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มีความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคมเพื่อการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ศึกษา และเพิ่มพูนความรู ้มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.72 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคมเพื่อการทํางานร่ วมกัน
และบริ หารองค์ความรู ้ขององค์กร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.66
4. สรุ ปประสิ ทธิผลในการทํางานจากการใช้ สื่อสั งคม พบว่า ประสิ ทธิผลในการทํางานโดย
การใช้สื่อสังคมของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.72 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
สื่ อสังคมมีความหลากหลาย สะดวก รวดเร็ วในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.00 รองลงมา คือ สามารถติดตามความคืบหน้าในการทํางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.80
5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยด้านลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ นที่แตกต่างกันไม่ มี ผลต่อ ประสิ ท ธิ ผลในการทํา งานโดยการใช้สื่อ สัง คมเพื่อ ประกอบการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม ได้แก่ สถานที่ที่ใช้ และบุคคลที่ติดต่อที่แตกต่างกันมี
ผลต่อประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ยกเว้น
สื่ อ สังคมที่ใช้ ความถี่ ในการใช้ และค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อ สังคมโดยเฉลี่ ยต่อ เดื อ นไม่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงาน
ปั จจัยความพึงพอใจจากการใช้สื่อสังคม ได้แก่ ด้านรู ปแบบของเนื้ อหา และลักษณะของ
เนื้อหามีความสัมพันธ์ ต่อประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงาน
ยกเว้น ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ไม่มีความสัม พันธ์ต่อประสิ ทธิ ผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพื่อ
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ประกอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั ชัชวาลย์-รอยัล แฮลโคนิ่ ง จํากัด อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุคูณ (MRA)

Model Summary

Model
1

R
0.776a

R square
0.603

Adjusted R Square
0.593

Std. Error of the Estimate
0.78501

a. Predictors: (Constant), ความพึงพอใจด้านลักษณะของเนื้อหา, ด้านอุปกรณ์ที่ใช้, ด้านรู ปแบบของเนื้อหา

ANOVAb
Model
1 Regression
Residual
Total

Sum of Squares
112.248
73.950
186.197

df
3
120
123

Mean Square
37.416
0.616

F
60.716

Sig.
0.000a

a. Predictors: (Constant), ความพึงพอใจด้านลักษณะของเนื้อหา, ด้านอุปกรณ์ที่ใช้, ด้านรู ปแบบของเนื้อหา
b. Dependent Variable: ประสิ ทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคม

Coefficientsa
ความพึงพอใจจาก
การใช้ส่ือสังคม
1 (ค่าคงที่)
ด้านอุปกรณ์ที่ใช้
ด้านรู ปแบบของเนื้อหา
ด้านลักษณะของเนื้อหา

สัมประสิทธิ์
การถดถอย
(Beta)
-0.005
0.205
0.626

Collinearity Statistics
t
3.499
-0.083
2.530
8.005

Sig.
0.001
0.934
0.013*
0.000*

Tolerance

VIF

0.798
0.506
0.541

1.253
1.976
1.849

a. Dependent Variable: ประสิ ทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคม
* นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยด้านลักษณะ เพศ
ประชากร
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปั จจัยด้าน
สื่อสังคมที่ใช้
พฤติกรรมการใช้ ความถี่ในการใช้
สื่อสังคม
สถานที่ที่ใช้
บุคคลที่ติดต่อ
ค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อสังคมโดยเฉลี่ยต่อ
เดือน
ปั จจัยความพึง
ด้านอุปกรณ์ที่ใช้
พอใจจากการใช้สื่อ ด้านรู ปแบบของเนื้อหา
ด้านลักษณะของเนื้อหา
สังคม

สถิติ
t-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test

Sig. * ผลลัพธ์ **
0.266
2
0.088
2
0.818
2
0.818
2
0.722
2
0.454
2
0.235
2
0.001
1
0.016
1
0.990
2

MRA
MRA
MRA

0.934
0.013
0.000

2
1
1

หมายเหตุ: 1. ค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *
2. ผลลัพธ์ ** 1 หมายถึง สอดคล้องหรื อยอมรับสมมติฐานทีต่ ้ งั ไว้
2 หมายถึง ไม่สอดคล้องหรื อปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

ข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติจริง
จากผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยด้านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลในการทํา งานโดยการใช้สื่ อ สัง คมเพื่อ ประกอบการปฏิบ ตั ิง าน: กรณี ศึก ษาบริ ษทั
ชัชวาลย์-รอยัล แฮลโคนิ่ ง จํากัด ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ ปฎิบตั ิการจริ ง ดังต่อไปนี้
1. สําหรับผูป้ ระกอบการที่ดาํ เนิ นธุ รกิจเกี่ ยวกับที่ปรึ กษา ออกแบบ วิศวกร และผูจ้ ดั การ
โครงการควรผ่อนคลายกฎระเบียบอันเป็ นอุปสรรคต่อการปฎิบตั ิงานของบุคลากร เนื่องจากพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมในด้านสถานที่ที่ใช้มีนัยสําคัญต่อประสิ ทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพื่อ
ประกอบการปฏิบตั ิงาน ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจึงควรอนุญาตให้บุคลากรของบริ ษทั สามารถนํางาน
ของบริ ษทั ไปทําที่บ ้าน หรื อสถานที่ที่ใช้งานสะดวกได้ โดยอาศัยเครื่ อ งมื อ หรื อ ช่ อ งทางในการ
สื่อสารผ่านสื่อสังคมที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมอยูใ่ นปั จจุบนั ช่วยในการส่งเอกสาร หรื อไฟล์งานระหว่างกัน
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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เช่น ผ่านทาง Line หรื อ Facebook เป็ นต้น อันเป็ นการอํานวยความสะดวก รวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน
สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของคนในยุคปั จจุบนั และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร
2. สําหรับผูป้ ระกอบการควรให้การส่ งเสริ มและสนับสนุ นบุคลากรของบริ ษทั ในการใช้งาน
สื่อสังคมอย่าง สร้างสรรค์ เนื่ องจากพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมในด้านบุคคลที่ติดต่อ มีนัยสําคัญต่อ
ประสิ ทธิ ผลในการทํางานโดยการใช้สื่ อ สัง คมเพื่อ ประกอบการปฏิบ ตั ิง าน แสดงว่า บุค คลที่
ติด ต่อ มี ส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้บุค ลากรของบริ ษ ทั มีประสิ ทธิผลในการทํางานเพิม่ มากขึ้น ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะบุคลากรใช้สื่อสังคมในการติดต่อกับเพื่อน หรื อเพื่อนร่ วมงานเพื่อปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงาน ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นแหล่งความรู ้ที่สาํ คัญขั้นปฐมภูมิ โดยเฉพาะหากบุคลากรของบริ ษทั
ใช้ติดต่อกับผูร้ ู ้หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในงานที่ปฏิบตั ิย่อมเกิ ดประโยชน์เป็ นอย่างสู ง เพราะความรู ้ฝังลึก
(Tacit Knowledge) เป็ นความรู ้ ที่ มี คุ ณ ค่ า และถื อ เป็ นทรั พ ย์สิ น ที่ สํา คัญ ขององค์ก รอย่า งหนึ่ ง
โดยเฉพาะกับ สถานประกอบการที่ดาํ เนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับที่ปรึ กษา ออกแบบ วิศวกร และผูจ้ ดั การ
โครงการที่ไม่สามารถหาได้จากเอกสารทัว่ ๆ ไป ในขณะที่สื่อสังคมช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กบั ผูท้ ี่
มีส่วนเกี่ยวข้องกันได้ ดังนั้น จึงควรส่ งเสริ มบุคลากรของบริ ษทั ให้มีการติดต่อสื่อสารกันผ่านทางสื่อ
สังคม เช่ น มี การตั้งกลุ่ ม Line หรื อ Facebook เพื่อ เป็ นช่ อ งทางในการแลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็ น
ระหว่างกัน ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในเรื่ องของการทํางาน และเป็ นช่องทางสําคัญในการถ่ายทอดองค์
ความรู ้ (Knowledge Sharing) ระหว่างบุคลากรขององค์กร
3. สํา หรั บ ผูป้ ระกอบการหากมี ก ารนํา สื่ อ สัง คมเข้า มาใช้เ พื่อ ประกอบการทํางานควร
คํานึ งถึงรู ปแบบของเนื้ อหาที่เผยแพร่ หรื อนําเสนอ เนื่ องจากความพึงพอใจจากการใช้สื่อสังคมใน
ด้า นรู ป แบบของเนื้ อ หามี นั ย สํา คัญ ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการทํา งานโดยการใช้ สื่ อ สั ง คมเพื่ อ
ประกอบการปฏิบตั ิงาน จึงควรนําเสนอเนื้ อ หาผ่านสื่ อ สังคมในรู ปแบบรู ป ภาพ โดยเฉพาะการ
นําเสนอแบบ Infographic ซึ่ งย่อมาจาก Information Graphic คือ ภาพหรื อกราฟิ ก ซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล
ไม่ว่าจะเป็ นสถิติ ความรู ้ ตัวเลขฯลฯ เรี ยกว่า เป็ นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่
กวาดตามอง ซึ่งเหมาะสําหรับผูค้ นในยุคไอทีทตี่ อ้ งการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจํากัด
(เหตุผลเพราะมนุ ษย์ชอบ และจดจําภาพสวยๆ ได้มากกว่าการอ่าน) และในปั จจุบนั กําลังเป็ นที่นิยม
ในโลกของ Social Network ประโยชน์และพลังของ Infographic มีอยูม่ ากมาย เพราะด้วยแผนภาพ
สวยๆ สามารถทําให้คนทัว่ ไปสามารถเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลปริ มาณมากๆ ด้วยแผนภาพเพียงภาพเดี ยว
เท่านั้น ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็ นอย่างดี ทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ง่าย เป็ นวิธีการนําเสนอข้อมูลเชิง
สร้างสรรค์ ซึ่งสามารถหยิบยกเรื่ องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่ องราวใหญ่โตมานําเสนอในมุมมองที่แปลก
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปั จจุบนั
4. สํา หรั บ ผูป้ ระกอบการหากมี ก ารนํา สื่ อ สัง คมเข้า มาใช้เ พื่อ ประกอบการทํางานควร
คํานึ งถึงลักษณะของเนื้อหาที่เผยแพร่ หรื อนําเสนอ เนื่ องจากความพึงพอใจจากการใช้สื่อสังคมใน
ด้านลักษณะของเนื้อหามีนยั สําคัญต่อประสิ ทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการ
ปฏิบตั ิงาน จึงควรให้ความสําคัญกับลักษณะของเนื้ อหาที่เผยแพร่ หรื อนําเสนอในลักษณะเป็ นการให้
ข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ และเพิม่ พูนความรู ้แก่บุคลากรขององค์กร
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ปัจจัยด้ านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจทีม่ ผี ลต่ อประสิ ทธิผลในการ
ทํางานโดยการใช้ สื่อสั งคมเพื่อประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากร
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (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 สุ วรรณ1

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

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านลักษณะประชากร
(2) ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม (3) ศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจที่มี
ผลต่อประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั
แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ บุคลากรบริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดี
เวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 360 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test F-test และ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท มีพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมประเภท Line ใช้สื่อสังคมทุกวัน ใช้ที่บา้ นหรื อหอพัก ใช้เพื่อติดต่อกับเพือ่ น และมี
ค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อสังคมโดยเฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 301-600 บาท โดยความพึงพอใจจากการ
ใช้ สื่ อ สั ง คมเพื่ อ ประกอบการปฏิ บ ัติ ง านส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจด้ า นอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ จ าก
โทรศัพท์เคลื่ อ นที่ (smart phone) ด้านรู ปแบบของเนื้ อ หาพึงพอใจเนื้ อ หาแบบรู ป ภาพ และด้าน
ลักษณะของเนื้อหามีความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคมเพือ่ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ศึกษา และเพิม่ พูน
ความรู ้ สํา หรั บ ประสิ ท ธิ ผ ลในการทํา งานกลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการทํา งาน
เนื่องจากสื่อสังคมมีความหลากหลาย สะดวก รวดเร็วในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กร

1
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านลักษณะประชากร ได้แก่ ระดับการศึกษา และ
รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการทํา งานโดยการใช้สื่ อ สัง คมเพื่อ
ประกอบการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ยกเว้น เพศ อายุ และสถานภาพไม่มีผลต่อประสิ ทธิผล ในการ
ทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคม ได้แก่ สื่ อสังคมที่ใช้ และบุคคลที่ติดต่อที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิผลในการทํางานโดย
การใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ยกเว้น ความถี่ในการใช้ สถานที่ที่ใช้ และ
ค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อสังคมโดยเฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อประสิ ทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อ
สังคมเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงาน ในขณะที่ปัจจัยความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ รู ปแบบ
ของเนื้อหา และลักษณะของเนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคม
เพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : สื่อสังคม, ประสิทธิผล, บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (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

ปั จจุบนั โลกได้กา้ วเข้าสู่ ยคุ ดิจิตอล สื่ อสังคม หรื อ Social Media ได้เข้ามามีบทบาทในการ
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศไทยเป็ นอย่า งมาก เนื่ อ งด้ว ยการพัฒ นาอย่า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทต่างๆ เช่ น โทรศัพท์มื อ ถื อ (Smart Phone) คอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Laptop)
แท็บเล็ต (Tablet) และแอปพลิเคชั่น(Application) บนโทรศัพท์มือ ถือ อี กทั้งการเจริ ญเติบโตของ
โครงสร้างพื้นฐาน และการเข้าถึ งอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ต ทั้งจาก
ภายในที่อ ยู่อ าศัย และผ่านทางเครื่ อ งมือสื่ อสารพกพาต่างๆ ภายในประเทศ มี อ ัตราเพิ่ม ขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว จึ ง ทํา ให้ส ามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารได้ร วดเร็ ว มากยิ่ง ขึ้ น และทํา ให้ผูค้ นสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย อีกทั้งพฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เมื่อ
เทียบกับพฤติกรรมในอดีต และสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งผูค้ นมีการใช้ชีวิตอย่างเร่ งรี บ
การสื่ อสารข้อมูลด้วยรู ปแบบเก่าๆ อาจไม่สามารถรองรับความต้องการการสื่ อสารข้อมูลของผูค้ น
ในปั จจุบนั ได้ สื่ อ สังคมจึงเป็ นหนึ่ งในทางเลื อ กของการสื่ อ สารข้อมูล ในรู ปแบบใหม่ ที่มีการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เหมาะสําหรับผูค้ นในโลกปั จจุบนั และโลกอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่
การใช้สื่อสังคมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรื อสมาร์ทโฟน
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สื่อสังคม เป็ นการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครื อข่ายรู ปแบบใหม่ที่ผคู ้ นสามารถทําความรู ้จกั
กันร่ วมแบ่งปั นข้อ มู ล ข่าวสาร แสดงความคิดเห็ น แลกเปลี่ ยนข้อ มู ล ทํากิ จกรรมต่างๆ บนโลก
อินเทอร์เน็ตเป็ นจํานวนมาก และสามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทําความรู ้จกั กัน สื่อสารถึงกันได้ เกิดเป็ น
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลช่องทางใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่ มพัฒนา มาตั้งแต่ยงั ไม่รู้จกั กัน
มาก่อน จนพัฒนากลายมาเป็ นเพื่อนในเวลาต่อมา ดังนั้น การใช้บริ การสื่ อสังคมนี้ จะมีกลุ่มผูใ้ ช้ที่
หลายหลายตามลักษณะประชากร เช่น เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน รวมถึงผูใ้ ช้จะ
เลือกใช้สื่อสังคมตามพฤติกรรมที่ตรงกับตนเอง เช่น Facebook Twitter Instagram Line WhatsApp
และ Youtube เป็ นต้น ให้ตรงกับความพึงพอใจตามที่ตอ้ งการ เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้เอง ปั จจุบนั
สื่ อสังคมแม้จะเพิ่งเกิดขึ้นมาในโลกออนไลน์ได้ไม่นาน แต่ดว้ ยความที่เป็ นสื่ อสมัยใหม่ และยังมี
อานุ ภาพที่ทาํ ให้โลกออนไลน์แคบขึ้น ผูค้ นทัว่ โลกห่ างไกลกันข้ามทวีปก็สามารถเห็นหน้า หรื อ
พูดคุยกันได้ไม่ยาก (Real-Time Communication) ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้สื่อชนิ ดนี้ สามารถสร้างความ
นิยมจนมียอดผูใ้ ช้บริ การจํานวนมาก ถือว่าเป็ นนวัตกรรมที่เปลี่ยนรู ปแบบการสื่อสารในยุคปั จจุบนั
ปั จจุบนั หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมเพือ่ อํานวยความสะดวก
ในการทํางานด้านต่างๆ ไม่ ว่าเป็ นการแลกเปลี่ยนข้อ มูล การค้นคว้าหาข้อมูล การรับ-ส่ งงานใน
องค์กรหรื อระหว่างบุคคล การพูดคุยสนทนา การสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สื่ อสังคม จึงเป็ น
ช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายใน และภายนอกองค์กรได้ ถ้าหากบุคลากรในองค์กร
มีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้งานสื่อสังคมจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประสิ ทธิ ผลใน
การทํางานให้แก่พนักงานในองค์กรเป็ นอย่างมาก ในทางกลับกัน หากพบว่า บุคลากรในองค์กรไม่มี
ความรู ้ ความเข้าใจในการใช้งานแล้ว อาจเกิดปั ญหาที่ตามมา เช่น การสนใจในการเข้าใช้สื่อสังคม
จนขาดความเอาใจใส่ ในการทํางาน ทําให้ประสิ ทธิภาพในการทํางานลดลง การใส่ ขอ้ มูลในเชิงไม่
สร้างสรรค์ แทนที่จะเป็ นการพัฒนาองค์กร กลับกลายเป็ นปั ญหาภายในหน่วยงาน ทําให้สิ้นเปลือง
ทรัพยากร และอาจต้องใช้งบประมาณอย่างมหาศาลในการแก้ปัญหา อีกทั้งข้อจํากัดของสื่อสังคมที่
ต้องคํานึ งถึงประเภทขององค์กรว่าจะสามารถสื่ อสารด้วยสื่ อสังคมไปยังกลุ่มเป้ าหมายขององค์กร
ตนเองได้ หรื อไม่ อย่างไร
บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดี เวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั มหาชนในประเทศไทย
ประกอบธุ รกิ จด้านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ก็ไ ด้มีการนําสื่ อสังคมมาใช้ในการทํางานมากขึ้น
เพือ่ ให้เกิดประสิ ทธิผลในการทํางาน และให้บุคลากรทุกคนในองค์กรใช้สื่อสังคมให้เกิดประโยชน์
นํา ไปสู่ ก ารพัฒนาให้เ กิ ดประสิ ท ธิ ผ ลเพิ่ม มากขึ้น ผูว้ ิจ ัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นลักษณะ
ประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิ ทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อ สังคม
(Social Media) ของบุคลากร บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เพือ่ ให้ทราบถึง
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ลัก ษณะการใช้สื่ อ สั ง คมที่ มี ลัก ษณะประชากรที่ แ ตกต่ า งกัน พฤติ ก รรมการใช้สื่ อ สั ง คมเพื่อ
ตอบสนองความต้อ งการที่ แตกต่า งกัน รวมทั้ง ความพึงพอใจในการใช้งานสื่ อ สังคม เพื่อ เป็ น
แนวทางประกอบการตัด สิ น ใจขององค์กร สํา หรั บ การวางแผนในการเลื อ กใช้สื่ อ สัง คมให้มี
ประสิ ทธิผลสูงสุ ด นําไปประยุกต์ใช้กบั การทํางานขององค์กรได้ และสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปั จจุบนั และอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาความแตกต่ างของปั จ จัย ด้านลัก ษณะประชากรที่มี ต่อ ประสิ ทธิ ผลในการ
ทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด (มหาชน)
2. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมที่มีต่อประสิทธิผลในการทํางาน
โดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด (มหาชน)
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิ ทธิผลในการทํางานโดยการ
ใช้สื่อ สังคมเพื่อ ประกอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดี เวลลอปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยด้านลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อ เดื อ นที่แตกต่างกันมี ผลต่อ ประสิ ท ธิ ผลในการทํา งานโดยการใช้สื่อ สังคมเพื่อ ประกอบการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม ได้แก่ สื่อสังคมที่ใช้ ความถี่ในการใช้ สถานที่ที่ใช้
บุคคลที่ติดต่อ และค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อสังคมโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิผล
ในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
3. ปั จจัยความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ ด้านรู ปแบบของเนื้ อหา และด้านลักษณะ
ของเนื้ อ หามี ความสัม พันธ์กับประสิ ท ธิ ผลในการทํางานโดยการใช้สื่อ สังคมเพื่อ ประกอบการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั นี้ คาดว่าสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มความพึงพอใจ และ
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมที่มีผลต่อประสิ ทธิผลการทํางานของบุคลากร บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลล
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งสามารถนําแนวทางต่างๆ ไปพัฒนา และปรับปรุ งให้เกิดประสิทธิผลที่
ดีในการทํางาน นําไปประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
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2. ผลการวิจยั นี้ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูบ้ งั คับบัญชาสามารถนําไปประกอบการ
พิจารณาวางแผนพัฒนาประสิ ทธิภาพการทํางานของบุคลากรบริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด (มหาชน) รวมทั้ง ปรับปรุ งแนวทางการบริ หารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย
3. ผลการวิจ ัย นี้ คาดว่า จะเป็ นข้อ มู ล ให้แ ก่ ห น่ ว ยงานทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ ส นใจถึ ง
พฤติกรรมการใช้สื่อ สังคมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นกิ จกรรมตามที่ตอ้ งการ และ
สามารถนําผลวิจยั ในครั้งนี้ไปศึกษาค้นคว้าต่อเนื่องได้
4. ผลการวิจ ัย นี้ คาดว่า จะเป็ นข้อ มู ล สํา คัญ ในการกํา หนดนโยบาย หรื อ กฎระเบี ย บที่
เกี่ ยวข้อ งกับพฤติกรรมการใช้สื่อ สังคมให้แก่ บริ ษทั ที่ดาํ เนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับอสังหาริ ม ทรัพย์ของ
ประเทศไทยได้
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยลักษณะประชากร
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
- สื่อสังคมที่ใช้
- ความถี่ในการใช้
- สถานที่ที่ใช้
- บุคคลที่ติดต่อ
- ค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อสังคมโดยเฉลี่ย

ประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้
สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงาน

ความพึงพอใจจากการใช้สื่อสังคม
-ด้านอุปกรณ์ที่ใช้
-ด้านรู ปแบบของเนื้อหา
-ด้านลักษณะของเนื้อหา
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อ งในการศึกษาเรื่ อ งการศึกษาปั จจัยด้านลักษณะประชากร
พฤติ ก รรม และความพึ ง พอใจที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการทํา งานโดยการใช้สื่ อ สั ง คมเพื่อ
ประกอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ครอบคลุม
เนื้อหาสําคัญต่างๆ ได้แก่
Kaplan และ Haenlein (2010) ได้ใ ห้ค าํ จํา กัด ความของสื่ อ สั ง คม ว่า คื อ กลุ่ ม แอพพลิ เ คชั่น บน
อินเทอร์เน็ตที่มีการสร้างบนระบบความคิดอันเป็ นรากฐานที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดทางสังคม
และเทคโนโลยี เช่น Facebook, Twitter, YouTube และ Wiki เป็ นต้น
ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้บญั ญัติศพั ท์ Social Media ไว้ว่า ปั จจุบนั การสื่ อสารของมนุษย์ได้รับ
การพัฒนาให้สื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว อันเป็ นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจําวันของมนุษย์มากขึ้น สื่อชนิดหนึ่งที่ผใู ้ ช้สามารถมีส่วนร่ วมสร้าง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ คือ Social Media คํานี้ คณะกรรมการ
จัดทําพจนานุ กรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติศพั ท์วา่
สื่ อสังคม หรื อที่คนทัว่ ไปเรี ยกว่า สื่ อออนไลน์ หรื อสื่ อสังคมออนไลน์ ในทางเทคนิ ค สื่ อสังคม จะ
หมายถึง โปรแกรมกลุ่มหนึ่งที่ทาํ งานโดยใช้พ้นื ฐานและเทคโนโลยีของเว็บตั้งแต่รุ่น 2.0 เช่น บีโบ
มายสเปซ เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ วิกิพเี ดีย ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่างๆ ในทางธุรกิจเรี ยก สื่อสังคม ว่า สื่อที่
ผูบ้ ริ โภคสร้างขึ้น (Consumer-Generated Media หรื อ CGM) สําหรับกลุ่มบุคคลผูต้ ิดต่อสื่ อสารกัน
โดยผ่านสื่ อสังคม ซึ่ งนอกจากจะส่ งข่าวสารข้อมูล แลกเปลี่ ยนกันแล้ว ยังอาจทํากิจกรรมที่ส นใจ
ร่ ว มกัน ด้ว ย กลุ่ ม บุ ค คลที่ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกัน โดยผ่า นสื่ อ สัง คมดัง กล่ า ว คื อ Social Network ซึ่ ง
คณะกรรมการจัดทําพจนานุ กรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญญัติศพั ท์ Social
Network ว่า เครื อ ข่ายสังคม ในเครื อ ข่ายสังคม กลุ่ ม “เพื่อ น” หรื อ “ผูต้ ิดต่อ กัน” จะต้อ งแนะนํา
ตนเองอย่างสั้นๆ โดยทัว่ ไปซอฟต์แวร์ ที่ให้บริ การเครื อ ข่ายสังคมจะเปิ ดโอกาสให้กลุ่ ม เพื่อ นๆ
วิพ ากษ์วิจ ารณ์ กัน เองได้ ส่ ง ข้อ ความส่ ว นตัว และเข้า ไปอ่ า นข้อ ความของเพื่อ นๆ ในกลุ่ มได้
ซอฟต์แวร์บางประเภทจะสามารถให้เพื่อนๆ เพิ่มเสี ยง และภาพเคลื่อนไหวลงในประวัติของตนได้
ด้วย นอกจากนี้ เพือ่ นบางคนก็อาจจะสร้างโปรแกรมย่อยๆ ขึ้นมาให้ใช้ร่วมกันได้ เช่น เล่นเกม ถาม
ปั ญหา หรื อปรับแต่งรู ปภาพ ทําให้บางคนมีผสู ้ มัครเข้ามาเป็ นเพือ่ นด้วยมากมาย
โดยสรุ ป สื่ อสังคม หมายถึง สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งเป็ นสื่ อกลางที่ให้บุคคลทัว่ ไปมีส่วนร่ วมสร้าง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram, Line,
WhatsApp, YouTube, Blog, Wiki และอื่นๆ เป็ นต้น
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วิธีการที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิผลของงาน (สี มา สี มานันท์, 2522 อ้างถึงใน นพพร เจริ ญสุ ข
2540, 28) มี 4 วิธี คือ
1. วิธีการจดบันทึกปริ มาณงาน ใช้กบั งานประจําที่ทาํ ตามแบบแผนซํ้าๆ กัน
2. การใช้มาตรประเมินค่า ซึ่งจะกําหนดรายการที่ตอ้ งการจะประเมินเอาไว้แล้วให้ผปู ้ ระเมินจําแนก
คุณลักษณะของสิ่งที่ตอ้ งการประเมิน ว่ามีลกั ษณะนั้นๆ มากน้อยเพียงใด
3. การตรวจสอบ (Check list) ผูป้ ระเมิ นตอบคําถามเกี่ ยวกับลักษณะของสิ่ งที่ประเมิน โดยเขียน
เครื่ องหมายลงในช่องคําตอบที่เตรี ยมไว้แล้วว่า สิ่งที่ประเมินนั้น มีคุณลักษณะนั้นหรื อไม่ ซึ่งเป็ นวิธี
ที่ใกล้เคียงกับวิธีที่ 2
4. วิธีเปรี ยบเทียบสิ่ งที่ตอ้ งการประเมินทีละคู่ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หรื อผลงาน แล้วตัดสินที
ละคู่วา่ กลุ่มไหนดีกว่ากัน ทํากันจนครบ แล้วรวมคะแนนจัดลําดับ
วิธีการที่กล่าวมาข้างต้นนี้ วิธีที่มีผนู ้ ิยมใช้กนั มากที่สุด คือ การใช้มาตรประเมินค่า
Cherrington (1994) กล่าวว่า การวัดสัมฤทธิผล หรื อความสําเร็จในการทํางาน (Success) ให้พจิ ารณา
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่
1. คุณภาพของงานที่ได้ทาํ (Quantity of Work) ได้แก่ ความสําเร็จในการทํางาน
2. ปริ มาณงานที่ได้ทาํ (Quantity of Work)
3. การพัฒนาคุณภาพส่ วนบุคคล (Personality Quality Development) ได้แก่ การมีความรับผิดชอบ
การมีความคิดริ เริ่ ม มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด การพัฒนา ความสามารถ ทักษะ มีบุคลิกภาพ และมี
ความสามารถในการพูดคุย
4. การพัฒนาการจัดการบริ หาร (Improvement in Performance of Administration) คือ การเป็ นผูน้ าํ
ที่ดีของกลุ่มของตนเอง ความใส่ ใจในการดําเนิ นงานของผูร้ ่ วมทีมงาน การสนับสนุน และการช่วย
แก้ปัญหา
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเชื่อมัน่ 30 ชุดแล้ว เก็บข้อมูลกับบุคลากร
บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 360 คน และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test F-Test และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA)
สรุปผลการวิจัย
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1. สรุปข้ อมูลด้ านลักษณะประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56.90 มีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 50.60 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 52.50 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อย
ละ 67.50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 27.50
2. สรุ ปพฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ใช้สื่อสังคมประเภท Line ร้อยละ
43.10 รองลงมา คือ Facebook ร้อยละ 35.60 มีความถี่ในการใช้สื่อสังคมทุกวัน ร้อยละ 83.30 ใช้สื่อ
สังคมที่บา้ น หรื อหอพัก ร้อยละ 62.20 รองลงมา คือ ที่ทาํ งาน ร้อยละ 34.20 ใช้สื่อสังคมเพื่อติดต่อ
กับเพือ่ น ร้อยละ 50.30 รองลงมา คือ ผูร้ ่ วมงาน ร้อยละ 26.10 และมีค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อสังคมโดย
เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 301-600 บาท ร้อยละ 43.30 รองลงมา คือ อยูร่ ะหว่าง 601-900 บาท ร้อยละ
28.90
3. สรุปความพึงพอใจจากการใช้ สื่อสั งคม
ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.27 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี
ความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคมจากโทรศัพท์เคลื่ อนที่ (Smart Phone) มากที่สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
9.06 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Note Book) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.17
ด้านรู ปแบบของเนื้ อหา ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.86 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มี ค วามพึง พอใจในเนื้ อ หาของสื่ อ สัง คมรู ป แบบรู ป ภาพมากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 8.09
รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในเนื้อหาของสื่อสังคมรู ปแบบวีดิโอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.05
ด้านลักษณะของเนื้ อหา ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.90 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มีความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคมเพื่อการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ศึกษา และเพิ่มพูนความรู ้มาก
ที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 8.29 รองลงมา คื อ มี ค วามพึง พอใจในการใช้สื่ อ สัง คมเพื่อ การสนทนา
ติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.01
4. สรุปประสิ ทธิผลในการทํางานจากการใช้ สื่อสังคม พบว่า ประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อ
สังคมของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.00 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า สื่อสังคมมี
ความหลากหลาย สะดวก รวดเร็วในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
8.36 รองลงมา คือ สามารถติดตามความคืบหน้าในการทํางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.23
5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยด้านลักษณะประชากร ได้แก่ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิ ทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ยกเว้น เพศ
อายุ และสถานภาพที่แตกต่างกันไม่ มีผลต่อ ประสิ ทธิ ผลในการทํางานโดยการใช้สื่อ สังคมเพื่อ
ประกอบการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
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ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม ได้แก่ สื่ อสังคมที่ใช้ และบุคคลที่ติดต่อที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลในการทํางานโดยการใช้สื่อ สัง คมเพื่อ ประกอบการปฏิบ ัติงานแตกต่ างกัน ยกเว้น
ความถี่ ใ นการใช้ สถานที่ ที่ ใ ช้ และค่ า ใช้จ่ า ยในการใช้สื่ อ สัง คมโดยเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นไม่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงาน
ปั จจัยความพึงพอใจจากการใช้สื่อ สังคม ได้แก่ ด้านอุ ปกรณ์ ที่ใช้ ด้านรู ปแบบของเนื้ อ หา และ
ลัก ษณะของเนื้ อ หามี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการทํา งานโดยการใช้สื่ อ สั ง คมเพื่ อ
ประกอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

98

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

99

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุคูณ (MRA)

Model Summary
Model
1

R
0.752a

R square
0.565

Adjusted R Square
0.561

Std. Error of the Estimate
0.80233

a. Predictors: (Constant), ความพึงพอใจด้านลักษณะของเนื้อหา, ด้านอุปกรณ์ที่ใช้, ด้านรู ปแบบของเนื้อหา

ANOVAb
Model
1 Regression
Residual
Total

Sum of Squares
297.457
229.167
526.624

df
3
356
359

Mean Square
99.152
0.644

F
154.029

Sig.
0.000a

a. Predictors: (Constant), ความพึงพอใจด้านลักษณะของเนื้อหา, ด้านอุปกรณ์ที่ใช้, ด้านรู ปแบบของเนื้อหา
b. Dependent Variable: ประสิ ทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคม

Coefficientsa
ความพึงพอใจจาก
การใช้ส่ือสังคม
1 (ค่าคงที่)
ด้านอุปกรณ์ที่ใช้
ด้านรู ปแบบของเนื้อหา
ด้านลักษณะของเนื้อหา

สัมประสิทธิ์
การถดถอย
(Beta)
0.132
0.204
0.521

Collinearity Statistics
t
5.216
3.098
4.222
11.072

Sig.
0.000*
0.002*
0.000*
0.000*

Tolerance

VIF

0.673
0.524
0.552

1.486
1.910
1.812

a. Dependent Variable: ประสิ ทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคม
* นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยด้านลักษณะ
ประชากร

ปั จจัยด้านพฤติกรรม
การใช้ส่ือสังคม

ปั จจัยความพึงพอใจ
จากการใช้สื่อสังคม

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สื่อสังคมที่ใช้
ความถี่ในการใช้
สถานที่ที่ใช้
บุคคลที่ติดต่อ
ค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อสังคมโดยเฉลี่ยต่อเดือน
ด้านอุปกรณ์ที่ใช้
ด้านรู ปแบบของเนื้อหา
ด้านลักษณะของเนื้อหา

สถิติ
T-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
MRA
MRA
MRA

Sig. * ผลลัพธ์ **
0.466
2
0.322
2
0.124
2
0.000
1
0.004
1
0.034
1
0.097
2
0.152
2
0.000
1
0.045
2
0.002
1
0.000
1
0.000
1

หมายเหตุ: 1. ค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *
2. ผลลัพธ์ ** 1 หมายถึง สอดคล้องหรื อยอมรับสมมติฐานทีต่ ้ งั ไว้
2 หมายถึง ไม่สอดคล้องหรื อปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

ข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติจริง
จากผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยด้านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั แอล.
พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ ปฎิบตั ิการจริ ง ดังต่อไปนี้
1. สําหรับผูป้ ระกอบการควรเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากสื่ อ
สังคมให้กับบุคลากรของบริ ษทั เนื่ อ งจากลักษณะประชากรด้านระดับการศึกษามี นัยสําคัญ ต่ อ
ประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงาน แสดงว่า ระดับการศึกษา
ของบุคลากรบริ ษทั มีผลต่อประสิทธิผลในการทํางาน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะบุคลากรของบริ ษทั มีความ
หลากหลายทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในไซด์งานก่อ สร้าง อาจจะใช้สื่อ
สังคมในแง่ของการติดต่อสื่ อสาร และความเพลิดเพลินเท่านั้น ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของสื่ อสังคม
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เพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นรู ปธรรม ดังนั้น หากบริ ษทั มีการเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ
ให้กบั บุคลากรทุกระดับได้เล็งเห็นความสําคัญของการนําสื่ อสังคมเข้ามาใช้ในการปฏิบตั ิงานก็จะ
เป็ นการเพิม่ มูลค่าจากการใช้งานสื่อสังคมอย่างแท้จริ ง
2. สําหรับผูป้ ระกอบการควรมี ก ารจัด ระบบสวัสดิ การที่ เ หมาะสมให้กับ บุคลากรของ
บริ ษทั เนื่องจากลักษณะประชากรด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีนัยสําคัญต่อประสิทธิผลในการทํางาน
โดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงาน แสดงว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบุคลากรมีผลต่อ
ประสิ ทธิผลในการทํางาน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะบุคลากรที่มีรายได้นอ้ ยอาจไม่สามารถเข้าถึงการใช้
งานสื่อสังคมได้อย่างสะดวกมากนัก เนื่องจากมีขอ้ จํากัดในเรื่ องของรายจ่าย ดังนั้น บริ ษทั ควรมีการ
จัดระบบสวัสดิการให้กบั บุคลากรเพื่อให้ทุกระดับมีโอกาสใช้งานสื่ อสังคมอย่างเท่าเทียมกัน เช่น
บริ การฟรี WiFi บริ เวณที่ทาํ งาน
3. สําหรับผูป้ ระกอบการควรมี การสํารวจคุ ณลักษณะที่เหมาะสมในการใช้งานของสื่ อ
สังคมแต่ล ะประเภท เพื่อ นํามากําหนดแนวทางการใช้งานสื่ อ สังคมเพื่อ ประกอบการทํางานให้
เหมาะสม เนื่ องจากพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมในด้านสื่ อสังคมที่ใช้มีนัยสําคัญต่อประสิ ทธิ ผลใน
การทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงาน แสดงว่า การใช้งานสื่ อสังคมที่แตกต่าง
กันทําให้ประสิ ทธิ ผลในการทํางานแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ควรมี การกําหนดนโยบาย หรื อ
แนวทางปฏิบตั ิที่เจนชัดว่าจะให้บุคลากรนําสื่อสังคมประเภทใด มาใช้กบั งานประเภทใด เพือ่ ให้การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
4. สําหรับผูป้ ระกอบการควรให้การส่ งเสริ มและสนับสนุ นบุคลากรของบริ ษทั ในการใช้
งานสื่ อสังคมอย่างสร้างสรรค์ เนื่ องจากพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมในด้านบุคคลที่ติดต่อมีนัยสําคัญ
ต่อ ประสิ ทธิ ผลในการทํางานโดยการใช้สื่อ สังคมเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงาน แสดงว่า บุคคลที่
ติดต่อมีส่วนสําคัญที่ทาํ ให้บุคลากรของบริ ษทั มีประสิ ทธิผลในการทํางานเพิม่ มากขึ้น ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะบุคลากรใช้สื่อสังคมในการติดต่อกับเพื่อน หรื อเพื่อนร่ วมงานเพื่อปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นแหล่งความรู ้ที่สาํ คัญขั้นปฐมภูมิ โดยเฉพาะหากบุคลากรของบริ ษทั ใช้
ติดต่อกับผูร้ ู ้หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในงานที่ปฏิบตั ิยอ่ มเกิดประโยชน์เป็ นอย่างสู งต่อสถานประกอบการ
เพราะความรู ้ฝังลึก (tacit knowledge) เป็ นความรู ้ที่มีคุณค่า และถือเป็ นทรัพย์สินที่สาํ คัญขององค์กร
อย่างหนึ่ ง ในขณะที่สื่อสังคมช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กบั ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อ งกันได้ ดังนั้น จึง
ควรส่ งเสริ มบุคลากรของบริ ษทั ให้มีการติดต่อสื่ อสารกันผ่านทางสื่อสังคม เช่น มีการตั้งกลุ่ม Line
หรื อ Facebook เพือ่ เป็ นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําใน
เรื่ อ งของการทํา งาน และเป็ นช่ อ งทางสํา คัญ ในการถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ้ (knowledge sharing)
ระหว่างบุคลากรขององค์กร
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5. สํา หรั บ ผูป้ ระกอบควรคํา นึ ง ถึ ง ความหลากหลายของอุ ป กรณ์ การสื่ อ สารที่ มี อ ยู่ใน
ท้อ งตลาด เนื่ อ งจากความพึ ง พอใจจากการใช้สื่ อ สั ง คมในด้า นอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้มี นั ย สํา คัญ ต่ อ
ประสิทธิผลในการทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงาน จึงควรออกแบบเนื้อหาที่
จะเผยแพร่ ผ่า นสื่ อ สัง คมให้ส ามารถรองรั บ การใช้ง านผ่า นอุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สารที่ ห ลากหลาย
โดยเฉพาะสมาร์ทดีไวซ์ (smart device) ต่างๆ ที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมอยูใ่ นปั จจุบนั
6. สําหรับผูป้ ระกอบการควรคํานึ งถึงรู ปแบบของเนื้อหาที่เผยแพร่ หรื อนําเสนอ เนื่ องจาก
ความพึงพอใจจากการใช้สื่อ สังคมในด้านรู ปแบบของเนื้ อ หามี นัยสําคัญต่อ ประสิ ทธิ ผลในการ
ทํางานโดยการใช้สื่อ สังคมเพื่อ ประกอบการปฏิบตั ิงาน จึงควรนําเสนอเนื้ อ หาผ่านสื่ อ สังคมใน
รู ปแบบรู ปภาพ โดยเฉพาะการนําเสนอแบบ Infographic ซึ่งย่อมาจาก Information Graphic คือ ภาพ
หรื อ กราฟิ ก ซึ่ งบ่งชี้ ถึงข้อ มู ล ไม่ ว่าจะเป็ นสถิ ติ ความรู ้ ตัวเลขฯลฯ เรี ยกว่า เป็ นการย่นย่อ ข้อ มูล
เพื่อ ให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่ งเหมาะสําหรับผูค้ นในยุคไอทีที่ตอ้ งการเข้าถึง
ข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจํากัด (เหตุผลเพราะมนุ ษย์ชอบ และจดจําภาพสวยๆ ได้มากกว่า
การอ่ า น) และในปั จ จุ บ ัน กํา ลัง เป็ นที่ นิย มในโลกของ Social Network ประโยชน์ แ ละพลังของ
Infographic มีอยูม่ ากมาย เพราะด้วยแผนภาพสวยๆ สามารถทําให้คนทัว่ ไปสามารถเข้าถึง เข้าใจ
ข้อมูลปริ มาณมากๆ ด้วยแผนภาพเพียงภาพเดียวเท่านั้น ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็ นอย่างดี ทําให้
ผูอ้ ่านเข้าใจได้ง่าย เป็ นวิธีการนําเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ งสามารถหยิบยกเรื่ องราวเล็กๆ ไป
จนถึงเรื่ องราวใหญ่โตมานําเสนอในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปั จจุบนั
7. สําหรับผูป้ ระกอบการควรคํานึงถึงลักษณะของเนื้อหาที่เผยแพร่ หรื อนําเสนอ เนื่ องจาก
ความพึงพอใจจากการใช้สื่อ สังคมในด้านลักษณะของเนื้ อ หามี นัยสําคัญต่อ ประสิ ทธิ ผลในการ
ทํางานโดยการใช้สื่อสังคมเพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงาน จึงควรให้ความสําคัญกับลักษณะของเนื้ อหา
ที่เผยแพร่ หรื อนําเสนอในลักษณะเป็ นการให้ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู ้ และเพิม่ พูนความรู ้แก่บุคลากร
ขององค์กร
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ปัจจัยแรงจูงใจทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการเลือกการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว “ LTF ”
กับ บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบัวหลวง ผ่ านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
Factor influencing the decision making in choosing the investment for Long Term
Equity Mutual Fund (LTF) with Bualuang Securities Company, By Bangkok
Bank in Bangkok Area
ปรเมศวร์ นิ่งน้อย1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บริ ษทั
หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยมีวตั ถุประสงค์คือ
(1) เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ
บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) เพือ่ ศึกษาความ
แตกต่างของปั จจัยด้านพฤติกรรมในการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ มี
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุ งเทพ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประชากรที่สนใจ และ ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ ผูท้ ี่มีหน่ วยลงทุนใน
กองทุ น รวม LTF กั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ก องทุ น บั ว หลวง ผ่ า นธนาคารกรุ งเทพ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นจํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล และนํา
ข้อ มู ลที่ได้มาทําการวิเคราะห์โดยใช้ (1) สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics analysis) ใช้ใน
การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ของแบบสอบถามโดยใช้ต ารางแสดงค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) (2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพือ่ ทดสอบสมมุติฐาน โดยการหา
ค่า T test และ F test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
การศึกษาวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ (1) เป็ นเพศหญิง (2) มีอายุในช่วง 50 ปี
ขึ้นไป (3) มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (4) มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และ (5) รายได้ต่อ
เดือน 40,000-59,999 บาท
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต Twin Program 2/1 กลุ่ม 4 คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
1
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สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) อายุ, และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจ
ลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บริ ษทั หลักทรัพ ย์กองทุนบัว หลวง ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ปั จจัยด้านพฤติกรรมในการ
เลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF ในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ลักษณะการลงทุน ผลตอบแทนที่
คาดหวัง ระยะเวลาไม่ ใช้เงินในการลงทุน และการยอมรับผลขาดทุน ไม่ มี ความสัมพันธ์กับการ
ตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 (3) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ (Product) และการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจลงทุนใน
กองทุ น รวม LTF กั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ก องทุ น บั ว หลวง ผ่ า นธนาคารกรุ งเทพ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสํ าคัญ : กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว, บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง, ธนาคารกรุ งเทพ, การ
ลงทุน, การลดหย่อนภาษี

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
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บทนํา

หน้า ที่ ข องพลเมื อ งไทยที่ ดี อ ย่า งหนึ่ ง เมื่ อ มี ร ายได้ นั่น คื อ การ “เสี ย ภาษี เ งิ น ได้บุ ค คล
ธรรมดา” โดยเฉพาะอย่างยิง่ มนุ ษย์เงินเดือ นโดยทัว่ ไปนั่น มี อ ัตราการเสี ยภาษีเริ่ ม ต้นตั้งแต่ 5 %
จนกระทัง่ สู งสุ ดที่ 35 % เลยทีเดียว ซึ่ งมนุ ษย์เงินเดือน เป็ นรายได้พึงประเมินซึ่ งอยูใ่ นมาตราที่ 40
(1) ทั้งนี้เมื่อมีรายได้และอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งเสียภาษีในแต่ละปี แล้ว กรมสรรพกรเอง ก็มีช่องทางในการ
ลดหย่อนภาษีมากมากหลายทาง ตั้งแต่ หักค่าใช้จ่าย 40 % ของเงินเดือนทั้งหมดในปี นั้น แต่ไม่เกิน
60,000บาท, หักลดหย่อนส่วนตัว 30,000 บาท รวม 90,000 บาท ซึ่งทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อน
ได้ และมีการลดหย่อนอื่นๆอีกมากมาย ซึ่ งผูม้ ีรายได้ก็จะใช้สิทธิ์ได้แตกต่างกันไป เช่น เบี้ยประกัน
ชี วิต, ดอกเบี้ยเงินกู้บา้ น, เงินบริ จาค,ลดหย่อ นเที่ยวในประเทศ เป็ นต้น ทั้งนี้ หากจะกล่าวถึงการ
ลงทุนที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ และยังสามารถให้ผลตอบแทนในการลงทุนได้อีกด้วยนั้น กองทุน
รวมหุ ้ น ระยะยาว (Long-term equity find) หรื อ LTF และ กองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ยงชี พ หรื อ
Retirement mutual fund หรื อ RMF สามารถตอบโจทย์เหล่ามนุ ษย์เงินเดือนที่ตอ้ งการลดหย่อนภาษี
รวมทั้ง ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนได้เป็ นอย่างดี
กองทุน LTF เป็ นกองทุนที่เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ตอ้ งส่ งเสริ มการลงทุนระยะยาวในหุ ้นจด
ทะเบียนในตลาดทุน เพื่อช่วยให้ตลาดทุนของไทยมีเสถียรภาพมากยิง่ ขึ้น และยังช่วยสร้างวินยั การ
ออมของผูล้ งทุนรายย่อยในระยะยาวมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย โดยมีเงื่อนไขสําคัญคือ ผูล้ งทุนจะต้องลงทุน
และถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้อย่างน้อย 7 ปี (ปฏิทิน) เพือ่ ให้เป็ นการลงทุนระยะยาว เนื่องจาก การ
ลงทุนในระยะยาวนั้น จะช่วยลดความเสี่ยงและความผันผวนของตลาดทุนได้เป็ นอย่างดี
ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการลดหย่อ นภาษีโดยการลงทุน ใน LTF นั้น มี ทางเลื อ กมากมาย โดยใน
ปั จจุบนั แถบจะทุกสถาบันการเงิน มีกองทุน LTF ให้เลือกลงทุนหลากหลายโดยมีนโยบายการลงทุน
ที่แตกต่างไป สิ่ งสําคัญในการเลือกลงทุน LTF นั้นคือ ผูล้ งทุนจะต้องศึกษารายละเอียดในหนังสี้ช้ ี
ชวนอย่างถี่ถว้ น และเข้าใจถึงนโยบายการลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนอย่างแท้จริ ง แต่โดยส่ วนใหญ่
แล้ว กองทุน LTF นั้น ผูจ้ ดั การกองทุนมักจะเลือกลงทุนในหุน้ พื้นฐานดี, มีการปั นผลสมํ่าเสมอ แต่
อาจแตกต่างกันที่สัดส่ วนการถื อ ครองที่ แตกต่างกันออกไปซึ่ ง จะทํา ให้ผลตอบแทนของแต่ ล ะ
กองทุนแตกต่างกันออกไปด้วย อย่างไรก็ตามสิ่ งที่ผูล้ งทุนใน LTF ได้รับสิ ทธิ์อย่างแน่ นอน นั่นคือ
การลดหย่อนภาษีนนั่ เอง
สําหรับวิธีการลงทุนในกองทุน LTF ปั จจุบนั นั้น ค่อนข้างสะดวกและรวดเร็วเป็ นอย่างมาก
ผูล้ งทุนสามารถไปเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนได้ทีธนาคารที่ตนเองสนใจ และเปิ ดบัญชีเทรดออนไลน์ได้
ด้วยตนเองหรื อจะซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารก็ได้
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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โดยแนวทางการลงทุนในกองทุน LTF นั้นก็มีหลายแนวทาง ซึ่งมีขอ้ ดีและข้อเสียที่แตกต่าง
กันออกไป เช่น
1) ซื้ อ LTF โดยใช้แนวคิด Dollar-cost averaging หรื อ DCA นั้นคือ การลงทุนแบบเฉลี่ย
ต้นทุน โดยผูล้ งทุนจะกําหนดการลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่าๆกัน อาจลงทุนเป็ นรายเดือนทุกวันที่ 30
หลังจากเงินเดือนออก โดยจะไม่สนใจว่า ณ. วันดังกล่าว ราคาหุน้ หรื อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) จะ
เป็ นราคาเท่าไหร่ โดยการลงทุนแบบนี้ จะเป็ นการตัดเอาอารมณ์และความรู ้สึกออกไป ผูล้ งทุนจะ
ลงทุนแบบอัตโนมัติไปเรื่ อยๆ หากตลาดอยูใ่ นช่วงขาลง ผูล้ งทุนก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าที่จะ
ซื้ อทั้งหมดในคราวเดียว หรื อหากตลาดอยูใ่ นช่วงขาขึ้น เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าหน่ วยลงทุน
และในที่สุดหากก็มีแนวโน้มจะสามารถเอาชนะตลาดได้
2) ซื้อ LTF ในช่วงใกล้วนั สิ้นปี ภาษี โดยวิธีการนี้จะทําให้ผลู ้ งทุนใน LTF ไม่ตอ้ งใช้เวลาใน
การลงทุนมากนัก เนื่ องจากเงื่อนไขของกองทุน LTF หรื อลงทุนและถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ไม่
น้อยกว่า 5 ปี (ปฏิทิน) กล่าวคือ ผูล้ งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนในวันที่ 30 ธันวาคม และ ขายหน่วย
ลงทุนในวันที่ 2 มกราคม ได้ นั่นหมายความว่า ถือหน่ วยลงทุนไว้เพียง 3 ปี 3 วัน การซื้ อ LTF ใน
ลักษณะนี้ จะทําให้ผูล้ งทุนมีสภาพคล่องสู ง แต่อาจจะต้องแบกรับความเสี่ ยงของความผันผวนของ
ราคาหุ ้น ณ. วันดังกล่าว เนื่ องจาก ณ. วันที่ซ้ื อ ราคาหุ ้นอาจสู งเกินไป หรื อ ณ. วันที่ขายช่วงต้นปี
อาจเป็ นช่วงที่ตลาดหุน้ อยูใ่ นช่วงขาลงก็เป็ นได้
3) ซื้ อ LTF ในช่ วงตลาดขาลงตามสภาวะของตลาดหุ ้น วิธีการนี้ เป็ นแนวทางหนึ่ งซึ่ งผู ้
ลงทุนให้ความสนใจ โดยผูล้ งทุนจะติดตามสถานการณ์ของตลาดทุนในแต่ละวันอยูเ่ สมอๆ และหาก
วันใดตลาดอยูใ่ นช่วงขาลง โดย ดัชนี SET INDEX ปรับตัวลดลงมากหลาย % ผูล้ งทุนก็จะซื้อ LTF
ในวันดังกล่ าวก่ อ นเวลาปิ ดทําการ(เกณฑ์ส่ว นใหญ่คือ 15.30 น.) เพื่อ ให้ไ ด้ราคา NAV ณ. วัน
ดังกล่าว ซึ่งมีแนวโน้มจะได้ราคา NAV ที่ต่าํ กว่าปกติ
จากที่ไ ด้กล่ าวมาจะเห็ นได้ว่าการลงทุนในกองทุน LTF นั้นผูล้ งทุนจะได้รับประโยชน์
มากมายทั้งในด้านภาษี และผลตอบแทนการลงทุน หากให้ความสนใจและหมั่นศึกษาให้มากๆ
เพือ่ ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวม
LTF กับ บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านพฤติกรรมในการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF
กับ บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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3. เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เพือ่ ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ
บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร และสามารถนําไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. เพือ่ ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน และสามารถไปใช้ในการตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคและปรับปรุ งแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
3. เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจจะศึกษา และนําไปประยุกต์ใช้ในการวิจยั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้
สมมติฐานงานวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้ แตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่าน
ธนาคารกรุ งเทพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
2. ปั จจัยด้านพฤติกรรมในการเลื อกการลงทุนในกองทุนรวม LTF มี ความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคาร
กรุ งเทพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย Product, Price, Place และPromotion มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ ผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์กองทุน
บัวหลวงธนาคารกรุ งเทพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
นิยามศัพท์
การลดหย่ อนภาษี หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กาํ หนดให้หกั ได้เพิม่ ขึ้นหลังจากได้
หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผูเ้ สียภาษีก่อนนําเงินได้ทเี่ หลือซึ่ ง เรี ยกว่าเงิน
ได้สุทธิไปคํานวณภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กองทุนรวมหุ้ นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) หมายถึ ง ลงทุนในหุ ้นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มิน้อยกว่าอัตราร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย
อาจจะเน้นหนักลงทุนในหุน้ กลุ่ม SET50 หุน้ ตามประเภทอุตสาหกรรม หรื อไม่ก็ลงทุนในหุน้ ตามที่
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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บริ ษทั ดําเนิ นการเห็ นสมควรก็ไ ด้ ขึ้นอยู่กับรายละเอี ยดหลักการการลงทุนของแต่ล ะ LTF มี ขอ้
แตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ ๆ ไป ดังนี้
1. ถ้าลงทุนครบถ้วนตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
2. ไม่สามารถโอน จํานํา หรื อว่านําหน่วยลงทุนไปเป็ นหลักประกันได้
3. เป็ นกองทุนเปิ ด ซึ่งจํากัดให้ขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่เกินปี ละ 2 ครั้ง
เงื่อนไขการลงทุนของ LTF สําหรับให้ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี การลงทุนใน LTFมี
เงื่อนไขว่า ทันทีที่ผลู ้ งทุนซื้อ LTF แล้ว จําเป็ นจะต้องถือหน่วยลงทุนไว้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี
ผู้ถือหน่ วยลงทุน หมายถึง บุคคลที่ลงทุนในกองทุนรวม ซึ่ งหน่ วยลงทุนที่ผลู ้ งทุนถือไว้จะ
เป็ นเหมื อ นตัวแสดงสัดส่ วนความเป็ นเจ้าของในกองทรัพย์สินของโครงการกองทุนรวมนั้น นั่น
หมายถึ ง ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุนจะมีสถานะคล้าย ๆ กับผูล้ งทุนที่ไปถือหุ ้นในบริ ษทั จดทะเบียนและมี
สิ ทธิในฐานะผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ซึ่ งสามารถออกเสี ยงเพื่อลงมติหรื อดําเนิ นการใด ๆ ของโครงการ
กองทุนรวมที่อาจมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนจะมีหน้าที่ตอ้ งขอมติ
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในเรื่ องสําคัญต่าง ๆ
ค่ าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หมายถึง ค่าธรรมเนี ยมที่หักจากจํานวนเงินที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
จะได้รับเมื่ อมี การขายคืนหน่ วยลงทุนมูล ค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หมายถึ ง มู ล ค่าทรัพย์สินทั้งหมดของ
กองทุ น รวม ตลอดจนผลประโยชน์ ต่ า งๆ ที่ ก องทุ น รวมได้รั บ จากการลงทุ น ณ เวลาขณะใด
ขณะหนึ่ ง หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้ สินของกองทุนรวมนั้น ซึ่ งโดยปกติแล้วจะทําการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวัน เพือ่ ให้สะท้อนถึงมูลค่าที่
เป็ นจริ งตามสภาวะตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลงไป สําหรับกรณี ที่ทรัพย์สินนั้นไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นใน
วันที่ทาํ การคํานวณก็ให้ใช้ราคายุติธรรมหรื อราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้ายในการคํานวณแทน
เงื่ อนไขการลงทุน หมายถึ ง สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่นักลงทุนได้รับเมื่ อ ร่ วมลงทุน ใน
กองทุน LTF หรื อเงื่อนไขการลงทุน ระยะเวลาการไถ่ถอน เป็ นต้น ซึ่งถ้านักลงทุนไม่ปฏิบตั ิตามจะ
กระทบต่อผลตอบแทนที่นกั ลงทุนที่อาจจะได้รับ (ปั ทมรัฐ ธรรมธิ, 2550)
การตัดสิ นใจในการลงทุน หมายถึง การกําหนดทิศทางการตัดสินใจ ซึ่งเกิดจากความรู ้สึกที่
มีต่อการลงทุน เมื่อได้รับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกองทุนอย่างเพียงพอ (วิภา คิดเมตตากุล, 2549)
หนังสื อชี้ชวน (Prospectus) หมายถึง เอกสารที่บริ ษทั ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
ทัว่ ไปต้อ งจัดทา ขึ้น เพื่อ เปิ ดเผยข้อมู ลแสดงรายละเอียดเกี่ ยวกับบริ ษทั และรายละเอียดของการ
เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริ ษทั โครงการใน
อนาคต โครงสร้างการบริ หารงานผูบ้ ริ หารบริ ษทั ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่
คาดการณ์ว่าจะเป็ นไปในอนาคตประเภทของหุ ้นที่เสนอขาย จํานวนหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอ
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ขาย และวัน เวลาที่ ใ ห้ จ องซื้ อ หุ ้ น ข้อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ชวนมี ค วามสํา คัญ ต่ อ ผู ้ล งทุ น ที่ จ ะใช้
ประกอบการวิเคราะห์และตัดสิ นใจลงทุนในหุ ้นนั้น ร่ างหนังสื อชี้ชวนของบริ ษทั จะต้องผ่านการ
พิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนจัดทํา เผยแพร่ ให้
ประชาชนจองซื้อหุน้ (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ, 2551)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้
ตัวแปรตาม
พฤติกรรมในการเลือกการลงทุนใน
กองทุนรวม LTF
1. วัตถุประสงค์ในการซื้อ
2. ลักษณะการลงทุนในกองทุน
3. ผลตอบแทนที่คาดหวัง
4. สัดส่วนเงินลงทุน
5. ยอมรับผลขาดทุน

ปั จจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกการลงทุนในกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว “ LTF ” กับ บริ ษทั
หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่าน
ธนาคารกรุ งเทพ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย
4. การส่งเสริ มการตลาด
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2. แนวคิดและทฤษฏี
ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรื อ 4P’s)
คอตเลอร์ ฟิ ลลิ ป (Kotler. 2546 : 24) ได้ใ ห้ ค วามหมายว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาด
หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่สามารถควบคุ มได้ ซึ่ งกิ จการผสมผสานเครื่ อ งมื อ เหล่ า นี้ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสม
การตลาดประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพือ่ ให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์
ของกิ จ การส่ ว นประสมทางการตลาดแบ่ ง ออกเป็ น 4 กลุ่ ม ดัง ที่ รู้ จ ัก กัน ว่ า คื อ 4P’s อัน ได้แ ก่
ผลิตภัณฑ์ (Product)ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 11) ได้ให้ความหมายว่า ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมี
สิ นค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผูบ้ ริ โภคยอมรับได้ และ
ผูบ้ ริ โภคยินดี จ่ายเพราะมองเห็ น ว่าคุ ม้ รวมถึ งมี การจัดจําหน่ า ยกระจายสิ นค้าให้สอดคล้อ งกับ
พฤติกรรมการซื้อหาเพือ่ ให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสิ นค้า
และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง ที่เรี ยกว่า ส่วนผสมการตลาด (Marketing mix) ซึ่งประกอบด้วย 4P’s
แนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค
คอตเลอร์ ฟิ ลลิ ป (Kotler. 2546: 67) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
(Consumer buying behavior) หมายถึง พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคคนสุดท้าย ไม่วา่ จะเป็ นบุคคล
หรื อครัวเรื อนที่ทาํ การซื้อสินค้าและบริ การสําหรับการบริ โภคส่วนตัว
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ ; และคณะ (2546 :192) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค
(Consumer behavior) หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ ผูบ้ ริ โ ภคทํา การค้น หา การคิ ด การซื้ อ การใช้ การ
ประเมิ นผล ในสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะตอบสนองความต้อ งการของเขา (Schiff man and
Knuk. 2000 : G-3) หรื อ เป็ นขั้นตอนซึ่ งเกี่ ยวกับความคิด ประสบการณ์ การซื้ อ การใช้สินค้าและ
บริ การของผูบ้ ริ โภคเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา (Solomon. 2002 : 528)
หรื อหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสิ นใจของการกระทําของผูบ้ ริ โภค ด้วยเหตุผลหลาย
ประการ กล่าวคือ (1) พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมี ผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุ รกิ จ และมีผลทําให้
ธุรกิจประสบความสําเร็จ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้
(2) เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาด(Marketing concept) คือ การทําให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วย
เหตุน้ ี เราจึงจําเป็ นต้องศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อจัดสิ่ งกระตุน้ หรื อกลยุทธ์การตลาดที่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้
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กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบัวหลวง
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นระยะยาวเป็ นกองทุนที่นาํ ทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนส่ วนหนึ่ งไป
ลงทุนในหุ ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ ง และมีศกั ยภาพสู งในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ผู ้
ลงทุนจะต้องคงเงินลงทุนไว้กบั กองทุนไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี (เศษของปี นับเป็ นหนึ่งปี ) โดยจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เงื่อนไขการลงทุน
ลงทุนสู งสุ ดได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีต่อปี และไม่ เกิน 500,000
บาท
- เงินที่ลงทุนแต่ละก้อนต้องอยูใ่ นกองทุนไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ปฏิทิน (เศษของปี นับเป็ นหนึ่งปี ) ผู ้
ลงทุนสามารถเลือกลงทุนเฉพาะปี ที่ตอ้ งการได้รับสิ ทธิลดหย่อนภาษี โดยไม่จาํ เป็ นต้องซื้ อ
ทุกปี
- ผูล้ งทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ
สิ ทธิประโยชน์ ทางภาษี
เมื่อลงทุนตามเงื่อนไขที่สรรพากรกําหนด ท่านสามารถนํายอดเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ ้น
ระยะยาวไปหักลดหย่อนเงินได้ตามจํานวนที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี กองทุนรวมหุน้
ระยะยาวของ บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง มี 2 กองทุน ดังนี้
1. กองทุ น เปิ ดบัว หลวงหุ ้น ระยะยาว 75/25 เป็ นกองทุ น เปิ ดตราสารทุ น ที่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์
ส่ งเสริ มการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ของผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนมีนโยบายการลงทุน
ระยะยาวในหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ ง และมีศกั ยภาพสูง
ในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน เป็ นสัดส่วนระหว่างร้อยละ65-75 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนในรอบปี บัญชี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และเงินฝาก
2. กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นระยะยาว เป็ นกองทุนเปิ ดตราสารทุนที่มีวตั ถุประสงค์ส่งเสริ มการ
ลงทุนระยะยาว กองทุนมีนโยบายลงทุนร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิในหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ ง และมีศกั ยภาพสู งใน
การให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด
3. ระเบียบวิธีวิจัย
ในการดํา เนิ น งานวิจ ยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจ ัย เชิ ง ปริ ม าณเพื่อ หาข้อ เท็จ จริ ง ที่ เ กิ ดขึ้ น ซึ่ งได้
ทํา การศึ ก ษาในเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กการลงทุ น ในกองทุ น รวม LTF กับ บริ ษ ัท
หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลจากและผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเสมือนเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากได้
ข้อมูลแล้วผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์ออกมาเป็ นตัวเลข และนํามาวิเคราะห์กบั สมมติฐานของงานวิจยั ที่ต้งั ไว้
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือประชากรที่มีการลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บริ ษทั
หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูท้ ี่มีการลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บริ ษทั
หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยเป็ น
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่ ง ข้อ มู ล (Source of Data) การวิ จ ัย เรื่ อ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง พรรณนา (Descriptive
Research) และการวิจยั เชิ งสํารวจ (Exploratory Research) โดยมุ่ งศึกษาปั จจัยที่มีอิ ทธิ พลต่ อ การ
เลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร แหล่งข้อมูลมีดงั นี้
1. แหล่ งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผรู ้ วบรวม
ไว้ท้งั หน่วยงานของรัฐและเอกชน ดังนี้
1.1 ศึกษาตํารา เอกสาร บทความทฤษฏี หลักการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.2 หนังสือทางวิชาการ วิทยานิพนั ธ์ และรายงานทีเ่ กี่ยวข้อง
1.3 ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
2. แหล่ งข้ อมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั ออกแบบเอง
แล้วเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิจยั ครั้งนี้ ใช้ One - Way ANOVA โดยใช้การวิเคราะห์แ บบ F-Test และ T-Test
โดยสถิติจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ (1) สถิติเชิงพรรณนา โดยมีตวั แปรเชิงคุณภาพ ใช้การแจกแจง
ความถี่และค่าร้อยละในการอธิบายลักษณะด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม และ (2)
สถิติอา้ งอิง ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
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4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปั จจัยส่วนบุคคล
1. เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 57 และ เพศชายเพียง
ร้อยละ 43
2. อายุ ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ ส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี จํานวน 172 คน คิด
เป็ นร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 40-49 ปี จํานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.0 ช่วง
อายุ 30-39 ปี จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 19.8 และกลุ่ ม ตัวอย่างช่ วงอายุ 20-29 ปี
จํานวน 61 คน ซึ่งมีจาํ นวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 15.3
3. ระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน
242 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.5 รองลงมาคือ ปริ ญญาโท จํานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ
36.0 ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.5 และกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอก ซึ่งมีจาํ นวนน้อยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
4. อาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 269
คน คิดเป็ นร้อยละ 67.3 รองลงมาคือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 77 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 19.3 ธุรกิจส่ วนตัว จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.5 และ กลุ่มตัวอย่างในอาชีพ
อื่นๆ อาทิ นักลงทุน แม่บา้ น ฯลฯ ซึ่งมีจาํ นวนน้อยสุด จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
5. รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนอยู่ในช่วง
40,000 – 59,000 บาท จํานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.0 รองลงมาคือรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนช่วง 20,000 – 39,999 บาท จํานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.8 และกลุ่มตัวอย่างที่
มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนตํ่ากว่า 20,000 บาท มี จาํ นวนน้อยที่สุด จํานวน 29 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 7.2
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
พฤติกรรมในการลงทุน
วัตถุประสงค์กบั การตัดสินใจลงทุน
ลักษณะการลงทุน
ผลตอบแทนกับการตัดสินใจลงทุน
สัดส่วนเงินลงทุนกับการตัดสินใจ
ลงทุน
ยอมรับผลขาดทุนกับการตัดสินใจ
ลงทุน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ช่องทางในการเลือกซื้อ
ด้านการส่งเสริ มการขาย

ค่า
นัยสํ าคัญ
0.995
0.025
0.093
0.00
0.446
ค่า
นัยสํ าคัญ
0.22
0.081
0.891

สอดคล้ อง
สมมติฐาน

ไม่ สอดคล้ อง
สมมติฐาน
√

√
√
√
สอดคล้ อง
สมมติฐาน

√
ไม่ สอดคล้ อง
สมมติฐาน
√
√
√

0.465

√

0.081

√

ค่า
นัยสํ าคัญ
0.00
0.455
0.095
0.00

สอดคล้ อง
สมมติฐาน
√

ไม่ สอดคล้ อง
สมมติฐาน
√
√

√
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5. อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุมากกว่า 50 ปี ซึ่ งมีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่ วง
40,000 – 59,999 บาท
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย อายุ และ อาชีพ ที่แตกต่าง
กันมีผลต่อปั จจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเลือกการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว “ LTF ” กับ
บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชุรีพร สี สนิ ท (2553:173) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้ม
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ของลูกค้า บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมแห่ ง
หนึ่ ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่าอายุที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสิ นใจลงทุน
ในกองทุ น รวมหุ ้น ระยะยาวของลู ก ค้า บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จ ัด การกองทุ น รวมแห่ ง หนึ่ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ นทรี จึงประเสริ ฐกุล (2552:139)
ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวของนักลงทุนทัว่ ไป ในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตัด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมประเภทกองทุ น รวมหุ ้น ระยะยาวของนัก ลงทุ น ทั่ว ไป ในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ต่างกัน
จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา และ ช่อง
ทางการจัดจําหน่ าย มีความสัมพันธ์ต่อขาดทุน มีความสัมพันธ์ต่อปั จจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการ
เลื อ กการลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว “ LTF ” กับ บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่าน
ธนาคารกรุ งเทพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ ทรรศวรรณ จันทร์ สาย
(2557) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ.
บัวหลวง:กรณี ศึกษาลูกค้าที่ลงทุนผ่านธนาคารกรุ งเทพในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.
อายุ และ อาชีพ ที่แตกต่างกัน ปั จจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในกองทุน
รวม LTF กับ บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่
แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องพิจารณาอายุ และ อาชีพ ของกลุ่มเป้ าหมายอย่างแท้จริ ง เพื่อจะได้
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้สูงสุด เพือ่ จะได้สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันเหนื อ
คู่แข่ง
2.
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และการส่ งเสริ มทางการตลาด มี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บริ ษทั หลักทรัพย์
บัวหลวง ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นผูป้ ระกอบการจะต้องพิจารณาด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ในเรื่ อ งของการมี เงินปั นผล และไม่ มี เงินปั นผลของกองทุน รวมถึ งการส่ งเสริ ม ทาง
การตลาด ให้เหมาะสมกับกลุ่ ม ลูกค้าเป้ าหมาย เพื่อ ให้ตอบสนองความต้อ งการของผูบ้ ริ โภคให้
ได้มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1.
ควรทําการวิจยั เปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า
ของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมอื่ นๆ เพิ่ม เติม จะทําให้รู้ถึ งปั จจัยที่ส่งผลต่อ แรงจูงใจที่
ครบถ้วน ในด้านการเลิกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพือ่ จะได้นาํ มาปรับปรุ งแก้ไข
2.
ควรมีการเพิ่มคําถามที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว เช่น เคย
มี ก ารลงทุ น ในกองทุ น รวมหุ ้ น ระยะยาวหรื อ ไม่ ซึ่ งคํา ถามนี้ สามารถศึ ก ษาวิ จ ัย ได้ต รงกั บ
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น นอกจากนี้สามารถนําผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างทั้งผูท้ ี่ไม่เคยลงทุนและผูท้ ี่
เคยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว มาทํา การศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุน เพือ่ ศึกษาดูวา่ ทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันหรื อไม่
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างการกํากับดูแลกิจการและต้ นทุนตัวแทนกับการจัดอันดับเครดิต
องค์ การของบริษัททีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND
AGENCY COSTS ON THE CREDIT RATINGS OF THE LISTED
COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND
มธุรดา ธนบุญสมบัติ1, ผศ.ดร.สุ รางค์ เห็นสว่าง2, ผศ.ดร.สันติ กีระนันทน์3

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

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์หลัก เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการและ
ต้นทุนตัวแทนกับการจัดอันดับเครดิ ตองค์การของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย และพัฒนาตัวแบบที่ใช้ในการพยากรณ์อนั ดับเครดิตองค์การ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งได้รับการจัดอันดับเครดิ ตองค์การจาก
บริ ษทั ทริ สเรทติง้ จํากัด ระหว่างปี 2554-2558 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิ
สติคแบบหลายกลุ่ม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของการกํากับดูแลกิจการที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ กับการจัดอันดับเครดิตองค์การได้แก่ ขนาดของสํานักงานสอบบัญชีและสัดส่ วนผูถ้ ือหุน้
ภายใน โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกและลบ ตามลําดับ ส่วนต้นทุนตัวแทนไม่มีความสัมพันธ์อ ย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติกับ การจัดอันดับเครดิ ตองค์การ และตัวแปรควบคุม ที่มีความสัมพันธ์เ ชิ งลบ
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติกับการจัดอันดับเครดิ ตองค์การได้แก่ อัตราส่ วนเงินทุนหมุ นเวีย นต่ อ
สิ น ทรั พ ย์ร วม อัต ราหนี้ สิ นรวมต่อ สิ น ทรั พ ย์ร วมส่ ว นตัว แปรที่ มีค วามสัมพันธ์เ ชิ ง บวกอย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ไ ด้แ ก่ อัต ราผลตอบแทนต่ อ สิ นทรั พย์ และขนาดของกิ จ การ ทั้ง นี้ ตัว แบบที่
พัฒนาขึ้นเพือ่ ใช้พยากรณ์อนั ดับเครดิตองค์การมีความสามารถในการพยากรณ์ถูกต้องโดยเฉลี่ยร้อย
ละ 75 จากผลการศึกษาครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะ คือ องค์การควรให้ความสนใจการกํากับดูแลกิจการ
เนื่องจากเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าองค์การ ซึ่งสะท้อนจากการจัดอันดับเครดิตองค์การ
คําสํ าคัญ: การกํากับดูแลกิจการ, ต้นทุนตัวแทน, การจัดอันดับเครดิตองค์การ
นิสิตหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต หมวดวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
ภาควิชาการเงิน คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
1
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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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ความสํ าคัญและที่มาของปัญหา
เนื่ องจากในปั จจุบนั เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ ค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิ ชย์ยงั อยูใ่ นระดับตํ่า โดยในปี 2558
นั้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สาํ หรับบุคคลธรรมดาอยูร่ ะหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 2.5 (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2558) จึงทําให้ผลู ้ งทุนต้องการบริ หารเงินออมให้ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการ
ฝากเงินกับธนาคารพาณิ ชย์ ทางเลือกหนึ่ งที่นิยมในการลงทุนถึงแม้จะมีความเสี่ ยงสู งกว่าการฝาก
ออมทรัพย์ คือ การลงทุนในตราสารทางการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่งสามารถใช้
ข้อมูลอันดับความน่าเชื่อถือพิจารณาประกอบการลงทุนได้ (ฉัตรลดา โชตนาการ, 2557, น. 1-2)
ข้อมูลอันดับความน่าเชื่อถือนั้นได้จดั ทําจากสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ โดยพิจารณา
จากการจัดการและผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน ขนาด และความเสี่ยงภายนอก นักลงทุนทัว่
โลกจึงใช้ขอ้ มูลอันดับเครดิตของประเทศหรื อองค์การที่ไปลงทุนเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ซึ่ งปั จจุบนั ประเทศไทยมีสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ 2 รายที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็ นชอบ ได้แก่ TRIS (TRIS Rating Co., Ltd)
และ Fitch (Fitch Ratings (Thailand) Ltd.) (ชยนนท์ รักกาญจนันท์, 2554)
โดย TRIS ได้ประเมินองค์การอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ จัดอันดับเครดิต ดังนี้
1) การวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านธุรกิจ ซึ่ งประกอบด้วย การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการ
วิเคราะห์ธุรกิจ
2) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์คุณภาพของงบการเงิน
การวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน และการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน
ดัง นั้น นัก ลงทุ น ควรนํา ข้อ มู ล อัน ดับ เครดิ ต ของTRISมาประกอบการตัด สิ น ใจลงทุ น
เนื่องจากได้ผา่ นการวิเคราะห์อย่างรอบคอบตามหลักการทางการเงินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
อย่างไรก็ตามการตัดสินใจลงทุนนอกจากพิจารณาความเสี่ ยงแล้ว ต้องพิจารณาคุณภาพการ
บริ หารจัดการขององค์การด้วย ซึ่ งนักลงทุนจํานวนมากที่เป็ นผูถ้ ือ หุ ้นไม่ สามารถเข้าร่ วมบริ ห าร
จัดการองค์การได้อ ย่า งใกล้ชิด จึงต้อ งแต่งตั้งบุ คคลที่ไ ว้วางใจเป็ นกรรมการเพื่อ ควบคุ ม ดู แล
ผูบ้ ริ หารองค์การอีกทอดหนึ่ ง ความมัน่ ใจและความไว้วางใจจะเกิดกันเป็ นทอดๆเช่นนี้ได้ จะต้องมี
การกํากับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ กรรมการจะต้องทําหน้าที่เพือ่ รักษาผลประโยชน์ขององค์การและ
ผูถ้ ือหุน้ อย่างเต็มที่ ไม่ใช้ตาํ แหน่งในการหาผลประโยชน์หรื อฉวยโอกาสจากองค์การ ดูแลผูบ้ ริ หาร
และฝ่ ายจัดการให้ทาํ งานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อ ให้ผูถ้ ื อ หุ ้นได้รับผลตอบแทนที่คุม้ ค่ากับเงิน
ลงทุ น ที่ ใ ส่ เ ข้ามาในองค์ก าร ในขณะเดี ย วกันต้อ งให้สิ ทธิ ผูถ้ ื อ หุ ้น รั บทราบข้อ มู ล ขององค์การ
ตัดสิ นใจในเรื่ องสําคัญ รวมถึงตรวจสอบการทํางานของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ซึ่ งองค์การที่มีการ
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กํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ย่ อ มส่ งผลดี ท้ ั งกั บ องค์ ก ารและกั บ ตลาดทุ น โดยรวม ในปั จจุ บ ั น มี
มาตรฐานสากลด้านการกํากับดูแลกิจการ เพื่อให้องค์การมีแนวทางปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งจะ
เป็ นการสร้างความเชื่ อ มั่นให้กับผูถ้ ื อ หุ ้น ผูล้ งทุนและผูเ้ กี่ ยวข้อ งทุกฝ่ าย (ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย, 2558) ทั้งนี้ การกํากับดู แลกิ จการเป็ นเพีย งส่ ว นหนึ่ งของทฤษฎี ต ัว แทน (Agency
Theory) ของ Jensen and Meckling, 1976 ที่กล่าวถึงปั ญหาตัวแทน (Agency problem) ว่าตัวแทนคือ
ผูบ้ ริ ห ารองค์ก ารส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้บ ริ ห ารงานเพื่อ สร้ า งมู ล ค่ า สู ง สุ ด ให้กับ ผูถ้ ื อ หุ ้น หรื อ เจ้า ของ
ก่อให้เกิดต้นทุนของตัวแทนในการกํากับการทํางานของกรรมการองค์การ มีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่าย
ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น รถประจําตําแหน่ ง สํานักงานหรู หรา ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง ดังนั้นจึง
ควรกําหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กบั ผูบ้ ริ หารองค์การเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผบู ้ ริ หารองค์การ
บริ หารงาน เพื่อ ให้เกิ ดมู ลค่าสู งสุ ดต่อผูถ้ ื อหุ ้น ลดความขัดแย้งระหว่างผูถ้ ื อหุ ้นและผูบ้ ริ หาร ซึ่ ง
นําไปสู่ การเกิดต้นทุนตัวแทนจึงต้องมีการบริ หารอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์การและ
เป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุน
จากการวิจยั ที่ผ่านมาจํานวนมากพบว่าการกํากับ ดู แลกิ จการมี ความสัม พัน ธ์กับการจัด
อันดับเครดิตองค์การ เช่น นุ ชชนก ชูแสง (2550) เจริ ญพร อินทรักษ์ (2553) Bhojraj and Sengopta
(2003) และ Ashbaugh-Skaife, Collins and LaFond (2006) ขณะที่นิตย์สุดา ประภัทรวิม ล (2556)
พบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี ช้ ี วดั ทางการเงินและการกํากับดู แลกิจการกับการจัดอันดับเครดิต
องค์การของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และยังมี ผลการวิจยั เกี่ยวกับ
ความสัม พันธ์ระหว่างการกํากับดู แลกิ จการกับการดําเนิ นงาน เช่ น อาทรมาศ วุฑฒิ สาร (2545)
ชนิศา เด่นกีรติ (2546) จิรวรรณ ครู่ กระโทก (2548) ทิฆมั พร รักธรรม และเสาวนีย ์ สิชฌวัฒน์ (2549)
วิภารัตน์ ปิ ยรัตนวงศ์ (2549) ธาริ ณี จวงมุทิตา (2550) สุชลธา บุพการะกุล (2551) ปณิ ธาน สุจิรชาโต
(2552) สุ พ ตั รา อุ ไ รรั ต น์ (2552) ศรายุท ธ เรื อ งสุ ว รรณ และคณะ (2552) วรกมล เกษมทรัพย์
(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) แต่ยงั ไม่พบงานวิจยั ใดศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการจัดอันดับเครดิตองค์การ นอกจากนี้วธิ ีการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนใหญ่จะ
ใช้ Multiple Discriminant Analysis (MDA)ซึ่ งการวิ เ คราะห์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด ลํา ดับ เครดิ ต
องค์การเป็ นการแบ่งกลุ่มกรณี ที่มีตวั อย่างแต่ละกลุ่ มไม่ เท่ากันนั้นไม่ เหมาะสมกับการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบ MDA ควรจะใช้วธิ ี Logistic Regression Analysis มากกว่า(Surang Mainkamnurd, 1999)
ดังนั้นเพือ่ ขยายองค์ความรู ้ให้กว้างขวางขึ้น และใช้วธิ ีการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เหมาะสมกับการจัดกลุ่ม
อันดับเครดิตที่มีขนาดตัวอย่างไม่เท่ากัน ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแล
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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กิ จ การและต้น ทุ น ตัว แทนกับ การจัด อัน ดับ เครดิ ต องค์ก ารของบริ ษ ัท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้วธิ ีวเิ คราะห์ขอ้ มูลแบบหลายกลุ่ม ซึ่งจะเลือกใช้วธิ ีวเิ คราะห์ความ
ถดถอยโลจิสติคแบบหลายกลุ่ ม (Multinomial Logistic Regression Analysis) เพื่อ สามารถนํา ผล
การศึกษาเชิงประจักษ์ไปอ้างอิงกับทฤษฎีตวั แทน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ
1. เพื่อ ศึกษาความสัม พัน ธ์ระหว่า งการกํากับดู แลกิ จการและต้นทุน ตัวแทนกับการจัด
อันดับเครดิตองค์การของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อพัฒนาตัวแบบที่ใช้ในการพยากรณ์อนั ดับเครดิตองค์การโดยใช้การวิเคราะห์ความ
ถดถอยโลจิสติคแบบหลายกลุ่ม (Multinomial Logistic Regression Analysis)
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
ผลการวิจยั คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการและต้นทุนตัวแทนกับการจัดอันดับ
เครดิตองค์การของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อนัก
ลงทุนใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนที่เหมาะสมกับระดับของความเสี่ยงที่นกั ลงทุนสามารถรับได้
และผูบ้ ริ หารองค์การสามารถใช้อ ันดับ เครดิ ต เพื่อ ให้เข้าถึ งแหล่ ง เงินทุ นได้ง่า ย รวมทั้งช่ ว ยให้
สามารถออกตราสารได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็ นการช่วยลดต้นทุนในการระดมทุน
2. นักลงทุนและผูบ้ ริ หารสามารถนําตัวแบบในการพยากรณ์อนั ดับเครดิตองค์การไปใช้ใน
การพยากรณ์แนวโน้มอันดับเครดิตองค์การของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้ เพือ่ เป็ นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุนต่อไป
3. หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อ งตระหนักถึ งความสําคัญของการกํากับดู แลกิ จการและต้น ทุ น
ตัวแทนต่อมูลค่าองค์การซึ่งสะท้อนจากอันดับเครดิตองค์การนั้นๆ อันจะส่งเสริ มให้หาแนวทางหรื อ
กลไกส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการและลดต้นทุนตัวแทนต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม
การกํา กับดู แ ลกิ จ การ (CG) และต้น ทุ นตัว แทน (Agency Costs) เกิ ด จากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวการ (principal) และตัวแทน (agent) ตามทฤษฎี ตวั แทน (Agency Theory) ของJensen
และ Meckling (1976) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้น จากการแบ่งแยกและ
ควบคุ ม ส่ ง ผลให้ผูบ้ ริ ห าร ซึ่ ง เป็ นตัว แทนเจ้า ของหรื อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ภายนอกไม่ บ ริ ห ารงานโดยอิ ง
วัตถุ ประสงค์ มู ลค่าสู งสุ ดขององค์การ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเกิ ด จากการใช้จ่า ยที่ไ ม่ เป็ นตัว เงิน (non
pecuniary benefits) ของผูบ้ ริ หาร และเกิดต้นทุนตัวแทน (Agency Costs) ซึ่งมี 3 รู ปแบบ ได้แก่ การ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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กํากับดูแลการทํางานของผูบ้ ริ หาร ต้นทุนพันธะสัญญา และความสูญเสียของเจ้าของ ทั้งนี้การกํากับ
ดูแลที่ดี จะช่วยลดต้นทุนตัวแทนได้ และยังมีอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนตัวแทนได้ คือ การ
กํา หนดผลตอบแทนที่เ หมาะสมของผูบ้ ริ ห าร วัด จากค่ าตอบแทนผูบ้ ริ หารต่อ ค่ าใช้จ่ ายในการ
ดําเนิ นงาน ซึ่ งหากค่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะสร้างแรงจูงใจในการทํางานและเกิดมูลค่าสู งสุ ดต่อผูถ้ ือ
หุน้ หรื อองค์การได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์การที่ดี สําหรับในประเทศไทยการกํากับดูแลกิ จการ
มีการกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (2555) ซึ่ งแบ่งการกํากับดูแลออกเป็ น 5 หมวด
ได้แก่ 1)สิทธิของผูถ้ ือหุน้ 2)การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน 3)บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย 4)
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส และ5)ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับการจัดอันดับเครดิตองค์การถือเป็ นเรื่ องที่มี
ความสําคัญ โดยมีหลักฐานสนับสนุนจากงานวิจยั มากมาย โดยงานวิจยั ในประเทศไทยที่ผา่ นมา วัด
การจัดอันดับเครดิตองค์การของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษทั
ทริ สเรทติ้ง จํากัด ซึ่ งนุ ชชนก ชูแสง (2550) พบความสัมพันธ์เชิงระหว่างการกํากับดูแลกิจการและ
การจัด อัน ดับ เครดิ ตองค์การ และพบว่า การวิเ คราะห์ ค วามสัมพันธ์ด้ว ยความถดถอยโลจิสติค
สามารถจัดประเภทข้อมูลได้ถูกต้องโดยรวมร้อยละ 80.50 และนิ ตย์สุดา ประภัทรวิมล (2556) พบ
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างดัชนี ช้ ีวดั ทางการเงินและการกํากับดูแลกิจการกับการจัดอันดับเครดิต
องค์การ และตัวแบบสามารถพยากรณ์อนั ดับเครดิตองค์การได้ถูกต้องร้อยละ 64.90 แสดงให้เห็นว่า
การกํากับดูแลกิจการที่ดีจะส่ งผลให้องค์การมีมูลค่าเพิ่มสะท้อนจากการได้รับการจัดอันดับเครดิต
องค์การที่สูงขึ้น นอกจากนี้การวิจยั ในต่างประเทศ ให้ผลสอดคล้องกันว่าการกํากับดูแลกิจการมีผล
ต่อ การจัดอันดับเครดิ ต เช่ น Bhojraj and Sengopta (2003) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกํากับดูแล
กิ จการต่อ การจัดอันดับเครดิ ตหุ ้นกู้สถาบัน Moody พบว่าการกํากับดู แลกิ จการส่ งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนหุ ้นกูแ้ ละการจัดอันดับและยังส่ งผลต่อเนื่ อ งไปยังความเสี่ ยงของการผิดนัดชําระหนี้
ทั้งนี้ กลไกการกํากับดูแลกิจการยังช่วยลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ฝ่ ายบริ หารและช่วยให้
ควบคุมการทํางานของฝ่ ายบริ หารมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ช่วยพัฒนาประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์
การวางแผนและการเปิ ดเผยการบริ หารงานในอนาคต และAshbaugh-Skaife, Collins, and LaFond
(2006) ศึกษาความสัมพันธ์การกํากับดูแลกิจการกับการจัดอันดับเครดิตองค์การ โดยใช้โครงร่ างการ
ประเมินการกํากับดูแลกิจการของ Standard & Poor (2002) และพบว่า องค์การที่มีการกํากับดู แล
กิจการที่แข็งแกร่ งจะมีการจัดอันดับเครดิตสูงกว่าองค์การที่มีการกํากับดูแลกิจการที่อ่อนแอ
นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจยั เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิ จการต่อ ผลการ
ดําเนินงานของกิจการในหลากหลายตัวชี้วดั ได้แก่ งานวิจยั ที่วดั ผลการดําเนินงานของกิจการโดยใช้
อัตราส่วนคิว เช่น อาทรมาศ วุฑฒิสาร (2545) วรกมล เกษมทรัพย์ (2553) และVeafeas(1999) พบว่า
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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จํานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดองค์การจะส่ งผลให้องค์การมีผลการดําเนิ นงานที่ดีข้ ึน
ชนิศา เด่นกีรติ (2546) พบว่า การกํากับดูแลกิจการที่ดีสามารถสร้างผลประโยชน์แก่นกั ลงทุนทั้งใน
แง่ของผลตอบแทนจากราคาหลักทรัพย์และมูลค่าขององค์การ ขณะที่วิภารัตน์ ปิ ยรัตนวงศ์ (2549)
พบว่า องค์การที่มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มาจากบุคคลภายนอกที่เป็ นอิ สระ หรื อมีความรู ้ทาง
บัญชีหรื อการเงิน จะส่งผลให้มูลค่าขององค์การเพิม่ ขึ้น และศรายุทธ เรื องสุวรรณ และคณะ (2552)
พบว่า องค์การที่มีผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยระดับมากขึ้นจะส่ งผลให้มูลค่าขององค์การลดลง นอกจากนี้ มี
งานวิจยั ที่วดั ผลการดําเนินงานของกิจการโดยใช้อตั ราผลตอบแทนสินทรัพย์ เช่น ทิฆมั พร รักธรรม
และเสาวนี ย ์ สิ ชฌวัฒน์ (2549) พบว่า สัดส่ วนการถือหุ ้นของกรรมการบริ หารและคณะกรรมการ
องค์การมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญในเชิงบวกกับตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน Suchada Jiamsagul
(2007) พบว่า สัดส่ วนกรรมการอิสระที่สูง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ น
สัญลักษณ์ที่ดีของโครงสร้างคณะกรรมการองค์การ สามารถลดปั ญหาของตัวแทนและทําให้ผลการ
ดําเนิ นงานดีข้ ึน และHaniffa and Hudaib (2006) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการ
กับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กวั ลาลัมเปอร์ พบว่า สัดส่ วนของ
จํานวนหุ ้นที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ 5 อันดับแรก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการดําเนิ นงาน และ
Bhagat and Bolton (2008) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับโครงสร้างเงินทุน
โครงสร้างการถือหุ ้น และผลการดําเนิ นงาน พบว่า สัดส่ วนการถือหุ ้นของคณะกรรมการ และการ
แบ่ ง แยกหน้าที่ ร ะหว่างผูบ้ ริ ห ารกับ ประธานกรรมการมี ค วามสัมพัน ธ์เ ชิ ง บวก นอกจากนี้ ยังมี
งานวิจยั ที่วดั ผลการดําเนินงานของกิจการโดยใช้อตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ เช่น สุชลธา บุพการะกุล
(2551) พบว่า ขนาดคณะกรรมการขององค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลการดําเนินงาน งานวิจยั
ที่วดั ผลการดําเนิ นงานของกิจการโดยใช้อตั ราส่ วนราคาตลาดต่อกําไรสุ ทธิ เช่น สุ พตั รา อุไรรัตน์
(2552) พบว่า การถือครองหุน้ ของกรรมการบริ หารไม่ส่งผลต่อผลดําเนิ นงานขององค์การ และยังมี
งานวิจยั ที่วดั ผลการดําเนิ นงานของกิจการโดยใช้สินทรัพย์หมุนเวียนสุ ทธิ เช่น Xie, Davidson III,
and Dadalt (2003) ศึ ก ษาบทบาทของคณะกรรมการองค์ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ หารในการป้ อ งกันการจัดการกําไร พบว่า คณะกรรมการองค์การที่มีกรรมการ
อิ สระจากภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ จะทําให้การกํากับดู แลรายงานทางการเงิ น มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น ซึ่ งผลการวิจยั ทั้งหมดชี้ให้เห็นว่า การกํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กบั ผล
การดําเนินงานไม่วา่ จะใช้ตวั ชี้วดั ใด
นอกจากนี้ การจัดอันดับเครดิตยังมีความสัมพันธ์กบั ดัชนี ช้ ีวดั ทางการเงิน โดยการศึกษา
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ของชุติกาญจน์ ชํานาญพฤกษา (2547) พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดอันดับเครดิตกับอัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อยอดรวมหนี้ สินและส่ วนของ
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ผูถ้ ือหุ ้น อัตราส่ วนกําไรขั้นต้นต่อยอดขาย และอัตราส่ วนกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อม
ราคา และรายการตัด จ่ ายต่ อ หนี้ สิ น รวม และนภามาศ พลายงาม (2553) พบความสัม พันธ์กับ
อัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อยอดหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อัตราส่ วนกําไรขั้นต้นต่อยอดขาย และ
อัตราส่วนกําไรก่อนอกเบี้ยภาษีเงินได้ต่อหนี้สินรวม
ตารางที่ 1 สรุ ปการกํากับดูแลกิจการที่มีความสัมพันธ์กบั การจัดอันดับเครดิตองค์การ
การกํากับดูแลกิจการ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
(ตัวแปรอิสระ)
สิทธิของผูถ้ ือหุน้
คะแนนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ นุชชนก ชูแสง (2550)
นิตย์สุดา ประภัทรวิมล
(2556)
Ashbaugh-Skaife,
Collins, and LaFond
(2006)
องค์ประกอบของ
คณะกรรมการและคณะ
ผูบ้ ริ หาร
สัดส่วนกรรมการอิสระ นุชชนก ชูแสง (2550)
นิตย์สุดา ประภัทรวิมล
(2556)
Bhojraj and Sengopta
(2003)
Ashbaugh-Skaife,
Collins, and LaFond
(2006)
การควบตําแหน่งประธาน นุชชนก ชูแสง (2550)
กรรมการและประธาน Ashbaugh-Skaife,
บริ หาร
Collins, and LaFond
(2006)

ทิศทาง
ความสัมพันธ์

วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล

บวก
บวก

วิเคราะห์ถดถอยโลจิ
สติค
วิเคราะห์ถดถอยโลจิ
สติค

บวก*

วิเคราะห์การถดถอย

บวก
บวก*
บวก*
บวก

วิเคราะห์ถดถอยโลจิ
สติค
วิเคราะห์ถดถอยโลจิ
สติค
วิเคราะห์ถดถอยOLS
วิเคราะห์การถดถอย

บวก

วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค
ลบ* วิเคราะห์การถดถอย

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

สัดส่วนกรรมการบริ ษทั ที่ นุชชนก ชูแสง (2550)
ดํารงตําแหน่งกรรมการใน Ashbaugh-Skaife,
บริ ษทั อื่น
Collins, and LaFond
(2006)
การเปิ ดเผยข้อมูล
ขนาดของสํานักงานสอบ นุชชนก ชูแสง (2550)
บัญชี
คะแนนเปิ ดเผยข้อมูล นุชชนก ชูแสง (2550)
Ashbaugh-Skaife,
Collins, and LaFond
(2006)
สัดส่วนกรรมการ
นิตย์สุดา ประภัทรวิมล
ตรวจสอบที่มีความ
(2556)
เชี่ยวชาญ
วัฒนธรรมการกํากับดูแล
กิจการ
การกระจุกตัวของผูถ้ ือหุน้ Bhojraj and Sengopta
(2003)
สัดส่วนการถือหุน้ ของผู ้ นุชชนก ชูแสง (2550)
ถือหุน้ รายใหญ่ที่ถือหุน้ Ashbaugh-Skaife,
มากกว่า5%
Collins, and LaFond
(2006)
สัดส่วนการถือหุน้ ของผู ้ นุชชนก ชูแสง (2550)
ถือหุน้ สถาบัน
Bhojraj and Sengopta.
(2003)
สัดส่วนผูถ้ ือหุน้ ภายใน
นุชชนก ชูแสง
(2550)
หมายเหตุ: * มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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บวก*
บวก*

วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค
วิเคราะห์การถดถอย

บวก*

วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค

บวก*

ลบ วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค
วิเคราะห์การถดถอย

บวก*

วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค

ลบ* วิเคราะห์ถดถอยOLS
บวก

วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค
ลบ* วิเคราะห์การถดถอย

บวก*
บวก*

วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค
วิเคราะห์ถดถอยOLS

บวก

วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค
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ตารางที่ 2 สรุ ปความสัมพันธ์การกํากับดูแลกิจการกับการดําเนินงาน
การกํากับดูแล
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ทิศทาง วิธีวดั ผลการ
กิจการ
ความสัมพันธ์ ดําเนินงาน
(ตัวแปรอิสระ)
องค์ประกอบของ
คณะกรรมการและ
คณะผูบ้ ริ หาร
สัดส่วนกรรมการ จิรวรรณ ครู่ กระโทก (2548) บวก*
ผลประเมินการ
กํากับดูแล
อิสระ
กิจการ
Tobin’s Q
วิภารัตน์ ปิ ยรัตนวงศ์ (2549) บวก*
ธาริ ณี จวงมุทิตา (2550)
บวก*
ผลประเมินการ
กํากับดูแล
กิจการ
ศรายุทธ เรื องสุวรรณ และ
คณะ (2552)
บวก*
ROE
Chen and Jaggi (2000)
บวก*
คะแนนการ
Xie et al. (2003)
เปิ ดเผยข้อมูล
ลบ สินทรัพย์
หมุนเวียน
Jiamsagul (2007)
บวก*
ROA

วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล

วิเคราะห์ถดถอยโลจิ
สติค

วิเคราะห์ความถดถอย
แบบพหุคูณ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
Pearson
วิเคราะห์ความถดถอย
แบบพหุคูณ
วิเคราะห์ถดถอย OLS

Teoh, Welch and
Wong(1998),
Jones(1991)
วิเคราะห์การถดถอย
การควบตําแหน่ง ธาริ ณี จวงมุทิตา (2550) บวก*
ผลประเมินการ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
กํากับดูแล
Pearson
และประธาน
กิจการ
บริ หาร
Haniffa and Hudaib (2006)
ลบ* ROA
วิเคราะห์การถดถอย
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การแบ่งแยกหน้าที่ Bhagat and Bolton (2008) บวก*
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
กับประธาน
กรรมการ
สัดส่วนกรรมการที่ Yatim (2009)
บวก*
ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร

จํานวน
คณะกรรมการ

ROA
ROE
Tobin’s Q
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วิเคราะห์การถดถอย

ความเป็ นไปได้ วิเคราะห์การถดถอย
ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการ
บริ หารความ
เสี่ยง
ศรายุทธ เรื องสุวรรณ และ
ลบ* ROE
วิเคราะห์ความถดถอย
คณะ (2552)
แบบพหุคูณ
วรกมล เกษมทรัพย์ (2553)
ลบ* ROE.
วิเคราะห์ความถดถอย
Tobin’s Q
แบบพหุคูณ
Veafeas (1999)
ลบ* Tobin’s Q
วิเคราะห์ความถดถอย
แบบพหุคูณ
Haniffa and Hudaib (2006) บวก*
ROA
วิเคราะห์ความถดถอย
Yatim (2009)
บวก*
ความเป็ นไปได้ วิเคราะห์การถดถอย
ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการ
บริ หารความ
เสี่ยง

การเปิ ดเผยข้อมูล
ขนาดของสํานัก Yatim (2009)
งานสอบบัญชี

บวก*

ความเป็ นไปได้ วิเคราะห์การถดถอย
ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการ
บริ หารความ
เสี่ยง
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สัดส่วนกรรมการ จิรวรรณ ครู่ กระโทก (2548) บวก*
ตรวจสอบที่มีความ
เชี่ยวชาญ
วิภารัตน์ ปิ ยรัตนวงศ์ (2549) บวก*
ปณิ ธาน สุจิรชาโต (2552)
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ผลประเมินการ วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค
กํากับดูแล
กิจการ
วิเคราะห์ความถดถอย
Tobin’s Q
แบบพหุคูณ
ลบ* การจัดการกําไร วิเคราะห์ความถดถอย
Xie et al. (2003)
NWC
แบบพหุคูณ
ลบ
Teoh, Welch and
Wong(1998),
Yatim (2009)
ความเป็ นไปได้ Jones(1991)
บวก*
ในการจัดตั้ง วิเคราะห์การถดถอย
คณะกรรมการ
บริ หารความ
เสี่ยง
การตรวจสอบของ ปณิ ธาน สุจิรชาโต (2552)
ลบ* การจัดการกําไร วิเคราะห์ความถดถอย
กรรมการ
แบบพหุคูณ
ตรวจสอบ
วัฒนธรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุน้ ศรายุทธ เรื องสุวรรณ และ บวก*
ROE
วิเคราะห์ความถดถอย
ของผูถ้ ือหุน้
คณะ (2552)
แบบพหุคูณ
สถาบัน
สัดส่วนผูถ้ ือหุน้
จิรวรรณ ครู่ กระโทก (2548)
ลบ* ผลประเมินการ วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค
ภายใน
กํากับดูแล
กิจการ
ทิฆมั พร รักธรรม (2549) บวก*
ROA
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ROE
P/E
อัตราการ
จ่ายเงินปั นผล
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วิเคราะห์การถดถอย

สัดส่วนการถือหุน้ Bhagat and Bolton (2008) บวก*
ของคณะกรรมการ

ROA
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
ROE
Tobin’s Q
จํานวนครั้งการ จิรวรรณ ครู่ กระโทก (2548) บวก
ผลประเมินการ วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค
ประชุมของ
กํากับดูแล
คณะกรรมการ
กิจการ
บริ ษทั และ
Veafeas (1999)
ลบ* Tobin’s Q
วิเคราะห์ความถดถอย
คณะกรรมการ
แบบพหุคูณ
ตรวจสอบ
Xie et al. (2003)
ลบ NWC
Teoh, Welch and
Wong(1998),
Jones(1991)
Yatim (2009)
บวก*
ความเป็ นไปได้ วิเคราะห์การถดถอย
ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการ
บริ หารความ
เสี่ยง
สัดส่วนการถือหุน้ จิรวรรณ ครู่ กระโทก (2548)
ลบ* ผลประเมินการ วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค
ของผูถ้ ือหุน้ ราย
กํากับดูแล
ใหญ่ที่ถือหุน้
กิจการ
มากกว่า5%
Haniffa and Hudaib (2006) บวก*
ROA
วิเคราะห์การถดถอย
สัดส่วนการถือหุน้ ศรายุทธ เรื องสุวรรณ และ
ลบ* ROE
วิเคราะห์ความถดถอย
ของผูถ้ ือหุน้ ราย คณะ (2552)
แบบพหุคูณ
ย่อย
ความเป็ นอิสระ จิรวรรณ ครู่ กระโทก (2548) บวก
ผลประเมินการ วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค
ของประธาน
กํากับดูแล
กรรมการ
กิจการ
หมายเหตุ: * มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ROA อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

138

ROE อัตราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ ือหุน้
Tobin’s Q มูลค่าบริ ษทั
P/E อัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิ
NWC สินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ
ตารางที่ 3 สรุ ปตัวแปรควบคุมที่มีความสัมพันธ์กบั การจัดอันดับเครดิตองค์การ
ตัวแปรควบคุม
ประสิทธิภาพในการทํางาน
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์

นโยบายทางการเงิน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย
อัตราส่วนเงินปั นผลต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ทิศทางความสัมพันธ์

นุชชนก ชูแสง (2550)
จรรยาพร สงวนวงศ์ (2554)
นิตย์สุดา ประภัทรวิมล (2556)
Bhojraj and Sengopta (2003)

บวก
บวก*
บวก*
บวก*

นิตย์สุดา ประภัทรวิมล (2556)
Bhojraj and Sengopta (2003)
ชุติกาญจน์ ชํานาญพฤกษา (2547)
นุชชนก ชูแสง (2550)
ณัฐพล โกยสมบูรณ์ (2553)
วรกมล เกษมทรัพย์ (2553)
Bhojraj and Sengopta (2003)

บวก*
บวก*

สภาพคล่องทางการเงิน
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม จรรยาพร สงวนวงศ์ (2554)
นิตย์สุดา ประภัทรวิมล (2556)
ความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้
ชุติกาญจน์ ชํานาญพฤกษา (2547)
ค่าเสื่อมราคา และรายการตัดจ่ายต่อดอกเบี้ย นุชชนก ชูแสง (2550)
จ่าย
ณัฐพล โกยสมบูรณ์ (2553)
อัตราส่วนกําไรขั้นต้นต่อยอดขาย
นภามาศ พลายงาม (2553)
จรรยาพร สงวนวงศ์ (2554)

บวก
บวก*
บวก*
บวก*

ลบ*

ลบ*
ลบ*
บวก*
บวก
บวก*
บวก*
บวก*
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Bhojraj and Sengopta (2003)
ขนาดของบริ ษทั
นุชชนก ชูแสง (2550)
Ashbaugh-Skaife, Collins, and
LaFond (2006)
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ลบ*
บวก*
บวก*

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีกรอบแนวคิด ดังแผนภาพข้ างล่างนี ้
ตัวแปรอิสระ
การกํากับดูแลกิจการ
1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น
1.1 คะแนนสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น (RSH)
2. องค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการและ
คณะผูบ้ ริ หาร
2.1 สัดส่ วนกรรมการอิสระ (IDB)
2.2 จํานวนคณะกรรมการ (NBO)
3. การเปิ ดเผยข้อมูล
3.1 ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี (BIG)
4. วัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการ
4.1 สัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้นภายใน (INS)
ต้นทุนตัวแทน
1.

ตัวแปรควบคุม
1. อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวม (NWC)
2. อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อสิ นทรัพย์รวม (DEB)
3. อัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์ (ROA)
4. อัตราส่ วนกําไรขั้นต้นต่อยอดขาย (GPM)
5. ขนาดของบริ ษทั (SIZ)

สัดส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารต่อค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน (EXC)

Multinomial Logistic Regression Analysis
ตัวแปรตาม
การจัดอันดับเครดิตองค์การ (P(Y))
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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วิธีการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการและต้นทุนตัวแทนกับการจัดอันดับ
เครดิตองค์การของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และพัฒนาตัวแบบที่ใช้
ในการพยากรณ์อนั ดับเครดิตองค์การ ได้ทาํ การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ บริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จํากัด ทําการจัดอันดับเครดิตองค์การ ในปี พ.ศ.
2554 - 2558 รวม 5 ปี ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อ มู ล ทุติ ย ภูมิ จากเว็บไซต์สมาคมส่ ง เสริ ม ผูล้ งทุ น ไทย,
SETSMART แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) และเว็บไซด์บริ ษทั ทริ สเรทติง้ จํากัด
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์การในแต่ละปี
Year
Credit Rating
AAA
AA
A
BBB
BB
รวม

2555

2556

2557

2558

รวม

1
7
38
21
1
68

2
7
35
25
2
71

2
8
36
27
1
74

3
7
37
34
2
83

8
29
146
107
6
296

วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบหลายกลุ่ม ตาม
ตัวแบบดังนี้
eβ0 +β1 RSHit+β2 IDBit+β3 NBOit+β4 BIGit+β5INSit+β6 EXCit+β7 NWCit+β8 DEBit+β9 ROAit+β10GPMit+β11SIZit
P(Yit+1)= β +β RSH +β IDB +β NBO +β BIG +β INS +β EXC +β NWC +β DEB +β ROA +β GPM +β SIZ
1+e 0 1 it 2 it 3 it 4 it 5 it 6 it 7 it 8 it 9 it 10 it 11 it

โดย
P(Yit+1)
RSHit
IDBit
NBOit

=
=
=
=

การจัดอันดับเครดิตองค์การขององค์การiปี ที่ t+1
คะแนนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ขององค์การiปี ที่ t
สัดส่วนของกรรมการอิสระขององค์การiปี ที่ t
จํานวนคณะกรรมการขององค์การiปี ที่ t
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BIGit
INSit
EXCit
NWCit
DEBit
ROAit
GPMit
SIZit
i

=
=
=
=
=
=
=
=
=

t

=

ขนาดของสํานักงานสอบบัญชีขององค์การiปี ที่ t
สัดส่วนผูถ้ ือหุน้ ภายในขององค์การiปี ที่ t
สัดส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารต่อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานขององค์การiปี ที่ t
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมขององค์การiปี ที่ t
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ขององค์การiปี ที่ t
อัตราส่วนกําไรขั้นต้นต่อยอดขายขององค์การiปี ที่ t
ขนาดของกิจการขององค์การiปี ที่ t
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เสนอให้
บริ ษทั ทริ สเรทติง้ จํากัด ทําการจัดอันดับเครดิตองค์การ
ปี 2554, 2555, 2556, 2557

โอกาสที่จะได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์การ วิเคราะห์จากโอกาสที่องค์การจะได้รับการ
จัดอันดับเครดิตเป็ นกี่เท่าของโอกาสที่จะไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์การดังกล่าว โดย
กําหนดให้อนั ดับเครดิตองค์การ BB เป็ นอันดับเครดิตองค์การอ้างอิง เปรี ยบเทียบกับอันดับเครดิต
องค์การที่เหลือ โดยเขียนเป็ นตัวแบบความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
ln[

P(category BBB)
] = β0 +β1 RSHit +β2 IDBit +β3 NBOit +β4 BIGit +β5 INSit +β6 EXCit
P(category BB) it+1

+β7 NWCit +β8 DEBit +β9 ROAit +β10 GPMit +β11 SIZit

P(category A)

it+1

P(category AA)

it+1

ln[ P(category BB) ] = β0 +β1 RSHit +β2 IDBit +β3 NBOit +β4 BIGit +β5 INSit +β6 EXCit
+β7 NWCit +β8 DEBit +β9 ROAit +β10 GPMit +β11 SIZit

ln[ P(category BB) ] = β0 +β1 RSHit +β2 IDBit +β3 NBOit +β4 BIGit +β5 INSit +β6 EXCit
ln[

+β7 NWCit +β8 DEBit +β9 ROAit +β10 GPMit +β11 SIZit

P(category AAA)
] = β0 +β1 RSHit +β2 IDBit +β3 NBOit +β4 BIGit +β5 INSit +β6 EXCit
P(category BB) it+1

+β7 NWCit +β8 DEBit +β9 ROAit +β10 GPMit +β11 SIZit
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2. การตรวจสอบปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ใช้
Variance Inflation Factor (VIF) กรณี ที่ค่า VIF< 10 หมายความว่าตัวแปรอิสระไม่เกิดปั ญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแประอิสระ (วิยะดา ตันวัฒนากุล, 2546: 70)
3. การวิเคราะห์ความสามารถในการพยากรณ์การจัดอันดับเครดิตองค์การ จะนําตัวแบบที่
ได้ไปพยากรณ์อนั ดับเครดิตองค์การ และนําไปเปรี ยบเทียบกับอันดับเครดิตองค์การที่ได้รับการ
ประเมินจาก TRIS เพือ่ ศึกษาความสามารถในการจัดกลุ่มเครดิตองค์การจากตัวแบบ
4. การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของผลการวิจยั (Reliability) ทําการทดสอบความสัมพันธ์
และความสามารถในการพยากรณ์โดยนําตัวแบบการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบหลายกลุ่ม
(Multinomial Logistic Regression Analysis) เปรี ยบเทียบกับตัวแบบการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิ
สติคแบบทวิ(Binary Logistic Regression Analysis)
ตัวแบบการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบทวิ มีการแบ่งองค์การเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่ม 0 คือ กลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์การระดับตํ่า ประกอบด้วย BB, BBB
กลุ่ม 1 คือ กลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์การระดับสูง ประกอบด้วย A, AA, AAA
ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ การอภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ มีดงั นี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการและต้นทุนตัวแทนกับการจัดอันดับเครดิต
องค์การของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุ ปได้ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 5 ผลการวิจยั โดยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบหลายกลุ่ม
ตัวแปรอิสระ
การจัดอันดับเครดิตองค์การแบบMultinomial Logistic Regression Analysis
BBB
A
AA
AAA
B
VIF
B
VIF
B
VIF
B
VIF
ค่าคงที่
8.021
-10.807
-54.656
-575.814
(.598)
(.480)
(.003)
(.981)
การกํากับดูแลกิจการ
RSH
23.135 1.14 23.824 1.14
24.305
1.14
17.405
1.14
(.999)
(.998)
(.998)
(.999)
IDB
-6.032 1.041 -4.814 1.041
-1.248 1.041 276.538 1.041
(.323)
(.438)
(.860)
(.977)
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NBO

-.363
(.351)
4.090
(.026)*
-.389
(.928)

1.452

42.659
(.185)

-7.699 1.233 -9.738
(.066)
(.021)*
DEB
-4.455 1.546 -9.263
(.379)
(.073)
ROA
.512
1.431
.676
(.029)*
(.004)**
GPM
-8.401 1.311 -7.783
(.121)
(.159)
SIZ
.325
1.867 2.992
(.897)
(.236)
หมายเหตุ – ค่าในวงเล็บ คือ P-value (sig)
– *,** มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

BIG
INS
ต้นทุนตัวแทน
EXC
ตัวแปรควบคุม
NWC

-.455
(.241)
3.685
(.042)*
2.097
(.622)

1.452

48.630
(.129)

1.158

1.159
1.302

-.147
(.721)
3.954
(.064)
-4.722
(.339)

1.452

1.158

32.829
(.323)

1.233

-11.973
(.008)**
-22.360
(.000)**
.895
(.000)**
-.595
(.922)
8.337
(.003)**

1.159
1.302

1.546
1.431
1.311
1.867
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7.485
(.985)
40.145
(.991)
-248.846
(.990)

1.452

1.158

-1959.828

1.158

1.233

-216.307
(.957)
-341.449
(.961)
1.537
(.994)
10.833
(.999)
62.750
(.981)

1.233

1.159
1.302

1.546
1.431
1.311
1.867

จากตารางที่ 5 พบว่า ตัวแบบการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบหลายกลุ่มไม่มีปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ เนื่องจากค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัวแปร และองค์ประกอบ
การกํากับดู แลกิ จการที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติกับการจัดอันดับเครดิ ตองค์การ
อั น ดั บ BBB และ A คื อ ขนาดของสํ า นั ก งานสอบบัญ ชี (BIG) ขณะที่ ต ้น ทุ น ตัว แทนไม่ มี
ความสัม พันธ์อ ย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติกับการจัดอันดับเครดิ ตองค์การ ส่ วนตัวแปรควบคุ มที่มี
ความสัมพันธ์กับการจัดอันดับเครดิ ตองค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ ได้แก่ อัตราส่ วนเงินทุน
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวม (NWC), อัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (DEB),
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) และขนาดของกิจการ (SIZ) ดังนี้
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม (NWC)มีความสัมพันธ์กบั อันดับเครดิต
องค์การอันดับ A และAA
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ (DEB)มีความสัมพันธ์กบั อันดับ
เครดิตองค์การอันดับ AA
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)มีความสัมพันธ์กบั อันดับเครดิตองค์การอันดับ BBB, A
และ AA
ขนาดของกิจการ (SIZ)มีความสัมพันธ์กบั อันดับเครดิตองค์การอันดับ AA
จากผลการศึกษาจะเห็นว่าตัวแปรควบคุมมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญกับอันดับเครดิต
องค์การมากกว่าการกํากับดูแลกิจการ เนื่องจากตัวแปรควบคุมนั้นเป็ นดัชนีช้ ีวดั ทางการเงิน บอกถึง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จึงส่งผลต่อการจัดอันดับเครดิตองค์การ
อี กทั้งจากผลการศึกษาที่ผ่านมาของนิ ตย์สุดา ประภัทรวิมล (2556) และนุ ชชนก ชู แสง
(2550) พบว่าตัวแปรสัดส่ วนกรรมการตรวจสอบที่มีความเชี่ ยวชาญ และสัดส่ วนของกรรมการ
บริ ษทั ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อื่นมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับอันดับ
เครดิตองค์การตามลําดับ เป็ นตัวแปรที่ไม่ได้ใช้ในงานวิจยั นี้ ซึ่ งอาจเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั อันดับเครดิตองค์การAAA
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบทวิ แสดงไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 6 ผลการวิจยั โดยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบทวิ
ตัวแปรอิสระ
ค่าคงที่
การกํากับดูแลกิจการ
RSH
IDB

การจัดอันดับเครดิตองค์การแบบBinary Logistic Regression Analysis
B
VIF
-19.193
(.000)
.830
(.052)
1.001
(.571)

1.14
1.041
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NBO
BIG
INS
ต้นทุนตัวแทน
EXC

.084
(.310)
.493
(.308)
-2.532
(.004)**

1.452

-6.027
(.075)

1.158

1.159
1.302

ตัวแปรควบคุม
NWC

-2.219
1.233
(.002)**
DEB
-5.264
1.546
(.000)**
ROA
.177
1.431
(.000)**
GPM
.595
1.311
(.626)
SIZ
2.753
1.867
(.000)**
หมายเหตุ – ค่าในวงเล็บ คือ P-value (sig)
– *,** มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 6 ผลการวิ จ ัย โดยการวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยโลจิ ส ติ ค แบบทวิ พ บว่ า
องค์ประกอบการกํากับดูแลกิจการที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั การจัดอันดับเครดิต
องค์การ ได้แก่ สัดส่วนผูถ้ ือหุน้ ภายใน (INS) และตัวแปรควบคุม ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ร วม (NWC), อัต ราส่ ว นหนี้ สิ นรวมต่ อ หนี้ สิ นและส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น (DEB), อัต รา
ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) และขนาดของกิจการ (SIZ)
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบทวิ สอดคล้องกับการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิ
สติคแบบหลายกลุ่ม คือ การกํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กบั การจัดอันดับเครดิตองค์การ โดย
การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบหลายกลุ่ม เป็ นองค์ประกอบด้านขนาดสํานักงานสอบบัญชี
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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(BIG) ขณะที่การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบทวิเป็ นองค์ประกอบด้านสัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้น
ภายใน (INS) ขณะที่ตน้ ทุนตัวแทนไม่มีความสัมพันธ์กบั การจัดอันดับเครดิตองค์การ และตัวแปร
ควบคุมที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่สอดคล้องกันได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
ต่อ สิ นทรัพย์ร วม (NWC), อัตราส่ วนหนี้ สิน รวมต่อ หนี้ สิ น และส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น (DEB), อัตรา
ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) และขนาดของกิจการ (SIZ)
2. ตัวแบบพยากรณ์ ผลการศึกษาพบว่า
ตัวแบบพยากรณ์การจัดอันดับเครดิตองค์การโดยตัวแบบการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิ
สติคแบบหลายกลุ่ม คือ
ความน่าจะเป็ นที่จะมีการจัดอันดับเครดิตองค์การ BBB
[P(BBB)]
ln [P(BB)]
= 8.021+23.135(RSH)it -6.032(IDB)it -0.455(NBO)it +3.685(BIG)it
it+1

+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
ความน่าจะเป็ นที่จะมีการจัดอันดับเครดิตองค์การ A
[P(A)]
ln
=-10.807+23.824(RSH)it -4.814(IDB)it-0.363(NBO)it +4.09(BIG)it
[P(BB)]it+1
-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
ความน่าจะเป็ นที่จะมีการจัดอันดับเครดิตองค์การ AA
[P(AA)]

ln [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
ความน่าจะเป็ นทีจ่ ะมีการจัดอันดับเครดิตองค์การ 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
ตัวแบบพยากรณ์การจัดอันดับเครดิตองค์การโดยตัวแบบการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบทวิ
คือ
[P(1)]
ln [P(0)]
= -19.193+0.83(RSH)it +1.001(IDB)it+0.084(NBO)it +0.493(BIG)it -2.532(INS)it
it+1

-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
ความสามารถในการพยากรณ์การจัดอันดับเครดิตองค์การ โดยใช้การกํากับดูแลกิจการ และต้นทุน
ตัวแทนเป็ นตัวพยากรณ์มีผลการทดสอบดังนี้
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์อนั ดับเครดิตองค์การแบบหลายกลุ่ม
Observed
AAA
AA
A
BBB.
BB.
Overall Percentage.

AAA
8
0
0
0
0
2.7%

AA
0
13
6
1
0
6.8%

A
0
16
118
24
0
53.4%

Predicted
BBB
BB
0
0
0
0
21
1
82
0
5
1
36.5% 0.7%

Percent Correct
100.0%
44.8%
80.8%
76.6%
16.7%
75%

จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์อนั ดับเครดิตองค์การแบบหลาย
กลุ่ม พบว่า ตัวแบบสามารถพยากรณ์อนั ดับเครดิตองค์การ AAA, AA, A, BBB และ BB ได้ถูกต้อง 100%,
44.8%, 80.8%, 76.6% และ 16.7% ตามลําดับ และตัวแบบสามารถพยากรณ์อนั ดับเครดิตองค์การใน
ภาพรวมได้ถูกต้องเฉลี่ย 75% ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับงานวิจยั ที่ผา่ นมา
ทั้งนี้การพยากรณ์อนั ดับเครดิตองค์การโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบทวิมี
ผลการทดสอบดังนี้
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์อนั ดับเครดิตองค์การแบบทวิ
Predicted
Observed
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 พบว่า การพยากรณ์อนั ดับเครดิตองค์การระดับตํ่าสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง
78.8% ขณะที่ระดับสู งสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง 87.4% โดยพยากรณ์ในภาพรวมได้ถูกต้องเฉลี่ย
84.1% ซึ่งสูงกว่าความสามารถในการพยากรณ์อนั ดับเครดิตองค์การแบบหลายกลุ่ม
การอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบหลายกลุ่ม พบว่า การกํากับดูแลกิจการ ซึ่ง
สะท้อนจากขนาดของสํานักงานสอบบัญชี (BIG) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเครดิตองค์การ แสดง
ว่า บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ได้รับการตรวจสอบโดยสํานัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่จะมีอนั ดับเครดิตองค์การสูงกว่าสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก เพราะ
สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่มีมาตรฐานและการตรวจสอบที่เข้มงวดกว่า ทําให้มีการกํากับดูแล
กิจการที่ดีกว่า และสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่น้ นั จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยมี
สินทรัพย์รวมจํานวนพันล้านบาท เป็ นเวลา 5 ปี ถึงจะได้รับสิทธิ์ขอรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ซึ่ง
มีกระบวนการพิจารณาที่ซบั ซ้อน นอกจากนี้ยงั ต้องได้รับความเห็นชอบจากตัวบุคคลและสํานัก
งานสอบบัญชีดว้ ย ทําให้สาํ นักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่พยายามผลักดันให้องค์การลูกค้าเปิ ดเผย
ข้อมูลระดับสูงในรายงานประจําปี และตรงตามข้อบังคับที่กาํ หนด โดยสํานักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่จะกํากับดูแลดีกว่าสํานักงานบัญชีขนาดเล็ก การเปิ ดเผยข้อมูลนั้นช่วยให้ผูใ้ ช้งบการเงิน
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง หากองค์การให้ความสําคัญกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลส่งผลให้การดําเนินงานดีข้ ึน และได้รบั ผลดีจากการจัดอันดับเครดิตองค์การด้วย ซึ่ง
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของนุชชนก ชูแสง (2550) และ Yatim (2009)
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบทวิ พบว่า สัดส่วนผูถ้ ือหุน้ ภายใน (INS) มีความสัมพันธ์
เชิงลบกับเครดิตองค์การ แสดงว่าสัดส่วนผูถ้ ือหุ ้นภายในน้อยกว่าจะทําให้ได้รับการจัดอันดับเครดิต
องค์การทีด่ ี ซึ่งการกํากับดูแลกิจการกระทําโดยส่งเสริ มให้มีการกระจายหุน้ ไปยังผูถ้ ือหุน้ ภายนอก
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับของสุพตั รา อุไรรัตน์ (2552), จิรวรรณ ครู่ กระโทก (2548) และ Haniffa
and Hudaib (2006)
ทั้งนี้ ผลการศึกษาในทุกตัวแบบ พบว่า ต้นทุนตัวแทนซึ่งวัดค่าโดยใช้ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต่อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (EXC) ไม่มีความสัมพันธ์กบั การจัดอันดับเครดิตองค์การ น่าจะเกิด
จากงานวิจยั นี้วดั ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารจากงบการเงิน ซึ่งเป็ นค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินเท่านั้น ไม่ได้
รวมค่าตอบแทนอื่นทีไ่ ม่ได้เป็ นตัวเงิน (non pecuniary benefits) ตามแนวคิดของ Jensen and
Meckling (1976) เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งควรศึกษาวิจยั ต่อไป
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา มีขอ้ เสนอแนะ คือ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญกับการกํากับดูแล
กิจการ เนื่องจากการกํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กบั มูลค่าองค์การ วัดจากอันดับเครดิต โดยให้
พิจารณาองค์ประกอบการเปิ ดเผยข้อมูลและวิธีการกํากับดูแลกิจการที่ดีมากขึ้น ซึ่งสามารถใช้ขนาด
ของสํานักงานสอบบัญชีเป็ นตัวชี้วดั ได้ และควรส่งเสริ มให้มีการกระจายหุน้ ไปยังผูถ้ ือหุน้ ภายนอก
เนื่องจากพบความสัมพันธ์เชิงลบของสัดส่วนผูถ้ ือหุน้ ภายใน (INS) กับการจัดอันดับเครดิตองค์การ
นอกจากนี้ควรมีการศึกษาต้นทุนตัวแทนเชิงลึก โดยศึกษาผลตอบแทนผูบ้ ริ หารที่ไม่ได้เป็ นตัวเงิน
(non pecuniary benefits) ตามแนวคิดทฤษฎีตวั แทนของ Jensen and Meckling (1976) ต่อไป
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ความสั มพันธ์ ของการกํากับดูแลกิจการและต้ นทุนตัวแทนกับมูลค่ าตลาดของธุรกิจใน
กลุ่ม SET100 ของตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
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.สุ รางค์ เห็นสว่าง2, ผศ.ดร.สันติ กีระนันทน์3

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

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์หลักเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการกํากับดูแลกิ จการและ
ต้นทุนตัวแทนกับมูลค่าตลาดของธุรกิจในกลุ่ม SET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
มีกลุ่มตัวอย่าง คือ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่อยูใ่ นกลุ่ม 100 อันดับ
แรก หรื อ SET100 ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 และมีระยะเวลาการศึกษาในช่วง
ปี 2553 ถึงปี 2557 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สมการถดถอยเชิงพหุ คูณ ซึ่ งมีตวั แปรอิสระที่บ่งชี้
การกํากับดูแลกิจการ คือ ขนาดคณะกรรมการ และสัดส่วนคณะกรรมการอิสระ ตัวแปรอิสระทีบ่ ่งชี้
ต้นทุนตัวแทน คือ ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร และสัดส่ วนการถื อ หุ ้นของผูบ้ ริ หาร ส่ วนของตัวแปร
ควบคุม คือ ขนาดของบริ ษทั และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตัวแปรตาม คือ มูลค่าตลาด
ของธุรกิจซึ่งวัดโดยอัตราส่วนคิว
ผลการศึกษาพบว่า บริ ษทั ส่ วนใหญ่มีขนาดคณะกรรมการประมาณ 10 - 12 คน มีสัดส่ วน
ของคณะกรรมการอิ สระประมาณร้อ ยละ 33 ของคณะกรรมการทั้งหมด ค่าตอบแทนผูบ้ ริ ห าร
ประมาณ 5,000,001 - 10,000,000 บาทต่อคนต่อปี และสัดส่ วนการถือหุ ้นของคณะกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หารมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมด นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง
พหุคูณ พบว่า ขนาดคณะกรรมการและสัดส่วนคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์เชิงลบกับมูลค่า
ตลาดของธุ ร กิ จ อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ขณะที่ อ ั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่าตลาดของธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสํ าคัญ: การกํากับดูแลกิจการ, ต้นทุนตัวแทน, มูลค่าตลาด
นิสิตหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต หมวดวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการเงิน คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
1
2
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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
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ความสํ าคัญและที่มาของปัญหา
จากข้อมูลตลาดทุนไทยเชิงเปรี ยบเทียบ ปรับปรุ งข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558 ซึ่ง
มีความล่าช้าประมาณ 1 เดือน พบว่า ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2557 สัดส่ วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดของตลาดหลักทรัพย์ไทยในภูมิภาคเอเชียปรับสู งขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ผลตอบแทนรวมจาก
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยเทียบกับหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้น 12.26 เท่าจากสิ้ นปี
2543 ซึ่งสูงเป็ นอันดับสองรองจากอินโดนีเซี ย ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีอตั ราส่ วนราคาตลาดต่อกําไร
สุ ทธิต่าํ และอัตราเงินปั นผลตอบแทนในระดับใกล้เคียงกับประเทศอื่นในเอเชี ย นอกจากนี้ มูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดของไทยยังอยูใ่ นอันดับที่ 24 จาก 52 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทว่ั โลก
ด้ว ยมู ล ค่ า หลัก ทรั พ ย์ 430.43 พัน ล้า นดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ ก า โดยบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ไ ทยมี จาํ นวน 613 บริ ษทั ซึ่ งอยู่ในอันดับที่ 20 เมื่ อ เทียบกับตลาดหลัก ทรั พ ย์ท ่ัว โลก
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) จากสถิติขา้ งต้น จะเห็นว่านักลงทุนสนใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ไทย และผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยมีอตั ราการเจริ ญเติบโต
สูง
การลงทุ น ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ เรี ย กกัน โดยทั่ว ไปว่า เป็ นการลงทุ น ในหุ ้น หุ ้น จัด เป็ น
หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงสู งแต่ก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนสู ง มูลค่าของหุ ้นมักจะผันผวนขึ้นลงตาม
สภาวะแวดล้อมที่มากระทบได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงไม่ค่อยเหมาะกับการลงทุนในระยะเวลาสั้น ๆ
แต่ ห ากเป็ นการลงทุ น ในระยะยาว หุ ้น มัก จะมี โ อกาสให้ผ ลตอบแทนจากการลงทุ น ที่ สู ง กว่า
หลักทรัพย์ประเภทอื่น ดังนั้น ในการจัดพอร์ตการลงทุนหรื อการจัดสําหรับการลงทุน คนที่มีอายุ
น้อ ย ๆ จึ ง มัก ได้รั บ การแนะนํา ให้ล งทุ น ในหุ ้น ในสัด ส่ ว นที่ สู ง กว่า หลัก ทรั พ ย์ป ระเภทอื่ น ๆ
(สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2556) อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน
หุ ้นของตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ นั้น ต้องประเมินปั จจัยพื้นฐานและมูลค่าธุรกิจ (Value of Firm) โดย
มูลค่าธุรกิจที่เพิม่ ขึ้นจะมีผลให้ราคาหุน้ สูงขึ้น อันนํามาสู่ผลตอบแทนที่ดีให้นกั ลงทุน
การที่บริ ษทั จะมีมูลค่าเพิม่ ขึ้น และมีผลประกอบการที่ดี ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น อัน
นํามาสู่ ผลตอบแทนที่ดีแก่ นักลงทุน ดังกล่าวข้างต้นนั้น ต้องมีผูบ้ ริ หารที่สามารถสร้างมูลค่า เพิ่ม
สู ง สุ ด ให้ แ ก่ กิ จ การและรั ก ษาผลประโยชน์ ข องผู ถ้ ื อ หุ ้ น กรณี ที่ ผู ้บ ริ ห ารคํา นึ ง ถึ ง แต่ ต นเอง
บริ ห ารงานเพื่ อ ให้ ต นเองได้รั บ ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด หรื อ บริ ห ารงานโดยมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างตัวการ (Principle) และตัวแทน (Agent) หรื อบริ หารโดย
มีตน้ ทุนตัวแทน (Agency Cost) สูงจะไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ สูงสุดแก่กิจการได้ ทําให้จาํ เป็ นต้อง
มีกลไกการตรวจสอบผูบ้ ริ หาร (Monitoring Mechanism) ซึ่งกลไกที่สาํ คัญ คือ การกํากับดูแลกิจการ
ที่ ดี (Corporate Governance) อัน ประกอบด้ว ย กรรมการอิ ส ระเพื่อ ให้ก ารปฏิ บ ัติ ง านเกิ ด ความ
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โปร่ งใส ลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั บุคคลภายนอกและผูล้ งทุน และ
สามารถใช้กลไกค่าตอบแทนเป็ นสิ่ งจูงใจผูบ้ ริ หารให้ปฏิบตั ิงานเพื่อ สร้างผลประโยชน์สูงสุ ดแก่
บริ ษทั
สืบเนื่องจากความต้องการลงทุนในหุน้ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เพิม่ ขึ้น และ
ประเด็นของต้นทุนตัวแทนที่มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซ่ ึ งส่ งผลต่อมูลค่าของ
กิจการ และกลไกการลดต้นทุนตัวแทนโดยใช้การกํากับดูแลกิจการ ดังที่กล่าวข้างต้น ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึง
ศึกษาความสัมพันธ์ของการกํากับดูแลกิจการและต้นทุนตัวแทนกับมูลค่าตลาดของธุรกิจของบริ ษทั
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่ม SET100 เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องสามารถใช้
ประโยชน์จากการศึกษานี้ในการประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์หลักเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการกํากับดูแลกิ จการและ
ต้นทุนตัวแทนกับมูลค่าตลาดของธุรกิจในกลุ่ม SET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
ผลการศึกษาคาดว่าจะเป็ นประโยชน์ ดังนี้
1. ผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงทิศทางและความสัมพันธ์ของการกํากับดูแลกิจการและต้นทุน
ตัวแทนกับมูลค่าตลาดของธุรกิ จของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่ ม
SET100
2. นักลงทุนสามารถนําข้อ มู ล การกํากับดู แลกิ จการและต้นทุนตัวแทนไปประเมิ น การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าตลาด เพือ่ ตัดสินใจลงทุนได้
3. ผูบ้ ริ หารสามารถนําสามารถนําข้อมูลการกํากับดูแลกิจการไปประเมินการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาด เพือ่ วางแผนกลยุทธ์และกําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการได้
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
Jensen and Meckling (1976) ให้แนวคิดว่า การแบ่งแยกและการควบคุ ม (Separation and
Control) ทํา ให้เ กิ ด ต้น ทุ น ตัว แทน (Agency Cost) ของผูถ้ ื อ หุ ้นภายนอก และเจ้า หนี้ อัน เกิ ด จาก
ตัวแทนหรื อผูบ้ ริ หาร โดยมุมมองของทฤษฎีตวั แทน (Agency Theory) ชี้ให้เห็นถึงปั ญหาในเรื่ อ ง
พฤติกรรมที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้ง เนื่ องจากวัตถุประสงค์ของตัวการและตัวแทนไม่สอดคล้องกัน
เช่น ผูถ้ ือหุ ้นให้ความสนใจกับความมัง่ คัง่ ที่เกิดจากมูลค่าของกิจการที่เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผบู ้ ริ หารซึ่ งมีหน้าที่เป็ นตัวแทนต้องการสร้างอรรถประโยชน์สูงสุ ดให้กบั ตนเอง
ซึ่ งขัดแย้งกับภารกิ จที่ไ ด้รับมอบหมาย โดยผูบ้ ริ หารจะสร้างมู ล ค่าสู งสุ ด ให้กับกิ จการก็ต่อ เมื่ อ
พิจารณาแล้วว่าสิ่งนั้นสามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดให้กบั ตนเองด้วย ความขัดแย้งดังกล่าวก่อให้เกิด
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ปั ญหาตัวแทน (Agency Problem) ซึ่ ง McColgan (2001) ได้ทาํ การแบ่งสาเหตุของปั ญหาตัวแทน
ดังนี้
1. Moral - Hazard Agency Conflict คือ ความขัดแย้งจากการที่ผูถ้ ือ หุ ้นไม่สามารถติ ดตาม
การทํางานของผูบ้ ริ หาร
2. Earnings Retention Agency Conflict คื อ ความขัด แย้ง ในเรื่ อ งของผลตอบแทน โดย
ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญกับการเติบโตกิจการซึ่ งวัดจากกําไรสะสมมากกว่าการเพิ่มผลตอบแทน
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้
3. Time Horizon Agency Conflict คือ ความขัดแย้งที่เกิดจากระยะเวลาของกระแสเงินสด
(Timing of Cash Flows) ผูถ้ ือหุ ้นให้ความสําคัญกับกระแสเงินสดในอนาคต ในขณะที่ผูบ้ ริ หารให้
ความสําคัญกับกระแสเงินสดในช่วงระยะเวลาที่บริ หารงานอยูเ่ ท่านั้น
4. Managerial Risk Aversion Agency Conflict คื อ ความขัด แย้ง ที่ เ กิ ด จากพฤติ กรรมการ
ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนของผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้เป็ นเพราะค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารนั้นขึ้นอยูก่ บั
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ทําให้ผูบ้ ริ หารเลื อ กลงทุกในโครงการที่มีความเสี่ ยงตํ่า มากกว่าที่
ลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ ยงสู ง โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารที่ได้รับค่าตอบแทนในอัตราคงที่ เพราะถ้า
ผูบ้ ริ หารบริ หารงานผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงาน ส่วนผูถ้ ือหุน้ จะชอบผูบ้ ริ หารที่เลือก
ลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
กลไกที่ใช้ในการลดปั ญหาตัวแทนหรื อ ต้นทุนตัวแทน คือ การพยายามควบคุ มตัวแทน
ไม่ให้ดาํ เนินการที่ไม่เหมาะสม และสร้างแรงจูงใจที่จะทําให้ตวั แทนดําเนิ นการอย่างเหมาะสม โดย
Jensen (1986) ได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 2 วิธี ดังนี้
1. การให้ค่าตอบแทน (Incentives) เป็ นการสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่ ง ทั้งในรู ปแบบของ
ค่ า ตอบแทนที่เ ป็ นตัว เงิ น (Financial Incentives) และค่ า ตอบแทนที่ ไ ม่ ใ ช่ ต ัว เงิ น (Non-Financial
Incentives) หรื อให้ผบู ้ ริ หารถือครองหุน้ ในอัตราที่เหมาะสม เป็ นต้น
2. การสอดส่ องดูแล (Monitoring) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วย
บุคคลผูท้ รงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอก ซึ่ งคณะกรรมการนั้นจะทําหน้าที่คอยสอดส่ องดูแล
กิจการแทนผูเ้ ป็ นเจ้าของ
กลไกในการสอดส่ องดู แล (Monitoring Mechanism) ได้มีการพัฒนาในหลายรู ปแบบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การตรวจสอบงบการเงินและรายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่ งใส ซึ่ งการสอดส่ อ งดู แลสามารถใช้ การติดตาม การควบคุ ม และการดู แลตัวแทน โดยมี
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูเ้ ชื่ อมโยงระหว่างผูถ้ ือ หุ ้นกับฝ่ ายบริ หาร ดังนั้นคณะกรรมการจึงเป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ในการควบคุ ม จากภายใน (Internal Control) ที่สามารถช่ วยป้ อ งกัน และลดปั ญหา
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ รวมทั้ง การลดปั ญ หาเรื่ อ งของความไม่ เ ท่ าเที ย มกัน ของข้อ มู ล
(Asymmetry of Information) โดยการทําหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปเพื่อให้ผลการดําเนิ นงาน
ของกิจการเป็ นประโยชน์สูงสุดแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างยุติธรรม
การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เป็ นกลไกในการสอดส่องดูแลที่สาํ คัญ และ
มีบทบาทช่วยในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่กิจการ และสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
เนื่ องจากการกํากับดูแลกิจการเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีกระบวนการ โครงสร้างของภาวะผูน้ าํ และ
การควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใส และความสามารถในการ
แข่งขันเพือ่ รักษาเงินลงทุน และเพิม่ คุณค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว ภายใต้กรอบการมีจริ ยธรรมที่
ดี โดยคํา นึ ง ถึ ง ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย อื่ น ๆ และสัง คมโดยรวมประกอบ เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลของการดําเนิ นงาน สร้างความสัมพันธ์อนั ดีของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ช่วยส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นการดําเนิ นงานให้กิจการสามารถดําเนิ นงานได้อย่างราบรื่ น สามารถแข่งขันในตลาดได้
เติบโตอย่างมัน่ คง และในทีส่ ุดก็จะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรื อมูลค่าเพิม่ แก่กิจการและผูถ้ ือหุน้ (ศิลปพร
ศรี จน่ั เพชร, 2551) ดังนั้นการส่ งเสริ มให้การกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั มีประสิ ทธิ ผลเพิ่มขึ้น จึง
นําไปสู่มูลค่าของบริ ษทั ที่เพิม่ สูงขึ้น (ฉวีวรรณ ชูสนุก และ อัมพร ชูสนุก, 2554)
จากแนวคิดทฤษฎีขา้ งต้น มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิ จการ ต้นทุน
ตัวแทน และผลการดําเนิ นงานจํานวนมาก ได้แก่ พัดชา สี ตสุ วรรณ (2543) ธารทิพย์ ศรี วิสุ ท ธิ์
(2550) สุ ชลธา บุพการะกุล (2551) ศรายุทธ เรื องสุ วรรณ และคณะ (2552) ปั ทมา กัลยะกิติ (2553)
วรกมล เกษมทรัพย์ (2553) สุ ภานี นวกุล (2553) จินตวิชญ์ ภูพณิ ชย์ (2554) ฉวีวรรณ ชูสนุ ก และ
อัมพร ชูสนุก (2554) ณิ ชนันท์ จันทรเขตต์ (2554) นันทวัน กิจอิทธิโชติ (2557) Haniffa and Hudaib
(2006) Bhagat and Bolton (2007) และ Pham, Suchard and Zein (2007) ซึ่งศึกษาผลการดําเนิ นงาน
ด้วยตัวชี้วดั ในมุมมองทางบัญชี มูลค่าตลาดซึ่งวัดจากอัตราส่วนคิว (Tobin’s Q) และราคาตลาดหรื อ
มูลค่าหลักทรัพย์
นอกจากผลกระทบจากการกํากับดูแลกิจการ และต้นทุนตัวแทนแล้ว มูลค่าตลาดของธุรกิจ
ยังได้รับผลกระทบจากการจัดหาเงินทุน หรื อโครงสร้างเงินทุน ตามทฤษฎีโครงสร้างเงินทุนของ
Modigliani and Miller (1958, 1963) โดยคํานึงถึงผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนซึ่งวัดจากการก่อ
หนี้ (Debt Financing) ต่อมูลค่ากิจการ (Value of Firm) และได้เสนอแนวคิดในช่ วงแรก 2 รู ปแบบ
คือ แบบไม่มีภาษีเงินได้นิติบุคคล (1958) และแบบมีภาษีเงินได้นิติบุคคล (1963) โดยแบบที่มีภาษี
เงินได้นิติบุคคล กล่าวว่า ผลประโยชน์จากการก่อหนี้ซ่ ึงช่วยให้กิจการประหยัดภาษีจากดอกเบี้ยจ่าย
จะเพิม่ มูลค่าธุรกิจเท่ากับผลคูณของอัตราภาษีเงินได้และมูลค่าหนี้สิน อย่างไรก็ตามการก่อหนี้ทาํ ให้
มูลค่าธุรกิจลดลงได้ตามแนวคิดของ Warner (1977) ซึ่ งกล่าวว่า การก่อหนี้ เป็ นการเพิม่ โอกาสและ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ต้นทุนการล้มละลาย (Bankruptcy Cost) และเกิดภาวะวิกฤติทางการเงิน ทําให้มูลค่ากิจการลดลง
และจาก 2 แนวคิดดังกล่าว มีขอ้ สรุ ปว่า ระดับการก่อหนี้หรื อโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม (Optimal
Capital Structure) อยู่ ณ ระดับที่มูลค่ากิจการสู งสุ ด หรื อต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ตํ่าสุ ด
ตามแนวคิดทฤษฎีตน้ ทุน-ผลประโยชน์ (Trade-off Theory)
จากการศึกษางานวิจยั และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ ต้นทุนตัวแทน และ
มูลค่าตลาดของธุรกิจ สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั ตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุ ปการกํากับดูแลกิจการที่มีความสัมพันธ์กบั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดการกํากับดูแลกิจการ
ทฤษฎี/ งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ความสั มพันธ์ อย่ างมี
นัยสํ าคัญทางสถิติ
ทฤษฎีตัวแทน
ขนาดคณะกรรมการ

Jensen and Meckling (1976)
สุชลธา บุพการะกุล (2551)
จันทจร กออิสรานุภาพ (2552)
ปั ทมา กัลยะกิติ (2553)
วรกมล เกษมทรัพย์ (2553)
ฉวีวรรณ ชูสนุก และ อัมพร
ชูสนุก (2554)
ณิ ชนันท์ จันทรเขตต์ (2554)
นันทวัน กิจอิทธิโชติ (2557)
Haniffa and Hudaib (2006)
Pham, Suchard and Zein (2007)

ลบ
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ลบ
บวก
บวก
ไม่มีความสัมพันธ์

สั ดส่ วนจํานวนของ
คณะกรรมการอิสระ

ศรายุทธ เรื องสุ วรรณ และคณะ
(2552)
ไม่มีความสัมพันธ์
นันทวัน กิจอิทธิโชติ (2557)
ไม่มีความสัมพันธ์
Bhagat and Bolton (2007)
ลบ
Pham, Suchard and Zein (2007) ไม่มีความสัมพันธ์
จากตารางที่ 1 สรุ ปการกํากับดูแลกิจการที่มีความสัมพันธ์กบั ผลการดําเนินงาน พบว่า
ตัวแปรที่วดั การกํากับดูแลกิจการ ได้แก่ ขนาดของคณะกรรมการ และสัดส่ วนของคณะกรรมการ
อิสระ โดยจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถสรุ ปความสัมพันธ์ได้ดงั นี้ ขนาดคณะกรรมการ
พบว่า มีความสัมพันธ์ท้ งั เชิงบวก เชิงลบ และไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลการดําเนินงาน และสัดส่ วน
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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จํานวนของคณะกรรมการอิสระ พบว่า มี ความสัมพันธ์เชิ งลบ และไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลการ
ดําเนินงาน
ตารางที่ 2 สรุ ปต้นทุนตัวแทนที่มีความสัมพันธ์กบั ผลการดําเนินงาน
ต้ นทุนตัวแทน
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ความสั มพันธ์ อย่ างมี
นัยสํ าคัญทางสถิติ
ธารทิพย์ ศรี วิสุทธิ์ (2550)
บวก
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
สุภานี นวกุล (2553)
บวก (ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร)
ฉวีวรรณ ชูสนุก และ อัมพร
บวก (ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร)
ชูสนุก (2554)
พัดชา สีตสุ วรรณ (2543)
บวก (0 - 25%)
สั ดส่ วนการถือหุ้นของ
คณะกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
ลบ (25 - 75%)
บวก (75% ขึ้นไป)
ธารทิพย์ ศรี วิสุทธิ์ (2550)
ไม่มีความสัมพันธ์ (ของผูบ้ ริ หาร)
สุชลธา บุพการะกุล (2551)
ไม่มีความสัมพันธ์
(ของกรรมการบริ หาร)
จันทจร กออิสรานุภาพ (2552)
จินตวิชญ์ ภูพณิ ชย์ (2554)
ฉวีวรรณ ชูสนุก และ อัมพร
ชูสนุก (2554)

ไม่มีความสัมพันธ์
บวก (ของคณะกรรมการ)
ไม่มีความสัมพันธ์
(ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร)

นันทวัน กิจอิทธิโชติ (2557)
Haniffa and Hudaib (2006)
Bhagat and Bolton (2007)
Pham, Suchard and Zein (2007)

ไม่มีความสัมพันธ์ (ของกรรมการ)
ลบ (ของกรรมการบริ หาร)
บวก (ของคณะกรรมการ)
ไม่มีความสัมพันธ์ (ของกรรมการ)

จากตารางที่ 2 สรุ ปต้นทุนตัวแทนที่มีความสัมพันธ์กบั ผลการดําเนินงาน พบว่า ตัวแปรที่ใช้
วัดต้นทุนตัวแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร และสัดส่วนการถือหุน้ ของคณะกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร โดยจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อ งสามารถสรุ ปความสัมพัน ธ์ไ ด้ดังนี้ ค่าตอบแทน
ผู ้บ ริ ห าร พบว่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ ผลการดํา เนิ น งาน และสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ของ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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คณะกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร พบว่า มีความสัมพันธ์ท้งั เชิงบวก เชิงลบ และไม่มีความสัมพันธ์กบั ผล
การดําเนินงาน
ตารางที่ 3 สรุ ปตัวแปรควบคุมที่มีผลต่อผลการดําเนินงาน
ตัวแปรควบคุม
ทฤษฎี/ งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ความสั มพันธ์ อย่ างมี
นัยสํ าคัญทางสถิติ
สุชลธา บุพการะกุล (2551)
บวก
ขนาดของกิจการ
ปั ทมา กัลยะกิติ (2553)
ไม่มีความสัมพันธ์
วรกมล เกษมทรัพย์ (2553)
บวก
นันทวัน กิจอิทธิโชติ (2557)
ไม่มีความสัมพันธ์
Modigliani and Miller (1958,
ทฤษฎีเกี่ยวกับการก่อหนี้
1963)
Jensen and Meckling (1976)
Warner (1977)
Jensen (1986)
Trade-off Theory
ไม่มีความสัมพันธ์
อัตราส่ วนหนีส้ ิ นต่ อส่ วนของ ปั ทมา กัลยะกิติ (2553)
ผู้ถือหุ้น
วรกมล เกษมทรัพย์ (2553)
ไม่มีความสัมพันธ์
นันทวัน กิจอิทธิโชติ (2557)
ลบ
จากตารางที่ 3 สรุ ปตัวแปรควบคุมที่มีผลต่อผลการดําเนินงาน ได้แก่ ขนาดของกิจการ และ
อัต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น โดยจากการศึ ก ษางานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งสามารถสรุ ป
ความสัมพันธ์ได้ดงั นี้ ขนาดของกิจการ พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก และไม่มีความสัมพันธ์กบั ผล
การดําเนิ นงาน ส่ วนอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงลบ และไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ผลการดําเนินงาน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการตรวจเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ในอดีตที่เกี่ยวข้อง จึงได้กาํ หนดกรอบการวิจยั สําหรับการ
วิจยั ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
การวัดมูลค่ าตลาดของธุรกิจ
- ขนาดคณะกรรมการ (BDS)
- อัตราส่วนคิว (Tobin’s Q: TQ)
- สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ (IND)
ต้ นทุนตัวแทน
- ค่าตอบแทนผู้บริ หาร (EXC)
- สัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการที่เป็ น
ผู้บริ หาร (EXO)
ตัวแปรควบคุม
- ขนาดของบริ ษัท (SIZE)
- อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE)
วิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างคือ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่อยู่
ในกลุ่ ม 100 อัน ดับ แรก หรื อ SET100 ที่ อ ยู่ใ นช่ ว งวัน ที่ 1 มกราคม 2558 ถึ ง 30 มิ ถุ น ายน 2558
ระยะเวลาการศึกษา คือ ปี พ.ศ. 2553 - 2557
การวิจยั ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษาจากแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ในระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Linear
Regression) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 โดยแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา คือ
TQit = a + b1BDSit + b2INDit + b3EXCit + b4EXOit + b5SIZEit + b6DE it
โดยที่
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ
TQit คือ อัตราส่วนคิวของบริ ษทั i ปี ที่ t ซึ่งเป็ นตัวชี้วดั ผลประกอบการเชิงการเงิน
ทางการตลาด หรื อมูลค่าตลาด คํานวณดังนี้
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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อัตราส่วนคิว = Market Value of Equity + Book Value of Debt
Book Value of Asset
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
BDSit คื อ ขนาดคณะกรรมการของบริ ษ ัท i ปี ที่ t ประกอบด้ว ย ประธานกรรมการ
กรรมการ กรรมการอิสระ
INDit คือ สัดส่ วนคณะกรรมการอิสระของ บริ ษทั i ปี ที่ t คํานวณจาก สัดส่ วนกรรมการ
อิสระต่อจํานวนกรรมการทั้งหมด
EXCit คือ ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที่เป็ นตัวเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี ของบริ ษทั i ปี ที่ t
EXOit คือ สัดส่วนการถือหุน้ ของคณะกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั i ปี ที่ t คํานวณ
จากสัดส่ วนการถือหุ ้นของคณะกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ได้แก่ จํานวนหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ที่ถือครองโดยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารต่อจํานวนหุ ้นสามัญที่ชาํ ระแล้ว
ทั้งหมด
ตัวแปรควบคุม (Control Variables) ได้แก่
SIZEit คือขนาดของบริ ษทั ของบริ ษทั i ปี ที่ t คํานวณจากค่า Logarithm ของขนาดของ
สินทรัพย์รวมของธุรกิจนั้น ๆ เนื่องจากบริ ษทั ในกลุ่ม SET100 มีขนาดที่แตกต่าง
กัน และขนาดของบริ ษทั อาจส่งผลกระทบต่อตัวแปรที่เกี่ยวกับการกํากับดูแล
กิจการได้
DEit คืออัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อ Debt to Equity Ratio ของ
บริ ษทั i ปี ที่ t
2. การตรวจสอบเงื่อนไขในการวิเคราะห์สมการถดถอย 3 เงื่อนไข ได้แก่
2.1) การตรวจสอบความสัมพันธ์กนั เองของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยใช้
Simple Correlation Coefficients
2.2) การตรวจสอบความสัมพันธ์กนั เองของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) โดย
ใช้ ค่าสถิติ Durbin – Watson
2.3) การตรวจสอบความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน
(Heteroskedasticity) โดยใช้วิธี Breusch-Pagan-Godfrey
3. การตรวจสอบความแข็งแกร่ ง (Robustness Check)
การศึกษาครั้งนี้ ตรวจสอบความแข็งแกร่ งของผลการวิจยั โดยการทดสอบความเชื่อถื อ ได้
(Reliability Test) คือ นําแบบจําลองมาตรวจสอบความเชื่อถือได้ โดยวิเคราะห์ความสัมพัน ธ์ของ
การกํากับดูแลกิจการและต้นทุนตัวแทนกับผลการดําเนินงานของธุรกิจในกลุ่ม SET100 ของตลาด
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หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยเปลี่ยนตัวแปรตามจากมูลค่าทางการตลาดของหุ ้นสามัญ (Market
Value) ซึ่ งวัดจากอัตราส่ วนคิ ว (Tobin’ s Q) ไปเป็ นมู ล ค่าทางบัญชี ของหุ ้นสามัญ (Book Value)
แทน เนื่องจากมูลค่าทางบัญชีเป็ นข้อมูลทางการเงิน ซึ่งไม่อ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจมาก
โดยมูลค่าทางบัญชีของหุ ้นสามัญวัดจากอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Return on Equity/
ROE)
ผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ารวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ของการกํากับดูแลกิจการและต้นทุนตัวแทนกับมูลค่าตลาดของ
ธุรกิจในกลุ่ม SET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการตรวจสอบ
เงื่อนไขของสมการถดถอยเชิงพหุ คูณ และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Linear
Regression) ซึ่งการวิจยั มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลพื้นฐานของกรรมการและผูบ้ ริ หารจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 561) หรื องบการเงินประจําปี 2557 ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่ ม
SET100 ที่อยูใ่ นช่วงวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 4 ขนาดของคณะกรรมการ สัดส่ วนของคณะกรรมการอิสระ ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร และ
สัดส่วนการถือหุน้ ของคณะกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยกลุ่ม SET100
รายละเอียด
ช่ วง
จํานวนบริษัท ร้ อยละ
ขนาดของคณะกรรมการ (คน)

รวม
สั ดส่ วนคณะกรรมการอิสระ
(%)

6-9
10 - 12
13 - 15
16 - 18

27
41
24
6

27.55
41.84
24.49
6.12

98

100.00

0 - 10

0

0.00

11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50

1
3
58
24

1.02
3.06
59.18
24.49

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

166

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

0 - 10

0
98

0.00
100.00

ช่ วง

จํานวนบริษัท

ร้ อยละ

น้อยกว่า 5,000,000
5,000,001 - 10,000,000
10,000,001 - 15,000,000
15,000,001 - 20,000,000
20,000,001 - 25,000,000
25,000,001 - 30,000,000
มากกว่า 30,000,000

31
33
10
10
3
3
4

32.98
35.11
10.64
10.64
3.19
3.19
4.26

94

100.00

45
19
8
12
4
5
1
1
2

46.39
19.59
8.25
12.37
4.12
5.15
1.03
1.03
2.06

รวม
ตารางที่ 4 (ต่อ)
รายละเอียด
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(บาทต่ อคนต่ อปี )

รวม
สั ดส่ วนการถือหุ้นของ
คณะกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
(%)

น้อยกว่า 1
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80

รวม
97
100.00
จากตารางที่ 4 พบว่าบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่ม SET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร้อย
ละ 41.84 มีขนาดคณะกรรมการประมาณ 10 - 12 คน ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั จะประกอบไปด้วย
ประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห าร และคณะกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห าร โดย
คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ในการควบคุ มดู แลการดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารให้บรรลุตาม
เป้ าหมายของบริ ษทั คณะกรรมการจึงมีส่วนช่วยผลักดันให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปตาม
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หลั ก การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ บทบาทหน้ า ที่ และโครงสร้ า งของ
คณะกรรมการ ดังนั้นการทําหน้าที่ของคณะกรรมการจึงเป็ นไปเพือ่ ให้การผลดําเนินงานของกิ จการ
เป็ นประโยชน์สูงสุดแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างยุติธรรม
บริ ษทั ฯ ร้อยละ 59.18 มีสัดส่ วนของคณะกรรมการอิสระต่อจํานวนคณะกรรมการบริ ษทั
31 - 40% ซึ่งเป็ นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาํ หนดไว้วา่ บริ ษทั จดที่ทะเบียนต้อง
มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน กรรมการ
อิ ส ระมี ค วามเป็ นกลางในการแสดงความคิ ด เห็ น ในการประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของ
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร นอกจากนี้ กรรมการอิสระยังมีบทบาทสําคัญในการแสดงความคิดเห็น
ที่เป็ นกลางเมื่อเกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น ปั ญหาความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ระหว่างผูถ้ ือหุน้ และ
ผูบ้ ริ หาร การป้ อ งกันการควบรวมกิจการ การเข้าควบรวมกิ จการ ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร และการ
ตรวจสอบ เป็ นต้น กรรมการอิสระจึงเป็ นกลไกสําคัญในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีส่วนให้การ
ดําเนิ นงานและการบริ หารจัดการของบริ ษทั เป็ นไปอย่างโปร่ งใส รวมถึงดูแลปกป้ องผลประโยชน์
ของบริ ษทั เพือ่ ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายได้รับผลประโยชน์สูงสุด
บริ ษทั ฯ ร้อยละ 35.11 มีค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร 5,000,001 - 10,000,000 บาทต่อคนต่อปี
การที่บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในระดับที่สูง หรื อสร้างนโยบายค่าตอบแทนของ
ผูบ้ ริ หารโดยอิงกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั หรื อเมื่อผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารงานได้ตามเป้า ถือ
เป็ นหนึ่งในกลไกการกํากับดูแลกิจการ ลดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูถ้ ือหุน้ และ
ผูบ้ ริ หาร และสามารถควบคุ ม ต้นทุนตัวแทน ทําให้ผูบ้ ริ หารดําเนิ นงานไปในทิศทางที่ผูถ้ ื อ หุ ้น
ต้องการ และจะทําให้ผลการดําเนินงานของบริ ษทั เพิม่ ขึ้นได้
บริ ษทั ฯ ร้อยละ 46.39 มีสัดส่ วนการถือหุ ้นของคณะกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารน้อยกว่าร้อย
ละ 1 การที่บริ ษทั สร้างแรงจูงใจให้กับผูบ้ ริ หารโดยการให้สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของบริ ษทั ทําให้
ผูบ้ ริ หารมีผลประโยชนที่ไปในทิศทางเดียวกับผูถ้ ือหุ ้น จูงใจให้ผูบ้ ริ หารเกิดความรู ้สึกเหมือ นกับ
เป็ นเจ้าของบริ ษทั เพราะผูบ้ ริ หารมีส่วนได้เสียกับบริ ษทั ในสัดส่ วนที่สูงขึ้น เป็ นการลดความขัดแย้ง
ระหว่างผูถ้ ือหุ ้นกับผูบ้ ริ หาร ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงให้ลาํ ดับความสําคัญแก่ผลประโยชน์ของบริ ษทั มาก
ที่สุด จึงทําให้การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้มูลค่ากิจการเพิม่ ขึ้น
2. การตรวจสอบเงื่อนไขของสมการถดถอยเชิงพหุคูณ แสดงไว้ในตารางที่ 5 ดังนี้
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ตารางที่ 5 ผลการตรวจสอบเงื่อนไขของสมการถดถอยเชิงพหุคูณ
เงื่อนไข
สถิติที่ใช้ ทดสอบ
ค่าสถิติ
Multicollinearity
Simple Correlation
Correlationทุกค่า
Coefficients
< 0.8
Heteroskedasticity
Breusch-PaganProb. Chi-Square
Godfrey
= 0.1829
Autocorrelation
Durbin-Watson
Durbin-Watson stat
= 0.778154

169

สรุปผล
ไม่เกิดปั ญหา
(Correlationทุกค่า < 0.8)
ไม่เกิดปั ญหา
(0.1829> 0.05)
เกิดปั ญหา Positive
Autocorrelation
(0.778154 < dL(1.83298))
จากตารางที่ 5 แสดงให้เ ห็ น ผลการตรวจสอบปั ญ หา Multicollinearity ด้ว ยวิธี Simple
Correlation Coefficients พบว่า ไม่ มี ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิ สระตัว ใดที่มีค่า Correlation
หรื อค่าสหสัมพันธ์ มากกว่า 0.8 นั่นคือ ไม่มีตวั แปรอิสระตัวใดมีความสัมพันธ์กนั กันเองในระดับ
ค่อ นข้างสู ง แสดงว่า สมการถดถอยนี้ ไม่ มีปัญหา Multicollinearity และผลการตรวจสอบปั ญหา
Heteroskedasticity ด้วยวิธี Breusch-Pagan-Godfrey พบว่า ค่า Prob. ของ Obs*R-squared มีค่าเท่ากับ
0.1829 ซึ่ ง มากกว่า ค่ า Probability ณ ระดับ ความเชื่ อ มั่น ที่ 95% [Prob. > 0.05] แสดงว่า สมการ
ถดถอยนี้ไม่เกิดปั ญหา Heteroskedasticity
ทั้ง นี้ ผลการตรวจสอบปั ญ หา Autocorrelation ด้ว ยวิ ธี ด้ว ย Durbin-Watson stat พบว่ า
แบบจําลองมี ค่า Durbin-Watson stat เท่ากับ 0.778154 เมื่ อ นําค่าที่คาํ นวณได้ม าเปรี ย บเที ย บกับ
critical dL กับ dU จากตาราง Durbin-Watson ที่ α = 0.05 พบว่าค่า Durbin-Watson stat ซึ่ งเท่ากับ
0.778154 มี ค่าน้อ ยกว่า dL(1.83298) ดังนั้นจึงสามารถปฏิ เสธสมมุ ติ ฐานว่า งที่ ว่า “ไม่ มี Positive
Autocorrelation” แสดงว่ า สมการถดถอยนี้ เกิ ด ปั ญ หา Positive Autocorrelation จึ ง ต้อ งทํา การ
บรรเทาปั ญหา Autocorrelation ด้วยวิธี Generalized Least Square (GLS) โดยใช้ค่า Coefficient of
Autocorrelation (ρ) จาก Residual ในการปรับแบบจําลอง ซึ่ งค่า Coefficient of Autocorrelation (ρ)
สามารถคํานวณได้ ดังนี้
Variable
Coefficient
t-Statistic
Prob.
RES1(-1)
0.614879
14.83436
0.0000
จากค่า Coefficient of Autocorrelation (ρ) ของ Residual เท่ากับ 0.614879 ซึ่ งจะนําค่ามา
แปลงค่าตัวแปรทั้งหมด เพือ่ ใช้สาํ หรับปรับแบบจําลองต่อไป
การบรรเทาปั ญหา Autocorrelation ด้วยวิธี Generalized Least Square (GLS) ได้
แบบจําลองที่ปรับแล้ว ดังนี้
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แบบจําลองภายหลังการบรรเทาปั ญหา Autocorrelation
TQ’it = a + b1BDS’it + b2IND’it + b3EXC’it + b4EXO’it + b5SIZE’it + b6DE’it
โดยที่
TQit - (0.614879)TQit-1
TQ’it =
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
เมื่อนําแบบจําลองภายหลังการบรรเทาปั ญหา Autocorrelation มาตรวจสอบเงื่อนไขของ
สมการถดถอยเชิงพหุคูณอีกครั้ง ได้ผลการตรวจสอบตามตารางที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 6 ผลการตรวจสอบเงื่อนไขของสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ภายหลังการบรรเทาปั ญหา
Autocorrelation
เงื่อนไข
สถิติที่ใช้ ทดสอบ
ค่าสถิติ
สรุปผล
Multicollinearity
Simple Correlation
Correlationทุกค่า
ไม่เกิดปั ญหา
Coefficients
< 0.8
( Correlationทุกค่า < 0.8)
Heteroskedasticity
Breusch-PaganProb. Chi-Square
ไม่เกิดปั ญหา
Godfrey
= 0.5448
(0.5448> 0.05)
Autocorrelation
Durbin-Watson
Durbin-Watson stat ไม่เกิดปั ญหา
= 2.1186
(2.1186 < 4-dU(2.1266))
จากตารางที่ 6 แสดงให้เ ห็ น ผลการตรวจสอบปั ญ หา Multicollinearity ด้ว ยวิธี Simple
Correlation Coefficients พบว่า ไม่ มี ความสัมพันธ์ระหว่า งตัว แปรอิ ส ระตัว ใดที่มีค่า Correlation
หรื อค่าสหสัมพันธ์ มากกว่า 0.8 นั่นคือ ไม่มีตวั แปรอิสระตัวใดมีความสัมพันธ์กนั กันเองในระดับ
ค่อ นข้างสู ง แสดงว่า สมการถดถอยนี้ ไม่ มีปัญหา Multicollinearity และผลการตรวจสอบปั ญหา
Heteroskedasticity ด้วยวิธี Breusch-Pagan-Godfrey พบว่า ค่า Prob. ของ Obs*R-squared มีค่าเท่ากับ
0.5448 ซึ่ ง มากกว่า ค่ า Probability ณ ระดับ ความเชื่ อ มั่น ที่ 95% [Prob. > 0.05] แสดงว่า สมการ
ถดถอยนี้ไม่เกิดปั ญหา Heteroskedasticity
ผลการตรวจสอบปั ญหา Autocorrelation ด้วยวิธีดว้ ย Durbin-Watson stat พบว่า แบบจําลอง
มีค่า Durbin-Watson stat เท่ากับ 2.1186 เมื่อนําค่าที่คาํ นวณได้มาเปรี ยบเทียบกับ critical dL กับ dU
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จากตาราง Durbin-Watson ที่ α = 0.05 พบว่าค่า Durbin-Watson stat ซึ่งเท่ากับ 2.1186 มีค่าน้อยกว่า
4-dU(2.1266) ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐานว่างที่วา่ “ไม่มี Positive Autocorrelation” แสดง
ว่า สมการถดถอยนี้ได้รับการบรรเทาปั ญหา Autocorrelation เรี ยบร้อยแล้ว
ดั ง นั้ น แบบจํา ลองที่ ส ร้ า งขึ้ นไม่ มี ปั ญหา Multicollinearity Heteroskedasticity และ
Autocorrelation แสดงว่า แบบจําลองมีความเหมาะสมสําหรับการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระกับตัวแปรตาม
3. ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการและต้นทุนตัวแทนที่มีต่อมูลค่าตลาดของธุรกิจ
ภายหลังการบรรเทาปั ญหา Autocorrelation แสดงไว้ในตารางที่ 7 ดังนี้
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยของการกํากับดูแลกิจการและต้นทุนตัวแทนที่มีตอ่ มูลค่า
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 ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01, 0.05, 0.10
ตามลําดับ
จากตารางที่ 7 สามารถเขียนสมการถดถอยได้ดงั นี้
TQ’ = 1.331141 - 0.134637BDS’*** - 3.113919IND’ + 0.108071EXC’ + 0.000743EXO’
+ 0.154736SIZE’ + 0.209766DE’*
ผลการวิจยั พบว่า ค่า R-squared มี ค่าเท่ากับ 0.064198 แสดงว่า ตัวแปรอิ สระและตัวแปร
ควบคุมสามารถอธิบายมูลค่าตลาดของธุรกิจหรื ออัตราส่ วนคิว (TQ) ซึ่ งแสดงถึงผลการดําเนินงาน
ได้ 6.4198% ส่ วนที่เหลืออีก 93.5802% เป็ นผลมาจากตัวแปรอื่นที่ไม่ได้อยูใ่ นแบบจําลองนี้ และค่า
Adjusted R-squared มี ค่า 0.049875 ซึ่ งมี ค่าใกล้เคียงกับค่า R-squared แสดงว่าเมื่ อ เพิ่ม ค่าตัว แปร
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อิสระก็จะไม่ส่งผลต่อค่า R-squared จากการพิจารณาค่า Prob(F-statistic) มีค่า 0.000210 ซึ่งน้อยกว่า
ค่าProbability ณ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 99% [Prob. < 0.01]
ตัวแปรการกํากับดูแลกิจการที่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) คือ ขนาดของ
คณะกรรมการ (BDS) มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับมูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.10 ขณะที่ตวั แปรควบคุมที่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าตลาดของธุรกิจ คือ อัตราส่วนหนี้ สินต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (DE) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับมูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 นอกจากนี้ ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) ได้แก่ ตัวแปร
การกํากับดูแลกิจการ คือ สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ (IND) ตัวแปรต้นทุนตัวแทนทั้งที่วดั จาก
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร (EXC) และสัดส่ วนการถือหุ ้นของคณะกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร (EXO) และ
ตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของกิจการ (SIZE) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ
4. ผลการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ (Reliability Test Result) ของการกํากับดูแลกิจการและ
ต้นทุนตันแทนกับผลการดําเนินงานของธุรกิจในกลุ่ม SET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย โดยเปลี่ยนตัวแปรตามให้เป็ นมูลค่าทางบัญชีของหุน้ สามัญซึ่งวัดจากอัตราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ (Return on Equity/ ROE) ได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยของการกํากับดูแลกิจการและต้นทุนตัวแทนที่มีตอ่ มูลค่า
ทางบัญชีของธุรกิจ
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 ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01, 0.05, 0.10
ตามลําดับ
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จากตารางที่ 8 สามารถเขียนสมการถดถอยได้ดงั นี้
ROE’ = - 12.07262 - 1.045092BDS’** - 8.916858IND’ + 8.245001EXC’** - 0.059146EXO’
+ 1.143051SIZE’ - 1.990193DE’*
ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรการกํากับดู แลกิ จการซึ่ งชี้ วดั จากขนาดของคณะกรรมการ
(BDS) มี ความสัม พันธ์ในเชิ งลบกับมู ล ค่าตลาดของธุ รกิ จ (TQ) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05
ขณะที่ตวั แปรควบคุม คือ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (DE) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
มูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ชี้ให้เห็นว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของการกํากับดูแลกิจการและต้นทุนตัวแทนกับผลการดําเนิ นงานของธุรกิจในกลุ่ม SET100 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งวัดผลการดําเนิ นงานของธุ รกิจด้วยมูลค่าทางบัญชี ของหุ ้น
สามัญซึ่งวัดจากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Return on Equity/ ROE) สอดคล้องกับการ
วัดผลการดําเนินงานของธุรกิจด้วยมูลค่าตลาดของธุรกิจ (Tobin’s Q/ TQ) ดังนั้น ผลการวิจยั ครั้งนี้ มี
ความแข็งแกร่ ง และสามารถเชื่อถือได้
การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อ งความสัมพันธ์ของการกํากับดู แลกิจการและต้นทุนตัวแทนกับมูลค่า
ตลาดของธุ ร กิ จ ในกลุ่ ม SET100 ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตัว แปรอิ ส ระที่ มี
ความสัมพันธ์กับมู ล ค่าตลาดของธุ รกิ จ (TQ) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.10 ได้แก่ ขนาดของ
คณะกรรมการ (BDS) ส่ วนตัวแปรควบคุมที่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 คือ อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือ หุ ้น (DE) ส่ วนตัวแปรอื่น ๆ ไม่พบ
ความสัมพันธ์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถอธิบายได้ดงั นี้
จากตัวอย่างที่ศึกษา พบว่า ตัวแปรการกํากับดูแลกิจการ คือ ขนาดของคณะกรรมการ (BDS)
มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับมูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาของณิ ชนันท์ จันทรเขตต์ (2554) จากผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ว่า สาเหตุน่าจะเกิด
จากการที่บริ ษทั มีคณะกรรมการจํานวนมากอาจทําให้เกิดความล่าช้าในการตัดสิ นใจหรื อการหาข้อ
ยุติร่วมกัน และคณะกรรมการจํานวนมากนั้นอาจมี ความคุณสมบัติ ทักษะ ความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ต่าง ๆ ไม่ ตรงกับลักษณะธุ รกิ จ ทําให้กิจการไม่ สามารถบรรลุ เป้ า หมายตาม
นโยบายและกลยุทธ์
ตัวแปรควบคุม คือ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (DE) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
กับมูลค่าตลาดของธุรกิจ (TQ) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เนื่องจากหนี้สินเป็ นเสมือนตัวช่วยในการ
กํากับดูแลธุรกิจ เป็ นกลไกในการควบคุมผูบ้ ริ หาร จึงช่วยเพิม่ มูลค่าให้กบั กิจการตามแนวคิดของ
Jensen and Meckling (1976) และ Jensen (1986) ซึ่งกล่าวว่า การกูย้ มื เงินของบริ ษทั เป็ นการช่วยลด
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ต้นทุนของตัวแทน และลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างตัวการกับตัวแทน กูย้ มื เงินทําให้
ผูบ้ ริ หารลดการใช้กระแสเงินสดที่ไม่เหมาะสม เพราะจําเป็ นต้องสํารองเงินสดจํานวนหนึ่งเอาไว้
เพือ่ จ่ายดอกเบี้ยในอนาคตให้กบั เจ้าหนี้ ทําให้โครงสร้างเงินทุนดีข้ ึน จึงทําให้มูลค่าของส่วนของผู ้
ถือหุน้ ของบริ ษทั เพิม่ ขึ้น ดังนั้นการที่บริ ษทั มีโครงสร้างเงินที่เหมาะสมจะทําให้กิจการมีมูลค่าสูง
ที่สุดได้ และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Modigliani and Miller (1963) ซึ่ งกล่าวว่า หนี้สินช่วย
เพิม่ มูลค่ากิจการได้จากผลประโยชน์ทางภาษี
ตัวแปรการกํากับดู แลกิ จการที่ไ ม่มีความสัมพันธ์กับมูล ค่าตลาดของธุ รกิ จ (TQ) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ สัดส่ วนของคณะกรรมการอิสระ (IND) สอดคล้องกับการศึกษาของวรกมล
เกษมทรั พ ย์ (2553) นัน ทวัน กิ จ อิ ท ธิ โ ชติ (2557) และ Pham, Suchard and Zein (2007) จากผล
การศึกษาสามารถอธิบายได้วา่ สาเหตุน่าจะเป็ นเพราะคณะกรรมการอิสระจํานวนมากนั้นอาจไม่ได้
ปฏิบตั ิภารกิ จการเป็ นกรรมการอิ ส ระอย่า งเต็ม ที่ เพราะผูบ้ ริ หารอาจมี ส่ วนในการแต่ง ตั้ง และ
การศึกษาครั้งนี้ กาํ หนดกรรมการอิสระจากเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งไม่ได้
คํานึงถึงเกณฑ์อื่นที่แสดงความเป็ นอิสระของกรรมการ
ส่ ว นตัว แปรต้น ทุ น ตัว แทนที่ ไ ม่ มี ความสัมพันธ์กับ มู ล ค่า ตลาดของธุ ร กิ จ (TQ) อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร (EXC) น่าจะเป็ นเพราะการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ไม่ได้ศึกษา
ถึงค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงินของผูบ้ ริ หาร (Non-Pecuniary) ตามแนวคิดของ Jensen and Meckling
(1976) และสัดส่วนการถือหุน้ ของคณะกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร (EXO) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่า
ตลาดของธุ รกิ จ (TQ) อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ สอดคล้อ งกับการศึกษาของธารทิพย์ ศรี วิสุ ท ธิ์
(2550) สุชลธา บุพการะกุล (2551) จันทจร กออิสรานุภาพ (2552) ฉวีวรรณ ชูสนุกและอัมพร ชูสนุก
(2554) นันทวัน กิจอิทธิโชติ (2557) และ Pham, Suchard and Zein (2007) เป็ นเพราะการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้ ไม่ได้ศึกษาถึงสัดส่ วนการถือครองหุ ้นที่เป็ นของคณะกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารโดยบุคคลอื่น
(Nominee)
นอกจากนี้ ตัว แปรควบคุ ม ที่ ไ ม่ มี ความสัมพันธ์กับ มู ล ค่า ตลาดของธุ ร กิ จ (TQ) อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ ขนาดของกิจการ (SIZE) น่าจะเป็ นเพราะการศึกษาครั้งนี้ วดั ขนาดของกิ จการ
ด้วยค่า Logarithm ของขนาดของสิ นทรัพย์รวมซึ่ งเป็ นมูลค่าทางบัญชี ขณะที่มูลค่าตลาดของธุรกิจ
เป็ นมู ล ค่ าทางการตลาด ทั้ง นี้ ผลการศึ กษาสอดคล้อ งกับการศึ กษาของปั ท มา กัล ยะกิ ติ (2553)
และนันทวัน กิจอิทธิโชติ (2557)
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ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. บริ ษทั จดทะเบียนควรกําหนดขนาดของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม โดยไม่ควรมี
ขนาดใหญ่เกินไป เนื่องจากการที่บริ ษทั มีคณะกรรมการจํานวนมากอาจทําให้เกิดความล่าช้าในการ
ตัดสินใจหรื อการหาข้อยุติร่วมกัน และคณะกรรมการจํานวนมากนั้นอาจมีความคุณสมบัติ ทักษะ
ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ต่างๆ ไม่ตรงกับลักษณะธุรกิจ ทําให้กิจการไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและกลยุทธ์
ทั้งนี้ควรมีการศึกษาครั้งต่อไปเกี่ยวกับขนาดของคณะกรรมการทีเ่ หมาะสมซึ่งส่งผลให้ธุรกิจที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าธุรกิจสูงสุด หรื อส่งผลให้ผถู ้ ือหุน้ มีความมัง่ คัง่ สูงสุดตาม
วัตถุประสงค์ของการบริ หารการเงิน
2. บริ ษทั จดทะเบียนควรพิจารณาเรื่ องการจัดหาเงินทุนจากการก่อหนี้ เช่น การออกตราสาร
หนี้ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
ผลการดําเนินงาน อย่างไรก็ตามต้องมีความระมัดระวัง เนื่องจากการที่บริ ษทั มีหนี้สินอยูใ่ นระดับสูง
ซึ่งอาจทําให้ตน้ ทุนการล้มละลายสูงขึ้น และทําให้มูลค่ากิจการลดลงได้
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การศึกษาปัจจัยด้ านบุคคล ด้ านพฤติกรรมของผู้บริโภค และด้ านส่ วนประสมทาง
การตลาดทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้อชาเขียว ในร้ านสะดวก ซื้อเซเว่ น อีเลฟเว่ นของ
พนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัด 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 พิมพ์แก้ว1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1.) เพื่อ ศึกษาปั จจัยด้านบุคคลที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อชา
เขี ย ว ในร้ า นสะดวกซื้ อเซเว่ น อี เ ลฟเว่ น ของพนั ก งานวัย ทํา งาน ในเขตพระนคร จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร (2.) เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมของผูโ้ ภคที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ ชาเขีย ว ในร้าน
สะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร (3.) เพือ่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนผสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อชาเขียว ในร้านสะดวกซื้ อ
เซเว่น อีเลฟเว่นของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานวัยทํางาน ใน เขตพระนคร จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ นแบบประชากร ที่นบั ไม่ได้จาํ นวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบความตรงของเนื้ อหา และความ
น่ าเชื่อถือด้วยวิธีของครอนบาร์ค กับพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 30 คน ได้ระดับความเชื่อมัน่ 0.953โดยแจกแบบสอบถามกับพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระ
นคร จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร จํา นวน 400 คน โดยใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบสะดวก (Convenience
Sampling) และใช้การวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
และทดสอบสมมติฐานด้วย ค่าสถิติเชิงอนุมาน

1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ผลจากการศึกษาพบว่ า ปั จจัยด้านบุคคลได้แก่เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้ อชา
เขี ย วในร้ า นสะดวกซื้ อ เซเว่ น อี เ ลฟเว่ น ของพนั ก งานวัย ทํา งาน ในเขตพระนคร จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ต่างกันซึ่ งมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.027 ซึ่ งมีค่านัยสําคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ผลจากการศึกษาพบว่ า ปั จจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้แก่ ใครที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ ช่วงเวลาในการซื้ อ สถานที่ในการซื้ อ วัตถุประสงค์ในการซื้ อ ตรา
สิ นค้า (ยี่ห้อ ) ในการซื้ อ ความถี่ ในการซื้ อที่แตกต่างกัน มี ผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อชาเขียว ในร้าน
สะดวกซื้ อ เซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานครไม่
ต่ า งกั น ซึ่ งมี ค่ า นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ เ ท่ า กั บ 0.277, 0.410, 0.606, 0.389, 0.170, 0.164 และ 0.848
ตามลําดับ ซึ่งมีค่านัยสําคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ผลการวิจัยพบว่ า ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่านัยสําคัญ
ทางสถิติเท่ากับ 0.045 มีค่าน้อยกว่าค่านัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ งหมายถึงปั จจัย ด้านส่ วนประสม
ทางการตลาด “ด้านผลิตภัณฑ์” มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อชาเขียว ในร้านสะดวกซื้อเซเว่น
อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่ า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านราคา มีค่านัยสําคัญทาง
สถิติเท่ากับ 0.000 มีค่าน้อยกว่าค่านัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ งหมายถึง ปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด “ด้านราคา” มีความสัมพันธ์ กับการตัดสิ นใจซื้ อชาเขียว ในร้านสะดวกซื้ อ เซเว่น อีเลฟ
เว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่ า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ค่า
นัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 มีค่าน้อยกว่าค่านัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง หมายถึงปั จจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด “ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย” มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อชาเขียว ใน
ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่ า ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านการส่งเสริ มการขาย มีค่า
นัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 มีค่าน้อยกว่าค่านัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งหมายถึง ปั จจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด “ด้านการส่งเสริ มการขาย” มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื้อชาเขียว ในร้าน
สะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
คํา สํ า คัญ : ปั จ จัย ด้า นบุ ค คล, ปั จ จัย ด้า นพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภค, ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทาง
การตลาด, การตัดสินใจ
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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
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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

ปั จจุบนั มีร้านสะดวกซื้ อเกิดขึ้นมากมายหลายแห่ ง ไม่ว่าจะเป็ น 108 Shop Lawson Max
value Lotus express Family Mart Big C mini Top Foodland Jiffy Villa market รวมถึ ง เซเว่ น
อี เลฟเว่น ที่มีสาขาอยู่ทว่ั ประเทศ ร้านสะดวกซื้ อ เหล่ านี้ ล้วนแล้วแต่มีอิ ทธิ พลต่อ ประชากรใน
ปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก เนื่ อ งจากการดําเนิ น ชี วิต ของแต่ล ะคน ต้อ งแข่งกับเวลา และทุกวินาที มี
ความสํา คัญ มาก ดัง นั้ น ผู ้ป ระกอบการจึ ง พยายามขยายสาขาของร้ า นสะดวกซื้ อ เพื่ อ เข้า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ ร้านสะดวกซื้ อเซเว่น อีเลฟเว่น ก็ยงั มีการนําส่ วน
ประสมทางการตลาดมาศึกษาและพัฒนาให้เข้าถึ งกับ ร้านได้เป็ นอย่างดี กล่ าวคือ มี สินค้าหรื อ
ผลิตภัณฑ์จาํ นวนมากมายให้ผูบ้ ริ โภคเลือกบริ โภคและใช้สอย ราคาของสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ก็มี
ความเหมาะสม ผูบ้ ริ โภค สถานที่ต้งั ของร้านก็ยงั มีสาขามากมาย ใกล้แหล่งเศรษฐกิจ ที่สาํ คัญ ทําให้
ผูบ้ ริ โภคเข้าถึงได้ง่าย และยังมีการส่ งเสริ มการขายโดยใช้พรี เซ็นเตอร์ผ่านช่องทางต่างๆ มากมาย
ไม่ว่าจะเป็ นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ เว็บไซต์ต่างๆ เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์
ภายในร้ า น พร้ อ มทั้ง มี ก ารแจกแสตมป์ สิ ท ธิ แ ลกซื้ อ และสิ ท ธิ อื่ น ๆ อี ก มากมาย เพื่อ เป็ นการ
สมนาคุณและเป็ นการคืนกําไรให้แก่ลูกค้าของร้านอีกทางหนึ่ ง เหตุผลเหล่านี้เอง จึงทําให้ประชากร
ส่ วนใหญ่ไปเข้าร้านสะดวกซื้ อเซเว่น อีเลฟเว่น และทําให้กิจการของเซเว่น อีเลฟเว่น เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และขยายสาขาได้ทว่ั ประเทศ
จากปั จจัยต่างๆ ที่กล่ าวมาข้างต้นนั้น ล้วนแล้วแต่มีอิ ทธิ พลโดยตรงต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นร้ า นสะดวกซื้ อ เซเว่น อี เ ลฟเว่น ของพนัก งานวัย ทํา งาน ในเขตพระนคร จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ดังนั้นจึงนําปั จจัยดังกล่าวมาพยากรณ์เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัฑณ์ประเภท
ชาเขี ย ว ในร้ า นสะดวกซื้ อ เซเว่น อี เ ลฟเว่น ของพนัก งานวัย ทํา งาน ในเขตพระนคร จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากมีจาํ นวนประชากรและความหลากหลายทางด้านบุคคลรวมตัวอยู่เป็ น
จํานวนมาก จึงทําให้เป็ นประเด็นสําคัญที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาปั จจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ ชาเขียว ในร้านสะดวกซื้ อ เซเว่น
อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อ ศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชาเขียว ในร้าน
สะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนผสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อชาเขียว ใน
ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อ ที่ 1 ปั จจัยด้านบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สู งสุ ด อาชี พ และรายได้ต่อ เดื อน ที่มีความแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชาเขียว ในร้าน
สะดวกซื้ อ เซเว่น อี เลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานครที่
แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อ ที่ 2 ปั จจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โ ภคที่ป ระกอบด้ว ย ใครที่มี ผลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อ เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ช่วงเวลาในการซื้อ สถานทีใ่ นการซื้อ วัตถุประสงค์ในการ
ซื้ อ ตราสิ นค้า (ยีห่ ้อ) ในการซื้ อ และความถี่ในการซื้ อ ที่มีความแตกต่างกันมีผลกระทบต่อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ ชาเขียว ในร้านสะดวกซื้ อ เซเว่น อี เลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร
จังหวัดกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคาด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ชา
เขี ย ว ในร้ า นสะดวกซื้ อ เซเว่ น อี เ ลฟเว่ น ของพนั ก งานวัย ทํา งาน ในเขตพระนคร จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจ ัย ชิ้ น นี้ เป็ นงานวิจ ัย เชิ ง สํา รวจ (Survey Research) ที่ ใ ช้แ บบสอบถามปลายปิ ด
(Close-ended Questionnaire) ที่ประกอบด้วยข้อ มูล ด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสู งสุ ด อาชี พ และรายได้ต่อ เดื อ น พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ใครที่มีผลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อ เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ช่วงเวลาในการซื้อ สถานทีใ่ นการซื้อ วัตถุประสงค์ในการ
ซื้ อ ตราสิ นค้า (ยีห่ ้อ) ในการซื้ อ และความถี่ในการซื้ อ และส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยมีพนักงานวัย
ทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครั้งนี้ จะเป็ นกลุ่มประชากรที่เป็ นพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระ
นคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั จะกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางการคํานวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ระดับความคลาดเคลื่อน ± 5% ซึ่ ง
จะทําให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยจะทําการสุ่มตัวอย่างในช่วงเดือนพฤษภาคม
- มิถุนายน พ.ศ. 2559 จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
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ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพและรายได้ต่อ
เดือน ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ใครที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เหตุผลในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ช่วงเวลาในการซื้ อ สถานที่ในการซื้ อ วัตถุประสงค์ในการซื้ อ ตราสิ นค้า (ยีห่ ้อ) ใน
การซื้อ และความถี่ในการซื้อ ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย และด้านการส่งเสริ มการขายของชาเขียว ในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น
ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจซื้ อชาเขียวในร้านสะดวกซื้ อเซเว่น อีเลฟเว่นของพนักงานวัย
ทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.ทําให้ทราบว่าปั จ จัย ด้านบุคคลด้านใดบ้า ง ที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ ชาเขี ยว ในร้าน
สะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. ทําให้ทราบว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคด้านใดบ้าง ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชาเขียว ใน
ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
3. ทําให้ทราบว่าส่ วนประสมทางการตลาดด้านใดบ้าง ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชาเขียว
ในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ปัจจัยด้ านบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
ด้ านพฤติกรรมของผู้บริโภค
- ใครที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อ
- เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้อ
- ช่ วงเวลาในการซื้อ
- สถานทีใ่ นการซื้อ
- วัตถุประสงค์ในการซื้อ
- ตราสิ นค้า (ยี่ห้อ) ในการซื้อ
- ความถี่ในการซื้อ

การตัดสิ นใจซื้อชาเขียวในร้ าน
สะดวกซื้อเซเว่ น อีเลฟเว่ น ของ
พนักงานวัยทํางาน
ในเขตพระนคร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

ด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้ านผลิตภัณฑ์
- ด้ านราคา
- ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
- ด้ านการส่ งเสริมการขาย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศัยแนวคิดและทฤษฎีหลายส่วนมาเป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษาดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์(Demography) หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากร ทั้งนี้ เพราะคําว่า
“Demo” หมายถึง “People” ซึ่งแปลว่า “ประชาชน” หรื อ “ประชากร” ส่วนคําว่า “Graphy” หมายถึง
“Writing Up” หรื อ “Description” ซึ่ งแปลว่า “ลักษณะ” ดังนั้นเมื่อแยกพิจารณาจากรากศัพท์ คําว่า
“Demography” น่ าจะมีความหมายตามที่กล่าวข้างต้น คือ วิชาที่เกี่ยวกับประชากรนั่นเอง (ชัยวัฒน์
ปั ญจพงษ์ และณรงค์ เทียนส่ง, 2521, หน้า 2)
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, หน้า 44-52) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรนี้เป็ นทฤษฎีที่
ใช้หลักการของความเป็ นเหตุเป็ นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจาก
ภายนอกมากระตุน้ เป็ นความเชื่อที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกันไปด้วย ซึ่ งแนวความคิดนี้ ตรงกับ ทฤษฎี กลุ่ ม สังคม (Social Categories Theory) ของ
Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆ ของ
บุคคลหรื อ ลักษณะทางประชากร ซึ่ งลักษณะเหล่านี้ สามารถอธิ บายเป็ นกลุ่มๆ ได้ คือ บุคคลที่มี
พฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นบุคคลที่อยูใ่ นลําดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะ
เลือกรับและตอบสนองต่อเนื้ อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล
(Individual Differences Theory) ซึ่ งทฤษฎีน้ ี ได้รับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่ อ งสิ่ งเร้าและการ
ตอบสนอง (Stimulus-Response) หรื อ ทฤษฎี เ อส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัย ก่ อ น และได้นํา มา
ประยุกต์ใช้อธิบายเกี่ยวกับการสื่ อสารว่า ผูร้ ับสารที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันจะมีความสนใจต่อ
ข่าวสารที่แตกต่างกัน
1. เพศ (Sex) หญิงชายมี ความแตกต่า งกัน ทั้ง ในด้านสรี ระ ความถนัด สภาวะทางจิ ต ใจ
อารมณ์ จากงานวิจยั ทางด้านจิตวิทยาทั้งหลายได้แสดงให้เห็นถึ งความแตกต่างอย่างมากในเรื่ อ ง
ความคิด ค่านิ ยม และทัศนคติ ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมและสังคมได้กาํ หนดบทบาทและกิจกรรมของ
คนทั้งสองเพศไว้แตกต่างกัน
2. อายุ (Age) อายุเ ป็ นปั จ จัย ที่ สํา คัญ ประการหนึ่ งต่ อ พฤติ ก รรมการสื่ อ สารของมนุ ษย์
เนื่องจากอายุจะเป็ นตัวกําหนดหรื อเป็ นสิ่งที่บ่งบอกเกี่ยวกับความมีประสบการณ์ในเรื่ องต่างๆ ของ
บุคคล ดังคํากล่าวที่วา่ ผูใ้ หญ่อาบนํ้าร้อนมาก่อน เกิดมาหลายฝน หรื อเรี ยกคนที่มีประสบการณ์ น้อย
กว่าว่าเด็กเมื่อวานซื น เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่เป็ นเครื่ องบ่งชี้ หรื อแสดงความคิด ความเชื่อ
ลัก ษณะการโต้ต อบต่ อ เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของบุ ค คล คนเราโดยทั่ว ไปเมื่ อ อายุเ พิ่ ม ขึ้ น
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ประสบการณ์สูงขึ้น ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มมากขึ้น วิธีคิดและสิ่ งที่สนใจก็จะเปลี่ ยนแปลงไป
ด้วย
3. การศึกษา (Education) การศึกษาหรื อความรู ้เป็ นลักษณะอีกประการหนึ่ งที่มีอิทธิพลต่อ
ผูร้ ับสาร การที่คนได้รับการศึกษาที่ต่างกันในยุคสมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่แตกต่างกันจึง
ย่อมมีความรู ้สึกนึ กคิด อุดมการณ์และความต้องการที่แตกต่างกัน คนทัว่ ๆ ไปมักจะสนใจหรื อยึด
แนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็ นสําคัญ และบุคคลมักมีลกั ษณะบางประการที่แสดงหรื อบ่งชี้
ถึงพื้นฐานการศึกษาหรื อสาขาวิชาที่เรี ยนมา เนื่ องจากสถาบันการศึกษาเป็ นสถาบันที่อบรมกล่อม
เกลาให้บุคคลมีบุคลิกภาพไปในทิศทางที่แตกต่างกัน
แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค
ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior theory) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาํ ให้
เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาํ ให้ เกิดความ
ต้องการ สิ่ งกระตุน้ ที่ผ่านเข้ามาทางความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคเปรี ยบเสมือนกล่องดํา(Buyer’s
Black Box) ซึ่ งผูผ้ ลิ ตหรื อ ผูข้ ายไม่ สามารถคาดคะเนได้ ความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภค จะได้รับ
อิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผูซ้ ้ือ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสินใจของผูซ้ ้ือ จุดเริ่ มต้นอยูท่ ี่มี
สิ่งมากระตุน้ ทําให้เกิดความต้องการก่อน แล้วทําให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase Decision)
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2538 อ้างถึงใน ชัยณรงค์ ทรายคํา, 2552 หน้า 8)
แนวคิดและทฤษฎีด้านส่ วนประสมทางการตลาด
แนวความคิดส่ วนประสมทางการตลาด ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2539 อ้างถึงใน รัชฎา
ภรณ์ พรมมิรัตนะ. 2553, น. 9-10) ได้กล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ที่เกี่ยวข้อง
กับตัวแปรทางการตลาดว่า เป็ นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ในการเลือกซื้ อสิ นค้าและต้องนํามาใช้
ร่ วมกัน เพือ่ ตอบสนองความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Target Market) เป็ นหลัก โดยส่วนประสม
การตลาดจะประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้
ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งที่สามารถสนองความจําเป็ นและความต้องการของลูกค้า ได้
ผลิ ตภัณฑ์อาจเป็ นคุ ณสมบัติที่แตะต้องได้และแตะต้องไม่ได้ ส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ได้แก่
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพสินค้า ชื่อเสียงบริ ษทั การรับประกันและบริ การ
ราคา (Price) เป็ นสิ่งที่กาํ หนดมูลค่าได้ในการแลกเปลี่ยนหรื อบริ การ ในรู ปของเงินตรา เป็ น
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการกําหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ในการกําหนดราคา ได้แก่ ราคา
จําหน่าย ส่วนลด วิธีการชําระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาชําระเงิน
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ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Channel of Distribution) เน้นถึงชนิ ดของช่องทาง จําหน่ ายว่าใช้
วิธีการขายสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรมโดยตรง หรื อขายผ่านสถาบัน คนกลาง
ต่างๆ เช่น พ่อค้าส่ง (Wholesalers) พ่อค้าปลีก (Relailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman)
การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่า งผูจ้ าํ หน่ า ยและตลาด
เป้ าหมายเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ โดยมี วตั ถุ ประสงค์ที่จะแจ้งข่าวสาร หรื อ ชักจูงให้เกิ ดทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้ อ การส่ งเสริ มการตลาด อาจทําได้ 4 แบบด้วยกัน ซึ่ งเราเรี ยกว่าส่ วนประสม การ
ส่งเสริ มการตลาด (Promotion Mix) หรื อส่วนประสมในการติดต่อสื่อสาร (Communication Mix)
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
สุ ชยั ตันติยาสวัสดิกุล (2552) ได้ทาํ การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า เพศหญิงจะบริ โภคบะหมี่ก่ ึ งสําเร็ จรู ปมากกว่าเพศชาย ส่ วนใหญ่จะนิ ยม
บริ โภคแบบเส้นเหลือง ชนิ ดซอง อาทิตย์ละ 2 – 3 ซอง ในช่วงเวลากลางคืน การตัดสิ นใจซื้ อส่ วน
ใหญ่จะซื้อด้วยตนเอง โดยมีความถี่ในการซื้อ 1 ครั้ง / สัปดาห์ ลักษณะการซื้อจะซื้อหลายยีห่ อ้ หลาย
รสชาติ ครั้งละ 2 – 3 ซอง ยีห่ อ้ ที่นิยมบริ โภคคือ มาม่า รสชาติที่นิยมบริ โภคมากที่สุดคือ รสต้มยํากุง้
แรงจูงใจอันดับแรกที่บริ โภคบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปคือ เห็นโฆษณาแล้วอยากทดลอง โดยกลุ่มตัวอย่าง
จะได้รับข้อมูลผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด สําหรับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปนั้น
กลุ่ ม ตัวอย่างให้ความสําคัญระดับมากที่สุดคือ รสชาติอ ร่ อ ย ระดับสําคัญมากคือ ราคาเหมาะสม
สะดวกในการบริ โภค หาซื้ อ ง่าย เส้นเหนี ยวนุ่ ม มี คุณค่าทางโภชนาการการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า อายุที่แตกต่างกันมี ผลต่อ ความถี่ ในการซื้ อ ที่แตกต่างกัน การศึกษาที่แตกต่างกันมี ผลต่ อ
ช่วงเวลาในการบริ โภคที่แตกต่างกัน รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความถี่ในการบริ โภค ช่วงเวลาใน
การบริ โภค ความถี่ในการซื้อ และลักษณะการซื้อที่แตกต่างกัน
พีร์นิธิ โชคธนพัธนันท์ (2552) ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเครื่ อ งดื่ม ชาเขียวในเขต
บางเขน กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มชาเขียวในเขต
บางเขน กรุ งเทพมหานคร และปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียว กลุ่มตัวอย่าง
คือ ประชากรที่บริ โภค เครื่ องดื่มชาเขียวในเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง โดย
ใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วิธีทางสถิติ
เชิงพรรณนาหาค่าร้อยละ ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ One way ANOVA ในกรณี
ที่พบความแตกต่างใช้การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ ด้วยค่า LSD ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
เครื่ องดื่มชาเขียวในเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 31-35 ปี มีการศึกษาในระดับปริ ญญา ตรี ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001-25,000 บาท พฤติกรรม ผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียว พบว่า ความถี่ในการซื้อ
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เครื่ องดื่มชาเชียว 3-4 ครั้งต่อหนึ่ ง สัปดาห์ ยีห่ ้อที่ผบู ้ ริ โภคนิยมซื้อมากที่สุดคือโออิชิ ผูบ้ ริ โภคนิ ยม
ซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวที่ร้านสะดวกซื้ อ โดยบริ โภคแบบขวดมากกว่าแบบกล่อง ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ ซื้อเครื่ องดื่มชาเขียวในเขตบางเขน กรุ งเทพมหานครในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก เพือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อชาเขียวจากยีห่ อ้
มากที่สุด ด้านราคากลุ่มตัวอย่างเลือกซื้ อชาเขียวที่มีราคาไม่แพงถ้าเปรี ยบเทียบกับคุณประโยชน์ที่
ได้รับ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายกลุ่มตัวอย่างเลือกซื้ อชาเขียวที่มีจาํ หน่ ายไม่ขาดตลาดและหาซื้อ
ํ
และกลุ่ม
ง่ายด้านการส่ งเสริ มการตลาดกลุ่มตัวอย่างเลือกซื้ อชาเขียวที่มีการโฆษณาอย่างสม่าเสมอ
ตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันให้ความสําคัญกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียว
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้แตกต่างกันให้ความสําคัญกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่ องดื่มชาเขียว
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สิ ปปศิณี บาเรย์ (2555) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่มี ผลต่อการเลื อ กใช้
บริ การสปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณี ศึกษาจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี อ ายุระหว่าง 20 – 30 ปี ประกอบอาชี พเป็ นลู กจ้าง
พนักงาน และข้าราชการ มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี พฤติกรรมในการเลือกใช้บริ กาสปาใน
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนพบว่าส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการใช้บริ การสปามาก่อน
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเลือกใช้บริ การสปาในโรงแรม ชอบการบริ การนวดตัว เหตุ
จูงใจ คือ ต้องการคลายเครี ยดจากการทํางานเป็ นหลัก เลือกใช้บริ การสปาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
เวลาที่เหมาะสมในการทําทรี ตเมนท์ในสปา คือ ไม่เกิน 2 ชัว่ โมง ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การส
ปาจะเลื อ กด้วยตนเอง จะจองการใช้บริ การสปาผ่านทางโทรศัพท์ให้ความเชื้ อ ถือข้อมู ลข่าวสาร
เกี่ยวกับสปาจากการบอกต่อจากเพือ่ นหรื อคนรู ้จกั และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริ การสปาใน
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนในอนาคตว่าแนวโน้มของความนิ ยมใช้บริ การสปาในประเทศ
ไทยจะเพิ่ม ขึ้ นมากกว่าในปั จ จุ บ ัน ส่ ว นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้
บริ การสปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนพบว่าปั จจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของส
ปามีความสําคัญระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความเงียบสงบของสปาเป็ นความต้องการที่มาเป็ นอันดับ
แรก ต้องการใช้บริ การสปาที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่เชื่อถือได้ ควรมีการแสดงราคาค่าบริ การของสปาไว้
อย่า งชัด เจน มี ร ะบบการชําระเงิ นค่ าบริ การของสปาที่ ส ะดวกและหลายช่ อ งทาง ควรลดราคา
ค่าบริ การช่วงโลว์ซีซั่น บุคลากรในสปาควรมีกิริยามารยาทสุ ภาพเรี ยบร้อยและต้องมัน่ ใจในความ
ปลอดภัย ของการใช้บริ ก ารสปา ส่ ว นความสัม พันธ์ร ะหว่า งอาชี พ ของนักท่ อ งเที่ย วชาวจีนกับ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การสปาในประเทศไทยพบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการ
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เลื อ กใช้บริ การสปาที่แตกต่างกันทั้งในด้านสถานที่ ประเภทของการบริ การ เหตุจูงใจ การเลื อก
ช่วงเวลา ระยะเวลาของการบริ การผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสปา วิธีการจองหรื อ
เลือกใช้บริ การสปา และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานบริ การสปาที่ต่างกัน
รู ปแบบการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ที่เก็บข้อมูลเชิงสํารวจ (Survey
Research) โดยใช้ วิ ธี ก ารแจกแบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Closed-ended Questionnaire) ที่
ประกอบด้วยลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และส่ วน
ประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ ชาเขียว ในร้านสะดวกซื้ อ เซเว่น อี เลฟเว่นของ
พนักงานวัยทํางานในเขตพระนคร จังหวัด กรุ งเทพมหานคร โดยที่ผูว้ ิจยั จะใช้ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้
แบบสอบถาม (Questionnaire) มีท้งั หมด 4 ส่ วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชาเขียว ในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ของ
พนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยกําหนดคําตอบเป็ นตัวเลือกที่
แตกต่างกัน โดยเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด จํานวน 6 ข้อ มีลกั ษณะคําถามแบบ 2 ตัวเลือก
(Dichotomous Question) และแบบหลายตัวเลือก (Multichotomous Question) โดยให้ผูต้ อบ
เลือกตอบเพียงข้อเดียว
ส่วนที่ 2 ปั จจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชาเขียว ในร้านสะดวก
ซื้ อเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานครได้แก่ ใครมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ เหตุ ผ ลในการตัด สิ นใจซื้ อ ช่ ว งเวลาในการซื้ อ สถานที่ ใ นการซื้ อ
วัตถุประสงค์ในการซื้อ ตราสินค้า (ยีห่ อ้ ) ในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ
ส่วนที่ 3 ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชาเขียว ในร้าน
สะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริ มการขาย โดยลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นมาตราส่วน ประมาณค่า 11 ระดับ (Rating Scale) สร้าง ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท
(Likert Scale) โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนคําตอบ 11 ระดับ คือ จากค่า 0 ถึง 10 เมื่อ 0 แทน
ความไม่สาํ คัญ หรื อสําคัญน้อยที่สุด 10 แทน สําคัญมากที่สุด ซึ่งมีความละเอียดเทียบเท่ากับมาตรา
อันตร ภาค (Interval scale) โดยค่ากึ่งกลางหรื อมัธยฐาน (Median) คือ 5
ส่วนที่ 4 การตัดสินใจซื้อชาเขียว ในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน
ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 6 ข้อ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตรา
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ส่วน ประมาณค่า 11 ระดับ (Rating Scale) สร้าง ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมี
หลักเกณฑ์การให้คะแนนคําตอบ 11 ระดับ คือ จากค่า 0 ถึง 10 เมื่อ 0 แทน ความไม่สาํ คัญ หรื อ
สําคัญน้อยที่สุด 10 แทน สําคัญมากที่สุด ซึ่งมีความละเอียดเทียบเท่ากับมาตราอันตร ภาค (Interval
scale) โดยค่ากึ่งกลางหรื อมัธยฐาน (Median) คือ 5
กระบวนการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้วิ จ ัย ได้ ท ํา การสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า งจากพนั ก งานวัย ทํา งาน ในเขตพระนคร จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ที่จะทําการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม ซึ่ งไม่ติดภารกิจใดๆ ชี้แจงถึง
วัตถุประสงค์ของการทําวิจยั รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อให้พนักงานวัยทํางาน
ในเขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร มี ความเข้าใจในข้อคําถาม และสามารถตอบได้ตรงตามความ
ต้อ งการของผูว้ ิจ ัย ทํา การแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานวัย ทํางาน ในเขตพระนคร โดยมี
ระยะเวลาในการทําแบบสอบถาม 1 วัน หลังจากนั้นจึงทําการเก็บแบบสอบถามคืน นําแบบสอบถาม
ที่ ไ ด้ รั บ กลั บ คื น มาทั้ งหมดตรวจสอบข้ อ มู ล (Editing) การตรวจสอบ ความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม (Completion) ความถู ก ต้ อ ง (Accuracy) ของคํา ตอบใน แบบสอบถาม แยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาทําการลงรหัส
ของข้อมูลที่เก็บ รวบรวมมาได้ให้เป็ นตัวเลขที่สามารถนําไปลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรี ยม
ประมวล การประมวลผลข้อ มู ล ด้ว ยเครื่ อ งคอมพิว เตอร์ โดยใช้โ ปรแกรมสํา เร็ จ รู ป SPSS for
Windows เพื่อ ทําการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยค่าความเชื่ อ มัน่ ในระดับร้อยละ 95 เป็ นเกณฑ์ในการ
ยอมรับหรื อปฏิเสธสมมติฐานในการวิจยั
สรุปผลการวิจัย
การสรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากปัจจัยด้ านบุคคล จากผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่าง
จากการแจกแบบสอบถามจํานวน 400 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่ตอบคําถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จํานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.5 และรองลงมาคือ เพศชาย จํานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.5
โดยกลุ่ ม ตัว อย่างที่ ต อบคําถามส่ ว นใหญ่มี อ ายุ 31 - 40 ปี จํา นวน 161 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 40.3
รองลงมาคือ อายุ 21 – 30 ปี จํานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39 และกลุ่มตัวอย่างอายุ ตํ่ากว่า 20 ปี
จํานวน 23 คน มีจาํ นวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 5.8 ในส่วนทางด้านสถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่ตอบคําถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 53 รองลงมาคือ สถานภาพ
สมรส จํานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.5 และกลุ่มตัวอย่างสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จํานวน 26
คน มีจาํ นวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 6.5 ในส่ วนของระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
คําถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 254 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.5 รองลงมาคือ ตํ่า
กว่าระดับปริ ญญาตรี จํานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.3 และกลุ่มตัวอย่างที่จบระดับปริ ญญาโท
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หรื อสู งกว่า จํานวน 57 คน มีจาํ นวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 14.2 ในส่ วนของด้านอาชีพ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบคําถามส่ วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 264 คน คิดเป็ นร้อยละ
66 รองลงมาคือ ข้าราชการ จํานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.5 และกลุ่มตัวอย่างอาชีพรัฐวิสาหกิจ
จํานวน 46 คน มีจาํ นวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 11.5 และในส่วนของรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ตอบคํา ถามส่ ว นใหญ่ มีร ายได้ม ากกว่า 20,000 บาทขึ้ น ไป จํา นวน 148 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 37
รองลงมาคือ 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31 และกลุ่มตัวอย่างรายได้ ตํ่า
กว่า 10,000 บาท จํานวน 30 คน มีจาํ นวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 7.5 โดยสรุ ปได้วา่ ประชากร ที่
ตอบคําถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน โดยมีรายได้มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป
การสรุ ป ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากปัจจัยด้ านพฤติกรรมของผู้บริ โภค จากการวิเคราะห์
ปั จจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชาเขียว ในร้านสะดวกซื้ อเซเว่น อีเลฟ
เว่น ของพนัก งานวัย ทํา งาน ในเขตพระนคร จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร พบว่า ประชากรที่ตอบ
แบบสอบถาม ตอบว่า ตนเอง ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ รสชาติอร่ อยของชาเขียว เป็ นเหตุผลในต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ โดยเฉลี่ยมีช่วงเวลาในการซื้ อเป็ น กลางวัน/บ่าย (11.01 -18.00 น.) โดยเลือกซื้ อ
สาขาใกล้ท่ที าํ งาน และมีความต้องการ(ความอยากรับประทาน)เป็ นวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ
โดยส่วนมากตัดสินใจซื้อ ตราสินค้า(ยีห่ อ้ ชาเขียว) อิชิตนั และมีความถี่ในการซื้อชาเขียว 2-3 ครั้งต่อ
สัปดาห์
การสรุ ป ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลจากปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด ส่ วนประสมทาง
การตลาด มีระดับความคิดเห็นต่อ การตัดสิ นใจซื้ อชาเขียว ในร้านสะดวกซื้ อเซเว่น อีเลฟเว่น ของ
พนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็ น โดยเรี ยงลําดับจากสําคัญมากไปสําคัญน้อ ยที่สุด ดังนี้ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์
(Product) ด้านราคา(Price) ด้านการส่งเสริ มการขาย(Promotion) และด้านส่วนประสมทางการตลาด
ด้านช่องทางจัดจําหน่าย(Place) ตามลําดับ
อภิปรายผลตามสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยด้านบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชาเขียว ในร้านสะดวกซื้ อเซเว่น อีเลฟเว่น
ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่ า เพศ ที่แตกต่างกันมี ผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ ชาเขียว ในร้านสะดวกซื้ อ
เซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน ซึ่ งมีค่า
นัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.027 ซึ่งมีค่านัยสําคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ที่ประกอบด้วย ใครมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ ช่วงเวลาในการซื้ อ สถานที่ในการซื้ อ วัตถุประสงค์ในการ
ซื้ อ ตราสิ นค้า (ยีห่ ้อ) ในการซื้ อ ความถี่ในการซื้ อ ที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อ การตัดสิ นใจซื้อชา
เขี ย ว ในร้ า นสะดวกซื้ อ เซเว่ น อี เ ลฟเว่ น ของพนั ก งานวัย ทํา งาน ในเขตพระนคร จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่ า ใครที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ช่วงเวลาในการ
ซื้ อ สถานที่ในการซื้ อ วัตถุ ประสงค์ในการซื้ อ ตราสิ นค้า (ยี่ห้อ ) ในการซื้ อ ความถี่ ในการซื้ อ ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชาเขียว ในร้านสะดวกซื้ อ เซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัย
ทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานครไม่ต่างกัน ซึ่ งมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.277,
0.410, 0.606, 0.389, 0.170, 0.164 และ 0.848 ตามลํา ดับ ซึ่ ง มี ค่ า นัย สํา คัญทางสถิ ติม ากกว่า 0.05
จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่ประกอบด้วย ด้านผลิตภันฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อชา
เขียว ในร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่ า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการ
ขาย มี ค่านัยสําคัญทางสถิ ติ เท่ากับ 0.045, 0.000, 0.000 และ0.000 ตามลําดับ มี ค่าน้อ ยกว่าค่ า
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งหมายถึงปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด “ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริ มการขาย ” มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อชาเขียว ใน
ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริ มการขาย กับ
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อชาเขียว ในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน
ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร สามารถอธิบายได้ดงั นี้
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แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3
Unstandardized Standardized
t
Sig.
Collinearity Statistics
Coefficients Coefficients
Model
Std.
B
Beta
Tolerance
VIF
Error
(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
Change Statistics
Std.
R Adjusted R Error of R
Model
R
F
Sig. F
Square Square
the Square
df1 df2
Change
Change.
Estimate Change
1
.860a .740
.737
.96698 .740 280.441 4
395 .000
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด “ด้ านผลิตภัณฑ์ ” มีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.045
มี ค่าน้อ ยกว่าค่านัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่ งหมายถึ งปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด “ด้าน
ผลิตภัณฑ์” มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อซื้ อชาเขียว ในร้านสะดวกซื้ อเซเว่น อีเลฟเว่น ของ
พนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด “ด้ านราคา” มีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 มีค่า
น้อยกว่าค่านัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งหมายถึงปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด “ด้านราคา” มี
ความสัม พันธ์กับการตัดสิ นใจซื้ อ ซื้ อชาเขียว ในร้านสะดวกซื้ อเซเว่น อี เลฟเว่น ของพนักงานวัย
ทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด“ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย” มีค่านัยสําคัญทางสถิติ
เท่ากับ 0.000 มี ค่าน้อ ยกว่าค่านัยสําคัญทางสถิ ติ ที่ 0.05 ซึ่ งหมายถึ งปั จ จัย ด้านส่ ว นประสมทาง
การตลาด“ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย” มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชาเขียว ในร้านสะดวก
ซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด “ด้ านการส่ งเสริ มการขาย” มีค่านัยสําคัญทางสถิ ติ
เท่ากับ 0.000 มี ค่าน้อ ยกว่าค่านัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่ งหมายถึ งปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
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การตลาด “ด้านการส่งเสริ มการขาย” มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อชาเขียว ในร้านสะดวกซื้อ
เซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ค่าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ (R) มีค่าเท่ากับ .860a หมายความว่า ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน กับตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจซื้ อชาเขียว ในร้านสะดวกซื้อ
เซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร มีความสัมพันธ์
กันในระดับสูง
ค่ าสั มประสิ ทธิ์สหพันธ์ (R2 ) มีค่าเท่ากับ 0.740 แสดงให้เห็นว่าระหว่างตัวแปรอิสระ คือ
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน กับตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจซื้ อชาเขียว ในร้าน
สะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร คิดเป็ น
ร้อยละ 74.0 ซึ่ งหมายความว่าความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามมีค่าเท่ากับ 74.0
และส่วนที่เหลือมีค่าเท่ากับ 26.0 เป็ นความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากตัวแปรอื่นๆ
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ (Standard Error of The Estimate) มีค่า
เท่ากับ .96698 หมายความว่าระหว่างปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน กับการตัดสินใจ
ซื้ อ ชาเขียว ในร้านสะดวกซื้ อ เซเว่น อี เลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร มีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเท่ากับ .96698
ผลจากการวิเคราะห์จะพบว่า ค่า VIF สู งสุ ดที่ได้คือ ด้านราคา มีค่าเท่ากับ 3.179 ซึ่ งมีค่าไม่เกิน 10
หรื อ ค่า Tolerance ที่มีค่าน้อ ยที่สุด คือ ด้านราคา มี ค่าเท่ากับ .315 ซึ่ งไม่ ใกล้ 0.0 แสดงว่าตัวแปร
อิสระ ไม่มีความสัมพันธ์กนั คือ ไม่เกิด Multicollinearity จากผลการวิเคราะห์จะได้สมการถดถอย
ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตราฐานได้ดงั นี้
Y
หมายถึง การตัดสินใจซื้อ
Xx หมายถึง ตัวแปรอิสระต่าง ๆ
Y = .189 - .096X1 + .276X2 + .444X3 + .138X4
จากการวิเคราะห์ ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการขาย ที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อชาเขียว ใน
ร้านสะดวกซื้ อเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (MRA) พบว่า ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อชาเขียว ในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทํางาน ในเขตพระนคร
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.045, 0.000, 0.000 และ0.000 ตามลําดับ ซึ่ งมี
ค่านัยสําคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
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ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อชาเขียว เพือ่ ที่จะนํามาปรับปรุ งคุณภาพของ
ชาเขียว เพือ่ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด
2. ควรศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อชาเขียวในด้านราคา ตราสินค้า ความแปลกใหม่
ของรสชาติ หรื อเพิม่ ส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
3. ควรทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างหลายๆเขต เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายไม่เจาะจงเขตใด
เขตหนึ่ง หรื อควรศึกษากลุ่มตัวอย่างตามต่างจังหวัดทัว่ ประเทศ
4. ควรศึกษาถึงทัศนคติของผูบ้ ริ โภคชาเขียวยีห่ ้ออิชิตนั ในเรื่ องด้านการส่ งเสริ มการตลาด
โดย เพือ่ ทราบว่าผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติอย่างไรและมีความต้องการในด้านนี้อย่างไรบ้าง
5. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรทําการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพราะจะทํา
ให้ได้ขอ้ มูลที่มีความกว้างและความลึกของข้อมูลที่มีมากกว่า
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความพึงพอใจของผู้บริโภคร้ านอาหารญีป่ นุ่ ฟูจิ ใน
กรุงเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING ON CUSTOMERS SATISFACTION OF FUJI
RESTAURANT IN BANGKOK
ธานินทร์ ธิรางกูรรัตน์1

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

บทคัดย่ อ

ด้านศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ ศึกษา ความแตกต่างของ ปั จจัยด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยด้านอื่ นๆ ได้แก่ ความน่ าเชื่ อ ถื อ
ค่านิยม ของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ ในกรุ งเทพมหานคร
ข้อมูลในแบบสํารวจที่ได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น โดยเลือกวิธีแบบ
ตามสะดวก ซึ่ งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ คื อ ผู ้บ ริ โภคที่ เ คยใช้ บ ริ การร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น ฟู จิ ใน
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด
และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้ งอิง) คือ โดยใช้สถิติ One Way ANOVA ใน
การคํานวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลจากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี ช่วงอายุ
ระหว่าง33-41ปี มี สถานภาพทางครอบครัว โสด มี ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี หรื อ เทียบเท่า มี
อาชีพ พนักงานบริ ษทั /ลูกจ้าง มีรายได้(ต่อเดือน) ตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป มีความถี่ในการบริ โภค
นานๆครั้ง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่าส่ วนใหญ่ ผลิ ตภัณฑ์มีความหลากหลาย ให้
เลือกสรร ผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่ ตลอดเวลา ราคาเหมาะสม กับคุณภาพ สาขาของร้านอาหาร
ญี่ปุ่น ฟูจิ มีจาํ นวนมาก มีป้ายประชาสัมพันธ์ ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ พนักงานมีความกระตือรื อร้น เอา
ใจใส่ ลูกค้า และพร้อมให้บริ การ สาขาร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ อยูใ่ นห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารญี่ปุ่น
สามารถ รับชําระบัตรเครดิตได้หลายธนาคาร ปั จจัยอื่นๆ พบว่าส่ วนใหญ่ รสชาติ ของอาหารคง
คุณภาพเดิม ค่านิ ยมมีความชื่นชอบวัตถุดิบของร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ นอกจากนี้ ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภค พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่พึงพอใจในคุณภาพอาหาร ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน พบว่า อาชีพ รายได้ ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ 0.05 ปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาด แตกต่างกัน พบว่า ด้านกายภาพ กระบวนการ ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ 0.05ปั จจัย
1
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อื่นๆ แตกต่างกัน พบว่า ความน่าเชื่อถือ และ ค่านิยม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ 0.05
คําสํ าคัญ: ความพึงพอใจผูบ้ ริ โภค,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 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา วัฒนธรรมญี่ปุ่น มีอิทธิพลต่อ สังคมไทย มี
รู ปแบบที่หลากหลาย ปรากฏให้เห็นอยูท่ ว่ั ไป ไม่ว่าจะเป็ นละครภาพยนตร์ เกม การ์ตูนญี่ปุ่น เพลง
ยานพาหนะ การแต่งกาย อาหารญี่ปุ่น ที่เข้ามามีบทบาท ทุกด้านของชีวติ ซึ่งเป็ นสิ่งที่แสดงออก ถึง
ความมีอิทธิพลจากวัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่ได้รับการตอบรับอย่างดี จากสังคมไทย อาหารญี่ปุ่น คําจํากัด
ความในปั จจุบนั หมายถึง อาหารพื้นเมืองของประเทศ อาหารญี่ปุ่นถูกพัฒนามานานหลาย ศตวรรษ
อันเป็ นผลจาการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองในประเทศ อาหารญี่ปุ่นถูกเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากเมื่อเข้าสู่ สมัยกลางซึ่ งเป็ นที่ญี่ปุ่นถูกปกครองด้วยระบบศักดินา นําโดย โชกุน ต่อมาในช่วงต้น
ยุคใหม่ หลังการเปิ ดประเทศญี่ปุ่น ก็ได้รับวัฒนธรรมมาจากต่างชาติ โดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตก
ซึ่งมีอิทธิพลทําให้วฒั นธรรมการกินของชาวญีป่ ุ่ นเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารญี่ ปุ่ นยัง ครองใจคนไทยตลาดโดยรวมโตต่ อ เนื่ อ ง (องค์ก รส่ ง เสริ ม
ร้านอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศ 2558) ผูท้ ี่อ าศัยอยู่ในกรุ งเทพฯ มี ความชื่ นชอบอาหารญี่ปุ่นมาก
ที่สุดเป็ นอันดับที่ 1 66.6% อันดับ 2 อาหารจีน 12.8% และ อาหารเกาหลี 6.8% (Marketeer2558)
ตลาดร้ า นอาหารญี่ ปุ่น มี มู ล ค่ า ปี 2557 18,000 ล้า นบาท ปี 2558 20,000 ล้า นบาท เติ บ โตอย่าง
ต่อเนื่อง 10-15% ในทุกๆปี อาหารญี่ปนยั
ุ่ งมีการตอบรับความต้องการของสังคมไทย และสามารถ
เติบโตได้อีก แต่ก็มาพร้อมกับการแข่งขันที่สูงในธุ รกิ จร้านอาหารญี่ปุ่น เช่นร้าน โอโตยะ มีส่วน
แบ่งในตลาด 8% ตลาดร้านอาหารญี่ปุ่น เติบโต 10% เท่ากับปี 2557 ปั จจุบนั มี 47 สาขา นอกจากนี้
ยังได้ขยายสาขาเพิม่ เป็ น 52 สาขาในปี 2559 และเพิม่ เป็ น 100 สาขาในปี 2563 เพือ่ เป้ารายได้ปี 2559
ตั้งไว้ 1,000 ล้านบาทในปี จากรายได้ ปี 2558 700 ล้านบาท ร้านอาหารญี่ปุ่นZen (เซ็นคอร์ปอเรชัน่
กรุ๊ ป) ตั้งเป้ าเปิ ดเพิ่ม 3-4 สาขาปี 2559 จากเดิม 7 สาขา พร้อมตั้งเป้ ายอดขายรวมเติบโตขึ้น 15-20%
คาดว่าจะเติบโตประมาณ 60% จากปี 2558 ซึ่ งที่กล่ าวมาทั้งนี้ ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ จะต้อ งมี การ
วางแผนกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจ เพือ่ การตอบรับและการเติบโตทางการตลาด เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค ในอนาคต ร้าน อาหารญีป่ นฟู
ุ่ จิยงั เป็ นที่ตอบรับจาก ผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี
สําหรับร้านอาหารญี่ปุ่น “ฟูจิ” ได้ติดอันดับร้านอาหารญี่ปน(ผู
ุ่ จ้ ดั การรายวัน360) ที่มีส่วน
แบ่งตลาดอันดับ 1 อย่างต่อเนื่องของประเทศไทย โดยในปี 2559 ฟูจิจะรักษาความเป็ นผูน้ าํ อันดับ 1
ด้วยเป้ ารายได้ท้ งั ปี 8,000 ล้านบาทเติบโตจากปี ที่ผ่านมา 10% คาดว่าในปี 2561 จะสามารถสร้าง
รายได้ มากถึง 10,000 ล้านบาท โดยคุณทานากะ ชาวญี่ปุ่น ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย จึงเปิ ด
ร้านอาหาร "ฟูจิ" เริ่ มเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อปี 2542 ภายใต้แนวความคิดแรกคือ “สัง่ เลย อร่ อย
ทุกอย่าง” ที่ทาํ ให้สโลแกนนี้ กลายเป็ นคําพูดที่คุน้ หู และติดปากผูบ้ ริ โภคมาได้ระยะหนึ่ ง โดยร้าน
แรกเปิ ดบริ การที่ ศู น ย์ก ารค้า เซ็ น ทรั ล พลาซ่ า ลาดพร้ า ว และขยายสาขามี บ ริ การในทุ ก
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ห้างสรรพสิ นค้าในปั จจุบนั ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ปั จจุบนั มีสาขาเปิ ดให้บริ การ ในเมืองไทย ทั้งหมด
อยู่ 97 สาขา แบ่งเป็ นในกรุ งเทพ 42 สาขา ต่างจังหวัด 55 สาขา
ดัง นั้น ผูว้ ิจ ัย จึ ง สนใจศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึง พอใจของผูบ้ ริ โ ภค ร้ า นอาหารญี่ ปุ่ นฟู จิ ใน
กรุ งเทพมหานคร เนื่ อ งจากอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ มี การขยายสาขาและมี จาํ นวนผูบ้ ริ โภค ยอดขายที่
เพิ่ม ขึ้ น ทุ ก ปี เพื่อ หาปั จ จัย ของส่ วนประสมทางการตลาด ทั้ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price)
สถานที่ (Place) การส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) บุคคลากร (People) ด้านกายภาพ (Physical)
กระบวนการ (Process) และปั จจัยอื่น ความน่ าเชื่อถือและค่านิ ยม เพื่อนํางานวิจยั และข้อมูลที่ได้
จากการวิจยั ในครั้ งนี้ นํามาเป็ นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุ งร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ ให้มี
ประสิทธิภาพ เข้าถึงผูบ้ ริ โภค ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ได้ถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่าง ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ร้าน อาหารญี่ปุ่น ฟูจิใน กรุ งเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคร้าน อาหารญี่ปุ่น ฟูจิ ใน กรุ งเทพมหานคร
3. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ความน่าเชื่อถือ และค่านิยมที่มีผลต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคร้าน อาหารญี่ปนุ่ ฟูจิใน กรุ งเทพมหานคร
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1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ลักษณะประชากรศาสตร์
1.เพศ

2.อายุ

3.สถานภาพ 4.การศึกษา

5.อาชีพ

6.รายได้ 7.ความถี่ใช้บริ การ
ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1.ผลิตภัณฑ์

2.ราคา

4.การส่งเสริ มการตลาด
6.ด้านกายภาพ

3.ช่องทางจัดจําหน่าย
5.บุคคลากร

ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ ใน
กรุ งเทพมหานคร

7.กระบวนการ

ปัจจัยอื่นๆ
1.ความน่าเชื่อถือ

2.ค่านิยม

1.4 สมมุติฐาน
1.ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชี พ รายได้
ความถี่การใช้บริ การที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ใน
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
2.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจําหน่ าย การ
ส่ งเสริ มการตลาด บุคคลากร ด้านกายภาพ กระบวนการ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภค ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3.ปั จจัยอื่นๆได้แก่ความ ความน่าเชื่อถือ และค่านิยม ที่แตกต่างกัน มีอิทธิต่อความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภค ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
1.5 ประโยชน์ การวิจัยได้ รับประโยชน์ จากการวิจัยดังนี้
1. ผูป้ ระกอบธุรกิจ ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ สามารถนําผลการวิจยั ปั จจัยข้อมูลส่ วนบุคคล ที่มี
อิ ทธิ พลต่อ ความพึงพอใจร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ในกรุ งเทพมหานคร ไปพัฒนาร้านให้เข้าถึ งและ
ตอบสนองผูบ้ ริ โภค ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. ผูป้ ระกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ สามารถนําข้อมูลปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดไป
เป็ นแนวทางวางแผนกลยุทธ์การตลาด เพือ่ สร้างความได้เปรี ยบทางธุรกิจ
3. ผูป้ ระกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ สามารถนําข้อมูลปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความน่ าเชื่อถือ
ค่านิ ยม จากการวิจยั นี้ ไ ปแก้ไ ขจุดอ่ อ นและพัฒนาจุดแข็งของธุ รกิ จร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ และให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจอย่างสูง
2.ทบทวนวรรณกรรม
2.1แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ภาวิณี กาญจนาภา (2554, หน้า 72) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์รวมถึงอายุ เพศ
วงจรชีวิตครอบครัวการศึกษารายได้ เป็ นต้นลักษณะ ดังกล่าวมีความสําคัญต่อนักการตลาดเพราะ
มันเกี่ยวพันกับ อุปสงค์(Demand) ในตัวสิ นค้าทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์
ชี้ ให้เห็ นถึ งการเกิ ดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอื่นๆจะหมดไปหรื อความสําคัญลง ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่สาํ คัญ
2.2แนวคิดและ ทฤษฏีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
ฉัตราพร เสมอใจ (2556, หน้า 224-226) นักการตลาดจะต้องตัดสิ นใจเกี่ยวกับส่วนประสม
การตลาดสําหรับการบริ การ(Service Marketing Mix) ซึ่งประกอบด้วย 8Ps
1. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์(Product) นักการตลาดจะต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ หรื อ บริ การ
ให้มีคุณลักษณะที่ดีพร้อมสมบูรณ์ เหนือคู่แข่งขัน และเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
2. ราคา (Price) นักการตลาดจะต้อ งกําหนดราคาผลิ ตภัณฑ์หรื อ บริ การให้เหมาะสมเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขัน ต้นทุนที่เกิดขึ้น และคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรื อ บริ การที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
3.ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) เป็ นวิธีการ หรื อ กิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับการนํา
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึ ง การส่ งเสริ มการตลาดจะช่ วยกระตุน้ ให้
ลูกค้าทําตามในสิ่ งที่เราคาดหวัง ได้แก่ การรู ้จกั และตระหนักถึงตัวผลิตภัณฑ์ เกิดความต้องการใช้
และตัดสินใจซื้อมากขึ้นโดยอาศัยเครื่ องมือที่แตกต่างกันในการส่งเสริ มพฤติกรรมของลูกค้า
5. กระบวนการ(Process) เป็ นการสร้างสรรค์และการส่ งมอบส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์
โดยอาศัย กระบวนการที่ ว างแผนมาอย่า งดี กลยุท ธ์ ที่ สํา คัญ สํา หรั บ การบริ ก ารคื อ เวลาและ
ประสิทธิภาพในการบริ การ
6. ประสิ ทธิภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality) โดยปกติแล้ว คําว่าประสิ ทธิภาพ
และ คุณภาพ มักถูกแยกออกจากัน ซึ่งในมุมธุรกิจ ขณะที่การเพิม่ ประสิทธิภาพจะเป็ นความพยายาม
ในการทําให้ตน้ ทุนรวมของบริ การตํ่าลง โดยการตัดค่าใช้จ่ายต่างๆ หรื อลดกระบวนการบางอย่างลง
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7. บุคลากร(People) การบริ การต้อ งมี ความเกี่ ยวข้องโดยตรงกับคนทั้งผูใ้ ห้และผูบ้ ริ การ
บุคลากรเป็ นปั จจัยสําคัญทีอ่ าจทําให้ลูกค้ารับรู ้ถึงคุณภาพ หรื อ เป็ นผูท้ าํ ลายคุณภาพก็ได้ บริ ษทั ต้อง
เตรี ยมกระบวนการเกี่ยวกับคนหรื อบุคลากรเป็ นสําคัญ
8. สิ่ งมีตวั ตนที่มองเห็นได้ (Physical Evidence) เป็ นองค์ประกอบของธุรกิจบริ การที่ลูกค้า
สามารถมองเห็นและใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสิ นใจซื้ อบริ การได้ เช่น อาคารสํานักงาน
ของบริ ษทั ทําเลที่ต้ งั รถยนต์บริ ษทั การตกแต่ง สํานักงานบริ ษทั เครื่ อ งมื อ ต่างๆ ที่ใช้พนักงาน
สัญลักษณ์ของบริ ษทั
2.3 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ความน่ าเชื่ อถือ และค่านิยม
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี (2556, หน้า 16) ค่านิยม เป็ นการตัดสินขั้นพื้นฐาน หรื อ ที่พงึ ปรารถนา
ระบบค่านิยม เป็ นตัวแทนนํา ค่านิยมของปั จเจกชน เช่นความมีอิสรภาพ ความชื่นชมยินดี ความนับ
ถือตนเอง ความซื่อสัตย์ ความนบนอบ ความเสมอภาค
ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร (2556, หน้า 110) ความเชื่อ หมายถึง ความคิดของผูบ้ ริ โภค ว่าสิ่ งต่างๆ เป็ น
เช่นใด เช่นความเชื่อที่มีต่อตราสินค้า
2.4 แนวคิ ด และทฤษฏี เ กี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น ฟู จิ ใน
กรุงเทพมหานคร
สุ ด าพร กุ ณ ฑลบุ ต ร.(2557, หน้ า 7)กล่ า วถึ ง ความพึ ง พอใจของผู ้บ ริ โ ภค(Customer
Satisfaction)ว่า เมื่อผูบ้ ริ โภคซื้อสินค้าตามค่านิยมที่ตนมีแล้ว เมื่อนํามาใช้จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ
(Satisfaction) หรื อ อาจเกิ ด ความไม่ พึ ง พอใจ(Dissatisfaction) ขึ้ นอยู่ กั บ ว่ า สิ น ค้า เหล่ า นั้ นให้
ประโยชน์(Benefit) ตอบสนองตามที่คาดหวัง(Expectation)หรื อไม่ หากตอบสนองตามที่คาดหวังก็
จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่ อความพึงพอใจของผู้ บริ โภคร้ านอาหาร
ญี่ปุ่นฟูจิใน กรุงเทพมหานคร
จิ ต รลดา ฟั ก ป้ อ ม และนิ เ วศน์ ธรรมะ (2556) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การ
บุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ศึกษาจากลุ่ม ตัวอย่าง 400 คนโดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติ t-test ,F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและหา
ความสัมพันธ์ดว้ ยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ จากผลการศึกษา พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่
แตกต่ า งกัน ที่ มี ต่ อ ปั จ จัย การเลื อ กใช้บ ริ ก ารบุ ฟเฟต์อ าหารญี่ปุ่ น ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลแตกต่างกันกล่าวคือ เพศ อาชีพ รายได้ต่อเดือนระดับการศึกษาและสถานภาพการสมรส
ของผู ้บ ริ โ ภคที่ แ ตกต่ า งกัน มี ปั จ จัย การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารบุ ฟ เฟต์อ าหารญี่ ปุ่ นในเขต
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กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น อายุและประสบการณ์ในการทานบุ ฟ เฟต์
อาหารญี่ปนแตกต่
ุ่
างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อความพึงพอใจของผู้บริโภคร้ านอาหาร
ญี่ปนฟู
ุ่ จิใน กรุงเทพมหานคร
ฐิติภทั ท์ ศรี วิไลทนต์ และอิทธิกร ขําเดช (2555) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการเลื อ กใช้
ร้านอาหารนอกบ้านในเขตกรุ ง เทพมหานคร ศึกษาโดยใช้วิธีการเก็บข้อ มู ล ด้ว ยแบบสอบถาม
จํานวน 400 ชุดใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติ t-test,F-test แบ่งส่ วนประสมทาง
การตลาด ออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆ เรี ยกว่า 4Ps ซึ่ งประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ สถานที่ ราคา
ส่งเสริ มการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจพบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านราคา ด้านส่งเสริ มการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการเลือกใช้บริ การ ร้านอาหารที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยอื่นๆได้ แก่ ความน่ าเชื่ อถือ และ ค่ านิยมที่มีผลต่ อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคร้ านอาหาร ญี่ปนฟู
ุ่ จิใน กรุงเทพมหานคร
จิตรลดา ฟักป้อม (2556) ศึกษาเรื่ อง การตัดสินใจเลือกใช้บริ การบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ศึกษาจากลุ่มตัวอย่าง 400โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ที่ใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสถิ ติ t-test F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยวและหาความสัมพันธ์ด้วยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิ งพหุ เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆ กับปั จจัยการเลือกใช้บริ การ
บุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นในเขตกรุ งเทพมหานครและ ปริ มณฑล ผลการศึกษา ปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย
ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสินค้า และไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยการเลือกใช้บริ การบุฟ
เฟ่ ต์อาหารญีป่ ุ่ น พบว่าตัวแปรทีส่ ามารถทํานายปั จจัยการเลือกใช้บริ การบุฟเฟต์อาหารญีป่ ุ่ นในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลได้แก่ ปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีสินค้า
และความไว้ว างใจ สามารถร่ ว มทํา นายปั จ จัย การเลื อ กใช้บ ริ ก ารบุ ฟ เฟต์อ าหารญี่ ปุ่ นในเขต
กรุ งเทพมหานครปริ มณฑลได้ร้อยละ 62.3
3.ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ประชากรศาสตร์ และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชากรที่มีจาํ นวนนับไม่ได้ (infinite population) กล่าวคือ
เป็ นประชากรที่ไม่สามารถนับได้หรื อแสดงเป็ นตัวเลขได้อย่างชัดเจนซึ่งประชากรเป้าหมายในการ
วิ จั ย ค รั้ ง นี้ 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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กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ตัว แทนผู ้บ ริ โภคที่ เ คยบริ โภคร้ า นอาหารญี่ ปุ่ นฟู จิ ใน
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน
3.2 ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่บริ โภคร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ
ใน กรุ งเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
2. ขอบเขตของเนื้ อ หาที่ศึกษาครั้งนี้ ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ,อายุ,
สถานภาพ,การศึกษา,อาชีพ,รายได้,ความถี่การใช้บริ การ ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมการตลาด
ประกอบด้ว ย (7Ps) ผลิ ต ภัณ ฑ์( Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) การส่ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion)บุ ค คลกร(People)ทางด้า นกายภาพ(Physical)กระบวนการ(Process)และปั จ จัยอื่ นๆ
ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ และ ค่านิยม
3. การศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็ บรวบรวมข้อ มู ล ช่ วงระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 27
มีนาคม 2559 - 17 กรกฎาคม 2559
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ผวู ้ ิจยั เลือกใช้คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการวัด ทัศนคติ
ของประชากร หรื อ ผูบ้ ริ โภค และนําผลมาวิเคราะห์ทศั นคติของผูบ้ ริ โภค เพื่อ ทําความเข้าใจใน
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
3.4 สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
1)ใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics)เพื่อใช้สาํ หรับการอธิบายคุณลักษณะของตัว
แปรต่างๆข้อ มูล ทําการวิเคราะห์ ว่ามี ล ักษณะเป็ นเช่ นไร โดยใช้ ตัวแปรเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative
Variables) ระดับของการวัด : Nominal ,Ordinal สถิติที่ใช้ : ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ตัวแปรเชิงปริ มาณ (Quantitative Variables) ระดับของการวัด : Interval ,Ratio สถิติที่ใช้ : ค่าเฉลี่ ย
(mean)ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum)
2) การทดสอบสมมติฐาน ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิ ติ เชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) แบ่งข้อมูล
ออกเป็ น 2 ลักษณะดังนี้ โดยใช้ทดสอบสมมุติฐาน t-test: Two-Sample Assuming Equal Variances
เพื่อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของ กลุ่ มที่มี ตวั แปร 2 กลุ่ ม และใช้ทดสอบสมมุติฐาน F-test จาก
ANOVA: Single Factor เพือ่ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวแปร ที่มากกว่า 2 กลุ่ม
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน
270 คนคิดเป็ นร้อยละ 67 มีช่วงอายุระหว่าง33-41ปี จํานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 มีสถานภาพ
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ทางครอบครัว โสด จํานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 54 มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
จํานวน 287 คน คิดเป็ นร้อยละ 71 มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั /ลูกจ้าง จํานวน 204 คน คิดเป็ นร้อยละ
51 มีรายได้(ต่อเดือน) ตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป จํานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 มีความถี่ในการ
บริ โภค นานๆครั้ง จํานวน 292 คน คิดเป็ นร้อยละ 73
ส่ วนที่2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนประสมการทางตลาด พบว่าส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภค
ร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ให้เลือกสรร จํานวน
187 คน คิดเป็ นร้อยละ 46 ราคาและค่าธรรมเนียม ส่วนใหญ่ คือ ราคาเหมาะสม กับคุณภาพ อาหาร
จํานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 57 ช่องทางจําหน่าย มากที่สุดคือ สาขาของร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ มี
จํานวนมาก จํานวน 221 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 ส่ งเสริ มการตลาดมากที่สุดคือ ป้ ายประชาสัมพันธ์
ร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ จํานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 48 ด้านบุคลากร มากที่สุด คือพนักงานมีความ
กระตือ รื อ ร้น เอาใจใส่ ลูก ค้า และพร้อ มให้บริ การ จํานวน 118 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 29 ทางด้า น
กายภาพ มากที่สุด คือ สาขาร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ อยูใ่ นห้างสรรพสินค้า จํานวน 172 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 43 ทางด้านกระบวนการ มากที่สุดคือ ร้านอาหารญี่ปุ่นสามารถ รับชําระบัตรเครดิ ตได้หลาย
ธนาคาร เป็ นจํานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38
ส่ วนที่3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความน่ าเชื่อถือ และค่านิ ยม พบว่าส่ วน
ใหญ่บริ โภคร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ มีความน่ าเชื่อถือมากที่สุด คือ รสชาติ ของอาหารคงคุณภาพเดิม
จํานวน 215 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 53 ค่านิ ยม ร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ มากที่สุด คือ ค่านิ ยมชื่ นชอบ
วัตถุดิบ ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ จํานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47
ส่ วนที่4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ
พบว่าส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ ในกรุ งเทพมหานครมีความพึง
พอใจ คุณภาพอาหาร 3.975 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7319 รองลงมาคือ ภาพลักษณ์
และชื่อเสียง 3.895 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7350
5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1) สรุ ปผลการวิจยั
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ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่านัยสํ าคัญ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
0.8998
อายุ
0.9888
สถานภาพ
0.9600
การศึกษา
0.0647
อาชีพ
0.0116
รายได้
0.0083
ความถี่ในการบริ โภค
0.3701

สอดคล้ องกัน ไม่ สอดคล้ องกัน








สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
0.6931

ราคา
0.4747

ช่องทางจําหน่าย
0.8074

ช่องทางส่งเสริ มการตลาด
0.3966

บุคลากร
0.2169

ด้านกายภาพ
0.0007

กระบวนการ
0.0047

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่นๆ
ความน่าเชื่อถือ
0.0055

ค่านิยม
0.0374

5.2) อภิปรายผล
การศึกษางานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ
ในกรุ งเทพมหานครได้แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้อ งมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั ได้
ดังนี้
1.ปั จ จัย ด้ า นลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกั น จากการวิ จ ัย พบว่ า ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อาชีพ รายได้ ความถี่การใช้บริ การทีแ่ ตกต่างกัน มีอิทธิพล ต่อ ความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ ใน กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานและ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตรลดา ฟั กป้ อม (2556) ศึกษาเรื่ อง การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบุฟเฟต์
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

209

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

อาหารญี่ปุ่น ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่ า งกัน ที่ มี ต่ อ ปั จ จัย การเลื อ กใช้บ ริ ก ารบุ ฟเฟต์อ าหารญี่ปุ่ น ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑลแตกต่างกัน กล่ าวคือ อาชี พ ของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน มี ปัจจัยการตัดสิ นใจเลื อ กใช้
บริ การบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 รายได้ เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ รัชนี วรรณ วัฒน
ปริ ญญา (2556) ศึ ก ษาเรื่ องการตัด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การร้ า นอาหารของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครผลการศึกษา พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ มีรายได้
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
2.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจําหน่ าย การ
ส่งเสริ มการตลาดบุคคลกร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กระบวนการ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิต่อ ความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภค ร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ ใน กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน ด้ านกายภาพ เป็ นไปตาม
สมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รสสุคนธ์ วิจิตเวชไพศาล (2551) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการ
ใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทราเมนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครความสําคัญต่อส่วน
ประสมการตลาดในด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันให้ความสําคัญปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
แต่ละด้านแตกต่างกันด้ านกระบวนเป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รสสุ คนธ์
วิจิตเวชไพศาล (2551) ศึกษาเรื่ อ งพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทราเมนของ
ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครความสํา คัญ ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดในด้า น กระบวนการ
ให้บริ การ ภาพแตกต่างกันให้ความสําคัญปั จจัยส่วนประสมการตลาดแต่ละด้านแตกต่างกัน
3.ปั จจัยอื่ นๆ ได้แก่ ความ ความน่ าเชื่ อ ถื อ และค่านิ ยม ที่แตกต่างกัน มี อิ ทธิ ต่อ ความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภค ร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ ใน กรุ งเทพมหานครต่างกัน ความน่ าเชื่ อถือเป็ นไปตาม
สมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิจติมา ลุมภักดี (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟต์ของผูบ้ ริ โภควัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่าด้านความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟต์
ของผูบ้ ริ โภควัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน ค่ านิ ย ม เป็ นไปตามสมมติฐานและ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตรลดา ฟั กป้ อม (2556) ศึกษาเรื่ อง การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบุฟเฟต์
อาหารญี่ปุ่นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลปริ มณฑลผลการศึกษา ปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย
ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสินค้า และไว้วางใจแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยการเลือกใช้
บริ การบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น ต่างกัน
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5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจยั
จากผลการวิจ ัย ครั้ ง นี้ มุ่ งศึ กษาเรื่ อ งความพึง พอใจของผูบ้ ริ โ ภคร้ านอาหารญี่ ปุ่นฟูจิใน
กรุ งเทพมหานคร
1.จากผลการวิจยั ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ผูบ้ ริ หารร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ควรรักษา
ฐานลูกค้ามีอาชีพเป็ นเจ้าหน้าที่พนักงานบริ ษทั /ลูกจ้าง เพราะผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจมากที่สุดและ
ผูท้ ี่มีรายได้ ตั้งแต่ 25,001ขึ้นไป มีกาํ ลังซื้อสูง สําหรับ กลุ่มนี้ เพือ่ ดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคร้านอาหารญี่ปุ่น
ฟูจเิ พิม่ มากขึ้น มีการเพิม่ ชุดอาหารเซต แบบครอบครัวหรื อแบบที่ผบู ้ ริ โภคมาเป็ นหมู่คณะ เป็ นกลุ่ม
มี หลายหลายมากขึ้นจากเดิ ม มี การเพิ่มปริ มาณ สิ นค้าเมนู พิเศษ ประจําเดื อ นหรื อ ตาม ฤดู กาล
เทศกาล จัดกิจกรรมการแสดงอบรม สาธิตแสดงวิธีการทําอาหารญี่ปุ่นโดยใช้ เชฟผูช้ าํ นาญ เพือ่ เพิม่
ความพึงพอใจให้ผูบ้ ริ โภค กลับ มารับประทานอาหารญี่ปุ่น เพิ่มมากขึ้น มีโปรโมชัน่ พิเศษ ที่เป็ น
อาหารเซต 4 คน แต่จ่ายเพียง 3 คนหรื อ มาเป็ นครอบครัว มีเมนู พิเศษ สัง่ ชุดเดียว อิ่มทั้งครอบครัว
เพื่อเพิ่มการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคในภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันรุ่ นแรง มากยิง่ ขึ้น และคงรักษา
ฐานเก่าลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
2.จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทางด้าน กายภาพ ผูบ้ ริ หารร้านอาหาร
ญี่ ปุ่ น ฟู จิ ต้อ งให้ ค วามสํา คัญ กับ ทางด้า นกายภาพ ช่ อ งทางร้ า นอาหารญี่ ปุ่ นฟู จิ ที่ อ ยู่ใ น
ห้างสรรพสิ นค้าและต้องความสําคัญกับการตกแต่งแต่งร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ซึ่งส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจมาก ควรมีการเพิม่ หรื อ จัดกิจกรรม ตกแต่ง ร้านค้า เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เพือ่ เพิม่ สีสนั
ให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด เพื่อจะดึงดูดให้ลูกค้า เข้ามาใช้บริ โภคมากยิง่ ขึ้น ทางด้าน
กระบวนการส่ วนประสมทางตลาด ผูบ้ ริ หารร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ต้องให้ความสําคัญกับ ทางด้าน
กระบวนการ ที่ลูกค้า พึงพอใจมากที่สุด การชําระบัตรเครดิต ได้หลายธนาคาร และ กระบวนจัดเรี ยง
สิ นค้าได้อย่างเหมาะ มี การจัดทํากิ จกรรม กับบัตรเครดิ ต ต่างๆ และโปรโมท ผ่านช่ อ งทางบัตร
เครดิต เข้าร่ วม บัตรเครดิต เพือ่ ให้ส่วนลดในการใช้บริ การ โฆษณาในช่องทางบัตรเครดิตเพิม่ ขึ้น มี
การทําโปรโมชัน่ กับบัตรเครดิต เช่น ใช้บตั รเครดิตร่ วมกับเมนู พเิ ศษที่เป็ นเซต เป็ นโปรโมชัน่ พิเศษ
สํา หรั บ คนใช้บ ัต รเครดิ ต แต่ ล ะธนาคาร เพื่อ เพิ่ม ความหลากหลาย ตรงต่ อ ความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภค ให้มากยิง่ ขึ้น
3.จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ ค่านิยม ผูบ้ ริ หารร้านอาหารญี่ปุ่น ฟู
จิ ต้อ งให้ค วามสํา คัญกับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ร้ า นอาหารญี่ปุ่ นฟู จิ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมายาวนาน ทางฝ่ าย
ผูบ้ ริ หารร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ อาจจะต้องโฆษณา เน้น ในด้านชื่อเสียงที่ยาวนาน ของทางร้านอาหาร
ญี่ปุ่น ฟูจิ ให้เพิ่มมาก เน้นทํากิจกรรม เป็ นครอบครัว หรื อ หมู่คณะ เพื่อจูงใจ สมาชิกให้มาใช้เพิม่
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จํานวนมากขึ้น เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิจ ที่ทดถอยช่วงนี้ ให้มีการแสดงของพนักงาน หรื อแนะนํา
กิจกรรม หรื อ โปรโมชัน่ สร้างความ เป็ นกันเอง กับผูบ้ ริ โภค ให้เปรี ยบเสมือน ผูบ้ ริ โภค รับประทาน
เป็ นกันเอง หรื อ อาจใช้ จอมอเตอร์ ทีวีขนาดเล็กติดตั้งที่โต๊ะอาหารที่มีการเล่าถึ งประวัติ ที่มี ของ
อาหารแต่ล ะชนิ ด เพื่อ ให้เกิ ดความเพลิดเพลินในการรับประทานอาหาร มากยิ่งขึ้นจะทําให้เกิด
ความพึงพอใจ ของผูบ้ ริ โภค เพิม่ สู งขึ้นปลูกฟั งความน่ าเชื่อถือ ค่านิ ยม ภาพลักษณ์ของทางร้านฟูจิ
เพิม่ สูงขึ้น
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทําให้ปัจจัย
การบริ โภคร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ มีความชัดเจนมากขึ้น และขยายขอบเขตของพื้นที่ในการ
วิจยั ออกไป ทําให้ผลการวิจยั ครอบคลุมมากและชัดเจนมากขึ้น
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมการตลาดการเก็บกลุ่มตัวอย่างพื้นที่
ต่างจังหวัดครอบคลุมมากขึ้น เพื่อพัฒนาธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ สามารถแข่งขัน กับคู่
แข่งขันได้ โดยใช้ส่วนประสมการตลาด 7P’s ทําให้สามารถแข่งขันธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง
และต่อเนื่องต่อไป
3. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวในกลุ่ม ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพือ่ รองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และเพือ่ เป็ นแนวทาง
ให้กบั ผูบ้ ริ หารร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิได้วางแผนกลยุทธ์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
บรรณานุกรม
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์
ในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors Influencing on Buying Decision of Big Bike Motorcycle in Bangkok
ธนกร เอื้อวิทยาวุฒิกุล1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และค่านิยมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้ อรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะ
เป็ น โดยเลื อ กวิธีแบบตามสะดวก ซึ่ งกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ตํ่าสุ ด และค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิ ติที่ใช้ท ดสอบสมมติ ฐาน (สถิ ติอ ้างอิ ง) คือ โดยใช้สถิ ติ One Way
ANOVA ในการคํานวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลจากการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย มี ช่ ว งอายุช่ ว งอายุ
ระหว่าง 26 - 30 ปี มี สถานภาพแต่งงาน ประกอบอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ส่ วนใหญ่มี
รายได้อยูท่ ี่ 30,000 - 39,999 บาทจํานวน 123 คน มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ขับขี่รถจักรยานยนต์
สัปดาห์ละ 4 - 5 วัน และมีที่อยูอ่ าศัยแบบบ้านเดี่ยว อีกทั้งการศึกษายังพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ
กับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญเรื่ องของประเภท
การใช้งาน ในด้านราคา จะให้ความสําคัญในเรื่ องของราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ในด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ าย จะให้ความสําคัญโดยซื้ อ ผ่านศูนย์ตวั แทนจําหน่ ายโดยตรง ในด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด เน้นของแถมเป็ นอุปกรณ์นิรภัย ในด้านบุคลากร จะให้ความสําคัญในเรื่ องของพนักงาน
ขายมีความรู ้เรื่ องรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เป็ นอย่างดี ในด้านลักษณะกายภาพ เน้นที่ภาพลักษณ์ของ
ช่องทางการจัดจําหน่าย และในด้านกระบวนการ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในการซื้อแบบเงินผ่อนที่มี
ดอกเบี้ยตํ่า นอกจากนี้ ยงั ให้ความสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ ในการขับขี่รถ
จักรยายนต์บิ๊กไบค์ที่บ่ งบอกถึ งความเร็ ว และด้านค่านิ ยมที่ผูข้ บั ขี่ ตอ้ งการความแตกต่า งที่ ก ว่า
รถจักรยานยนต์ทว่ั ไป ปั จจัยที่มีระดับนัยสําคัญ ได้แก่ เพศ ในด้านส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ วน
ด้านปั จจัยอื่นๆ คือ ค่านิยม
1
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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
MOTORCYCLE
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บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในสภาพการจราจรที่ติดขัดในปั จจุบนั ซึ่ งหนาแน่ นไปด้วยรถยนต์ทาํ ให้ทอ้ งถนนดูแคบ
ขึ้นมาทันตา รถจักรยานยนต์จึง เป็ นทางเลื อ กหนึ่ งที่ สามารถใช้ลดเวลาในการเดิ นทางเพราะมี
รู ปลักษณ์ และความคล่องตัวที่สะดวกสบาย อี กทั้งยังช่ วยประหยัดค่านํ้ามันและค่าใช้จ่ายในการ
บํารุ งรักษามากกว่ารถยนต์อีกด้วย เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั นํ้ามันนั้นมีราคาสู งมาก ทําให้
ประชาชนตัดสิ นใจมาเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์แทน ซึ่ งรถจักรยานยนต์ที่เราเห็ นบนท้องถนนนั้น
สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทหลักๆด้วยกัน ได้แก่
ประเภทแรก รถจัก รยานยนต์ค รอบครั ว (Family) เป็ นรถครอบครั ว เน้น ให้ทุ ก คนใน
ครอบครัวสามารถขับขี่ได้ ไม่วา่ จะเป็ นชายหรื อหญิง ตัวเล็กตัวใหญ่ ใส่กระโปรงก็ยอ่ มขับได้ จึงมี
การวางถังนํ้ามันไว้ใต้เบาะแทนที่จะเป็ นระหว่างขา มี การใส่ บงั ลมขนาดใหญ่ที่คอรถเพื่อ ให้ดู
เหมาะสมกับการใส่กระโปรงขับขี่ ท่าขับขี่เน้นท่านัง่ สบายตามปกติเหมือนนัง่ เก้าอี้ธรรมดา แฮนด์อ
ยูส่ ูงและห่างกันค่อนข้างมาก ทําให้สามารถควบคุมวงเลี้ยวที่ความเร็วตํ่าได้ดี เนื่องจากรถประเภทนี้
ไม่มีความจําเป็ นต้องใช้ความเร็วที่สูง จึงเน้นความประหยัดนํ้ามันเป็ นหลัก เครื่ องยนต์สามารถเรี ยก
แรงม้าที่มีอยูเ่ ล็กน้อยได้ในรอบตํ่า ความเร็ วสู งสุ ดน้อย และอัตราเร่ งตํ่า เหมาะสําหรับใช้เดินทาง
ในระยะใกล้ๆ ระยะใช้งานปกติไม่เกิน 100 กิโลเมตร และไม่ตอ้ งการความเร็วมาก
ประเภทที่สอง รถจักรยานยนต์สกู๊ตเตอร์ (Scooter) เป็ นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็ก เน้น
การขับขี่ง่ายที่สุด และมีสมรรถนะตํ่าที่สุด เน้นราคาถูก สกู๊ดเตอร์มีลกั ษณะคล้ายรถจักรยานยนต์
ครอบครัว (Family) คือมีบงั ลมขนาดใหญ่ ถังนํ้ามันเก็บไว้ใต้เบาะ สามารถใช้ได้ท้งั ครอบครัว แต่ที่
แตกต่างออกไปก็คือ ที่พกั เท้าจะเป็ นแผ่นวางเท้าขนาดใหญ่ ไม่ ใช่ ที่วางเท้าแบบเป็ นก้านเล็กๆ
เหมือนแฟมิลี่ สกู๊ตเตอร์ออกแบบท่านั่งให้สบายเหมือนนัง่ เก้าอี้ สามารถวางเท้าได้โดยอิสระ แฮ
นด์อ ยู่ในตําแหน่ งที่สูง และห่ างกันเพื่อ การควบคุ ม ในความเร็ วตํ่า ที่ดี เครื่ อ งยนต์อ อกแบบให้มี
แรงบิดในความเร็วรอบตํ่า ไม่สามารถทําความเร็วได้สูงมากนัก ก็คือ เน้นขับง่าย ขับช้าๆ เป็ นหลัก
ประเภทสุดท้าย รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ (Big Bike) เป็ นรถจักรยานยนต์ที่มีใหญ่กว่าขนาด
ของรถจักรยานยนต์ทว่ั ๆไป ไม่ว่าจะเป็ นขนาดของ เฟรม เครื่ องยนต์ ล้อ และยาง หรื อเมื่อก่อนเรา
จะเรี ยกว่ารถ 4 สูบ แต่ในปั จจุบนั รถจักรยานยนต์ในรุ่ นใหม่ๆนั้น ไม่จาํ เป็ นต้องมี 4 สูบก็สามารถที่
จะทํา ความจุ ก ระบอกสู บ ได้จ าํ นวน cc. ที่ ม าก โดยรถจัก รยานยนต์บิ๊ ก ไบค์น้ ัน จะมี ข นาดของ
เครื่ องยนต์ต้งั แต่ 250 ซีซี ขึ้นไปจนถึง 2,400 ซีซี โดยเครื่ องยนต์มีต้งั แต่ สูบเดียวจนถึงหกสูบ การจัด
วางของลูกสูบก็มีท้งั เครื่ องยนต์สูบเรี ยง เครื่ องยนต์สูบวี ในด้านการส่งกําลังของรถรถจักรยานยนต์
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แต่ละรุ่ นก็แตกต่างกันออกไปเหมือนกัน มีท้ งั แบบที่ใช้โซ่ แบบใช้สายพาน และแบบที่ใช้เพลาขับ
เป็ นต้น
ในปั จจุบนั รถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ก็ออกมาสู่ ตลาดมากมาย แต่ละรุ่ นแต่ละยีห่ ้อก็จะมีการ
ออกแบบที่แตกต่างกันออกไปอีก ซึ่งรถจักรยานยนต์บ๊กิ ไบค์กาํ ลังเป็ นที่นิยมกันมากเพราะ สามารถ
จับจองเป็ นเจ้าของกันได้ง่ายและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาก็ไม่แพงมากนัก ทําให้เป็ นที่ตอ้ งการของ
บรรดาเหล่าไบค์เกอร์อย่างมากไม่วา่ จะเป็ นการออกทริ ปแบบเป็ นหมู่คณะหรื อผจญภัยแบบลุยเดี่ ยว
ซึ่ งเราจะเห็นกันมากตามท้องถนนช่วงนี้ เช่น การออกทริ ปเที่ยวรอบกรุ งของผูข้ บั ขี่บิ๊กไบค์จาํ นวน
มากที่ให้ความสนใจการท่อ งเที่ ย วรอบกรุ ง เทพมหานคร อี กทั้งรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ย งั เป็ น
พาหนะคู่ใจในการออกเดินทาง ไม่วา่ จะออกไปทํางาน หรื อออกไปทํากิจกรรมต่างๆอีกด้วย
จากข้อ มู ล การจดทะเบียนกรมขนส่ งทางบกกระทรวงคมนาคม พบว่าปี 2558 ที่ผ่านมา
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ (ขนาดความจุ 400 ซี ซี ขึ้นไป) มีปริ มาณการจดทะเบียนกว่า 19,000 คัน
เติบโตมากกว่าปี 2557 ราว 20% ซึ่ งเป็ นไปตามที่ค่ายผูผ้ ลิตรถคาดการณ์ไว้ โดยได้รับปั จจัยหนุ น
หลายด้าน ไม่ว่าผูข้ บั ขี่เปลี่ยนรสนิยมหันมาใช้รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุซีซีที่ใหญ่ข้ ึน, อัตรา
ภาษีสรรพสามิตสําหรับรถบิ๊กไบค์จากประเทศญี่ปุ่น (JTEPA : ความตกลงหุ ้นส่ วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น) จะลดลงเรื่ อยๆ รวมทั้งค่ายผูผ้ ลิตรถชั้นนําจากยุโรปได้เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิต ส่ งผลให้
ราคาจําหน่ายถูกลง (ณัฐพล ไตรณัฐี, 2559)
บิ๊กไบค์จึงมีความเป็ นที่นิยมมาก โดยเห็นได้จากจํานวนผูข้ บั ขี่ในท้องถนนและจํานวนของ
ผู ้ป ระกอบการที่ เ พิ่ ม ขึ้ นในกรุ ง เทพมหานครเข้า มาเปิ ดศู น ย์บ ริ ก ารและโชว์รู ม จํา หน่ าย
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ช้ ันนําแทบทุกยี่ห้อ เช่ น Ducati,Kawasaki, BMW, KTM, Honda, Yanaha
และ Triumph เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละค่ายก็จะได้รับความนิ ยมจากผูข้ บั ขี่ที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็ นรู ปลักษณ์
ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย การให้บริ การ การส่ งเสริ มการตลาด ภาพลักษณ์และกระบวนการ
ตัดสินใจซื้ออีกด้วย ดังนั้นในการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์จึงต้องพิจารณาจากปั จจัย
ดังกล่าว และผูซ้ ้ื อควรที่จะศึกษาเป็ นอย่างดี เพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้อ งการของตน เพราะว่า
รถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์น้ นั มีราคาค่อนข้างสูง และเมื่อเลือกซื้ อแล้วก็ยงั ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภัยตามมาอีกด้วย ไม่วา่ จะเป็ น หมวกกันน็อค เสื้อคลุม ถุงมือ กางเกง รองเท้าเป็ นต้น
จากที่พบว่าตลาดรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เติบโตสูงขึ้นในปี 2558 อีกทั้งยังมีผูป้ ระกอบการ
รายใหม่เข้ามาทําตลาดในกรุ งเทพมหานคร จึงทําให้น่าสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่วา่ จะเป็ นการศึกษาทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านปั จจัยอื่นๆและด้านการตัดสินใจเลือกซื้อของผู ้
ขับขี่เพือ่ นําข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในตลาดรถจักรยานยนต์บิก๊ ไบค์
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1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพื่อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งข้อ มู ล ทางประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์บ๊กิ ไบค์ใน เขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์บ๊กิ ไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆด้านภาพลักษณ์และค่านิ ยมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อรถจักรยานยนต์บกิ๊ ไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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1.3 กรอบแนวความคิด
การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
ลั กษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. อาชีพ
5. รายได้
6. การศึกษา
7. ความถี่ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
8. ที่อยูอ่ าศัย

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ชอ่ งทางการจัดจําหน่าย
4. การส่งเสริ มการตลาด
5. บุคลากร
6. ลักษณะกายภาพ
7. กระบวนการ

ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถจักรยานยนต์ (Big Bike)
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยอื่ นๆ
1. ภาพลักษณ์
2. ค่านิ ยม

1.4 สมมติฐานในการศึกษา
1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ การศึกษา ความถี่ในการ
ขับ ขี่ ร ถจัก รยานยนต์ และที่ อ ยู่ อ าศัย ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์บ๊กิ ไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ อ งทางการจัด
จํา หน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นบุ ค ลากร ด้า นลัก ษณะกายภาพ และด้า น
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กระบวนการที่แตกต่างกันมี ผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ รถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
3) ปั จ จัย อื่ น ๆ ได้แ ก่ ภาพลัก ษณ์ และค่ า นิ ย มที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์
บิก๊ ไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1) เพือ่ ให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจรถจักรยานยนต์บิก๊ ไบค์นาํ ผลการวิจยั ไปใช้ประกอบการพัฒนา
ปรับปรุ งรู ปแบบผลิตภัณฑ์และบริ การในด้านต่างๆ เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามาก
ที่สุด
2) เพือ่ ให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจรถจักรยานยนต์บ๊กิ ไบค์นาํ ผลการวิจยั ไปใช้ในการวางแผน เพือ่
กําหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
3) เพือ่ ให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจรถจักรยานยนต์บิก๊ ไบค์นาํ ผลการวิจยั ไปใช้ประกอบการพัฒนา
เสริ ม สร้ า งภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก รและการวางตํา แหน่ ง ของผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่อ ก่ อ ให้เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินธุรกิจ
4) เพือ่ ให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นาํ ผลการวิจยั ไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์
ระดับธุรกิจ เพือ่ สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์
ปราโมทย์ ประสาทกุล (2543, หน้า 130-150) ได้กล่ าวว่า แนวทางในการศึกษาถึ งความ
เป็ นไปได้ของการกําหนดตลาดเป้ าหมายประชากรศาสตร์ นักการตลาดต้องทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ขนาดหรื อจํานวนของคนที่มีอ ยู่ในแต่ละสังคม ภูมิภาค และระดับโลก รวมถึงองค์ประกอบ การ
กระจาย และการเปลี่ยนแปลงของประชากร ซึ่ งประกอบด้วยสิ่ งมี ชีวิตเดี่ ยวที่มีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกัน
และกันแล้วปรากฏออกมาในลักษณะกลุ่มที่อยูใ่ นเวลา และ สถานที่แห่งนั้น ดังนั้นนักการตลาดต้อง
เป็ นผูม้ ีหน้าที่เข้าไปสร้างความอยากได้ในผลิตภัณฑ์หรื อ บริ การของบริ ษทั ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มนี้ โดย
ทําการศึกษาติดตามและตรวจสอบความเคลื่ อนไหว ทางด้านประชากร จากความรู ้ ความเข้าใจ
ทางด้านประชากรศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
จากความหมายดังกล่าว ประชากรศาสตร์มีขอบเขตการศึกษา 4 ประเด็น ดังนี้
1. ศึกษาเกี่ ยวกับขนาดของประชากร หมายถึ ง จํานวนหน่ วยในการนับประชากรทําให้
นักการตลาดทราบว่าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีขนาดประชากรเท่าใด
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2. ศึกษาเกี่ยวกับการกระจายของประชากร หมายถึง การจัดกลุ่มของประชากรในพื้นที่หนึ่ ง
เป็ นการศึกษาการกระจายของประชากรตามลักษณะภูมิศาสตร์หรื อเขตที่อาศัยอยู่
3. ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบของประชากร หมายถึ ง ลัก ษณะต่ า ง ๆของประชากรที่
รวมกลุ่มกัน ณ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพ รายได้ อาชีพ เป็ นต้น
4. ศึกษาองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากร ได้แก่ การเกิด การตาย และการ ย้าย
ถิ่นฐานที่มีผลให้ประชากร ณ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาด
Philip Kotler (2003, p.449) ได้กล่ าวว่า ส่ วนประสมการตลาดบริ การ (Service Marketing
Mix หรื อ 7P’s) หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอสิ่ งซึ่ ง สามารถตอบสนองความ
ต้อ งการของผูบ้ ริ โภค โดยทําให้กิจการสามารถบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์และอยู่ รอดได้ อาจรวมถึ ง
สามารถขยายขนาดกิจการได้ในอนาคต
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคณะ (2546, หน้า 205-209) ได้กล่าวว่า ค่านิ ยมหรื อคุณค่า (Value)
และรู ปแบบการดํารงชีวติ (Lifestyle) ว่าค่านิยมหรื อคุณค่า หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรื อบุคคล
หรื อ ความคิดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง หรื อ หมายถึ ง อัตราส่ วนผลประโยชน์ที่รับรู ้ต่อราคาสิ นค้า ซึ่ ง
ค่านิ ยม (Values) อาจแบ่งตามลักษณะได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ 1. ค่านิ ยมในจุดหมายปลายทางของชีวิต
(Terminal Values) และ 2. ค่านิยมเกี่ยวกับเครื่ องมือให้เกิดพฤติกรรม (Instrumental values)
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคณะ (2546 , หน้า 192) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer
behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ ริ โภคทําการค้นหา การคิด การซื้ อ การใช้ การ ประเมินผล ใน
สินค้าและบริ การ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรื อเป็ นขั้นตอนซึ่งเกี่ยวกับความคิด
ประสบการณ์การซื้ อ การใช้สินค้าปละบริ การ ของผูบ้ ริ โภคเพือ่ ตอบสนองความต้องการและความ
พึงพอใจของเขา หรื อหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจของการกระทําของผูบ้ ริ โภค ด้วย
เหตุผลหลายประการ กล่าวคือ (1) พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ และมี
ผลทําให้ ธุรกิจประสบความสําเร็ จ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้ (2) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดทางตลาด (Marketing concept) คือ การทําให้ลูกค้าพึง
พอใจ ด้วย เหตุน้ ี เราจําเป็ นต้องศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อจัดสิ่ งกระตุน้ หรื อกลยุทธ์การตลาดที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สามารถ พึ่งทรัพย์ (2550) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอ่ างทอง ศึกษาจากกลุ่ ม ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอ่ างทองที่ทาํ การจด
ทะเบียนรถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ.2548-2550 จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมู ล แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั มี 2 ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามตรวจสอบ
รายการ (Check list) และตอนที่ 2 เป็ นแบบตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่า (Numerical rating scale)
มี 5 ระดับโดยค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.8662 วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป สถิติ
ที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความ
แตกต่างโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
อ่ างทอง เมื่ อ จําแนกตามอายุและอาชี พแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 แต่ไม่
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกตามเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
กุ ล ธร ทองหุ ้ ม (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมและการตัด สิ น ใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์เกียร์อตั โนมัติของลูกค้าในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่
ซื้ อรถจักรยานยนต์เกียร์อตั โนมัติในจังหวัด พระนครศรี อยุธยา จํานวน 386 คน โดยวิเคราะห์ดว้ ย
สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test, LSD, ไคสแควร์ และค่า
Cramer’s V จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จจั ย ส่ วนประสมการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์เกียร์อตั โนมัติในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาแตกต่างกัน ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ า ย ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านสถานที่สภาพแวดล้อ มทาง
กายภาพ ด้านพนักงานให้บริ การและด้านกระบวนการให้บริ การแตกต่างกัน
อรอุษา ขนอนกุล และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาปั จจัยด้าน
ภาพลั ก ษณ์ ข องยี่ ห้ อ รถยนต์ ( ค่ า ยญี่ ปุ่ น) ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพและปริ มณฑล
จํานวน 400 คน และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทําการประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงอนุ มาน แบบการวิเคราะห์
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA), t-Test, F-Test และ Multiple Regression Analysis (MRA)
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 จากการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของ
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ยีห่ ้อรถยนต์(ค่ายญี่ปุ่น) ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชากรที่มีจาํ นวนนับไม่ได้ (Infinite population) กล่าวคือ
เป็ นประชากรที่ไม่สามารถนับหรื อแสดงเป็ นตัวเลขได้อย่างชัดเจน ซึ่ งประชากรเป้ าหมายในการ
วิจยั ครั้งนี้ คือ ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์บก๊ิ ไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ตัว แทนผู ้ข ับ ขี่ ร ถจัก รยานยนต์ บิ๊ ก ไบค์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน
3.2 ขอบเขตการวิจัย
1) ขอบเขตด้านประชากร ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่างที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ งนี้ ได้แก่ ผูข้ ับ ขี่
รถจักรยานยนต์บ๊กิ ไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 400 ราย
2) ขอบเขตขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาด 7’P และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และค่านิยม
3) ขอบเขตด้า นเวลา การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ใ ช้ วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยการแจก
แบบสอบถามกับกลุ่มผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งหมด 400
ตัวอย่าง ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษานับตั้งแต่วนั ที่ 5 เมษายน 2559 ถึ ง 22 เมษายน พ.ศ.
2559
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ผวู ้ ิจยั เลือกใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆ โดยนําผลมาวิเคราะห์การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อทําความเข้าใจในพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค
3.4 สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) สถิ ติเชิ งบรรยายหรื อสถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ ใช้อธิ บายคุ ณลักษณะ
ของข้อมูล ประกอบด้วย ตัวแปรเชิงคุณภาพ (ความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage))
และตัวแปรเชิงปริ มาณ (ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), ค่า
ตํ่าสุด (Minimum), ค่าสูงสุด (Maximum))
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2) สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) เพื่อ ใช้ใ นการทดสอบสมมติ ฐ าน จึ ง จํา เป็ นต้อ ง
ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของข้อมูลที่คาํ นวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธี
ในการคํานวณทางสถิติที่ เรี ยกว่า Analysis of Variance (ANOVA)
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางประชากรศาสตร์
พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 350 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 88 มี ช่วงอายุ
ระหว่าง 26 – 30 ปี จํานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38 มีสถานภาพแต่งงานแล้ว จํานวน 198 คน คิด
เป็ นร้อยละ 50 ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 ส่ วน
ใหญ่มีรายได้อยูท่ ี่ 30,000 – 39,999 บาทจํานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 31 มีการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี จํานวน 237 คน คิดเป็ นร้อยละ 59 ขับขี่รถจักรยานยนต์สปั ดาห์ละ 4 - 5 วัน จํานวน 195 คน คิด
เป็ นร้อยละ 49 มีที่อยูอ่ าศัยแบบบ้านเดี่ยว จํานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 40
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องของ
ประเภทการใช้งาน จํานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 33
ปั จจัยด้านราคา ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องของราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะให้เลือกซื้ อผ่าน
ศูนย์ตวั แทนจําหน่ายโดยตรง จํานวน 262 คน คิดเป็ นร้อยละ 66
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญใน
เรื่ องของของแถมที่เป็ นอุปกรณ์นิรภัย จํานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 35
ปั จจัยด้านบุคลากร ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะให้ค วามสําคัญในเรื่ อ งของ
พนักงานมีความรู ้เรื่ องรถจักรยานยนต์บ๊กิ ไบค์เป็ นอย่างดี จํานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38
ปั จจัยด้านลักษณะกายภาพ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ อง
ของภาพลักษณ์ของช่องทางการจัดจําหน่าย จํานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 35
ปั จจัยด้านกระบวนการ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องของมี
การให้กูด้ อกเบี้ยตํ่า จํานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 46
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ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆด้านภาพลักษณ์ และค่านิยม
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ อ งของ
รู ปลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเร็ว จํานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 45
ปั จจัยด้านค่านิ ยม ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องชอบความ
แตกต่าง จํานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 44
ส่ วนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อรถจัก รยานยนต์ บิ๊ ก ไบค์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กประเภทรถจักรยานยนต์ บิ๊ ก ไบค์เ นื่ อ งจากแสดงถึ ง
ลักษณะนิสยั ในการขับขี่ 4.19 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8370
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5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน

ค่านัยสํ าคัญ

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

ไม่ สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ

0.0054

ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจําหน่าย
การส่งเสริ มการตลาด
บุคลากร
ลักษณะกายภาพ
กระบวนการ

0.0026
0.9035
0.0005
0.0019
0.0501
0.0862
0.3552



0.5580
สถานภาพ
0.9584
อาชีพ
0.5413
รายได้
0.5112
การศึกษา
0.0710
ความถี่ในการขับขี่
0.0913
ที่อยูอ่ าศัย
0.5211
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดประชากรศาสตร์

















สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่นๆ
ภาพลักษณ์
ค่านิยม

0.4228
0.0001
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5.2 อภิปรายผล
การศึกษางานเรื่ อ งปั จจัยที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ได้นาํ แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่า เพศที่แตกต่างกันเท่านั้นเป็ น
ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ กา รตั ด สิ น ใจเลื อก ซื้ อรถ จั ก รยาน ยน ต์ บ๊ิ ก ไ บค์ ใ น เข ต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เทิดศักดิ์ ชัยวิวฒั น์ตระกูล (2554)
ศึกษาเรื่ อ ง ปั จจัยที่มี อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ของประชาชนในเขต
จังหวัดยโสธร จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถจัก รยานยนต์ของ
ประชาชนในเขตจังหวัดยโสธรแตกต่างกัน
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านผลิ ต ภัณฑ์
ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ซึ่งมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ปั ทม์พงษ์
ขําเกิด (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ยหี่ อ้ ฮอนด้า ใน
เขตจังหวัด กรุ ง เทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้า น
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ยหี่ อ้ ฮอนด้า ในเขต
จังหวัดกรุ งเทพมหานครต่างกัน ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ กุลธร ทองหุ ้ม (2552) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสิ นใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์เกียร์อตั โนมัติของลูกค้าในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จากการศึกษาพบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยที่แ ตกต่า งกัน มี อิ ทธิ พลต่อ
พฤติ ก รรมและการตัด สิ น ใจซื้ อ รถจัก รยานยนต์เ กี ย ร์ อ ัต โนมัติ ข องลู ก ค้า ในจัง หวัด
พระนครศรี อ ยุธ ยาต่ างกัน ด้า นการส่ ง เสริ มการตลาด สอดคล้อ งกับ ผลการวิจยั ของ
สามารถ พึ่ ง ทรั พ ย์ (2550) ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ ก ซื้ อ
รถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอ่างทอง จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน มี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
รถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอ่างทองต่างกัน
3) ปั จจัยอื่นๆ ที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านค่านิ ยมที่แตกต่างกันเท่านั้น ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วิรงรอง ภูวชิ ยั (2551) ศึกษาเรื่ อง ค่านิยมและการตัดสินใจ
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เลื อ กซื้ อ สิ นค้าฟุ่ มเฟื อยของนิ สิ ตมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จาก
การศึกษาพบว่า ค่านิยมในสินค้าฟุ่ มเฟื อยแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ อ
สินค้าฟุ่ มเฟื อยของนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนต่างกัน
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากการวิจัย
1) ผูผ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่ายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ควรใส่ใจผูบ้ ริ โภคทั้งเพศชาย และเพศหญิง
จะเห็ นได้จากผูห้ ญิงที่ขบั ขี่รถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์มีจาํ นวนเพิ่มขึ้น และควรให้ความสําคัญต่อ
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 26 - 30 ปี เพราะเป็ นช่วงอายุที่มีการตัดสินใจซื้อมากที่สุด และมีควรการจัดกิจกรรม
ตามบริ ษทั ในกรุ งเทพมหานคร โดยมีการตั้งราคาให้ดึงดูดผูบ้ ริ โภคมากขึ้น เพราะผูข้ บั ขี่ส่วนใหญ่
เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
2) ผูผ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่ายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ควรใส่ใจทางด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพือ่
นํามาพัฒนาและออกแบบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งานของผูข้ บั ขี่
โดยเน้นรู ปลักษณ์ที่น่าค้นหายิง่ ขึ้น โดยผูข้ บั ขี่ส่วนใหญ่ตดั สินใจเลือกซื้อ เพราะเป็ นรถจักรยานยนต์
ที่บ่งบอกถึงความเร็ วและยังมีรูปทรงที่แข็งแกร่ ง ซึ่ งแตกต่างกับรถจักรยายนต์ทว่ั ไป จุดนี้ จึงเป็ นที่
ดึงดูดของผูข้ บั ขี่รถจักรยายนต์ที่ชอบความแตกต่างและความเป็ นตัวของตัวเอง
3) ผูผ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่ายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ควรมีการจัดกิจกรรมชักจูงผูบ้ ริ โภคให้มาก
ขึ้น เช่น การแจกอุปกรณ์นิรภัยเป็ นของสมนาคุณลูกค้า มีการให้คาํ ปรึ กษาทางด้านสิ นเชื่อในการ
ผ่ อ นชํา ระ เพราะลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ เ น้ น การกู้แ บบดอกเบี้ ย ตํ่า โดยมี พ นั ก งานที่ มี ค วามรู ้ เ รื่ อ ง
รถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์และผลิตภัณฑ์ของร้านเป็ นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถตอบคําถามของลูกค้า
และยังเป็ นการเพิม่ ความเชื่อมัน่ ในการตัดสินใจซื้ออีกด้วย
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1) ในการวิจยั ครั้งต่อ ไปควรศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์ในเขตต่างจังหวัดด้วย เนื่องจากมีการเพิม่ ขึ้นของผูข้ บั ขี่รถจักรยายนต์บ๊กิ ไบค์ในต่างจังหวัด
2) ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากผูข้ บั ขี่รถจักยานยนต์
บิ๊กไบค์โดยตรง เพื่อ เป็ นการสร้างความสนใจในการตอบแบบสอบถาม และยังได้ขอ้ มู ล ที่เป็ น
ข้อเท็จจริ งที่สามารถนํามาพัฒนางานวิจยั ให้เกิดประสิทธิภาพ
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การศึกษาการใช้ บริการร้ านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการนํา้ มันของผู้บริโภคใน
จังหวัดนนทบุรี
THE STUDY OF CONSUMERS USING CONVENIENCE STORE SERVICES
AT GAS STATIONS IN NONTHABURI PROVINCE
ศริ ญญา ศิริสมบูรณ์1และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร2

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

บทคัดย่ อ

การวิจ ัย ครั้ ง นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ศึ ก ษาความแตกต่ างทางด้านประชากรศาสตร์ ส่ ว น
ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ภายใน
สถานีบริ การนํ้ามันที่ต้งั อยูบ่ ริ เวณถนน 5 สายในเขตจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 1)ถ.พิบูลย์สงคราม 2) ถ.
กรุ งเทพ- นนทบุรี 3)ถ.รัตนาธิเบศร์ 4)ถนนกาญจนาภิเษก 5)ถ.บางกรวย-ไทรน้อย (สะพานพระราม
5) วิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ไม่สามารถรู ้จาํ นวนประชากรได้จึงใช้การสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น
(Non Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบพบโดยบัง เอิ ญ หรื อ แบบตามสะดวก
(Accidental or Convenience Sampling) การสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) จากผูเ้ ข้าไป
ใช้บ ริ ก ารทั้ง หมด 400 รายในสถานี บ ริ ก ารนํ้า มัน จํา นวน 20 สถานี โดยใช้แ บบสอบถามเป็ น
เครื่ อ งมื อ และวิธีวิเคราะห์ขอ้ มู ลทางสถิ ติแบบ One-way Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อ วัด
ความแตกต่างของกลุ่มตัวแปร โดย ใช้การคํานวณและการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Excel สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่สถิติเชิงพรรณา(Descriptive Statistic) คือการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ดและค่าสู งสุ ด และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานได้แก่ สถิ ติ
อ้า งอิ ง (Inference Statistic) เพื่อ ทดสอบสมมติฐ าน คื อ สถิ ติ ค่ า ที Independent Sample (t-test) ใน
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม หากกลุ่มตัวอย่างมีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป จะใช้สถิติ One-way ANOVA (F-test)
ในกรณี ที่กลุ่มตัวอย่างมีมากกว่า 2 กลุ่มที่มีระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การร้านสะดวกซื้ อภายในสถานีบริ การนํ้ามันโดยส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิ ง อายุร ะหว่า ง 25 – 30 ปี มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ น 15,001-30,000 บาท การศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี ผูใ้ ช้บริ การยังคงเลือกสถานี บริ การนํ้ามันเดิมที่เคยใช้แม้ไม่ได้อยูใ่ นภูมิสาํ เนาเดิมและ
มัก จะเลื อ กใช้บ ริ การสถานี บริ ก ารนํ้า มัน ใกล้ที่ อ ยู่อ าศัย ผูใ้ ช้บ ริ ก ารโดยส่ ว นใหญ่ จ ะซื้ อ สิ นค้า
ประเภทอาหารสําเร็ จรู ปเป็ นหลัก เหตุผลที่เข้ามาใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อเนื่ องจากแวะเข้ามาเพือ่
เติมนํ้ามันและต้องการซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ โดยมีความถี่ในการใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
อาจารย์พิเศษ โครงการบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
1
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เฉลี่ยจํานวน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้งตํ่ากว่า 100 บาท
การลดราคาสิ นค้าและการให้บริ การที่รวดเร็ วส่ งผลต่อ การเลื อกใช้บริ การมากที่สุด จากผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีลกั ษณะข้อมูลทัว่ ไปได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ
และด้านพฤติกรรมได้แก่ วัตถุประสงค์ในเข้าไปใช้บริ การ ช่วงเวลาที่เข้าไปใช้บริ การและความถี่ใน
การใช้บริ การที่แตกต่างกันมีการให้ระดับความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดแตกต่างกันในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
และด้านลักษณะทางกายภาพ มีการใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในสถานีบริ การนํ้ามันแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : ร้านสะดวกซื้อ,สถานีบริ การนํ้ามัน

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, Oneway 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 ที่มาและความสํ าคัญของปัญหา
ธุรกิจร้านสะดวกซื้ อภายในสถานี บริ การนํ้ามันร้านสะดวกซื้ อในปั๊ มนํ้ามันเรี ยกว่า จีสโตร์
(G-Store : Gas Station Store) แต่เดิมจะเป็ นร้านขนาดเล็ก มีสินค้าจําหน่ายไม่มากและขาดความเป็ น
เอกลักษณ์ แต่ละปั๊ มจึงมีการพัฒนาให้เป็ นรู ปแบบเดียวกันมากขึ้นและมีสินค้าจําหน่ายที่หลากหลาย
กว่าเดิมร้านสะดวกซื้อ ถือเป็ นธุรกิจเสริ มหรื อ Non-Oil ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และขยายสาขา
อย่างต่อ เนื่ อ ง ซึ่ งสอดคล้อ งกับความต้องการและรู ปแบบการใช้ชีวิตประจําวันของผูบ้ ริ โภคใน
ปั จจุบนั ซึ่งพฤติกรรมการเข้าใช้บริ การร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของคนไทย พบว่า ลูกค้าประมาณ 46%
เลือกเข้าไปซื้ อของในร้านสะดวกซื้ อ ส่ วนสัดส่ วนอีกราว 30% เข้าใช้บริ การค้าปลีกแบบไฮเปอร์
มาร์ เก็ต และอี กกว่า 10% นิ ยมเข้าไปจับจ่ายภายในห้างสรรพสิ นค้า ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้ผูว้ ิจยั เกิด
ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ในสถานี บริ การนํ้ามัน
ทางด้านการตลาดโดยใช้ส่วนผสมทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จํา หน่ า ย และการส่ ง เสริ ม การขาย ด้า นบุ ค ลากร กระบวนการ และลัก ษณะทางกายภาพ และ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการใช้บริ การในร้านสะดวกซื้ อภายในสถานี บริ การนํ้ามัน โดยมี
ความมุ่งหวังว่าข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ จะสามารถทราบถึงความต้องการที่แท้จริ ง
ของลู ก ค้า ปั จ จัย ที่ ท ํา ให้ ลู ก ค้า ซื้ อ สิ น ค้า ในร้ า นสะดวกซื้ อ ภายในสถานี บ ริ ก ารนํ้ามัน เพื่ อ
ผูป้ ระกอบการสามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการปรับปรุ งด้านกลยุทธ์การตลาด
เพือ่ พัฒนาความได้เปรี ยบทางการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งและตรงความต้องการจนสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพิม่ ขึ้น ลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจและเพือ่ ให้ลูกค้าเกิดทัศนคติที่ดี
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ต่อองค์กร ก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อซํ้าในโอกาสต่อๆไป และส่งผลต่อความเสร็จทางธุรกิจอย่าง
ยัง่ ยืน
1.2 วัตถุประสงค์ของการทําวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการใช้บ ริ การ
ร้านสะดวกซื้อในสถานีบริ การนํ้ามันของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การร้าน
สะดวกซื้อในสถานีบริ การนํ้ามันในจังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อในสถานี
บริ การนํ้ามันของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรี
1.3 กรอบแนวคิดวิธีวิจัย
ตัวแปรอิสละ
ตัวแปรตาม
-1. ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์
2.
1. เพศ
4. รายได้ต่อเดือน
3.
2. อาย
5. การศึกษา
4.
3. อาชีพ
6. สถานภาพ
การใช้ บริการร้ าน
สะดวกซือ้ ในสถานี
- ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
บริการนํา้ มันของ
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4. ด้านการส่งเสริ ม
ผู้บริโภคในจังหวัด
นนทบุรี
การตลาด
2. ด้านราคา

5. ด้านบุคลากร/พนักงาน

3. ด้านการจัดหน่าย 6. ด้านกระบวนการ
ปัจจัยทางด้ านพฤติกรรม 6 W 1 H
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1.4 สมมุติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคลทางด้านประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ
และสถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อในสถานี บริ การนํ้ามัน
ต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจําหน่าย
การส่งเสริ มการขาย ด้านบุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพทีแ่ ตกต่างกันมีผล
ต่อการใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันในจังหวัดนนทบุรีต่างกัน
3. ปั จจัยทางด้านพฤติกรรมซึ่ งประกอบไปด้วยใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคซื้ อ อะไร
ทําไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่
ไหน และผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไรที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อในสถานี
บริ การนํ้ามันต่างกัน
1.5 ประโยชน์ ที่จะได้ รับ
1. ผูป้ ระกอบการร้านสะดวกซื้ อสามารถทราบถึงลักษณะลูกค้าเป้ าหมายของร้านสะดวก
ซื้ อที่เข้ามาใช้บริ การภายในสถานี บริ การนํ้ามันเพื่อปรับกลยุทธ์ให้ตรงกับกลุ่มลู กค้า
เป้าหมาย
2. ผูป้ ระกอบการสามารถทราบถึ งปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ การใช้บ ริ การในร้ า น
สะดวกซื้ อ ภายในสถานี บ ริ ก ารนํ้ามัน ของผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัด นนทบุ รี เ พื่อ ใช้เ ป็ น
แนวทางในการในการปรับปรุ งกระบวนการบริ หารงานด้านการตลาด เพื่อสร้างความ
ได้เปรี ยบทางแข่งขันและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า พัฒนาธุรกิจให้ตรงต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคและสร้างความแตกต่างให้เหนือคู่แข่งขัน
3. สามารถทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาในร้านสะดวกซื้อภายใน
สถานีบริ การนํ้ามันของผูบ้ ริ โภคในเขตนนทบุรีเพือ่ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์การใช้
บริ การในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
4. เป็ นแนวทางสําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้นาํ ข้อมูลไปใช้อา้ งอิงอย่าง
เกิดประโยชน์ในโอกาสต่อไป
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคตามความหมายของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539 หน้า 194)
หมายถึง การค้นหาหรื อวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ซ้ือสินค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคเพือ่ ทราบถึง
ลัก ษณะความต้อ งการและพฤติ ก รรมการซื้ อ การใช้ข องผู ้บ ริ โ ภคโดยคํา ถามที่ ใ ช้เ พื่ อ ค้น หา
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคคือ 6W 1H ซึ่ ง ประกอบไปด้ว ย Who? What? Why? Whom? When? Where?
และ How? เพือ่ ใช้คน้ หาคําตอบ 7 ประการ 7Os ซึ่งประกอบไปด้วย Occupants, Objects, Objectives,
Organizations, Occasions, Outlets, Operations ดังนี้
1. ใครอยู่ ใ นตลาดเป้ า หมาย (Who is in the target market?) ต้ อ งการทราบลั ก ษณะ
กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์.
2. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What does the consumer buy?) ต้องการทราบสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคต้องการ
ซื้อ (Objects) เช่น คุณสมบัติ หรื อ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product components)
3. ทําไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ (Why does the consumer buy?) ต้องการทราบวัตถุประสงค์ในการ
ซื้ อ (Objectives) ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งต้อ งศึกษาปั จจัยที่มีอิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมการซื้ อ คือ ปั จจัยทาง
จิตวิทยา ปั จจัยทางสังคม ปั จจัยทางวัฒนธรรม และปั จจัยเฉพาะบุคคล
4. ใครมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ (Who participates in the buying?) ต้อ งการทราบถึง
บทบาทของกลุ่ ม ต่ างๆ (Organizations) ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการตัด สิ นใจซื้ อ ประกอบด้ว ยผูร้ ิ เ ริ่ ม ผูม้ ี
อิทธิพล ผูต้ ดั สินใจซื้อ ผูซ้ ้ือ และผูบ้ ริ โภค
5. ผูบ้ ริ โภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) ต้องการทราบเกี่ยวกับโอกาสในการ
ซื้อ (Occasions) ช่วงเวลาในการซื้อ ความถี่ในการใช้บริ การ เป็ นต้น
6. ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) ต้องการทราบถึงช่องทางหรื อแหล่ง
(Outlets) ที่ผบู ้ ริ โภคไปทําการซื้อ เช่น ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก เป็ นต้น
7. ผู ้บ ริ โภคซื้ อ อย่ า งไร (How does the consumer buy?) ต้อ งทราบถึ ง ขั้น ตอนในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ (Operation) ซึ่ งประกอบด้วย การรับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อ มู ล การประเมิ นผล การ
ตัดสินใจซื้อ และความรู ้สึกภายหลังการซื้อ เหตุผลที่เข้าไปใช้บริ การ
ศิริพร วิษณุ ม หิ มาชัย (2552,หน้า 5) ได้กล่ าวไว้ว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมของลู กค้าด้วยการใช้
เทคนิค
7 ประการในการทําความรู ้จกั ลูกค้าให้เข้าใจถึงความต้องการมากยิง่ ขึ้น เพื่อจะทําให้ธุรกิจ
ไม่พลาดในการขายสินค้าหรื อการให้บริ การ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดสํ าหรับธุรกิจบริการ 7 P’s
คอตเลอร์ , ฟิ ลลิ ป (2546 หน้า 24) ได้ก ล่ าวไว้ว่า ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่ องมือเหล่ านี้ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสม
การตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการใช้เพือ่ ให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์
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ของกิจการ ส่ วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จกั กันว่าคือ “4 Ps” อันได้แก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริ มการขาย (Promotion)
โดยพื้นฐาน ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ของสิ นค้านั้นมี อ ยู่ 4 ตัว ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด ในการศึกษาวิจยั ในเรื่ อ งของ
ปั จจัยการเข้าไปใช้บริ การในร้านสะดวกซื้ อในสถานีบริ การนํ้ามันนี้เป็ นส่ วนประสมทางการตลาด
ของตลาดบริ การจะแตกต่างจากส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าทัว่ ไป เนื่ องจากต้องคํานึ งถึง
ปั จจัยหลักในการส่งมอบบริ การ ได้แก่ พนักงาน กระบวนการในการให้บริ การ และสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ดังนั้นส่ วนประสมทางการตลาดของการบริ การจึงประกอบด้วย 7P’s ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริ การ และลักษณะ
ทางกายภาพ
2.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นข้อมูลที่สาํ คัญที่ส่งผลต่อการวางแผนการดําเนินธุรกิจโดยใช้
ส่ วนประสมทางด้านการตลาดเป็ นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการแข่งขันไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ อ ง
ของการจัดการส่ งเสริ มการขาย กระบวนการด้านการบริ หารจัดการ การแข่งขันทางด้านราคาหรื อ
แม้แต่การให้บริ การของพนักงาน เพือ่ ให้ธุรกิจประสบความสําเร็จในระยะยาว
พิชัย ค้า ทัน เจริ ญ (2554) ได้ท าํ การศึก ษาการเปรี ย บเที ย บความคิด เห็ นผูใ้ ช้บ ริ การร้าน
สะดวกซื้ อ ในสถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. กับ ปตท.ค้าปลี ก จิฟฟี่ พบว่าส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การพบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในเรื่ องช่องทางการจําหน่าย (สถานที่) ความสําคัญอยูใ่ นอันดับ
ที่มากที่สุดเป็ นอันดับแรกรองลงมาได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
กระบวนการการให้บ ริ การ ด้า นบุ ค ลากร หรื อ พนัก งานที่ ใ ห้บริ ก าร และด้า นสิ่ ง แวดล้อ มทาง
กายภาพ ตามลําดับ
เฉลิมขวัญ ชูป้ ั น (2550) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการตัดสินใจและความพึงพอใจของ
ผูม้ าใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในสถานีบริ การนํ้ามันในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาผลการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูม้ าใช้บริ การเพราะอยูใ่ กล้บา้ นและที่ทาํ งานมีวตั ถุประสงค์ในการเข้า
ไปใช้คื อ เติ ม นํ้า มัน และซื้ อ สิ น ค้า ในร้ า นสะดวกซื้ อ ประเภทของสิ น ค้า ที่ ซ้ื อ ได้แ ก่ อ าหารและ
เครื่ องดื่ม
3. ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ผูว้ จิ ยั ไม่สามารถรู ้จาํ นวนประชากรได้จึงใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ ใช้
ความน่ าจะเป็ น (Non Probability Sampling) โดยใช้ วิ ธี การสุ่ มตั ว อย่ า งแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) การสุ่ ม ตัว อย่า งแบบโควตา (Quota Sampling) จากผู ้เ ข้า ไปใช้บ ริ ก าร
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ทั้งหมด 400 ราย ในสถานี บริ การนํ้ามันจํานวน 20 สถานี โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือและวิธี
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติแบบ One-way Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อวัดความแตกต่างของ
กลุ่มตัวแปร โดย ใช้การคํานวณและการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Excel สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อ มู ลได้แก่ สถิ ติเชิ งพรรณา(Descriptive Statistic) คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ค่า
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ตํ่า สุ ด และค่ า สู ง สุ ด และสถิ ติ ที่ ใ ช้ท ดสอบสมมุ ติ ฐ านได้แ ก่ ส ถิ ติ อ ้างอิ ง
(Inference Statistic) เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน คื อ สถิ ติ ค่ า ที Independent Sample (t-test) ในกลุ่ ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม หากกลุ่มตัวอย่างมีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป จะใช้สถิติ One-way ANOVA (F-test) ใน
กรณี ที่กลุ่มตัวอย่างมีมากกว่า 2 กลุ่มที่มีระดับนัยสําคัญ 0.05
โดยแบ่งการสํารวจตามสัดส่วนของสถานีบริ การดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงสัดส่ วนร้านสะดวกซื้อในสถานีบริ การนํ้ามันที่ทาํ การสํารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน

สถานีบริการนํ้ามัน

ร้ านสะดวกซื้อ

จํานวนสถานีบริการ

กลุ่มตัวอย่ าง

สถานีบริ การนํ้ามันเชลล์
สถานีบริ การนํ้ามันซัสโก้
สถานีบริ การนํ้ามันบางจาก
สถานีบริ การนํ้ามันบางจาก
สถานีบริ การนํ้ามันปตท.
สถานีบริ การนํ้ามันปตท.ค้าปลีก
สถานีบริ การนํ้ามันพีที
สถานีบริ การนํ้ามันเอสโซ่

ซีเล็ค
Lawson 108
Mini Big C
ใบจาก
เซเว่น-อีเลฟเว่น
จิฟฟี่
แม็กมาร์ท
ไทเกอร์มาร์ท

4
1
2
1
5
3
1
3

80
20
40
20
100
60
20
60

รวม

20

400

4. ผลการวิจัย
4.1. ข้ อมูลทั่วไปทางด้ านประชากรศาสตร์
ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภคที่เข้าไปใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ในสถานี บ ริ การนํ้า มัน ใน
จังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 77.00 และเป็ นเพศชายร้อยละ 23.00 มี อ ายุ
ระหว่าง 25-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.00รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.00
และช่วงอายุที่ใช้บริ การน้อยที่สุดคือ 41 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 17.00 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 64.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 15,001-30,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 31.25 ผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนคิดเป็ นร้อยละ 64.25
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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4.2 พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าและบริการ
ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภคที่เข้าไปใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ในสถานี บ ริ การนํ้า มัน ใน
จังหวัดนนทบุรีเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดนนทบุรีคิดเป็ นร้อยละ 56.50 และพื้นที่อื่น ๆ ร้อย
ละ 43.50 เหตุผลในการใช้บริ การมากที่สุดคือสะดวกใกล้บา้ นคิดเป็ นร้อยละ 49.25 รองลงมาคือซื้ อ
ก่อนเดินทางคิดเป็ นร้อยละ 39.45 วัตถุประสงค์ของการเข้าไปใช้บริ การคือ เพื่อเติมนํ้ามันและซื้ อ
สินค้าในร้านสะดวกซื้อคิดเป็ นร้อยละ 70.50 รองลงมาคือซื้อสินค้าและบริ การเท่านั้นคิดเป็ นร้อ ยละ
12.50 ความถี่ในการใช้บริ การมากที่สุดคือ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์คิดเป็ นร้อยละ 49.75 รองลงมาคือ 3-5
ครั้งคิดเป็ นร้อยละ 23.5 ผูบ้ ริ โภคจะเข้าไปใช้บริ การในวันหยุดสุ ดสัปดาห์มากที่สุดคิดเป็ นร้อ ยละ
49.50 และยังคงเลือกใช้สถานีบริ การนํ้ามันเดิมทีเ่ คยใช่ประจําหากต้องเดินทางไปต่างจังหวัดคิดเป็ น
ร้อยละ 82.75
4.3. ส่ วนประสมทางการตลาด
ประเภทสินค้าซื้อมากที่สุดคืออาหารสําเร็ จรู ปคิดเป็ นร้อยละ 40.00 รองลงมาได้แก่ขนมคบ
เคี้ ย วและเครื่ อ งดื่ ม คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 36.50 การใช้บ ริ ก ารเคาน์ เ ตอร์ เ ซอร์ วิส คิ ด เป็ นร้ อ ยละ8.75
ตามลําดับและซื้ อหนังสื อ นิ ตยสาร หนังสื อพิมพ์ต่าํ ที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 3.25 สถานี บริ การนํ้ามันที่
เลือกใช้บริ การมากที่สุดคือสถานีบริ การนํ้ามันปตท. คิดเป็ นร้อยละ 56.50 รองลงมาคือสถานีบริ การ
นํ้ามันเอสโซ่และบางจากคือเป็ นร้อยละ 17.25 และร้อยละ 16.00 ตามลําดับ มูลค่าการซื้อสินค้าและ
บริ การอยูท่ ี่ครั้งละไม่เกิน 100 บาทคิดเป็ นร้อยละ 39.50 รองลงมาคือ101 – 200 บาทและ 201 – 500
คือเป็ นร้อยละ 38.00 และร้อยละ 20.25 ตามลําดับการส่ งเสริ มการขายที่มีผลต่อการใช้บริ การมาก
ที่สุดคือสิ นค้าซื้ อ 1 แถม 1 คิดเป็ นร้อยละ 23.25 รองลงคือโปรโมชัน่ การลดราคา สิ ทธิพิเศษต่าง ๆ
คิดเป็ นร้อยละ 22.25 และ 14.50 ตามลําดับ มีความประทับใจในการบริ การของพนักงานในด้านการ
ให้บริ การที่รวดเร็ วมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 53.25 รองลงมาคือความรู ้ในตัวสินค้าและความเป็ นมิตร
คิดเป็ นร้อ ยละ 21.00 และ 14.50 ตามลําดับผูบ้ ริ โภคเลื อ กการใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ในสถานี
บริ ก ารนํ้ามัน เพราะสถานที่ จ อดรถสะดวกสบายมากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ40.00 รองลงมาคื อ
กระบวนการให้บริ การที่สะดวกและรวดเร็ วและมี สาขาการให้บริ การทัว่ ประเทศคิดเป็ นร้อยละ
33.25 และ 20.75 ตามลําดับและความสะอาดของสถานที่เป็ นสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคประทับใจมากที่สุดใน
การใช้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 57.50 รองลงมาคือความหลากหลายของสินค้าและการจัดวางสินค้าคิด
เป็ นร้อยละ 23.25 และ 9.50 ตามลําดับ
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5. การอภิปรายผลการวิจัย
ตารางที่ 2 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคัญ สอดคล้องกับสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
0.0029

อายุ
0.0002

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
0.0000

ระดับการศึกษา
0.0000

อาชีพ
0.0000

สถานภาพ
0.9673

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
สินค้าและบริ การที่ซ้ือเป็ นประจํา
0.0000

สถานีบริ การนํ้ามันที่ท่านเลือกใช้
0.0000

ราคาของสินค้าและบริ การ
0.0393

การส่งเสริ มการขายที่มีผลต่อการใช้บริ การ 0.0000

ความประทับใจการบริ การของพนักงาน 0.0000

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคัญ สอดคล้องกับสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางด้ านส่ วนประสมทางการตลาด (ต่ อ)
กระบวนการให้บริ การ
0.0000

ลักษณะของร้านสะดวกซื้อที่ใช้บริ การ 0.0004

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยทางด้ านพฤติกรรมผู้บริโภคส่ วนประสมทางการตลาด
บุคคลในพื้นที่ให้บริ การ
0.0000

ซื้อสินค้าให้กบั บุคคลใด
0.0000

ความถี่ในการใช้บริ การ
0.0000

เหตุผลในการใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ 0.0747

วัตถุประสงค์ที่ท่านเข้ามาใช้บริ การ
0.0000

ช่วงเวลาที่เข้าไปใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ 0.0000

การใช้บริ การสถานีบริ การเดิม
0.0009
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จากผลการวิจยั เรื่ องการใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในสถานีบริ การนํ้ามันในจังหวัดนนทบุรีมี
ประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้
สมมุ ติ ฐ านที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลทางด้า นประชากรศาสตร์ ที่ ป ระกอบด้ว ย เพศ อายุ
การศึกษา รายได้ อาชีพ และสถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อในสถานี
บริ การนํ้ามันต่างกัน
จากผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ การศึกษา รายได้และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ
ใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในสถานีบริ การนํ้ามันของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรีโดยผูบ้ ริ โภคที่เข้ามา
ใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุระหว่าง 25 – 30 ปี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนอยู่ระหว่าง15,001 –
30,000 บาท การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน เป็ นไปตามสมมติฐานและ
สอดคล้อ งกับงานวิจ ยั ของ รุ จิ ณ า นามแก้ว (2551) ได้ ทํ า การศึ ก ษาพฤติ กรรมผู้ บ ริ โ ภคในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้ าในร้ านสะดวก ซื้ อในสถานีบริ การนํ้ามันเขตจังหวัดปทุมธานี เป็ นการวิจยั
เชิงสํารวจมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคที่มาซื้ อสิ นค้าในสถานี บริ การนํ้ามัน
จากการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ นแตกต่า งกันมี การตัดสิ นใจใช้บ ริ การร้ านสะดวกซื้ อ ในสถานี บ ริ ก ารนํ้ามันเขตจังหวัด
ปทุมธานีที่แตกต่างกัน
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนบุคคลทางด้านประชากรศาสตร์ ในด้านสถานภาพไม่มีอิทธิ พลต่อ
การใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อในสถานี บริ การนํ้ามันของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรีไม่เป็ นไปตาม
สมมติ ฐ านเนื่ อ งจากสถานภาพไม่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ สิ น ค้า เพื่อ การบริ โ ภคเพราะไม่ ว่า จะอยู่ ใ น
สถานภาพใดก็จาํ เป็ นต้องบริ โภคสินค้าและใช้บริ การเมื่อมีโอกาส
สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจําหน่ า ย การส่ งเสริ ม การขาย ด้านบุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพที่
แตกต่างกันมีผลต่อการใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันในจังหวัดนนทบุรีต่างกัน
จากผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดใน
ภาพรวมในระดับสําคัญมาก ซึ่ งเมื่อพิจารณาตามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในแต่ละข้อพบว่า
ผูใ้ ช้บริ การให้ระดับความสําคัญในระดับที่สําคัญมากสําหรับปั จจัยทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน โดย
เรี ยงลําดับค่าคะแนนจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านกระบวนการให้บริ การสําคัญมากเป็ นอันดับแรกโดย
มี รองลงมาคือด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่จดั จําหน่ าย ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลําดับ ซึ้ งสอดคล้องกับ วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
(2554) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ าใน
ร้ านสะดวกซื้ อ เซเว่ น อีเลฟเว่ น ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า องค์ประกอบที่มีผลต่อ การ
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ตัดสิ นใจซื้ อ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบสามลําดับแรกได้แก่ ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
(ly7 = 0.84) ปั จจัยด้านกระบวนการ (ly6 = 0.80) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ly1 = 0.70) ตามลําดับ
สมมุ ติ ฐ านที่ 3 ปั จ จัย ทางด้า นพฤติ กรรมซึ่ งประกอบไปด้ว ยใครอยู่ใ นตลาดเป้ าหมาย
ผูบ้ ริ โภคซื้ อ อะไร ทําไมผูบ้ ริ โภคจึ งซื้ อ ใครมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ น ใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคซื้ อ เมื่ อ ใด
ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน และผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไรที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ใน
สถานีบริ การนํ้ามันต่างกัน
จากผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นบุคคลในเขตพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี ในการซื้ อ
สิ นค้าแต่ละครั้งเพื่อการบริ โภคอุปโภคของตนเอง สิ นค้าที่ซ้ื อส่ วนใหญ่ได้แก่อาหารสําเร็ จรู ป เช่น
ขนมปั ง ไส้กรอก บะหมี่ก่ ึงสําเร็จรู ปเป็ นต้น มูลค่าสินค้าในการซื้อแต่ละครั้งไม่เกิน 100 บาท มักจะ
ใช้บ ริ ก ารในช่ ว งวัน หยุด สุ ด สั ป ดาห์ (เสาร์ – อาทิ ต ย์) เฉลี่ ย การใช้บ ริ ก ารเดื อ นละ 1-2 ครั้ ง
วัตถุประสงค์ที่เข้าไปใช้บริ การเพื่อเติมนํ้ามันและซื้ อสิ นค้าในร้านสะดวกซื้ อ สถานี บริ การนํ้ามันที่
ใช้บริ การมากที่สุดได้แก่สถานี บริ การนํ้ามันปตท. และยังคงเลือกใช้สถานี บริ การนํ้ามันเดิมเมื่ อ มี
โอกาสหากต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ซึ้งสอดคล้องกับ เฉลิมขวัญ ชูป้ ั น (2550) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง
พฤติกรรมการตัดสิ นใจและความพึงพอใจของผู้มาใช้ บริการร้ านสะดวกซื้อในสถานีบริการนํ้ามันใน
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ผลการศึ ก ษาพบว่า พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจของผูม้ าใช้บ ริ ก ารซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ 1-2 ครั้งต่อเดือน ราคาที่จ่ายชําระอยูท่ ี่ประมาณ 100 บาทเหตุผลเพราะอยูใ่ กล้บา้ นและที่
ทํางานมี วตั ถุประสงค์ในการเข้าไปใช้คือเติมนํ้ามันและซื้ อสิ นค้าในร้านสะดวกซื้ อประเภทของ
สินค้าที่ซ้ือได้แก่อาหารและเครื่ องดื่ม ระดับความคิดเห็นต่อการบริ การ การวางแผน ด้านการจัดการ
องค์การ ด้านการจูงใจอยูใ่ นระดับมากและระดับความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การด้านสิ นค้า ด้าน
ราคา ด้านการให้บริ การและด้านการส่ งเสริ มการตลาดมี ความพึงพอในอยู่ในระดับมาก ผูม้ าใช้
บริ ก ารที่ มี อ าชี พ และรายได้ส่ ว นบุ ค ลต่ อ เดื อ นต่า งกัน มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ นแตกต่ า งกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติอยูท่ ี่ .05 อาชีพต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ
.05
ในส่ วนของปั จจัยทางด้านพฤติกรรมในด้านเหตุผลในการใช้บริ การไม่มีอิทธิพลต่อการใช้
บริ ก ารร้ า นสะดวกซื้ อ ในสถานี บ ริ ก ารนํ้า มัน ของผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัด นนทบุ รี ไ ม่ เ ป็ นไปตาม
สมมติฐานเนื่ อ งจากเป็ นร้ านสะดวกซื้ อ ที่ ต้ งั อยู่ในสถานี บ ริ การนํ้ามัน ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ มัก จะ
เลื อ กใช้บริ การในสถานี บริ การนํ้ามันที่สะดวกหรื อเมื่อมีเหตุจาํ เป็ นเช่ นจะต้องเติมนํ้ามันหรื อใช้
บริ การอื่น ๆ เช่นใช้บริ การห้องนํ้า เติมลมยางรถยนต์ เป็ นต้นอีกทั้งจํานวนสาขาที่ให้บริ การยังมีคล
อบคลุมทัว่ ประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริ การ
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6. ข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ อ ง การใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ภายในสถานี บ ริ การนํ้ามัน ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ขอนําเสนอประเด็นหรื อข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจยั โดยสรุ ป
ตามด้านต่างๆ ตามส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ ควรมีการจัดหาสิ นค้าประเภทหลักๆ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามา
จําหน่าย จะเห็นได้วา่ ผูใ้ ช้บริ การมีพฤติกรรมการซื้อสินค้ามีการใช้บริ การขึ้นอยูก่ บั ความจําเป็ น ร้าน
สะดวกซื้อควรเพิม่ สินค้าประเภทอาหารสําเร็ จรู ปที่สะดวก ราคาเหมาะสมและง่ายต่อการบริ โภคมา
จําหน่ าย โดยควรกําหนดให้สัดส่ วนสินค้าประเภทในหมวดของอาหารสําเร็ จรู ปและขนมคบเคี้ยว
และเครื่ องดื่มภายในร้านให้มากกว่าสิ นค้าประเภทของใช้ และหนังสื อ นิ ตยสารต่าง ๆ จากผลการ
จัดลําดับความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์จะเห็ นได้ว่าผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญด้านสิ นค้าที่มีคุณภาพ
ความสดใหม่ สะอาดได้มาตรฐานสําคัญในประเด็นหลัก ดังนั้นควรมีการควบคุมดูแลมาตรฐานด้าน
สิ นค้า ความใหม่ สด สะอาด สิ นค้าไม่หมดอายุ เสื่ อมสภาพ ควรหมัน่ ตรวจสอบวันหมดอายุของ
สินค้าอย่างสมํ่าเสมอ
ด้ านราคา ร้านสะดวกซื้อควรแสดงป้ายราคาสินค้าที่ถูกต้อง เห็นได้อย่างชัดเจน ราคาสินค้า
เหมาะสมกับตัวสินค้าไม่ปรับเปลี่ยนบ่อยและควรมีการตรวจทานป้ ายราคาสิ นค้าให้ถูกต้องตรงกับ
ตัวสินค้าอย่างสมํ่าเสมอ
ด้ านสถานที่จัดจําหน่ าย ร้านสะดวกซื้ อควรตะหนักถึงความสะดวก สบายของผูท้ ี่จะเข้ามา
ใช้บริ การของทางร้าน จัดเตรี ยมสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ และใส่ ใจในเรื่ องของความปลอดภัย
เนื่องจากบางแห่งมีการให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมงในเส้นทางหลัก
ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญในเรื่ องการรับรู ้โปรโมชัน่ ต่าง ๆ ที่
ทางร้านกําหนดขึ้นจึงควรมีการแสดงโปรโมชัน่ ที่ชดั เจนและพนักงานมีการให้คาํ แนะนําในการใช้
โปรโมชัน่ ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเช่น การลดราคา การแจกหรื อแถมของสมนาคุณ การสะสม
แต้ม หรื อแสตมป์ สําหรับใช้แทนเงินสดหรื อใช้แลกซื้อสิ นค้า หรื อสะสมไว้แลกของสมนาคุณ และ
ทางร้านควรจัดทําระบบสมาชิก เป็ นต้น
ด้ านพนักงานผู้ให้ บริ การ ผูใ้ ช้บริ การมีความต้องการที่จะได้รับการบริ การที่ดีจากพนักงาน
ที่มีการฝึ กอบรมมาเป็ นอย่างดี มี ความเป็ นมิตรมีใจรักงานบริ การ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้คาํ พูดสุ ภาพ
พนักงานมี ความซื่ อสัตย์ รักษาผลประโยชน์ให้แก่ ลูกค้า ไม่ เอารัดเอาเปรี ยบ ทางร้านสะดวกซื้ อ
จัดเตรี ยมแบบฟอร์มที่สุภาพ สะอาดเหมาะสมสําหรับพนักงานเพือ่ เสริ มสร้างภาพลักษณ์ของร้านให้
มีความเป็ นมาตรฐานที่ดี
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ด้ านกระบวนการให้ บริ การ ปั จจัยทางกระบวนการให้บริ การเป็ นปั จจัยที่ผูใ้ ช้บริ การให้
ความสําคัญมากที่สุด ผูใ้ ช้บริ การคาดหวังจะได้รับขั้นตอนการบริ การที่ถูกต้อง รวดเร็ ว ทางร้าน
สะดวกซื้ อควรมีการฝึ กอบรมการใช้งานเครื่ องบันทึกเงินสด และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความชํานาญ
ถูกต้อง และรวดเร็ว ฝึ กฝนให้พนักงานมีความรอบครอบในการคิดค่าสินค้า
ด้ านลักษณะทางกายภาพ ถือเป็ นปั จจัยทีมีความสําคัญในอันดับต้น ๆ ผูใ้ ช้บริ การคาดหวัง
ในเรื่ องภาพลักษณ์ที่ทนั สมัย สะอาด มีการจัดตกแต่งร้านให้มีความสวยงามน่าเข้ามาใช้บริ การ ทาง
ร้านสะดวกซื้ อ มี อุ ปกรณ์ ประกอบการจําหน่ ายต่างๆ ที่มีความทันสมัย น่ าใช้บริ การ เช่ น เครื่ อ ง
จําหน่ ายอาหาร ไมโครเวฟ เครื่ องย่างไส้กรอก ตูน้ ่ ึ งซาลาเปาขนมจีบ เครื่ องจําหน่ายเครื่ องดื่มต่างๆ
ที่พร้อมใช้งาน สะอาดถูกสุขลักษณะ
จากเหตุผลที่ผใู ้ ช้บริ การเข้ามาซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อนั้น จะเห็นได้วา่ ผูใ้ ช้บริ การส่ วน
ใหญ่น้ นั มีการเข้ามาเติมนํ้ามันในสถานีบริ การนํ้ามันและจึงซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ หรื อเข้าไป
ใช้บริ การอื่น ๆ เช่นร้านอาหาร การใช้บริ การห้องนํ้า ดังนี้ แล้วสําหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจสถานี
บริ การนํ้ามันจึงควรให้ความสําคัญในด้านความสะดวกในการเข้ามาใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน
รวมถึงบริ การเสริ ม ต่างๆ ภายในสถานี บริ การนํ้ามัน เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสในการเพิ่มปริ มาณ
ลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริ การร้านสะดวกซื้อได้เช่นกัน
7. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ในครั้งนี้ทาํ การศึกษาการใช้บริ การร้านสะดวกซื้อภายในสถานีบริ การนํ้ามันของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรี โดยมีสถานที่ต้ งั ของสถานี บริ การนํ้ามันอยูบ่ นถนน 5 เส้นทางที่เชื่อม
ต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ เพียงเท่านั้น ดังนั้น ผูท้ ี่สนใจศึกษาค้นคว้าอาจจะทําการศึกษาในเขตจังหวัด
อื่นๆ หรื อสถานี บริ การที่มีสถานที่ต้ งั อยูบ่ นถนนสายหลักของประเทศไทยในถนนสายอื่นๆ อาทิ
เช่ น ถนนเพชรเกษม สุ ขุม วิท หรื อ ถนนพหลโยธิ น เพื่อ สามารถทราบถึ งลักษณะพฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้บริ การร้านสะดวกซื้อได้ครอบคลุมยิง่ ขึ้น
2. ผูท้ ี่สนใจเพื่อการศึกษาวิจยั ต่อสามารถศึกษาในด้านความพึงพอใจ ความจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้าของร้านสะดวกซื้อโดยตรง ไม่จาํ เป็ นต้องตั้งอยูใ่ นสถานีบริ การนํ้ามันเท่านั้นเนื่องจากร้าน
สะดวกซื้ อในสถานี บริ การนํ้ามันมี ขอ้ บังคับทางกฎหมายในเรื่ องของการห้ามจําหน่ ายสิ นค้า บาง
ชนิด ได้แก่ เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรื อข้อบังคับในเวลาเปิ ด-ปิ ดทําการของสถานีบริ การนํ้ามัน
3. ผูท้ ี่สนใจเพื่อ ศึกษาวิจยั ต่อควรศึกษาเพิ่มเติมถึ งพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน
สะดวกซื้ อ ที่อยู่ในสถานที่อื่นๆ นอกเหนื อ จากที่มีที่ต้ งั ร้านอยู่ในสถานี บริ การนํ้ามันเพียงเท่านั้น
ร้านค้าปลีกในรู ปแบบร้านเดียว (Stand Alone) ซึ่ งเปิ ดให้บริ การเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งมีลกั ษณะร้านเดียว
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สถานที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนนสายหลักและใกล้แห่ งชุมชนโดยทางร้านจัดเตรี ยมพื้นที่จอดรถไว้บริ เวณหน้า
ร้าน เช่น ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส เป็ นต้น
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อความพึงพอใจของร้ านสเวนเซ่ นส์ ในกรุงเทพมหานคร
Factor Influencing on Customer’s satisfaction to Swensen’s Ice cream
Shop in Bangkok
พิชญ์นริ นทร์ กรรจิโรภาส1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ และปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่ นส์ ใน
กรุ ง เทพมหานคร ผูว้ ิจ ยั ทํา การสุ่ ม ตัว อย่า งแบบตามสะดวกโดยกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ คื อ ลู ก ค้า ที่
รับประทานไอศกรี มและมาใช้บริ การของร้านสเวนเซ่ นส์ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิติ
เชิงพรรณนา เพือ่ บรรยายสรุ ปลักษณะของตัวแปร (ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด) และสถิติเชิงอนุมาน เพือ่ ทดสอบสมมุติฐานที่ต้งั ไว้ได้แก่ t-test, One way Anova
(F-test) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุร ะหว่า ง 31-40 ปี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ 30,001 บาท/เดือน
ขึ้นไป มาทานกับเพื่อน และ นานๆครั้ง เหตุผลที่พึงพอใจร้านสเวนเซ่ นส์ในกรุ งเทพมหานครมาก
ที่สุดคือ ไอศกรี มที่หลากหลาย และมีให้เลือกหลายเมนู มีโปรโมชัน่ ประจําเดือน เมนู สวยงาม และ
ง่ายในการเลือกไอศกรี ม ชอบรสชาดไอศกรี ม ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ พนักงานยิม้ แย้มแจ่มใส
บรรยากาศร้านสบายๆ เหมาะแก่การพบปะสังสรรค์ เหมาะสําหรับทุกเพศ ทุกวัย และมีหลายสาขา
และ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
รายได้ อาชี พ วัตถุ ประสงค์ และปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การได้แก่ ราคา สถานที่
ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่ นส์ใน
กรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ, สเวนเซ่นส์ และ ไอศกรี ม

1
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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 3140 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 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ไอศกรี มถือเป็ นของหวานที่มีความเป็ นสากล โดยได้รับความนิ ยมจากคนทัว่ โลก ตั้งแต่
ระดับเด็กไปจนถึงผูใ้ หญ่ อีกทั้งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั นิ ยมรับประทานไอศกรี มตาม
ความต้องการ หรื อตามแต่โอกาสและเหตุผลต่างๆ เช่น ความชอบส่วนตัว เพื่อเป็ นแหล่งนัดพบปะ
สังสรรค์ เพือ่ การผ่อนคลาย หรื อเพือ่ เป็ นของหวานหลังการรับประทานอาหาร ทําให้ไอศกรี มไม่ได้
เป็ นของหวานที่นิยมรับประทานแต่เฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั อัตรา
การบริ โภคไอศกรี มของคนไทยโดยเฉลี่ยถือว่าอยูใ่ นระดับตํ่ามาก โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2ลิตร/คน/ปี ขณะที่
ประเทศเพือ่ นบ้านอย่างสิงคโปร์มีอตั ราการบริ โภคไอศกรี มถึง 4ลิตร/คน/ปี และยังตํ่ามากเมื่อเทียบ
กับประเทศต่างๆ ในซี กโลกตะวันตก ทั้งที่ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ที่สูงกว่า ดังนั้น จาก
อัตราการบริ โภคไอศกรี มในระดับตํ่า ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนตลอดทั้งปี ทําให้ประเทศไทย
มี ศกั ยภาพในการขยายตลาดไอศกรี ม โดยในแต่ล ะปี บรรดาผูป้ ระกอบการต่างนําเสนอกลยุทธ์
การตลาดเพือ่ เข้ามาชิงส่วนแบ่งของยอดขาย ทั้งการนําเสนอสิ นค้าใหม่ หรื อการนําเข้าไอศกรี ม แบ
รนด์ใหม่จากต่างประเทศ รวมไปถึงการผลิตไอศกรี มจําหน่ายภายใต้แบรนด์ของตนเอง เพื่อเข้ามา
แข่งขันในตลาดไอศกรี มมากขึ้น ซึ่ งจากข้อมูลดังกล่าว คาดว่า ในปี 2558 ตลาดไอศกรี มจะมีการ
เติบโตที่ดี โดยมีการขยายตัวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 หรื อมีมูลค่าตลาดประมาณ 15,750-16,500 ล้านบาท
จากแนวโน้มทางการเติบโตของตลาดไอศรี มอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงศึกษาเรื่ องความพึงพอใจ
ของร้าน สเวนเซ่นส์ในกรุ งเทพมหานครซึ่งจะเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งและวางแผนปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์การดําเนินงานของร้านสเวนเซ่นส์ ในการแข่งขันและเกิดความพึงพอใจแก่ผใู ้ ช้บริ การมากที่สุด
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อ ความพึงพอใจของ
ร้านสเวนเซ่นส์ในกรุ งเทพมหานคร
2.เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ร้านสเวนเซ่นส์ในกรุ งเทพมหานคร
3.เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆได้แก่ ภาพลักษณ์ และ ทัศนคติส่วนบุคคล ที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุ งเทพมหานคร
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1.3 กรอบแนวความคิดการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1)      เพศ
2)      อายุ
3)      สถานภาพ
4)      ระดับการศึกษา
5)      ระดับรายได้
6)      อาชีพ
7)      วัตถุประสงค์

ความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่นส์
ในกรุงเทพมหานคร

8)      ความถี�
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
1)      ผลิตภัณฑ์
2)      ราคา
3)      สถานที�
4)      การส่งเสริมการตลาด
5)      พนักงาน
6)      ลักษณะทางกายภาพ
7)      กระบวนการ
ปัจจัยอื�นๆ
1)      ภาพลักษณ์
2)     ทัศนคติส่วนบุคคล

1.4 สมมุติฐานการวิจัย
1.ปั จจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระดับรายได้ อาชี พ วัตถุ ประสงค์ และความถี่ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของร้านสเวน
เซ่นส์ในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2.ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การ
ส่ งเสริ มการตลาด พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
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3.ปั จจัยอื่นๆได้แก่ ภาพลักษณ์ และ ทัศนคติส่วนบุคคล ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ
ของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
1.5 ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ร้ า นสเวนเซ่ น ส์ สามารถนํ า ผลงานวิ จ ัย ด้ า นลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ มี
ความสัม พันธ์กับความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่ นส์ในกรุ งเทพมหานครไปปรับปรุ งและพัฒนา
เพื่ อ ให้ ต รงกับ ความต้อ งการของลู ก ค้า มากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ส ามารถแข่ ง ขัน กับ คู่ แ ข่ ง ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
2. ร้านสเวนเซ่ นส์ สามารถนําผลงานวิจยั ด้านส่ วนประสมทางการตลาดและบริ การ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่ นส์ในกรุ งเทพมหานคร ไปปรับปรุ งกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางธุรกิ จ ทั้งด้านการเพิ่มจํานวนของผูใ้ ช้บริ การใหม่ และการ
รักษาฐานผูใ้ ช้บริ การเดิม
3. ร้านสเวนเซ่ นส์ สามารถนําผลงานวิจยั ด้านปั จจัยอื่ นๆ ได้แก่ภาพลักษณ์ และ ทัศนคติ
ส่วนบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุ งเทพมหานคร ไปปรับปรุ ง
ภาพลักษณ์ และ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การให้มีความพึงพอใจมากขึ้น
2.การทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1.1แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
เนื่องจากความแตกต่างของประชากรในแต่ละท้องถิ่น แต่ละกลุ่ม จะมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริ โภคที่มี การปรั บตัว ให้เข้า กับ สภาพแวดล้อ มของตนเอง นักการตลาดจึง ต้อ งศึก ษาถึ ง ความ
แตกต่างและการเปลี่ยนแปลงของประชากรในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างอายุของประชากร ระดับ
การศึกษาของประชากร ความแตกต่างด้านเชื้อชาติและศาสนา ระดับรายได้ของบุคคลและครัวเรื อน
อัตราการเพิม่ ขึ้นของประชากร การเคลื่อนย้ายของประชากรจากชนบทสู่ เมือง และการเปลี่ยนแปลง
รู ปแบบของครอบครัว เป็ นต้น(ฉัตยาพร เสมอใจ,2549 , หน้า 34)
2.1.2แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps และ 4Cs ว่าองค์กรต้องมีการกําหนดกลยุทธ์โดยนําส่ วน
ประสมทางการตลาด มาใช้เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาด คําว่าส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบด้วย 4Ps คือผลิตภัณฑ์(Product) ราคาจําหน่าย(Price) การส่งเสริ มการจําหน่าย(Promotion)
และช่องทางจัดจําหน่ าย(Place) คนจํานวนมากมองว่าหลักการ 4Ps แบบดั้งเดิมมีขอบข่ายจํากัดมาก
เกิ น ไป จึ ง มี ข ยายกรอบส่ ว นประสมทางการตลาดโดยเพิ่ม ตัว แปร ได้แ ก่ ประชาชน(People)
หลักฐานทางกายภาพ(Physical Evidence) และกระบวนการ(Process) เข้าไปทําให้เกิดแนวคิด 7Ps
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

249

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

ขึ้นมาองค์ประกอบแต่ละตัวมีผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นๆ และต่างมีลกั ษณะเป็ นพลวัต ส่ วน
ประสมทางการตลาดที่จะประสบความสําเร็ จได้ตอ้ งผสมผสานด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ในลักษณะ
ที่อาํ นวยส่งเสริ มให้องค์กรสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ได้กาํ หนดไว้ หรื อมากกว่าและทางเลือกที่
มีการนําเสนออีกหนึ่ งวิธีซ่ ึ งมุ่งเน้นไปที่ 4Cs โดย พิจารณาถึง ความจําเป็ นและความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ความสะดวกสบาย ค่าใช้จ่าย และการสื่ อ สารแทน (ปิ ยากร หวังมหาพร และชาติชาย
นรเศรษฐาภรณ์,2554, หน้า(88-87)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆได้ แก่ ภาพลักษณ์ และ ทัศนคติส่วนบุคคล
ทัศนคติคือความโน้มเอียงที่เกิดจากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มาก่อน ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่ งสอดคล้องกับ
ความชอบหรื อไม่ชอบของบุคคลนั้น ทัศนคติเกิดขึ้นจากค่านิยมและความเชื่อ ซึ่งสามารถพัฒนาได้
เมื่อเติบโตขึ้น (นิ เวศน์ ธรรมะ, ประพันธ์ วงศ์บางโพ, พลอมร ธรรมประทีป, สมบูรณ์ ศรี อนุ รักษ์
วงศ์, สรยุทธ งามจันทร์ผลิ และวรางคณา งามจันทร์ผลิ, 2552, หน้า55)
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ด้าน ได้แก่ 4 ประเภท
1.ความเชื่อมโยงตราสิ นค้า หมายถึงการที่ผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้าเข้ากับสิ นค้าหรื อบริ การใน
ด้า นใดด้า นหนึ่ ง ได้แ ก่ คุ ณ ลัก ษณะ ที่ เ กี่ ย วข้อ งและไม่ เ กี่ ย วข้อ ง กับ สิ น ค้า ราคา บรรจุ ภ ัณ ฑ์
ภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้ ภาพลักษณ์ของการใช้ คุณประโยชน์ และทัศนคติ
2.ความชื่นชอบของความเชื่อมโยงตราสิ นค้า หมายถึงการที่ผบู ้ ริ โภคได้ประเมินความชื่น
ชอบที่มีต่อตราสินค้านั้นมากเพียงใด
3.ความแข็งแรงของความเชื่อมโยงตราสิ นค้า หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคสามารถจดจําข้อมูล
ได้
4.ความเป็ นเอกลักษณ์ของความเชื่อมโยงตราสิ นค้า หมายถึงการที่ผบู ้ ริ โภคมีการจดจําตรา
สิ นค้าร่ วมกับสิ นค้าอื่นมากน้อย ดังนั้นนักการตลาดจําเป็ นต้องสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ของตรา
สิ นค้า เพื่อไม่ให้ผูบ้ ริ โภคสับสนและนําตราสิ นค้าอื่นมาจดจําร่ วม (วุฒิ สุ ขเจริ ญ,2559 , หน้า-349
350)
2.1.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็จของธุรกิจ เนื่ องจากความ
พึงพอใจทําให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อและทําการซื้ อซํ้า รวมถึงการมีความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ดว้ ย
ซึ่ งส่ งผลถึงผลกําไรในระยะยาว โดยทัว่ ไปแล้วลูกค้าจะรู ้สึกถึงความพึงพอใจต่อเมื่อรู ้สึกถึงความ
คุม้ ค่าของผลประโยชน์ที่ตนได้รับจากผลิตภัณฑ์เมื่อเปรี ยบเทียบกับความคาดหวังที่เขาได้ต้ งั ไว้ใน
ตอนแรก ซึ่งความคาดหวังจะเกิดจากความรู ้และประสบการณ์ในอดีตของบุคคล หากผลประโยชน์
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เป็ นไปตามที่เขาคาดหวังหรื อเหนือกว่า ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจและความประทับใจหรื อความ
ปี ติสุขใจตามลําดับ(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549, หน้า19)
2.2งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1 งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อ งกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มี ผลต่อความพึงพอใจของร้านสเวน
เซ่นส์ในกรุ งเทพมหานคร
ศิ ริ พ ร เพชรโพธิ์ ศรี และกิ ต ติ พ นั ธ์ คงสวัส ดิ์ เกี ย รติ (2554)ศึ ก ษาเรื่ อ ง การตัด สิ น ใจซื้ อ
ไอศกรี มไขมันตํ่าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาจากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
กับผูบ้ ริ โภคที่ชื่นชอบการรับประทานไอศกรี มจํานวน 400 ตัวอย่าง สถิ ติที่ใช้ไ ด้แก่ ค่าร้อ ยละ,
ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test, One-way Anova (F-test) จากการศึกษาพบว่า อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพทางการสมรส และอาชีพที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อไอศกรี มไขมันตํ่าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
2.2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของร้านสเวน
เซ่นส์ในกรุ งเทพมหานคร
ดวิษา สายสุ วรรณ(2554)ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มการซื้ อซํ้าของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ไ อศกรี ม โฮมเมด สหกรณ์ โ คนมบ้า นบึ ง จํา กัด ศึ ก ษาจากการเก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามกับประชากรผูม้ าซื้อไอศกรี มโฮมเมด ณ บริ เวณร้านค้าที่จาํ หน่ ายแต่ละอําเภอ ได้แก่)
คน สถิ ติที่ใช้ไ ด้แก่ ค่าร้อ ยละ 400 จํานวน ( อําเภอเมื อ งชลบุรี ศรี ราชา พนัสนิ คมและบ้านบึง,
ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, และ สมการถดถอยเชิงเส้น จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริ มการขาย ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อพฤติกรรมและแนวโน้มการซื้ อซํ้าของผลิตภัณฑ์ไอศกรี มโฮมเมด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จํากัด
ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
2.2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยอื่นๆได้แก่ ภาพลักษณ์ และ ทัศนคติส่วนบุคคล ที่มีผลต่อความพึง
พอใจ ของร้าน สเวนเซ่นส์ในกรุ งเทพมหานคร
ศิ ริ พ ร เพชรโพธิ์ ศรี และกิ ต ติ พ นั ธ์ คงสวัส ดิ์ เกี ย รติ ( 2554)ศึ ก ษาเรื่ อ ง การตัด สิ น ใจซื้ อ
ไอศกรี มไขมันตํ่าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาจากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
กับผูบ้ ริ โภคที่ชื่นชอบการรับประทานไอศกรี ม จํานวน 400 ตัวอย่าง สถิ ติที่ใช้ไ ด้แก่ ค่าร้อ ยละ,
ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test, One-way Anova(F-test) จากการศึกษาพบว่า ทุกปั จจัยอื่นๆ
ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ของสิ นค้า ด้านความภักดี ต่อ สิ นค้า และความไว้วางใจที่
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แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อไอศกรี มไขมันตํ่าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชากรที่มีจาํ นวนนับไม่ได้ กล่าวคือ เป็ นประชากรที่ไม่
สามารถนับหรื อแสดงตัวเลขได้อย่างชัดเจน ซึ่ งประชากรเป้ าหมาย ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ลู กค้าที่
รับประทานไอศกรี มและมาใช้บริ การของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุ งเทพมหานคร
กลุ่ มตัวอย่าง คือ ลู กค้าที่รับประทานไอศกรี ม และมาใช้บ ริ ก ารของร้านสเวนเซ่ น ส์ ใ น
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน
3.2 ขอบเขตของการวิจัย
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ได้แก่กลุ่มลูกค้าที่รับประทาน
ไอศกรี มและมาใช้บริ การของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุ งเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
2.ขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) และปั จจัยอื่นๆได้แก่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติส่วนบุคคล
3.ระยะเวลาการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2559-10 กรกฎาคม 2559
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นสําหรับศึกษาความพึงพอใจของ
ร้านสเวนเซ่นส์ในกรุ งเทพมหานคร และรวบรวม นําผลมาวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางสถิติ
3.4 สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.สถิติเชิงพรรณนา เพือ่ บรรยายสรุ ปลักษณะของตัวแปร ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด
2.สถิ ติเชิ งอนุ มาน เพื่อ ทดสอบสมมุ ติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ไ ด้แก่ t-test , F-test ถ้าตัวแปรอิ ส ระมี
จํานวน 2 กลุ่ม ใช้ t-test และ ถ้าตัวแปรอิสระมีจาํ นวนมากกว่า2 กลุ่ม ใช้ One way Anova (F-test)
4. การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาใช้วธิ ีออกแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่รับประทานไอศกรี มและ
มาใช้บริ การของร้านสเวนเซ่ นส์ในกรุ งเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้ น 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
ส่ วนที่ 1ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 251 คนคิดเป็ นร้อยละ 63 อายุระหว่าง
31-40 ปี จํานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 สถานภาพโสด จํานวน 248 คน คิดเป็ นร้อยละ62
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

252

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 252 คน คิดเป็ นร้อยละ 63 ระดับรายได้มากกว่า 30,000 บาท/
เดือน ขึ้นไป จํานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 30อาชีพ เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 190 คน
คิดเป็ นร้อยละ 48 วัตถุประสงค์ มาทานกับเพื่อน จํานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 51และ ความถี่
ในการมาใช้บริ การ นานๆครั้ง จํานวน 267 คน คิดเป็ นร้อยละ 67
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ไอศกรี มที่หลากหลาย และมีให้เลือกหลายเมนู มากที่สุด จํานวน 208
คน คิดเป็ นร้อยละ 52
ด้านราคาที่พงึ พอใจมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มากที่สุด จํานวน 247 คน คิด
เป็ นร้อยละ 62
ด้านสถานที่ คือมีหลายสาขา มากที่สุด จํานวน 238 คน คิดเป็ นร้อยละ 60
ด้านการส่งเสริ มการขาย คือโปรโมชัน่ ประจําเดือนมากที่สุด จํานวน 308 คน คิดเป็ นร้อยละ
77
ด้านบริ การของพนักงานคือ พนักงานยิม้ แย้มแจ่มใสมากที่สุด จํานวน 186 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 47
ด้านลักษณะทางกายภาพคือบรรยากาศร้านสบายๆ เหมาะในการพบปะสังสรรค์มากที่สุด
จํานวน 197 คนคิดเป็ นร้อยละ 49
ด้านกระบวนการคือ เมนูสวยงาม ง่ายในการเลือกไอศกรี มมากที่สุด จํานวน 214 คน คิด
เป็ นร้อยละ 54
ส่ วนที3่ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ
ภาพลักษณ์ของร้านสเวนเซ่นส์ เป็ นร้านไอศกรี มสบายๆ เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย มากที่สุด
จํานวน 257 คน คิดเป็ นร้อยละ 64
ทัศนคติส่วนบุคคลต่อร้านสเวนเซ่ นส์ ชอบรสชาดไอศกรี มมากที่สุด จํานวน 205 คน คิด
เป็ นร้อยละ 51
ส่ วนที่ 4 : ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทีใ่ ช้บริ การร้านสเวนเซ่นส์ในกรุ งเทพมหานคร
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อจํานวนสาขามีมาก 4.2 3 คะแนน และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .05899 รองลงมาคือ ความหลากหลาย และมี ให้เลือกหลายเมนู 4.20 คะแนน
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .05452
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5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่านัยสําคัญ สอดคล้อง ไม่สอดคล้องกับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
กับสมมติฐาน สมมติฐาน
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
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5.2 อภิปรายผล
การศึกษางานวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุ งเทพมหานคร ได้นาํ แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1.ปั จจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
จากการศึ ก ษาพบว่า ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับ รายได้ อาชี พ และ
วัตถุประสงค์ ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีผลต่อความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่ นส์ในกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้
อายุ ระดับรายได้ และ อาชีพ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศิริพร เพชรโพธิ์ศรี และ กิตติ
พันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ(2554) ทําการศึกษาเรื่ อง การตัดสินใจซื้อไอศกรี มไขมันตํ่าของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยผลการศึกษาพบว่า ส่วนมากมีอายุอยูใ่ นช่วง 26-35 ปี , รายได้
ต่ อ เดื อ นอยู่ใ นช่ ว ง 5,000-10,000 บาท และเป็ นนัก เรี ย น / นัก ศึ ก ษา ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
ไอศกรี มไขมันตํ่าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ราคา สถานที่ ลักษณะทาง
กายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกันเท่านั้น มี ผลต่อ ความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่ น ส์ ใ น
กรุ งเทพมหานครซึ่งมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้
ด้า นราคา สอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของศิ ริ พ ร เพชรโพธิ์ ศรี แ ละ กิ ต ติ พ นั ธ์ คงสวัส ดิ์
เกี ย รติ (2554) ทํา การศึ ก ษาเรื่ อ ง การตัด สิ น ใจซื้ อไอศกรี มไขมั น ตํ่า ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยผลการศึกษาพบว่า ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพทีม่ ีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อไอศกรี มไขมันตํ่าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้านสถานที่ หรื อ ช่องทางการจัดจําหน่าย สอดคล้องกับผลการวิจยั ของดวิษา สายสุ วรรณ
(2554)ที่ทาํ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มการซื้ อซํ้าของผลิตภัณฑ์ไอศกรี มโฮ
มเมด สหกรณ์ โคนมบ้านบึง จํานวน คน 400โดยผลการศึกษาพบว่าการที่สามารถซื้ อ ไอศกรี ม
กลับไปรับประทานที่บา้ น มีบริ การนํ้าแข็งแห้งหรื อถุงเก็บความเย็น มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้ม
การซื้อซํ้าของผลิตภัณฑ์ไอศกรี มโฮมเมด สหกรณ์โคนมบ้านบึง
3.ปั จจัยอื่นๆได้แก่ ภาพลักษณ์ และ ทัศนคติส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยอื่นๆได้แก่ ภาพลักษณ์ และ ทัศนคติส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน ไม่
มีผลต่อความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุ งเทพมหานคร
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5.3 ข้ อเสนอแนะในการทําการวิจัย
จากการศึกษา ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะผูป้ ระกอบการให้ความสําคัญกับหลายปั จจัย โดยเฉพาะ
ปั จ จัย ที่ ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามสํ า คัญ มาก และมากที่ สุ ด ทั้ง ปั จ จัย ด้ า นลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ , ด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ และปั จจัยอื่ นๆได้แก่ ภาพลักษณ์ และ
ทัศนคติส่วนบุคคล เนื่องจากมีผลต่อความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
5.3.1 ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
จากการศึกษา ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.ทางผูบ้ ริ หารร้านสเวนเซ่นส์ควรวางกลยุทธ์ในการดึงดูดผูบ้ ริ โภคที่ในกลุ่มเพศหญิง, อายุ
16-20 ปี , รายได้ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 9,000บาท/เดือนที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา, มาทานกับครอบครัว
ให้มาใช้บริ การมากขึ้น โดย ปรับปรุ งบรรยากาศ สถานที่ ให้สวยงาม ดึงดูดใจ, มีเมนู ใหม่ๆที่ราคา
ไม่แพง เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา , รายได้น้อย แต่ชื่นชอบการทานไอศกรี ม
และทําโฆษณาเน้นภาพมาทานไอศกรี มกับครอบครัวเพือ่ เพิม่ ยอดขายในกลุ่มนี้ดว้ ย
2.ทางผูบ้ ริ หารร้านสเวนเซ่นส์ควรปรับกลยุทธ์การตลาด ในเรื่ องของ ราคา สถานที่ ลักษณะ
ทางกายภาพ และกระบวนการเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน, รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มจํานวน
ลูกค้ารายใหม่ โดย มุ่งเน้นในการบริ การให้ดูเป็ นกันเอง เพิม่ ความสะดวกรวดเร็วในการรับออร์เดอร์
จัดร้านให้มีที่นงั่ เพียงพอ และบรรยากาศให้ดูสบายๆ เหมาะแก่การพบปะสังสรรค์
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งต่ อไป
1.ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาในเรื่ องพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การร้านสเวน
เซ่นส์เพือ่ จะได้มีขอ้ มูลและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
2.ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาในเรื่ องสถานที่ และ กระบวนการ เพื่อเป็ นข้อมูลในการ
ขยายสาขา และ ปรับปรุ งกระบวนการการบริ การให้พงึ พอใจมากขึ้น
3.ในการวิจยั ครั้ งต่อ ไปควรศึก ษาความพึง พอใจของร้านสเวนเซ่ น ส์ ในกลุ่ ม ต่า งๆ เช่ น
ต่างจังหวัด , ประชาคมธุรกิจอาเซียน เพือ่ เพิม่ โอกาสการแข่งขันและขยายตลาดต่อไป
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อโทรศัพท์ มือถือในกรุงเทพมหานคร
Factors influencing on Mobile phone purchasing decision in Bangkok
พรทิพย์ ปั ชโชติกาญจน์1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านปั จจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อ การสิ น ใจเลื อ กซื้ อ
โทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ทําการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น โดยเลือกวิธี
แบบตามสะดวก ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่มผูต้ ดั สิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล (สถิตพรรณนา) คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด
ส่ วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้ งอิง) คือ โดยใช้สถิติ One Way Anova ในการคํานวณหา
ค่า t-Test และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี
รายได้ 20,001 – 40,000 บาท สถานภาพโสด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี อาชี พ พนั ก งาน
บริ ษทั เอกชน มีวตั ถุประสงค์หลักในการใช้งานเพือ่ การติดต่อสื่อสารผ่านทาง application เช่น Line,
WeChat, Facebook, Instagram และมีความถี่ใช้งาน 4-6 ชัว่ โมงต่อวัน นอกจากนี้ผตู ้ อบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ ย งั ให้ค วามสํา คัญ ในด้า นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ในด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ จะให้
ความสําคัญในการมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ในด้านราคา จะให้ความสําคัญในด้านราคาที่เหมาะสมกับ
คุ ณภาพของโทรศัพท์มือ ถื อ ในด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ า ย ให้ความสําคัญกับช่ อ งทางการจัด
จํา หน่ า ยที่ มี สิ น ค้า พร้ อ มจํา หน่ า ย ในด้า นปั จ จัย การส่ ง เสริ ม ทางการตลาด ให้ค วามสํา คัญ กับ
โปรโมชัน่ ที่น่าสนใจ เช่น ลดราคาสิ นค้า, แจกของแถม, ส่ วนลดแพคเกจค่าบริ การของเครื อข่ายที่
ร่ วมรายการ ในด้านบุคลากร ให้ความสําคัญกับพนักงานที่มีสีหน้ายิม้ แย้มแจ่มใส กระตือรื อร้น เอา
ใจใส่ ลูกค้า และมีความพร้อมในการให้บริ การ ในด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ให้ความสําคัญกับ
ความเสถียรของสัญญาณเครื อข่ายที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือ ในด้านกระบวนการ ให้ความสําคัญ
กับกระบวนการบริ การหลังการขาย ที่มีศูนย์ให้บริ การที่มีความเชี่ยวชาญ และมีอะไหล่พร้อมในการ
ซ่ อ มแซม และไม่ ตอ้ งรอนาน ส่ วนด้านปั จจัยอื่ น ๆ ได้แก่ ค่านิ ยม และความจงรักภัก ดี ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีค่านิ ยมในการซื้ อ เพื่อ การใช้งานที่คุม้ ค่า และ ความจงรักภักดี ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความจงรักภักดีกบั คุณภาพของสินค้า ที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้
1
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อย่างดี สําหรับสถิติเชิงอนุมาน จากสมมติฐานพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
โทรศัพท์มือถือที่มีระดับนัยสําคัญในส่วนของปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ
และความถี่ในการใช้งาน ปั จจัยส่วนประสมในการตลาดที่มีระดับนัยสําคัญ ได้แก่ ราคา ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ส่วนปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ความจงรักภักดี
คําสํ าคัญ: การตัดสินใจซื้อ, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์สื่อสาร

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. ที่มาและความสํ าคัญของปัญหา
เนื่ องด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่มีการก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งและรวดเร็ วในปั จ จุบนั
การสื่ อสารจึงได้เข้ามามีบทบาทในด้านการติดต่อสื่ อสารและการเข้าถึงข้อมูลต่อคนทุกเพศทุกวัย
ซึ่งในยุคปั จจุบนั การติดต่อสื่อสารนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายให้เลือกใช้ รวมทั้งสามารถทําให้มีการ
ใช้ง านได้อ ย่า งสะดวก รวดเร็ ว และประหยัด เวลามากขึ้ น ดัง นั้น จึ ง ทํา ให้มี ผูท้ ี่ หัน มาใช้ง าน
โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น (สํานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2556) พบว่าคนกรุ งเทพมหานครมีสัดส่วนผูม้ ี
โทรศัพท์มากที่สุดคือ 5.5 ล้านคน หรื อ ร้อยละ 85 ซึ่ งถือว่ามีผใู ้ ช้งานจํานวนมากที่เห็นความสําคัญ
ของการใช้โทรศัพท์มื อ ถือในการติดต่อสื่ อสารโดยการรับสายเข้าออก รวมทั้งฟั งก์ชันอื่ น ๆ ใน
โทรศัพท์มือ ถื อ เช่ น SMS, MMS, Mobile Banking, Internet Data, Application, Social Media และ
อื่ น ๆ และจากข้อ มู ลของ (สมาคมโฆษณาดิ จิทลั (ประเทศไทย), 2558) หรื อ Digital Advertising
Association (Thailand) (DAAT) ร่ วม กับเว็บไซต์ MarketingOops.com จัดทําตัวเลขยอดผูใ้ ช้บริ การ
มือถือในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 พบว่ายอดผูใ้ ช้บริ การ 3G อยูท่ ี่ 72.38 ล้านคน โดยยอด
ผูใ้ ช้บริ การอินเตอร์เน็ตผ่านมือถืออยูถ่ ึง 56.1 ล้านคน
เนื่ องจากผูผ้ ลิตได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และฟั งก์ชนั การใช้การที่ต่างออกไปในแต่ละ
ยีห่ ้อและแต่ละรุ่ น เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีแนวโน้มเป็ นไปตามการพัฒนา
ของโทรศัพท์มือถือในปั จจุบนั จึงทําให้ผูบ้ ริ โภคจําเป็ นต้องคํานึ งถึงปั จจัยต่าง ๆ ในการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อ ไม่ว่าจะเป็ นความเหมาะสมของราคากับผลิ ตภัณฑ์ดา้ นช่องทางการจัดจําหน่ ายซึ่ งมี การ
กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีการเข้าถึงได้ง่าย และอาจประกอบไปด้วยการส่ งเสริ ม
ทางการตลาด เพือ่ ให้สินค้าเป็ นที่รู้จกั อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจใช้ดาราที่มีชื่อเสียงหรื อเป็ นที่นิยม ณ เวลา
นั้นเป็ นพรี เซนเตอร์ รวมทั้งการส่งเสริ มการขายด้วยโปรโมชัน ลด,แลก,แจก,แถม รวมทั้งการบริ การ
หลังการขายที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ ริ โภค รวมทั้งปั จจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อโทรศัพท์มือถือของผูบ้ ริ โภค อีกด้วย
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่ องปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ
ในกรุ งเทพมหานคร เพื่อนําผลการวิจยั ไปเป็ นข้อมูลประกอบสําหรับบริ ษทั ผูผ้ ลิตโทรศัพท์มือถือ
นําไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งนําไปปรับใช้หรื อปรับปรุ งในการพัฒนา
ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งอาจยัง
เป็ นข้อมูลประกอบสําหรับผูท้ ี่กาํ ลังตัดสินใจในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ
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1.2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
โทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่วนประสมของการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อโทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ค่านิ ยมและความจงรักภักดีที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานคร
1.3. กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้
4. สถานภาพ

5. การศึกษา
6. อาชีพ

7. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
8. ความถี่ในการใช้งาน

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
5. บุคลากร
2. ราคา
6. สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
3. ช่องการจัดจําหน่ าย
7. กระบวนการ
4. การส่ งเสริ มการตลาด

เลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ
ในกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยอื่น ๆ
1.ค่านิยม
2.ความจงรักภักดี
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1.4. สมมติฐานในการศึกษา
1. ข้อ มู ลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ สถานภาพ การศึกษา
อาชีพ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน และความถี่ในการใช้งานที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ในการซื้อโทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วยผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อ งการจัดจําหน่ าย การ
ส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร สิ่ งแวดล้อมทางการตลาด และกระบวนการที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจในการซื้อโทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ค่านิยมและความจงรักภักดีที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน
การซื้อโทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
1.5. ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. บริ ษทั ผูผ้ ลิตโทรศัพท์มือถือ สามารถนําข้อมูลไปเป็ นแนวทางการในการพัฒนาสิ นค้า
และบริ การให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
2. บริ ษทั ผูผ้ ลิตโทรศัพท์มือถือสามารถนําข้อมูลไปเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาธุรกิจ
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
สํานักงานสถิติแห่ งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (2556, หน้า 15)
ได้กล่ าวถึ งทฤษฎี การบริ โ ภคตามสมมติฐ านรายได้ถ าวร (Permanent Income Hypothes) ว่าเป็ น
ทฤษฎีที่พฒั นาขึ้นโดย (Milton Friedman, 1957) โดยแบ่งรายได้ออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
1. การบริ โภคถาวร (Transitory Income)
2. การบริ โภคแบบชัว่ คราว (Transitory Consumption)
โดยทฤษฎีน้ ี เชื่อว่าผูบ้ ริ โภคจะมีการแบ่งรายได้เพื่อการบริ โภคโดยอ้างอิงกับรายได้ระยะ
ยาวที่คาดว่าจะได้รับ โดยจุดมุ่ งหมายของทฤษฎีน้ ี คือ การวางแผนการใช้จ่ายด้านการบริ โภคใน
ครัวเรื อนแบบระยะยาว โดยจะเงินส่ วนที่เหลือจากการบริ โภค จะถือว่าเป็ นเงินออม ซึ่ งอาจเกิดได้
จากรายได้ถาวร และรายได้ชว่ั คราว
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาด
อารี รัตน์ ครุ นิติวฒั น์ และ อิ ทธิ กร ขําเดช (2554, หน้า 137) ได้กล่ าวถึ งทฤษฎี ทางด้า น
ผลิตภัณฑ์วา่ ผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่งที่ตอบสนองความจําเป็ นและความต้องการของตลาด โดยเริ่ มจากการ
กําหนดผลิตภัณฑ์ ดังนี้
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1. รู ปลักษณ์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
2. ส่วนประสมบริ การและคุณภาพบริ การ
3. ความเหมาะสมของราคา โดยพิจารณาจากเกณฑ์คุณค่าของผลิตภัณฑ์ ไม่วา่ จะเป็ นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ รู ปร่ าง ตรายีห่ อ้ หีบห่อและอื่น ๆให้ตรงกับความต้องการของตลาด
2.1.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ได้ แก่ ค่านิยม ความจงรักภักดี
สุ วรี ศิวะแพทย์ (2549, หน้า 261) ได้อา้ งถึงแนวคิดของ Maslow ว่าเขาแบ่งความต้องการ
ของมนุ ษย์อ อกเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แก่ ความต้อ งการพื้นฐาน (Basic Needs) และความต้อ งการขั้นสู ง
(Metaneeds) โดยความต้องการขั้นพื้นฐานส่วนมากมาจากความต้องการทางร่ างกาย (Physiological)
อันได้แก่ อาหาร นํ้า อากาศ เป็ นต้น บางส่วนจัดได้วา่ เป็ นความต้องการทางจิตวิทยา (Psychological)
ได้แก่ ความรักใคร (Afection) ·ความปลอดภัย (Security) ความภาคภูมิใจ (Self – Esteem) เป็ นต้น
ส่ วนความต้องการชั้นสู งนั้น เป็ นความต้องการเพื่อนําไปสู่ การเจริ ญงอกงาม ให้มนุ ษย์มีคุณค่าและ
ศักดิ์ศรี ได้แก่ความดีงาม (Goodness) ความยุติธรรม (Justice) ความเป็ นเอกลักษณ์ (Unity) เป็ นต้น
โดย Maslow เชื่อว่าความต้องการ (Needs) เป็ นแรงผลักดันให้เกิดแรงจูงใจ (Motive) แห่งพฤติกรรม
อันส่ งผลต่อบุคลิกภาพ ในขณะที่พฤติกรรมเดียวกันอาจมีสาเหตุแตกต่างกัน ถ้าหากความต้องการ
ใดความต้องการหนึ่งไม่ได้รับการตอบสนองให้สมใจ มันก็จะมีอิทธิพลครอบงําบุคคลนั้นไปเรื่ อยๆ
และเมื่อความต้องการใดหรื อแรงจูงใจเรื่ องใดลําดับใดได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลจะถูกผลักดัน
ให้ปรารถนาสิ่ งอื่นที่สูงขึ้นตามลําดับขึ้นอีก พ้อมกันก็จะใฝ่ หาช่องทางที่จะได้รับการตอบสนองอีก
อยูเ่ รื่ อยๆจนกว่าจะถึงลําดับสูสุดที่มนุษย์พงึ มี
2.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อโทรศัพท์ มือถือใน
กรุงเทพมหานคร
วิษณุ เหลือลออ และ อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์ (2558) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการซื้อและปั จจัย
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ smart phone ของ Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
Gen Y ที่มี smart phone ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายครั้ง และ สถิ ติที่ใช้ไ ด้แก่ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test, Cluster Analysis และ One
Way ANOVA จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายกับกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง, กลุ่มการศึกษาตํ่า
กว่าปริ ญญาตรี กบั กลุ่มปริ ญญาตรี /กําลังศึกษาปริ ญญาตรี ข้ ึนไป, กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกัน มี
ปั จจัยที่คาํ นึงถึงในการซื้อโทรศัพท์มือถือแบบ smart phone ที่แตกต่างกัน
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2.2.2. งานวิจัย ที่เกี่ย วข้ องกับปั จจัยส่ วนประสมในการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
โทรศัพท์ มือถือในกรุงเทพมหานคร
สิ ริประภา วุฒิชนม์ (2555) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี ผลกระทบต่อการตัดสิ น ใจซื้ อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ ทโฟนของผูบ้ ริ โภค ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผูท้ ี่ประกอบอาชี พข้าราชการ
ว่างงาน แม่บา้ น เกษียณอายุ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่น ๆ จํานวน 523 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามออนไลน์ดว้ ยโปรแกรมการจัดการเอกสารออนไลน์ของ
Google ที่เรี ยกว่า Google Documents และสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด
ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิ ยม และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ ยงั ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยแบบจําลองโพรบิท (probit model) แบบจําลองโลจิต (logit model) แบบจําลองสโคบิท
(scobit model) และแบบจําลองคอมพลี เมนต์ทอรี่ ล็อก-ล็อก (complementary log-log model) จาก
การศึกษาพบว่าราคาโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่กลุ่มตัวอย่างใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ที่ราคาต่างกัน มีผลต่อความ
น่ า จะเป็ นในการตัด สิ น ใจซื้ อ อย่า งมี นัย ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.00483 ซึ่ งการที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ มี ร าคาแพง จะมี โ อกาสในการตั ด สิ นใจมากกว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีราคาถูก
2.2.3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนอื่น ๆ ได้ แก่ ค่ านิยมและความจงรั กภักดี ที่มีผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อโทรศัพท์ มือถือในกรุงเทพมหานคร
วิไลลักษณ์ บุญยัง, วงศ์ธีรา สุ วรรณิ น, และ บุญเรื อง ศรี เหรัญ (2558) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มี
ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สมาร์ ท โฟนในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึ ก ษาจากประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส และระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ซึ่ ง
ไม่ ท ราบจํา นวนประชากรที่ แน่ นนอน จํา นวน 385 คน โดยใช้วิธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ
0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐาน คือ การถดถอยโลจิสติคแบบทวิ จากการศึกษาพบว่า ระดับความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนในเขตกรุ งเทพมหานครอยูใ่ นระดับมาก โดยมีระดับค่าเฉลี่ย =
4.20 และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51 โดยผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบตั ิการ
iOS อยู่ใ นระดับ มาก โดยมี ร ะดับ ค่ า เฉลี่ ย = 4.20 และ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน = 0.51) และ
ระบบปฏิบตั ิการ Android อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี ระดับค่าเฉลี่ ย = 4.21 และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.52 ตามลําดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนแสดงถึงความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของ
การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของระบบปฏิบตั ิการ Android มากกว่าระบบปฏิบตั ิการ iOS แต่อย่างไร
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ก็ตาม ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ด้านการซื้อซํ้าเป็ นปกติ ด้านการซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์ และการ
บริ การที่เกี่ ยวเนื่ อ ง ด้านการบอกต่อกับบุคคลอื่น และด้านการมีภูมิ คุม้ กันในการถูกดึงดู ดไปหา
คู่แข่ง ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชากรที่มีจาํ นวนนับไม่ได้ (Infinite population) กล่าวคือ
เป็ นประชากรที่ไม่สามารถนับหรื อแสดงเป็ นตัวเลขได้อย่างชัดเจน ซึ่ งประชากรเป้ าหมายในการ
วิจยั ครั้งนี้ คือ ผูต้ ดั สินใจซื้อโทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานคร
กลุ่ ม ตัวอย่างสําหรั บการวิจ ัยครั้ง นี้ คือ กลุ่ มผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ โทรศัพ ท์มือ ถื อ ในกรุ ง เทพมหานคร
จํานวน 400 คน
3.2. ขอบเขตงานวิจัย
3.2.1. ขอบเขตด้านประชากร: การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มประชากรเป้ าหมาย คือ ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ
โทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานคร
3.2.2. ขอบเขตด้า นเนื้ อ หา: การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาในเรื่ อ งการตัด สิ น ใจซื้ อ
โทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานคร
3.2.3. ขอบเขตด้า นระยะเวลา: การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้ท ํา การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จาก
แบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผล และรายงาน โดยทําดําเนินการวิจยั
ศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2559 ถึง 17 กรกฎาคม 2559
3.3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ผูว้ ิจยั เลื อ กใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการวัด และนําผลมา
วิเคราะห์การตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานคร เพื่อทําความเข้าใจในพฤติกรรมการ
เลือกซื้อของผูบ้ ริ โภค
3.4. สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.4.1. ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นผสมของผู ้ต อบแบบสอบถาม ใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) เพือ่ ใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูล ทําการวิเคราะห์โดยใช้
1. ค่าความถี่ (Frequency)
2. ค่าร้อยละ (Percentage)
3. ค่าเฉลี่ย (Mean)
4. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5. ค่าตํ่าสุ ด (Minimum)
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ค่าสูงสุด (Maximum)
3.4.2. การทดสอบสมมติฐาน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) แบ่งข้อมูล
ออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ใช้ t-Test Two-Sample Assuming Equal Variances เพื่อ เปรี ยบเที ยบความแตกต่าง
ของกลุ่มตัวแปร 2 กลุ่ม
2. ใช้ F-Test จาก Anova Single Factor เพือ
่ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวแปร
ที่มากกว่า 2 กลุ่ม
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ส่ วนที่1 : ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
โทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานคร
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 272 คน คิดเป็ นร้อยละ 68 มีช่วงอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.75 มีรายได้ 20,001 – 40,000 บาท จํานวน 178
คน คิดเป็ นร้อยละ 44.50 มีสถานภาพโสด จํานวน 299 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.75 มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จํานวน 306 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.50 อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 266 คน คิด
เป็ นร้อยละ 66.50 มีวตั ถุประสงค์หลักในการใช้งานเพื่อการติดต่อสื่ อสารผ่านทาง application เช่น
Line, Wechat, Facebook, Instagram จํานวน 247 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.75 มีความถี่ในการใช้งาน 4
– 6 ชัว่ โมงต่อวันสูงสุด จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.00
ส่ วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับของปั จจัยส่วนประสมของการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานคร
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ให้ค วามสํา คัญ กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี เ ทคโนโลยี
ทันสมัย จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.00
ด้ านราคา พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับราคาที่เหมาะสมกับคุ ณภาพของ
โทรศัพท์ จํานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.50
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับช่องทางการจัด
จําหน่ายที่มีสินค้าพร้อมจําหน่าย จํานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.75
ด้ านการส่ งเสริ มการขาย พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับการมี โปรโมชัน่ ที่
น่ าสนใจ เช่น ลดราคาสิ นค้า,แจกของแถม, ส่ วนลดแพคเกจค่าบริ การของเครื อข่ายที่ร่วม จํานวน
173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.25
6.
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ด้ านบุคลากร พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับพนักงานมีสีหน้ายิม้ แย้ม แจ่มใส
กระตือรื อร้น เอาใจใส่ลูกค้า และพร้อมให้บริ การ จํานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.50
ด้ านสิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับความเสถียรของ
สัญญาณเครื อข่ายที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือ จํานวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.50
ด้ านกระบวนการ พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับกระบวนการบริ การหลังการ
ขาย ที่มีศูนย์ให้บริ การที่มีความเชี่ยวชาญและมีอะไหล่พร้อมในการซ่อมแซม และไม่ตอ้ งรอนาน มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานครมากที่สุด จํานวน 190 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47.50
ส่ วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ค่านิยมและความจงรักภักดีที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานคร
ค่านิยมของผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ มีการตัดสินใจซื้อเพือ่ การใช้งานที่คุม้ ค่า จํานวน 346 คน คิด
เป็ นร้อยละ 86.50
ความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เกิดจากคุณภาพของสินค้าที่สามารถตอบสนองการ
ใช้งานได้อย่างดี จํานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.50 คน
ส่ วนที่ 4 : ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ใน
กรุ งเทพมหานคร
พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ มี ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ในกรุ ง เทพมหานคร
เนื่ องจากต้องการซื้ อเพื่อทดแทนเครื่ องเก่าที่ชาํ รุ ด หรื อสู ญหาย 4.05 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.8997
5. สรุปผลวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1. สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
รายได้
สถานภาพ
การศึกษา

ค่านัยสําคัญ

0.8769
0.0000
0.0147
0.1339
0.0058

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน







วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

268

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

อาชีพ
0.0000

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
0.0889

ความถี่ในการใช้งาน
0.0006

สมมติฐานที่ 2 :
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
0.0533

ด้านราคา
0.0000

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
0.0000

ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด
0.0913

ด้านบุคลากร
0.1229

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
0.0000

ด้านกระบวนการ
0.6172

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่น ๆ
ด้านค่านิยม
0.5654

ด้านความจงรักภักดี
0.0028

5.2. อภิปรายผล
จากการศึกษางานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานคร
ได้นาํ แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. ปัจจัยส่ วนบุคลที่แตกต่ างกัน จากการวิจยั พบว่า อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ วัตถุประสงค์
ในการใช้งาน และความถี่ในการใช้งาน ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
โทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน ซึ่ งมีงานวิจยั ที่สอดคล้อง ดังนี้ ในด้าน
อายุและอาชีพ สอดคล้องของงานวิจยั ของ (อารี รัตน์ ครุ นิติวฒั น์ และ อิทธิกร ขําเดช, 2554)
ซึ่ งศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อ โทรศัพท์มือถือ iPhone ของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอสใน
เขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุและอาชีพที่ต่างกัน มีผล
ต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ โทรศัพท์มือ ถื อ iPhone ที่ต่างกัน ในด้านรายได้ สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ(ปาริ ชาติ จัดดี, 2552)ซึ่ งศึกษาเรื่ อ งกลยุทธ์การประชาสัม พันธ์เพื่อการตลาด
และภาพลักษณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่เฮ้าส์แบรนด์ ศึกษาจากประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จากผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน
มีการรับรู ้ข่าวสารเกี่ ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่เฮ้าส์แบรนด์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย สําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ในด้านการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (วิษณุ เหลือลออ และ อัจฉรา
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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พรรณ ลี ฬพันธ์, 2558) ซึ่ งศึกษาเรื่ อ ง พฤติกรรมการซื้ อและปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ smart phone ของ Gen Y ในเขต จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายกับ
กลุ่ มตัวอย่างเพศหญิง, กลุ่ มการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี กับกลุ่ มปริ ญญาตรี /กําลังศึกษา
ปริ ญญาตรี ขึ้ นไป, กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ร ายได้ ต่ า งกั น มี ปั จจั ย ที่ ค ํา นึ ง ถึ ง ในการซื้ อ
โทรศัพท์มือถือแบบ smart phone ที่แตกต่างกัน และในด้านความถี่ในการใช้งาน สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ (สิ ริประภา วุฒิชนม์, 2555) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลกระทบต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ โทรศัพท์เคลื่ อ นที่สมาร์ ทโฟนของผูบ้ ริ โ ภค จากการศึกษาพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีอายุ อาชีพ และ ระยะเวลาที่ใช้ในการสนทนาออนไลน์ในแต่ละวันที่ต่างกัน มี
โอกาสในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่แตกต่ า งกัน จากการวิจยั พบว่า ราคา ช่ อ งทางการจัด
จําหน่ าย และสิ่ งแวดล้อ มทางกายภาพ ที่แตกต่างกัน มี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
โทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน ซึ่ งมีงานวิจยั ที่สอดคล้อง ดังนี้ ในด้าน
ราคา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (สิริประภา วุฒิชนม์, 2555) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่วนบุคคลที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อ โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ ทโฟนของผูบ้ ริ โภค จากการศึกษา
พบว่าราคาโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่กลุ่มตัวอย่างใช้อยู่ในปั จจุบนั ที่ราคาต่างกัน มีผลต่อความ
น่าจะเป็ นในการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.00483 ซึ่งการที่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ที่ มีร าคาแพง จะมี โ อกาสในการตัด สิ นใจมากกว่า กลุ่ ม ตัว อย่างที่ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีราคาถูก ในด้านช่องทองการจัดจําหน่ าย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เป็ นไปตามสมมติ ฐ านและสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ (ฉัต รเฉลิ ม ร่ ว มเจริ ญ ชัย , มนัส
ไพฑูรย์เจริ ญลาภ, และ ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล, 2558) ศึกษาเรื่ องส่วนประสมทางการตลาด
ที่มี ผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขต จากการศึกษาพบว่า
กระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนอยูใ่ นระดับมาก นอกจากนี้ส่วนประสมทางการตลาด
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นช่ อ งทางการจํา หน่ า ย และด้า นกระบวนการ มี ผ ลต่ อ กระบวนการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ สมาร์ ท โฟนโดยรวม อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 และในด้าน
สิ่ 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
(พิริ ณ ฎา หลวงเทพ และ ประสพชัย พสุ น นท์, 2557) ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารผ่ า นธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ศึกษา จากการศึกษาพบว่าทุกด้านของ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 โดยลัก ษณะทางกายภาพมี ร ะดับ ความสํา คัญ มากที่ สุ ด และทุ ก ด้า นของปั จ จัย
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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เทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยด้านระบบสื่ อ
โฆษณาออนไลน์มีระดับความสําคัญมากที่สุด นอกจากนี้ ทุกด้านของปั จจัยทัศ นคติ มี
ค่าเฉลี่ ยระดับความสําคัญแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยด้านความรู ้และความ
เข้าใจมีระดับความสําคัญมากที่สุด และ ข้อมูลทัว่ ไปด้านเพศและรายได้มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นระบบการจ่ า ยเงิ น และด้า นกระบวนการ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริ การผ่านธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
3. ปั จจัยอื่ น ๆ ได้แก่ ค่า นิ ยม และความจงรัก ภัก ดี ที่แ ตกต่า งกัน จากการวิจยั พบว่า ความ
จงรั ก ภั ก ดี ที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ใน
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (เดชา ศิลปสนอง และ ไกรชิต
สุ ตะเมือง, 2557) ศึกษาเรื่ องความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อโทรศัพท์มือถือมือสอง ใน
เขตกรุ งเทพมหานครจากการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ราคา ภาพลักษณ์ตรา
สิ น ค้า และความภัก ดี ต ราสิ น ค้า ที่ ต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความไว้ว างใจของผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ
โทรศัพท์มือถือมือสอง ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่แตกต่างกัน
5.3. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
5.3.1. ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจยั
1. ด้านปั จจัยส่วนบุคคล ควรมีการขยายฐานกลุ่มผูบ้ ริ โภคไปยังผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี
41- 50 ปี และ 50 ปี ขึ้นไป โดยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ทําให้ผูบ้ ริ โภครู ้สึกง่าย
ในการใช้งาน รวมทั้งการให้ความรู ้ในด้านการใช้โทรศัพท์มือถือสําหรับผูส้ ู งอายุ เพือ่ ให้รู้สึกเปิ ดใจ
กับผลิตภัณฑ์ดา้ นเทคโนโลยีที่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มดังกล่าวรู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องยากในการเข้าถึง นอกจากนี้ยงั
ควรพัฒนาความยาวนานของแบตเตอรี่ ให้สามารถตอบสนองการใช้งานของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจากผล
สํารวจพบว่ามีการใช้งานโทรศัพท์มือถือโดยเฉลี่ย 4 – 6 ชัว่ โมงต่อวัน เพื่อให้มีการใช้งานได้อย่าง
ราบรื่ น ไร้กงั วลและไม่ตอ้ งพกแบตเตอรี่ สาํ รอง
2. ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด นอกจากการที่มีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์แล้ว ผูผ้ ลิตควรมีการกระจายสิ นค้าให้ทวั่ ถึงแหล่งที่มีผบู ้ ริ โภค รวมทั้งควรมีโปรโมชั่น
และการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์และดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคหันมาสนใจ
และซื้อผลิตภัณฑ์
3. ด้านปั จจัยอื่น ๆ ในส่ วนของความจงรักภักดี ผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ควรมีการ
คํานึ งถึงปั จจัยที่ส่งให้ผบู ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการซื้ อซํ้า และมีการบอกต่อ เพื่อเป็ นการเพิ่มยอดขาย
และความเชื่อมัน่ ในตัวสินค้า
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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5.3.2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีการเปลี่ ยนแปลงไปตามยุคสมัย และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป
2. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทั้งในภาพรวมของผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือทุก
ยีห่ อ้ และแบบเจาะจงเฉพาะยีห่ อ้
3. ในการวิจยั ครั้ ง ต่อ ไปควรศึก ษาเกี่ ย วกับพฤติก รรมการซื้ อ ซํ้า หรื อ บอกต่อ ซึ่ งเป็ น
รายละเอียดของด้านความจงรักภักดีในตราสิ นค้า เนื่ องจากเมื่อเกิดความจงรักภักดีใน
ผลิตภัณฑ์ จะทําให้ยอดขายของสินค้าคงตัวหรื อเพิม่ ขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องสํ าอางเคาน์ เตอร์ แบรนด์
ในกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting the Buying Decision of Counter Brand Cosmetic Products in
Bangkok.
ยอดสร้อย มัง่ คัง่ 1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า และค่านิยม ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ทําการสุ่ ม
ตัว อย่า งแบบไม่ ใ ช้ความน่ า จะเป็ น โดยเลื อ กวิธี เ ก็ บตัว อย่า งแบบสะดวก กลุ่ ม ตัว อย่างที่ใช้คือ
ผูบ้ ริ โภคชาย และ หญิง ที่มีการตัดสิ นใจเลื อ กใช้ผลิ ตภัณฑ์เครื่ อ งสําอางเคาน์ เตอร์ แบรนด์ ใน
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมุลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด
และค่าสู งสุ ด สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน (สถิติเชิงอนุ มาน) One Way ANOVA ในการคํานวณหา
ค่า t-test และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลจากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี
มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน ระดับรายได้ (บาทต่อเดือน)
อยูร่ ะหว่าง 20,001-30,000 บาท มีความถี่ในการซื้อสินค้า เดือนละ 1 ครั้ง มียอดในการซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่ อ งสําอางเคาน์เตอร์ แบรนด์ในแต่ล ะครั้งอยู่ระหว่าง 1,001-2,000 บาท ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด พบว่าส่ วนใหญ่ ใช้ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางที่มีส่วนผสมช่ วยในการลดเลือนริ้ วรอย อํา
พรางรู ขุมขน มีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณที่ได้รับ สถานที่จดั จําหน่ ายมีสาขาจํานวน
มาก มีการลดราคาสิ นค้า เมื่อซื้ อครบตามยอดซื้อที่กาํ หนด มีพนักงานคอยให้คาํ ปรึ กษาและอธิบาย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า มี เ คาน์ เ ตอร์ เ ครื่ อ งสําอางมี การตกแต่ ง ที่ให้
ความรู ้สึกสบายๆ มีตวั อย่างสิ นค้าให้ทดลองได้ มีกระบวนการเปลี่ยนสิ นค้า ภายใน 7 วัน หากเกิด
อาการแพ้ (มีใบรับรองแพทย์) ปั จจัยอื่นๆ พบว่าส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์
ที่เลือกใช้ สามารถตอบโจทย์ต่อสภาพผิวหน้าของผูใ้ ช้ มีการรี วิวของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงทําให้อยาก
ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์มากยิง่ ขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ ริ โภค ในกรุ งเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่มีการตัดสินใจ
1
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เลือกใช้เนื่องจากความน่าเชื่อถือของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับรายได้ ความถี่ในการซื้อสินค้า ยอดซื้อในแต่ละครั้ง ปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ราคา การส่งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านกายภาพ ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่
ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า และ ค่านิยมที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในกรุ งเทพมหานคร ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
คําสํ าคัญ: ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง, เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์, การตัดสินใจเลือกใช้

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 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจัย
ในปั จจุบนั ผลิ ตภัณฑ์เครื่ อ งสําอางเป็ นสิ่ งสําคัญต่อ บุคคลทั้งเพศหญิงและเพศชายที่ ใ ห้
ความสํา คัญ ต่ อ การดู แ ลผิว พรรณ ต้อ งการความดู ดี เพื่อ ตกแต่ ง ใบหน้า ให้น่ า มอง เสริ ม สร้ า ง
บุคลิกภาพที่ดีและน่าประทับใจ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของตนในสังคม ดังคํากล่าวที่ว่า ‘ไก่งามเพราะ
ขน คนงามเพราะแต่ ง ’ ทํา ให้ใ นปั จ จุ บ ัน แม้ว่า เศรษฐกิ จ ในประเทศไทยจะชะลอตัว แต่ ต ลาด
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนั้นกลับเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ไม่เคยหยุดชะงักหรื อได้รับผลกระทบ
แต่อย่างใด ส่ วนนึ งเพราะเป็ นสิ นค้าที่ใช้แล้วหมดไปและเป็ นสิ่ งที่คนส่ วนใหญ่เห็นความจําเป็ นที่
จะต้องใช้ในชีวิตประจําวันทั้งนี้ การเติบโตของตลาดกลุ่มนี้ มาจากปั จจัยหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็ น
การที่ผบู ้ ริ โภคคํานึงถึงบุคลิกภาพของตนมากขึ้น, สินค้ามีนวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ้น, การเติบโตของ
สังคมเมือง ทําให้มีกาํ ลังซื้ อมากขึ้น, การเติบโตของ Social Network, การที่ผูบ้ ริ โภคเน้นสิ นค้าที่มี
หลากหลายขึ้น และมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เครื่ อ งสําอางไปทางด้านคุณภาพและราคามากขึ้น โดยในปี
พ.ศ.2558 ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางมีมูลค่าตลาดรวมถึง 119,820 ล้านบาท (ฝ่ ายวิจยั นโยบาย สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 25 พฤษภาคม 2559)
ด้วยปั จจัยดังกล่ าว จึงเป็ นแรงผลักดันให้ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง เป็ นตลาดที่ยงั คง
เติบโตไปได้เรื่ อยๆ แม้ว่าจะอยูท่ ่ามกลางการแข่งขันสู ง มีคู่แข่งรายใหม่ๆ เข้ามาสู่ ตลาดเป็ นจํานวน
มาก ทั้งผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางที่ผลิตในประเทศ
ไทยเอง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางที่ผลิตในประเทศไทยนั้นยังส่ งออกไปขายในต่างประเทศ
ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ.2558 อยูท่ ี่ 68,333 ล้านบาท
โดยตลาดหลักที่ส่งออกไปอันดับ1 คือ ประเทศญี่ปุ่นอันดับรองลงมาคือ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์และ
ประเทศอินโดนีเซีย
(ฝ่ ายวิจยั นโยบาย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.), 25 พฤษภาคม
2559)
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ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าในตลาดผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
ในประเทศไทยประมาณ 11,784 ล้านบาท (ฝ่ ายวิจยั นโยบาย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ, 25 พฤษภาคม 2559) ซึ่ งคิดเป็ นประมาณ 10% ของมู ล ค่าตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องสําอางในประเทศไทย จะเห็นได้วา่ หากผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ไม่รักษาส่วน
แบ่งการตลาดไว้ จะทําให้มูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์น้ นั ลดลง
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่ศึกษาปั จจัยการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ใน
เขตกรุ งเทพมหานครซึ่งจะเป็ นข้อมูลในการดําเนินงานของบริ ษทั ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์
แบรนด์เพือ่ สร้างความพึงพอใจแก่ผเู ้ ลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์มากที่สุด
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อ ศึกษาความแตกต่า งของปั จ จัยส่ วนบุคคลที่มี อิ ท ธิ พลต่อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า และค่านิยม ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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1.3 กรอบแนวความคิดการงานวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-สถานภาพ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-ระดับรายได้
-ความถี่ในการซื้อสินค้า
-ยอดซื้อในแต่ละครั้ง
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
-ผลิตภัณฑ์
-ราคา
-ช่องทางการจัดจําหน่าย
-การส่งเสริ มการตลาด -บุคคลากร
-ลักษณะทางกายภาพ -กระบวนการ

การตัดสิ นใจเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์
เครื่ องสํ าอางเคาน์ เตอร์ แบรนด์ ใน
กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยอื่นๆ
-ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า
-ค่านิยม
1.4 สมมติฐานการวิจัย
1) ปั จจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้
ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า และยอดซื้ อในแต่ละครั้งที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือ กใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์
แบรนด์ ในกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัด จํา หน่ าย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นบุ ค คลากร ด้า นลัก ษณะทางกายภาพแลพด้าน
กระบวนการ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบ
รนด์ ในกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
3) ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า และค่านิยมที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
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1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1) เพื่อ นํา ผลการวิจ ัย ด้า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในเขตกรุ งเทพมหานครไปปรับปรุ งพัฒนาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพือ่ นําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์ แบรนด์ ในเขตกรุ งเทพมหานครไปเป็ นแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อการสร้างความได้เปรี ยบทางธุรกิจ ทั้งในด้านการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ ด้านการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และด้านการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
เคาน์เตอร์แบรนด์
3) เพื่อ นําผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่ นๆ ได้แก่ ความภักดี ต่อ แบรนด์สินค้า และค่านิ ยม ที่มี
ความสั ม พัน ธ์ กั บ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ องสํ า อางเคาน์ เ ตอร์ แ บรนด์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร นําไปเสริ มสร้างค่านิยม ให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์สินค้า
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2557, หน้า 104-106) ระบุว่า อายุ (Age) ที่แตกต่างกัน ความต้องการ
ย่อ มมี ความแตกต่างกัน ผลิ ตภัณฑ์แต่ล ะประเภท จะสามารถตอบสนองความต้อ งการของกลุ่ม
ผูบ้ ริ โ ภคในแต่ ล ะช่ ว งอายุที่ ต่ า งกัน เพศ (Sex) ผูห้ ญิ ง และผูช้ ายมี แ นวโน้ม ที่ จ ะมี ท ัศ นคติและ
พฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกัน รายได้ (Income) รายได้เป็ นปั จจัยสําคัญในการ
ตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค โดยทัว่ ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูง แต่อย่างไรก็ตามผู ้
มี รายได้ปานกลางและมี รายได้ต่ าํ จะเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่า การศึ กษา (Education) ผูท้ ี่มี
การศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีกว่า และมีราคาที่สูงกว่าผูท้ ี่ มีการศึกษา
หาข้อมูล เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ อาชี พ (Occupation) บุคคลในแต่ละสาขา
อาชีพจะมีความจําเป็ น และความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่ นอกจากนี้ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ม ักจะมีความสัมพันธ์กนั เช่ น บุคคลที่มีการศึกษาสู งมักจะมีอาชี พการงานที่ดี มี รายได้สูง
ส่วนบุคคลทีม่ ีการศึกษาตํ่า โอกาสที่จะมีอาชีพการงานในระดับสูงนั้นย่อมเป็ นไปได้ยาก จึงมีรายได้
ตํ่า
2.2 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ภาวิณี กาญจนาภา (2558, หน้า 22) ระบุว่า ส่ วนประสมการตลาดเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ถูก
สร้างขึ้นโดยนักการตลาดและสามารถมี อิ ทธิ พลต่อ กระบวนการคิดของผูบ้ ริ โภค นักการตลาด
สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เพือ่ ผูบ้ ริ โภคสามารถทําการตัดสินใจได้
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อย่างถูกต้องในเวลาที่ผบู ้ ริ โภคทําการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ การให้ขอ้ มูลข่าวสารเพือ่ สร้างความน่ า
ดึ งดู ดใจของผลิ ต ภัณฑ์ หรื อ การสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อ มภายในร้านค้า ที่เอื้ อ อํานวยให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดการซื้ อผลิตภัณฑ์ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่สามารถถูกนํามาใช้โดยนักการตลาด
เพือ่ สร้างอิทธิพลต่อผูบ้ ริ โภคหรื อที่ถูกเรี ยกว่า 7Ps นักการตลาดใช้ส่วนประสมการตลาดเพือ่ กระตุน้
การซื้อของผูบ้ ริ โภค หรื อส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคบริ โภคผลิตภัณฑ์มากขึ้น
2.3 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ: ค่านิยม ความภักดีต่อตราสิ นค้า
นิ เวศน์ ธรรมะ, ประพันธ์ วงศ์บางโพ, พลอมร ธรรมประทีป, สมบูรณ์ ศรี อนุ รักษ์วงศ์, สร
ยุทธ งามจันทร์ ผลิ และวรางคณา งามจันทร์ ผลิ (2552, หน้า 54) ระบุว่า ความจงรักภักดี ต่อ ตรา
ผลิตภัณฑ์ (Brand Loyalty) การเรี ยนรู ้น้ ี สาํ คัญต่อ นักการตลาดเพราะมีความสัมพันธ์กบั การสร้าง
นิ สัย การสร้างและพัฒนานิสัยหมายถึงการที่ผบู ้ ริ โภคแก้ปัญหา (ทําอย่างไร เมื่อหิ ว) อย่างเป็ นนิสยั
สมํ่าเสมอ โดยไม่คิดมาก ซึ่งมีความใกล้เคียงกันมากระหว่างลักษณะนิสยั และความจงรักภักดีต่อตรา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ หมายถึ ง ทัศ นคติ ที่ ดี ที่ ชื่ น ชอบ ซึ่ งส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อย่า งไม่
เปลี่ยนแปลง โดยซื้ อเฉพาะตราผลิตภัณฑ์น้ นั เพียงอย่างเดียวโดยไม่พจิ ารณาตราผลิตภัณฑ์อื่นๆเลย
ความจงรักภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ เป็ นผลมาจากแรงสนับสนุนด้านบวก ที่เกิดขึ้นจากความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ์น้ นั ผูบ้ ริ โภคจึงเลือกที่จะลดความเสี่ยงจากความผิดหวังจากการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่
และช่ วยประหยัด เวลาจากการแสวงหาข้อ มู ล โดยการซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์เดิ มที่พึงพอใจอยู่แล้วอย่า ง
สมํ่าเสมอนั้นเอง
2.4 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
ภาวิณี กาญจนาภา (2558, หน้า 24) ได้ระบุว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ (The decisionmaking process: DMP) เมื่อบุคคลมีความพร้อมที่จะทําการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ บุคคลมีพฤติกรรม
ของการตัดสิ นใจซื้ อ โดยเริ่ มตั้งแต่ การตระหนักถึงความจําเป็ นหรื อความต้องการในการซื้ อสินค้า
หรื อบริ การ และสิ้ นสุ ดลงด้วยการซื้ อ การใช้ และการประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการซื้ อสินค้า
หรื อบริ การนั้น นักการตลาดจําเป็ นต้องทําการศึกษาวิจยั เพือ่ พยายามทําความเข้าใจกระบวนการการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ดังกล่ าว เพื่อ สามารถวางแผนการตลาด การให้คาํ แนะนําปรึ กษา หรื อ การให้ความ
ช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการการตัดสินใจซื้อ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กอบแก้ ว มะหะหมั ด (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมและปั จจัย ในการตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสําอางสมุนไพรที่เป็ นสิ นค้าหนึ่ งตําบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
คือ ประชากรที่มีอ ายุ 15 ปี ขึ้นไป ซึ่ งเคยซื้ อ เครื่ อ งสําอางสมุ นไพร ที่เป็ นสิ นค้าหนึ่ งตําบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ ที่มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าไคสแควร์ T-test ANOVA และการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD จาก
การศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่ องสําอางสมุนไพรที่เป็ นสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ธัญรดา สนธิ เมื อ ง (2551) ศึกษาเรื่ อ ง โฆษณาทางโทรทัศน์กบั การเลือ กซื้ อเครื่ องสําอาง
ประทินผิวของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผูห้ ญิงที่อายุระหว่าง
15-30 ปี อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งได้สุ่มตัวอย่างออกมา 8 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตบึง
กุ่ม เขตสวนหลวง เขตบางขุนเทียน เขตพญาไท เขตตลิ่งชัน เขตดินแดง เขตลาดพร้าว โดยใช้วธิ ีการ
สุ่ มตัวอย่างออกมาตามสัดส่ วนเป็ นได้จาํ นวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย และเสนอผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้วยสถิติอา้ งอิง ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Oneway ANOVA) พร้อมทั้งวิเคราะห์เป็ นรายคู่ดว้ ยการเปรี ยบเทียบพหุ คูณ และการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านรู ปแบบและเนื้ อ หาของ
โฆษณาโทรทั ศ น์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อเครื่ องสํ า อางประทิ น ผิ ว ของผู ้ ห ญิ ง ใน เขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านคุณภาพของสิ นค้ามี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อเครื่ องสําอางประทินผิวของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ภัทรานิษฐ์ แซ่ต้งั (2553) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการซื้อเครื่ องสําอางของกลุ่มผูช้ ายเจ้าสําอาง
ในเขต กรุ งเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรเพศชายที่เคยใช้เครื่ องสําอางและใช้
อยู่ปัจจุบนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่ อ งมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตัว
แบบสมการโครงสร้าง จากการศึกษาพบว่า ค่านิยมทางด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิ งและการรับรู ้ถึงการควบคุ มพฤติกรรมการซื้ อ เครื่ องสําอางของกลุ่ม ผูช้ ายเจ้าสําอางในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
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3.ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชากรที่มีจาํ นวนนับไม่ได้ (Infinite population) กล่าวคือ
เป็ นประชากรที่ไม่สามารถนับหรื อแสดงเป็ นตัวเลขได้อย่างชัดเจน ซึ่ งประชากรเป้ าหมายในการ
วิจยั ครั้งนี้ คือผูบ้ ริ โภคชาย และ หญิง ที่มีการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบ
รนด์ ในกรุ งเทพมหานคร
กลุ่ ม ตัว อย่า งในการวิจ ัย ครั้ งนี้ คื อ ผูบ้ ริ โ ภคชาย และ หญิ ง ที่ มี ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยการคํานวณหา
หน่วยตัวอย่าง ใช้สูตร W.G.COCHRAN (1953)
P(1 − P ) Z 2
n=
e2

สูตร W.G.COCHRAN (1953)
โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
P = สัดส่วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดสุ่ม (P=0.5)
Z = ระดับความเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ จิ ยั กําหนด โดยที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0 .05) ค่า Z=1.96
e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (ปกติ2 ใช้ 5% หรื อ 0.05)
0.5(1 − 0.5)(1.96)
แทนค่า ตามสูตร n =
= 384.16 หรื อประมาณ 400 คน
2
(0.05)

3.2 ขอบเขตของการวิจัย
1) ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่ ม ประชากรที่เลื อ กใช้ผลิ ตภัณฑ์
เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์ แบรนด์ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
2) ขอบเขตเนื้อหาที่ศึกษา: ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า และค่านิยม ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) ระยะเวลาการศึกษา เริ่ มต้นวันที่ 27 มีนาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฏาคม 2559
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นสําหรับปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในกรุ งเทพมหานคร
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3.4 สถิตกิ ารวิเคราะห์ ข้อมูล
1) สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ ใช้สําหรับการบรรยายสรุ ปคุณลักษณะ
ของข้อมูลตัวแปรต่างๆ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์โดยใช้ ความถี่ (Frequency), ร้อย
ละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) , ค่าตํ่าสุด (Minimum)
และ ค่าสูงสุด (Maximum)
2) สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ Analysis of
Variance (ANOVA) เพื่อ ทดสอบความเป็ นอิ สระโดยแบ่ง ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการทดสอบสมมติฐาน
ออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้T-test เพือ่ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของตัวแปรอิสระที่มีจาํ นวน 2 กลุ่ม ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 F-test เพื่อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของตัวแปรอิ สระที่มีจาํ นวน
มากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่าส่วนใหญ่เป็ นส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จํานวน 310 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.50 มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี จํานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ
39.75 มีสถานภาพโสด จํานวน 269 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.25 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน
283 คน คิดเป็ นร้อยละ70.75 มีอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.75 มีระดับ
รายได้ (บาทต่อ เดื อ น) อยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จํานวน 122 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 30.40 มี
ความถี่ในการซื้อสินค้า เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.00 มียอดซื้อในแต่ละครั้ง
อยูร่ ะหว่าง 1,001-2,000 บาท จํานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ22.25
ส่ วนที่2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปั จจัยส่ วนประสมการทางตลาด พบว่าส่ วนใหญ่ รู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ มากที่สุด
คือ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางที่มีส่วนผสมช่วยในการลดเลือนริ้ วรอย อําพรางรู ขมุ ขน จํานวน 112 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 28.00 ราคาของผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งสํา อางเคาน์ เ ตอร์ แ บรนด์ส่ว นใหญ่ ตอบ ราคา
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์มีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณที่ได้รับ จํานวน
253 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.25 ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ส่วน
ใหญ่ตอบ สถานที่จดั จําหน่ ายมีสาขาจํานวนมาก จํานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 การส่ งสริ
มการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ส่ วนใหญ่ตอบ การลดราคาสิ นค้า เมื่อซื้อ
ครบตามยอดซื้ อที่กาํ หนด จํานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.75 ปั จจัยด้านบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ มากที่สุด คือ มีพนักงานคอยให้คาํ ปรึ กษาและ
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อธิ บายผลิ ตภัณฑ์ เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของลู กค้า จํานวน 238 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 59.50
ปั จจัยด้านกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ มากที่สุด คือ
เคาน์เตอร์เครื่ องสําอางมีการตกแต่งที่ให้ความรู ้สึกสบายๆ มีตวั อย่างสินค้าให้ทดลองได้ จํานวน 286
คน คิดเป็ นร้อยละ 71.50 ปั จจัยทางด้านกระบวนการบริ การที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์
เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ มากที่สุด คือ มีกระบวนการเปลี่ยนสินค้า ภายใน
7 วัน หากเกิดอาการแพ้ (มีใบรับรองแพทย์) จํานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.00
ส่ วนที่3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า และค่านิ ยม
พบว่าส่วนใหญ่ส่ิงที่ทาํ ให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์สินค้า ในการกลับมาซื้อสินค้าซํ้า ส่วนใหญ่ตอบ
ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์ แบรนด์ที่เลือกใช้ สามารถตอบโจทย์ต่อสภาพผิวหน้าของผูใ้ ช้
จํา นวน 228 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 57.00 ค่ า นิ ย มที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์มากที่สุด คือ การรี ววิ ของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงทําให้อยากซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์มากยิง่ ขึ้น จํานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.25
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งสํา อาง
เคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ ริ โภค ในกรุ งเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่มีการตัดสินใจเลือกใช้เนื่องจาก
ความน่ าเชื่ อ ถื อ ของแบรนด์ผลิ ตภัณฑ์เครื่ อ งสําอาง สู งที่สุดคิดเป็ น 4.34 คะแนน มี ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.60
5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1) สรุ ปผลการวิจยั
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่านัยสําคัญ สอดคล้องกัน
ไม่สอดคล้องกัน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
0.9991

อายุ
0.0000

สถานภาพ
0.0509

ระดับการศึกษา
0.8061

อาชีพ
0.0000

ระดับรายได้
0.0030

ความถี่ในการซื้อสินค้า
0.0083

ยอดซื้อในแต่ละครั้ง
0.0000
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่านัยสําคัญ สอดคล้องกัน
ไม่สอดคล้องกัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
0.0767

ราคา
0.0339

ช่องทางการจัดจําหน่าย
0.0545

การส่งเสริ มการตลาด
0.0084

บุคลากร
0.1126

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่านัยสําคัญ สอดคล้องกัน
ไม่สอดคล้องกัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยด้านกายภาพ
0.0039

ด้านกระบวนการบริ การ
0.1383

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่านัยสําคัญ สอดคล้องกัน
ไม่สอดคล้องกัน
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่นๆ
ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า
0.0132

ค่านิยม
0.0124

5.2) อภิปรายผล
การศึกษางานวิจยั เรื่ อ งปั จจัยที่มีอิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
เคาน์เตอร์ แบรนด์ ในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน ได้แนวความคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อ งมา
ประกอบการอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1.ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย อายุ
อาชีพ ระดับรายได้ ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า ยอดในการซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางในแต่ละครั้ง ที่
แตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งสํา อางเคาน์ เ ตอร์ แ บรนด์ ใน
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน โดย อายุ เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั จริ ยา
วรรณ ขาวสุ ด (2552) ศึกษาเรื่ อ ง พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสําอางของผูบ้ ริ โภคใน
ห้างสรรพสินค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี จากการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่ วน
บุคคลด้านอายุ มีความสัมพันธ์กบั ยีห่ ้อเครื่ องสําอางที่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อในห้างสรรพสิ นค้าฟิ วเจอร์
พาร์ค รังสิ ต จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาชี พ เป็ นไปตามสมมติฐาน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมใจ สมรู ป (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอางสมุนไพรของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการศึกษาพบว่า ปั จจัย
ส่ ว นบุ ค คลด้า นอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ร ะดับ ความสํา คัญ ของการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณฑ์
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เครื่ องสําอางสมุนไพรโดยรวมและรายได้แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ระดับ
รายได้ เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กอบแก้ว มะหะหมัด (2552) ศึกษาเรื่ อง
พฤติ ก รรมและปั จ จัย ในการตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งสํา อางสมุ น ไพรที่ เ ป็ นสิ น ค้า หนึ่ งตํา บล หนึ่ ง
ผลิ ตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค จากการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอางสมุนไพรที่เป็ นสิ นค้าหนึ่ งตําบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ความถี่ในการซื้ อสิ นค้ า เป็ นไปตามสมมติฐาน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ธิศา โสมะบุตร์ (2549) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตัด สิ น ใจซื้ อเครื่ อ งสํ า อางผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ ห้ า งสรรพสิ น ค้า ของผู ้ห ญิ ง วัย ทํา งานในเขต
กรุ ง เทพมหานคร จากการศึ ก ษาพบว่า ประชากรที่ มี ปั จ จัย ส่ ว นบุค คลด้า นอาชี พ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านเคาน์เตอร์หา้ งสรรพสินค้าด้านกลุ่มเครื่ องสําอาง ความถี่
ในการซื้ อเครื่ องสําอาง และจํานวนเงินที่ใช้ซ้ื อเครื่ องสําอางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ยอดซื้อในแต่ ละครั้ง เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุธิศา โสมะบุตร์ (2549)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อเครื่ องสํ า อางผ่ า นเคาน์ เ ตอร์
ห้างสรรพสิ นค้าของผูห้ ญิงวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ประชากรที่มี
ปั จจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่ องสําอางผ่าน
เคาน์เตอร์หา้ งสรรพสินค้าด้านจํานวนเงินที่ใช้ซ้ือเครื่ องสําอางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ประกอบไปด้วย ที่ประกอบด้วย ราคา การส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านกายภาพ ที่
แตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งสํา อางเคาน์ เ ตอร์ แ บรนด์ ใน
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน โดย ราคา เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เจษฎาทิพย์ เล่ ห์สิงห์ (2550) ศึกษาเรื่ อ ง พฤติกรรมการตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งสําอางกิ ฟ ฟารี น ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา มี ความสัมพันธ์กบั
ประเภทของเครื่ องสําอางผิวหน้าและผิวกายที่ตดั สินใจซื้อเครื่ องสําอางกิฟฟารี นของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การส่ งสริมการตลาด เป็ นไปตามสมมติฐาน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ รีพร มิลิวงศ์ (2553) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางสมุนไพรของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จากการศึกษา
พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์เ ครื่ อ งสําอาง
สมุนไพร คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Beta= .22) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัย
ด้ านกายภาพ เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐพร เติบไพบูลย์ (2557) ศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่ใช้เครื่ องสําอางที่มีส่วนผสมของกลู ตา้ ไธโอน
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จากการศึกษาพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั ความ
ไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่เครื่ องสําอางมีส่วนผสมของกลูตา้ ไธโอนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
3. ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า และค่านิยม ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน โดย
ปั จจัย อื่ นๆ ที่มีอิทธิ พ ลต่ อความภักดีต่อแบรนด์ สินค้ า เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ อริ ศรา เกิ ดขันหมาก และไกรชิ ต สุ ตะเมื อ ง (2556) ศึกษาเรื่ อ ง ความไว้วางใจของ
ผูใ้ ช้บริ การซื้ อ เครื่ อ งสําอางผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ต ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จาก
การศึกษาพบว่า ปั จจัยอื่ นๆ ที่ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์ (Brand Image) และ ความภักดีต่อตรา
สินค้า (Brand Loyalty) ทั้ง 2 ด้าน มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจของผูใ้ ช้บริ การซื้อเครื่ องสําอาง
ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ ต ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ค่ านิยม เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทรานิ ษฐ์ แซ่ ต้ งั (2553) ศึกษา
เรื่ องพฤติกรรมการซื้อเครื่ องสําอางของกลุ่มผูช้ ายเจ้าสําอางในเขต กรุ งเทพมหานคร จากการศึกษา
พบว่า ค่านิ ยมทางด้านทัศนคติมีอิทธิ พลต่อการคล้อยตามกลุ่ มอ้างอิงและการรับรู ้ถึงการควบคุม
พฤติกรรมการซื้อเครื่ องสําอางของกลุ่มผูช้ ายเจ้าสําอางในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ 0.05
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากการวิจัย
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ที่มุ่งศึกษาเรื่ องการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์
แบรนด์ ในกรุ งเทพมหานคร
1. จากผลการวิจัยด้ านปัจจัยส่ วนบุคคล ผูบ้ ริ หารผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์
ควรให้ความสําคัญกับความน่ าเชื่ อ ถื อ ของผลิ ตภัณฑ์เครื่ อ งสําอาง โดยการรักษามาตรฐานของ
ผลิ ตภัณฑ์ การบริ การการขาย ให้มีมาตรฐาน เพราะผูบ้ ริ โภคที่ให้ค วามสําคัญ ในการตัด สิ น ใจ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางมากที่สุด อันดับ 1 และ 2 คือช่วงอายุต่าํ กว่า 20 ปี และ ช่วงอายุ 31-40
ปี ซึ่ งทั้ง 2 ช่ วงอายุมีความสําคัญคือ ผูบ้ ริ โภคช่ วงอายุต่ าํ กว่า 20 ปี เป็ นช่ วงอายุเริ่ ม แรกที่เริ่ ม ใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง หากสามารถทําให้ผูบ้ ริ โภคช่วงอายุน้ ีตดั สิ นใจเลือกใช้ได้จะทําให้ได้ลูกค้า
เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม ส่ ว นผู ้บ ริ โ ภคช่ ว งอายุ 31-40 ปี เป็ นช่ ว งที่ ก ํา ลัง เริ่ ม เข้า สู่ ว ัย ที่ ส ภาพผิ ว หน้ า
เปลี่ ยนแปลงดังนั้นผลิ ตภัณฑ์เครื่ อ งสําอางเคาน์เตอร์ แบรนด์ ควรรักษาฐานลู กค้าเดิ มนี้ ไว้ และ
สามารถเพิ่มฐานลูกค้าใหม่โดยออกผลิตภัณฑืที่ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคในแต่ละ
ช่วงวัย
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2. จากผลการวิจัยด้ านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทางด้านราคา ผูบ้ ริ หารผลิตภัณฑ์
เครื่ อ งสํา อางเคาน์ เ ตอร์ แ บรนด์ ควรให้ค วามสํา คัญ กับ ราคาซึ่ งมี ผ ลในการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางของผูบ้ ริ โภค โดยราคาที่ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากที่สุด อันดับ 1 และ 2
คือ ผลิตภัณฑ์มีราคาสูงกว่าตามท้องตลาด เนื่องจากเป็ นเคาน์เตอร์แบรนด์ระดับ Premium และราคา
ผลิ ตภัณฑ์มีราคาที่เหมาะสมกับคุ ณภาพที่ไ ด้รับ โดยหากต้อ งการตั้งราคาสู งกว่าตามท้อ งตลาด
จะต้องทําให้ผลิตภัณฑ์เป็ นที่ยอมรับในวงกว้าง มีผลิตภัณฑ์ที่รับการรับรองจากสถาบันระดับโลก
เพื่อเพิม่ ความน่ าเชื่อถือของแบรนด์ และถ้าตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ ควรตั้งราคาให้
เหมาะสมทั้งคุ ณภาพและสามารถแข่งขันราคากับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งในตลาดได้ เพื่อ เพิ่มความ
น่ าสนใจในราคาให้แก่ผูบ้ ริ โภค ทางด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ หารผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
เคาน์เตอร์แบรนด์ ควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริ มการตลาด โดยการส่งเสริ มการตลาดที่ผบู ้ ริ โภค
ให้ค วามสํา คัญ มากที่สุ ด อัน ดับ 1 และ 2 คื อ 1. การโฆษณาผ่า นสื่ อ สิ่ ง พิมพ์ เช่ น หนัง สื อ พิม พ์
นิ ต ยสาร ซึ่ ง ควรเลื อ กสื่ อ สิ่ ง พิม พ์ที่ เ ป็ นไปในทิศ ทางเดี ย วกับ แบรนด์ และตรงตามกลุ่ มลู กค้า
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ 2. การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของสมมนาคุณ เป็ นการส่ งเสริ มการตลาดที่
นอกจากจะทําให้ยอดขายเพิม่ ขึ้นแล้ว ยังทําให้รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ เพราะการสะสมคะแนนทําให้
ผูบ้ ริ โภคต้องกลับมาซื้อสิ นค้าซํ้า โดยของสมมนาคุณจะต้องเป็ นของที่ควรค่าในการสะสมคะแนน
เพือ่ แลกรับ
3. จากผลการวิจัยด้ านปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ความภักดีต่อแบรนด์ สินค้ า และค่ านิยม ผูบ้ ริ หาร
ผลิ ตภัณฑ์เครื่ อ งสําอางเคาน์เตอร์ แบรนด์ ควรให้ความสําคัญ ความภักดี ต่อ แบรนด์สินค้า และ
ค่านิยมในปั จจุบนั โดยจะต้องรักษาความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ให้เกิดความไว้วางใจในการเลือกใช้
จะต้องโฆษณาโดยเน้นถึงชื่อเสี ยงของแบรนด์ที่มีมายาวนาน และใช้การรี วิวของบุคคลที่มีชื่อเสียง
ในช่วงเวลานั้นๆ ในการมารี วิวผลิตภัณฑ์เนื่ องจากปั จจุบนั ค่านิยมของการเชื่อการริ ววิ มีผลมากใน
การเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะทําให้
เข้าถึงปั จจัยการการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางของผูบ้ ริ โภค มีความชัดเจนมากขึ้น และ
ขยายขอบเขตของพื้นที่ในการวิจยั ออกไป ทําให้ผลการวิจยั ครอบคลุมมากและชัดเจนมากขึ้น
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค วิเคราะห์สาเหตุ
ในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ สามารถแข่งขัน และสร้างความได้เปรี ยบ
เหนือคู่แข่งขันได้ และสร้างยอดขายเพิม่ ขึ้น
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3. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่อยูใ่ นต่างจังหวัดและที่เป็ น
นักท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน หรื อ AEC เพื่อรองรับผูบ้ ริ โภคที่เป็ นนักท่องเที่ยว
ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและยังหมายถึงการทําตลาดต่างประเทศในอนาคต เป็ นสิ่งสําคัญ
ต่อการวางแผนกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อแว่ นตาร้ านแว่ นท็อปเจริญ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
Factors affecting consumers' decision to purchase eyeglasses at Topcharoen
optical shops in Bangkok Area
พัชริ นทร์ พระระฆัง1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ปั จ จัย อื่ น ๆ ได้แ ก่ ภาพลัก ษณ์ และความจงรั ก ภัก ดี และพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตาร้านแว่นท็อปเจริ ญ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ทํา
การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ
ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือหรื อเคยซื้อแว่นตาจากร้านแว่นท็อปเจริ ญ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บรวบรวมข้อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล (สถิ ติ
พรรณนา) คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่
ใช้ทดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้ งอิง) โดยใช้สถิติ One Way ANOVA ในการคํานวณหาค่า t-test และ
F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วง 31 – 40
ปี มีสถานภาพโสด มีระดับรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงาน
เอกชน มีความถี่ในการเลือกซื้อน้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ซื้อแว่นสายตา
จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ตดั สินใจเพราะมีสินค้าให้เลือกหลายยีห่ อ้ ด้านราคาให้ความสําคัญในเรื่ อ งของ
ความเหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด/ยีห่ อ้ ด้านสถานที่ ให้ความสําคัญในเรื่ องของจํานวนสาขาที่มีให้
เลือกจํานวนมาก ด้านการส่ งเสริ มการขาย ให้ความสําคัญกับการให้ส่วนลด 50% ด้านบุคคลกรให้
ความสําคัญกับพนักงานมี ความรู ้สามารถให้คาํ แนะนําได้ ด้านกายภาพ ให้ความสําคัญกับ การ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ด้านกระบวนการ ให้ความสําคัญกับการที่สามารถเลือกซื้อแว่นตาและ
รอรับสินค้าได้ทนั ที ช่องทางในการรับรู ้ข่าวสาร จากทางโทรทัศน์
อีกทั้งการศึกษายังพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ ส่วนใหญ่
จะให้ความสําคัญกับมาตรฐานของสิ นค้า ความจงรักภักดี ส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับการที่ทุก
ครั้งที่ตอ้ งการซื้อแว่นจะเลือกซื้อแว่นจากแว่นท็อปเจริ ญ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัย
1
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ส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ ระดับรายได้ ความถี่ในการซื้อแว่นตา ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ทางด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการขาย กระบวนการ และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความ
จงรั ก ภัก ดี ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ แว่ น ตาร้ า นแว่ น ท็ อ ปเจริ ญ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
คําสํ าคัญ : การตัดสินใจซื้อ, แว่นตา และท็อปเจริ ญ

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
ที่มีและความสํ าคัญของปัญหา
สําหรับธุรกิจแว่นตาในประเทศไทยปั จจุบนั การแข่งขันกันค่อนข้างสูง และมีการเติบโตต่อ
อย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าตลาดประมาณ 6,000-7,000 ล้านบาท ปั จจัยที่ส่งผลให้ตลาดธุรกิจแว่นตามีการ
เติบโต เช่น
พฤติกรรมการดําเนิ นชี วิตของประชาชนในปั จจุบนั ที่ก่อ ให้เกิ ดความเสี่ ยงที่ทาํ ให้เกิ ด
ปั ญ หาทางด้า นสายตา เช่ น การใช้โ ทรศัพ ท์มื อ ถื อ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การทํา งานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ทําให้ความต้องการซื้อแว่นตามีอตั ราสูงขึ้น
การเพิ่ม ขึ้นของประชากรผูส้ ู งอายุ ซึ่ งกลุ่ มผูส้ ู งอายุจะมีปัญหาทางด้านสายตา เช่ นการ
เสื่ อมลงของแก้วตา (lens) ก่อให้เกิดโรคต้อกระจกในผูส้ ู งอายุ แว่นตาจึงเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นในการใช้
ชีวติ ประจําวัน
อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น แสงแดดที่แรง ทําให้แว่นกันแดดเป็ นสิ่ งที่ประชาชนมีความต้องการ
ซื้ อเพื่อช่วยในการถนอมสายตา ประกอบกับ ในปั จจุบนั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค นิ ยมสิ นค้าแฟชัน่
ซึ่งแว่นกันแดด ก็จดั เป็ นสินค้าแฟชัน่ อีกประเภท
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาเรื่ อ งการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ แว่นตาร้านแว่นท็อ ปเจริ ญในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพือ่ ให้ร้านแว่นท็อปเจริ ญสามารถนําข้อมูลไปพัฒนาปั จจัยส่ วนบุคคล นําไปปรับ
กลยุทธทางการตลาด (7Ps) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากร ลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์
และการจงรักภักดี เพื่อ นําไปพัฒนาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดแลให้ตรงตามความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภค ของร้านแว่นท็อปเจริ ญ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อแว่นตาร้าน
แว่น ท็อปเจริ ญ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาความแต่งต่างของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือ กซื้ อ
แว่นตาร้านแว่นท็อปเจริ ญ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความจงรักภักดี ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตาร้านแว่นท็อปเจริ ญ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับรายได้

- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- ความถี่ในการเลือกซื้อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- พนักงาน
- ราคา
- ลักษณะทางกายภาพ
- สถานที่
- กระบวนการ
- การส่งเสริมการตลาด

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตา
ร้านแว่นท็อปเจริญ
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยอื่นๆ
- ภาพลักษณ์
- ความจงรักภักดี

สมมติฐานในการศึกษา
1.ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ ระดับรายได้ ระดับการศึกษา อาชี พ
ความถี่ในการเลือกซื้ อ วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้ อ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
แว่นตาที่ร้านแว่นท็อปเจริ ญ ในเขตกกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
2.ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย การ
ส่ งเสริ มการขาย บุคคลากร ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ ช่องทางในการรับรู ้ ที่ แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตาที่ร้านแว่นท็อปเจริ ญ ในเขตกกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
3.ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความจงรักภักดี ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัด สิ น ใจ
เลือกซื้อแว่นตาที่ร้านแว่นท็อปเจริ ญ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
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ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1.ผู ้ป ระกอบการร้ า นแว่ น ท็ อ ปเจริ ญ สามารถนํา ผลการวิจ ัย ด้า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี
ความสัม พันธ์กับการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ แว่น ตาร้า นแว่นท็อ ปเจริ ญ ในเขตกรุ ง เทพมหานครไป
ปรับปรุ ง พัฒนาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ผูป้ ระกอบการร้านแว่นท็อปเจริ ญสามารถนําผลการวิจยั นี้ไปเป็ นแนวทางในการวางแผน
ส่ วนประสมการตลาด เพื่อ สร้างความได้เปรี ยบทางธุ รกิจ ในด้านการเพิ่มจํานวนลูกค้าใหม่ที่จะ
ตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตาที่ร้านแว่นท็อปเจริ ญ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.ผูป้ ระกอบการร้านแว่นท็อปเจริ ญสามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆไปปรับปรุ งเพือ่
สร้างภาพลักษณ์ และรักษาฐานลูกค้าเดิมที่ซ้ือแว่นตาที่ร้านแว่นท็อปเจริ ญ
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดด้ านปัจจัยส่ วนบุคคล
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529,หน้ า 312-315) ได้กล่าวว่าลักษณะผูร้ ับสารที่วิเคราะห์ตาม
ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่ งแต่ ล ะบุ ค คลจะแตกต่ า งกัน ไป โดยมี ค วามแตกต่ า งทาง
ประชากรศาสตร์จะมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร ลักษณะประชากรศาสตร์ คือ
เพศ (Sex) มี งานวิจยั ที่พิสูจน์ว่า คุ ณลักษณะบางอย่างของเพศชายและเพศหญิงที่ต่างกัน
ส่ ง ผลให้ก ารสื่ อ สารของเพศชายและเพศหญิง แตกต่า งกัน เช่ น การวิจ ัย เกี่ ย วกับ ชมภาพยนตร์
โทรทัศน์ของเด็กวัยรุ่ น พบว่าเด็กวัยรุ่ นชายสนใจภาพยนตร์สงครามและจารกรรมมากที่สุด ส่วนเด็ก
วัยรุ่ นหญิงสนใจภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มากที่สุด แต่ก็มีงานวิจยั หลายชิ้นที่แสดงว่า ชายและหญิงมี
การสื่อสารและรับสื่อไม่ต่างกัน
อายุ (Age) การจะสอนผูท้ ี่มีอายุต่างกันให้เชื่อฟังหรื อเปลี่ยนทัศนะคติหรื อเปลี่ยนพฤติกรรม
นั้นมีความยากง่ายแตกต่างกัน ยิง่ มีอายุมากกว่าที่จะสอนให้เชื่อ ฟั ง ให้เปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ ยน
พฤติกรรมก็ยง่ิ ยากขึ้น การวิจยั โดย ซี .เมเบิล (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิ ส และดีเรฟ์ (I.L.Janis &
D.Rife. 1980) ได้ทาํ การวิจยั และให้ผลสรุ ปว่า การชักจูงจิตใจหรื อโน้มน้าวจิตใจของคนจะยากขึ้น
ตามอายุของคนที่เพิ่ม ขึ้น อายุยงั มี คามสัมพันธ์ของข่าวสาร และสื่ อ อี กด้วย เช่ นภาษาที่ใช้ในวัย
ต่างกัน ก็ยงั มีความต่างกัน โดยจะพบว่า ภาษาใหม่ ๆ แปลก ๆ จะพบในคนหนุ่มสาว สูงกว่าผูส้ ูงอายุ
เป็ นต้น
การศึกษา (Education) การศึกษาเป็ นตัวแปรที่สาํ คัญมากที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการ
สื่อสารของผูร้ ับสาร ดังงานวิจยั หลายชิ้นที่ช้ ีวา่ การศึกษาของผูร้ ับสารนั้นทําให้ผรู ้ ับสารมีพฤติกรรม
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การสื่ อสารต่างกันไป เช่น บุคคลที่มีการศึกษาสู ง จะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ และมัก
เปิ ดรับสื่อสิ่งพิมพ์มาก
แนวคิดด้ านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
อุไร ไปรฮู ยัน. (2555,หน้ า 5-6) ได้กล่าวไว้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) หมายถึ ง
องค์ประกอบในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งมี 7 ด้าน สามารถประยุกต์กบั ห้องสมุดได้ดงั นี้
1. ทรั พ ยากรสารสนเทศและบริ ก าร (Product/Service) คื อ ทรั พ ยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดที่จดั หามาเพือ่ บริ การให้แก่ผใู ้ ช้บริ การในรู ปแบบต่าง ๆ
2. สถานที่ให้บริ การและช่ อ งทางการบริ การ (Place) คือ การจัดการตกแต่งสถานที่และ
บรรยากาศให้สดชื่น รู ้สึกอบอุ่นเมื่อเขาใช้บริ การ สะดวกและทันสมัย มีการจัดสัดส่วนภายในอาคาร
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
3. ราคาและคุณค่าการบริ การ (Price) คือ การกําหนดค่าบริ การหรื อเป็ นคุณค่าที่เกิดจากการ
บริ การ เกิดขึ้นจากการจัดบริ การให้เหมาะสมกับความต้องการ ความสนใจเฉพาะราย เพือ่ นําส่งมอบ
การบริ การให้ผใู ้ ช้บริ การพึงพอใจสูงสุด
4. การส่ งเสริ มการใช้บริ การ (Promotion) คือ การสื่ อสารหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึ้นเพื่อ
บอกถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เพือ่ ให้มีการใช้บริ การต่าง ๆ ที่มีอยู่
5. บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ (People) คือ บุคลากรผูใ้ ห้บ ริ การ ซึ่ งมี อิ ทธิ พลต่อ การรั บ รู ้ ข อง
ผูร้ ับบริ การในด้านคุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศและบริ การที่ได้รับ
6. หลักฐานทางกายภาพ (Physical evidence) คือ สิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการให้บริ การเป็ น
องค์ประกอบที่จบั ต้องได้ต่าง ๆ ที่ทาํ หน้าที่ช่วยอํานวยความสะดวกหรื อสื่อสารบริ การนั้น ซึ่งจะทํา
ให้การบริ การได้มีการนําส่ง หรื อเป็ นสิ่งที่ผรู ้ ับบริ การค้นหาเพือ่ ช่วยแก้ปัญหาในการบริ การ เป็ นสิ่ ง
ที่เป็ นรู ปธรรมที่มองเห็นและรับรู ้ได้ รวมทั้งเป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงคุณภาพการบริ การ
7. กระบวนการ (Process) คือ ขั้นตอนหรื อกระบวนการให้บริ การ รวมทั้งวิธีการทํางานซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการสร้างและการนําเสนอบริ การให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
แนวคิดด้ านปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ภาพลักษณ์ และความจงรักภักดี
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ , ปริ ญ ลักษิตานนท์ , ศุภร เสรี รัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2549, หน้ า
337)ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ต่างๆ ขององค์กร (physical evidence) หมายถึง ส่วนประกอบขององค์กร
ที่ถูกค้าสามารถสัมผัสได้และเป็ นส่วนที่เพิม่ ความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การ
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
กนกาญจน์ จันทกาศ (2548) ได้กล่าวไว้ว่า การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง การกระทํากิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่ งที่เป็ นผลมาจากการพิจารณาไตร่ ตรองจากทางเลือกหลายๆ ทางด้วยเหตุผล โดยใช้
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ข้อมูลต่างๆ ตามความเป็ นจริ งของสภาวะการณ์ ในขณะนั้น ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพปั ญหาของ
ร้านจําหน่ ายโทรศัพท์เคลื่ อ นที่และข้อ มู ล ที่เกี่ ยวกับทางเลื อ กต่างๆ ในทุกด้านเพื่อ ประกอบการ
ตัดสินใจ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคล
พิษณุ นิลพราหมณ์ (2549) ศึกษาเรื่ องทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อ แว่นตาจากร้านแว่นท็อ ปเจริ ญ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่ มตัวอย่าง คือ
ผูใ้ ช้บริ การ เพศชาย และหญิงที่ซ้ือหรื อเคยซื้อแว่นตาจากร้านแว่นท็อปเจริ ญในเขตกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 420 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test และF-Test จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านเพศ การศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแว่นตาจากร้านแว่นท็
อปเจริ ญในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้านราคาแว่นตาที่ซ้ือ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ปั จจัยด้านอายุแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อแว่นตาจากร้านแว่น ท็อป
เจริ ญในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้านจํานวนปี ที่ใช้บริ การ และในด้านราคาแว่นตาที่ซ้ื อ ที่แตกต่าง
กันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.01 ปั จจัยด้านอาชี พแตกต่างกันมี ผลต่อ พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อแว่นตาจากร้านแว่นท็อปเจริ ญในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้านจํานวนปี ที่ใช้บริ การ ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และในด้านความถี่ในการซื้อ ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ปั จ จัย ด้า นรายได้ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกันมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ตัดสินใจซื้อแว่นตาจากร้านแว่นท็อปเจริ ญในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อ จํานวน
ปี ที่ใช้บริ การ และในด้านราคาแว่นตาที่ซ้ือ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
รั ตติยา ตรี ยะอรุ ณศิริ (2554) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการซื้ อแว่นตาของผูบ้ ริ โภคในจัง หวัด
ชลบุรี ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่ซ้ือหรื อเคยใช้แว่นตาในจังหวัดชลบุรี จํานวน 400 คน
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่ T-test จากการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริ มการตลาดต่างกัน
มีปัจจัยต่อพฤติกรรมการซื้อแว่นตาของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรีที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

299

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ภาพลักษณ์ และความจงรักภักดี
อุบลทิพย์ รัตนพงษ์ สถิตย์ (2549) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเลือกซื้อแว่นตา
กุ ช ชี่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร จํา นวน 400 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ,t-Test และF-Test จาก
การศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยด้านความจงรักภักดี ต่อตราสิ นค้าต่างกัน มีปัจจัยต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อแว่นตากุชชี่ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชาที่มีจาํ นวนนับไม่ได้ (Infinite population) คือ เป็ นประชากรที่ไม่
สามารถนับ หรื อ แสดงเป็ นตัว เลขได้อ ย่า งชัด เจน ซึ่ ง ประชากรเป้ า หมายในการวิจ ัย ครั้ งนี้ คือ
ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อแว่นตาจากร้านแว่นท็อปเจริ ญ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ตัวแทนผูบ้ ริ โภคที่เคยตัดสิ นใจซื้ อแว่นตาจากร้านท็อปเจริ ญ ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน
ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตด้านประชากร : การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มเป้ าหมาย คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อแว่นตาจากร้าน
แว่น
ท็อปเจริ ญ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เท่านั้น
2.ขอบเขตด้านเนื้อหา : การศึกษาในครั้งนี้เป็ นการศึกษาในเรื่ องของการตัดสินใจซื้อแว่นตา
จากร้านแว่นท็อปเจริ ญ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.ขอบเขตด้านระยะเวลา : การศึกษาในครั้งนี้ ได้ทาํ การรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถาม
และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผล และรายงาน โดยทําดําเนินการวิจยั ศึกษาตั้งแต่ 27 มีนาคม 2559
– 17 กรกฎาคม 2559
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ผูว้ ิจ ัย เลื อ กใช้ คื อ การสร้ า งแบบสอบถาม เพื่อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการวัดการ
ตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตาจากร้านท็อปเจริ ญ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.สถิ ติ เ ชิ ง บรรยายหรื อ สถิ ติ พ รรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ ใช้ ใ นการอธิ บ าย
คุ ณ ลัก ษณะของข้อ มู ล ประกอบด้ว ย ตัว แปรเชิ ง คุ ณ ภาพ (ความถี่ (Frequency),จํา นวนร้ อ ยละ
(Percentage)) และตัว แปรเชิ ง ปริ ม าณ (ค่ า เฉลี่ ย (Mean),ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation),ค่าตํ่าสุด (Maximum), ค่าสูงสุด (Minimum))
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2.สถิติอา้ งอิงหรื อสถิติเชิงอนุ มาน (Inferential statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
จึงจําเป็ นต้องทดสอบความมีนยั สําคัญทางสถิติของข้อมูลที่คาํ นวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั ใช้
ในการคํานวณทางสถิติที่ เรี ยกว่า Analysis of Variance (ANOVA)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จํานวน 273 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.25 อยูใ่ นช่วงอายุ 31-40 ปี จํานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.25 มี
สถานภาพโสด จํานวน 219 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.75 มีระดับรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จํานวน
124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31 มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 301 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.25
มีอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49 มีความถี่ในการเลือกซื้ อน้อยกว่า 1 ครั้ง
ต่อปี จํานวน 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 มีวตั ถุประสงค์เพื่อซื้ อแว่นสายตา จํานวน 181 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 45.25
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิ ตภัณฑ์ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ตัดสิ นใจเพราะมี สินค้าให้เลื อ กหลายยี่ห้อ
จํานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.25
ด้านราคา ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ องราคาเหมาะสมกับ
สินค้าแต่ละชนิด/ยีห่ อ้ จํานวน 197 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.25
ด้านสถานที่ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ องจํานวนสาขาที่มี
มาก จํานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50
ด้านการส่งเสริ มการขาย ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ องการให้
ส่วนลด 50% จํานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.75
ด้านบุคลากรผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับพนักงานที่มีความรู ้
สามารถ ให้คาํ แนะนําได้ จํานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.75
ด้านกายภาพ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์ทาง
สื่อต่างๆ จํานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37
ด้านกระบวนการ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ การที่สามารถ
เลือกซื้อแว่นตาและรอรับสินค้าได้ทนั ที จํานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.50
ด้านการรับรู ้ข่าวสาร ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่รับรู ้ข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์
จํานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 57
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความจงรักภักดี
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ด้านภาพลักษณ์ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ มัน่ ใจในมาตรฐานของสินค้า จํานวน
199 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.75
ด้านความจงรักภักดี ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อแว่นจากร้านแว่นท็อป
เจริ ญ ทุกครั้งที่มีความต้องการซื้อแว่นตา จํานวน 312 คน คิดเป็ นร้อยละ 78
ส่ วนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ แว่ น ตาจากร้ า นท็ อ ปเจริ ญ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการได้รับส่ วนลดหรื อ
โปรโมชัน่ ซื้อ 1 แถม 14.09 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบ
สอดคล้ องกับ
ไม่ สอดคล้ องกับ
ค่านัยสํ าคัญ
สมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
0.4528

อายุ
0.2273

สถานภาพ
0.0137

ระดับรายได้
0.0203

ระดับการศึกษา
0.3551

อาชีพ
0.3240

ความถี่ในการซื้อ
0.0019

วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการ 0.3215

ซื้อ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
0.0132

ราคา
0.0405

สถานที่
0.0000

การส่งเสริ มการขาย 0.0216

บุคคลากร
0.3217

ลักษณะทางกายภาพ 0.8016

กระบวนการ
0.0030
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ช่องทางในการรับรู ้
0.5230

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ภาพลักษณ์ และความจงรักภักดี
ภาพลักษณ์
0.4968

ความจงรักภักดี
0.0076

5.2 อภิปรายผล
การศึกษางานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อแว่นตาจากร้านท็อปเจริ ญ
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ได้นํา แนวความคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งมาประกอบการอภิ ป ราย
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1.ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน จากกการวิจยั พบว่า ลักษณะปั จจัยส่วนบุคคล : สถานภาพ
ระดับรายได้ ความถี่ในการซื้อ ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการการตัดสิ นใจเลือกซื้ อแว่นตา
จากร้านท็อปเจริ ญ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน ซึ่งมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ สถานภาพ
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของกอบชัย ปาศะบุตร (2554) ศึกษาเรื่ องการเลือกใช้เลนส์แว่นตาและการ
รับรู ้ในนวัตกรรมเลนส์ แว่นตาของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
คุณลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้ อ เลนส์
แว่นตาของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันด้านประเภทและชนิดเลนส์แว่นตา ประกอบด้วย อายุ ค่า Sig.
มี ค่ า เท่ า กับ 0.000 ระดับ ความ สัม พัน ธ์ป านกลาง สถานภาพ ค่ า Sig. มี ค่ า เท่ า กับ 0.005 ระดับ
ความสัมพันธ์ต่าํ อาชีพ ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.027 ระดับความสัมพันธ์ต่าํ ตําแหน่ งงาน ค่า Sig. มีค่า
เท่ากับ0 .008 ระดับความสัมพันธ์ต่าํ และรายได้ ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ระดับความสัมพันธ์ปาน
กลาง สรุ ปได้ว่าปั จจัยส่ วนบุคคล อายุ สถานภาพ อาชีพ ตําแหน่ ง และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้ อเลนส์แว่นตาด้านประเภทและชนิดเลนส์แว่นตาที่แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ระดับรายได้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อุบลทิพย์ รั ตนพงษ์ สถิตย์
(2549) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเลือกซื้ อแว่นตากุชชี่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้ อแว่นตา กุชชี่ โดยรวม มีค่า Prob. (p) เท่ากับ
0.000 ซึ่ งน้อ ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (HO) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่อ เดื อ น แตกต่างกันมี พฤติกรรมการเลื อ กซื้ อ แว่นตา ”กุชชี่ ”
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้ านความถี่ในการซื้ อ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ พิษณุ นิลพราหมณ์ (2549) ทําการศึกษาความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อแว่นตาจากร้านแว่นท็อปเจริ ญในเขตกรุ งเทพมหานคร ความถี่ในการซื้ อ 5 ปี ที่ผ่านมา
(ครั้ง) กับความพึงพอใจโดยรวมต่อร้านแว่นท็อปเจริ ญ มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) โดยยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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พึงพอใจโดยรวม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแว่นตาในด้านความถี่ในการซื้อใน 5
ปี ที่ผา่ นมา (ครั้ง) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) ที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาด : ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการขาย และกระบวนการ ที่
แตกต่ า งกัน เท่ า นั้ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ แว่ น ตาจากร้ า นท็ อ ปเจริ ญ ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ต่ า งกัน ซึ่ ง มี ผ ลงานวิจ ัย ที่ ส อดคล้อ งกัน ดัง นี้ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของ รั ตติยา ตรี ยะอรุ ณศิริ (2554) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการซื้ อแว่นตาของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดชลบุรี พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมและรายด้าน มี
ความสัมพันธ์กบั จํานวนแว่นตาที่ใช้งานในปั จจุบนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ด้ านราคา
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พัณธิตรา แก้ วมา (2556) ศึกษาเรื่ องพฤติการณ์เลือกซื้ อแว่นตาของ
ผู ้บ ริ โ ภคในเขตบางรั ก กรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า พบว่ า ปั จ จัย ด้า นราคามี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้ อแว่นตาของผูบ้ ริ โภคในเขตบางรัก กรุ งเทพหมานคร ใน
เรื่ องยีห่ ้อที่เลือกซื้ อและสถานที่ที่ตดั สิ นใจซื้ อ ทั้งนี้ เนื่ องจากค่า significance ที่ได้จากการทดสอบมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย สอดคล้องกับผลการ วิจยั ของ จิตบุณย์ จันทพันธ์
(2558) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อแว่นตาที่
ร้านแว่นตาในศูนย์การค้าเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ อ แว่นตาด้าน
ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้ อ คือ อุปกรณ์ที่ใช้กบั แว่นตา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ด้ านส่ งเสริ มการขาย สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พิษณุ นิลพราหมณ์ (2549) ทําการศึกษา
ความพึง พอใจโดยรวม และพฤติ กรรมการตัด สิ น ใจซื้ อ แว่นตาจากร้ านแว่น ท็อ ปเจริ ญ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า มี การบริ การซ่ อ มแซมแว่นตาฟรี ตลอดอายุ
การใช้งาน กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ แว่นตาในด้านจํานวนปี ที่ใช้บริ การ มีค่าProbability (p)
เท่ากับ .012 ซึ่ งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ทัศนคติดา้ นการบริ การในข้อมีการบริ การซ่อมแซมแว่นตาฟรี ตลอดอายุการใช้งาน มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแว่นตาในด้านจํานวนปี ที่ใช้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .05 ด้ านกระบวนการ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นรั ส นั นท์ วัชระมณีกุล (2558)
ศึกษาเรื่ อ งส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ การตัดสิ น ใจของผูบ้ ริ โ ภคในการใช้บ ริ การร้ า น
แว่น ตาในภาคตะวัน ตกของประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า ส่ ว นประสมทาง
การตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้านแว่นตาในภาคตะวันตก
ของประเทศไทย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย / สถานที่ ด้านการส่ งเสริ ม
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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การขาย ด้านการนําเสนอทางกายภาพ และด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้านแว่นตาในภาคตะวันตกของประเทศไทย ด้านการตัดสินใจซื้อ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig.= 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,0.00 และ0.00 ตามลําดับ)
3.ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ภาพลักษณ์ และความจงรักภักดี ที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่า ความ
จงรักภักดี ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตาจากร้านท็อปเจริ ญ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน ซึ่ งมี ผลงานวิจยั ที่สอดคล้อ งกัน ดังนี้ ความจงรั กภักดี สอดคล้อ งกัน
ผลการวิจยั ของ อุบลทิพย์ รัตนพงษ์ สถิต (2549) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้ อแว่นตากุชชี่ ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านความ
ภักดีต่อตราสินค้าแว่นตา”กุชชี่” โดยรวม กับ พฤติกรรมการเลือกซื้อแว่นตา ”กุชชี่” มีค่า Sig.(2tailed) เท่ า กับ 0.000 ซึ่ ง น้อ ยกว่า 0.01 นั่น คื อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความคิดเห็ นด้านความภักดี ต่อตราสิ นค้าแว่นตา”กุชชี่ ” โดยรวม มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้ อ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาพบว่า
ครั้งต่อไปที่จะซื้ อแว่นตาจะซื้ อแว่นตา”กุชชี่” (ซื้ อแน่ นอ –ไม่ซ้ื อแน่ นอน) กับพฤติกรรมการเลือก
ซื้อมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ0.000ซึ่งน้อยกว่า 0.01
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
ข้ อแสนอแนะที่ได้ รับจากการวิจัย
1.ด้านปั จจัยส่วนบุคคล
ผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญกับมาตรฐานทางด้านสิ นค้า เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อแว่นตา
จากร้านแว่นท็อปเจริ ญ และควรมีการจูงใจ เพศชาย ที่มีช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มี
ระดับรายได้ 40,001 – 50,000 บาท การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มี อ าชี พเป็ นพนักงานเอกชน มี
ความถี่ ในการเลือกซื้ อน้อยกว่า 1 ครั้งต่อ ปี มี วตั ถุ ประสงค์ในการเลือกซื้ อเพื่อซื้ อแว่นตากันแดด
เพราะเป็ นช่วงที่มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด เป็ นอันดับ โดยควรจัดโปรโมชัน่ เพื่อ ดึงดู ด ให้
ผูบ้ ริ โภคเข้ามาซื้อแว่นตาจากร้านแว่นท็อปเจริ ญเพิม่ มากขึ้น
2.ด้านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ผูบ้ ริ หาร ควรรักษามาตรฐานสินค้า และราคาที่เป็ นมาตรฐานเท่ากันทุกสาขา ผูบ้ ริ โภคเลือก
ซื้อเพราะได้ส่วนลด 50% ส่วนการรับรู ้ข่าวสารผูบ้ ริ โภครับรู ้ข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ ที่มีคะแนน
มากที่สุด จึงควรสร้างมาตรฐานของสิ นค้าและบริ การ เพื่อสร้างความมัน่ ใจในคุณภาพของสินค้า
และเกิดความประทับใจ เพือ่ ให้ผบู ้ ริ โภคที่เคยมาซื้อสินค้าจากร้านแว่นท็อปเจริ ญ มีการบอกต่อ เพือ่
เพิ่ม ยอดขายสิ นค้า และเพื่อ เป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และสําหรับด้านบุคลากร
ผูบ้ ริ โภคมัน่ ใจในพนักงานที่มีความรู ้สามารถให้คาํ แนะนําในการเลือกซื้อได้ ดังนั้น ควรจะให้มีการ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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อบรมพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึ งให้บริ การกับลูกค้าเฉพาะช่ วงเวลาที่ลูกค้ามีความต้องการ
ความช่วยเหลือ ให้อิสระในการเลือกซื้ อสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภคไม่คอยเดินตามผูบ้ ริ โภคตลอดเวลา ซึ่ ง
อาจเป็ นการสร้างความไม่พอใจให้ผบู ้ ริ โภค
3.จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ ความจงรักภักดี
ผูบ้ ริ ห ารควรรั ก ษามาตรฐานของสิ น ค้าและบริ การ เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภค เพือ่ เป็ นการรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดิม หากผูบ้ ริ โภคพึงพอใจก็จะทําให้เกิดการบอกต่อ
ซึ่งเป็ นการเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่โดยไม่ตอ้ งเน้นการโฆษณาเป็ นหลัก
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1.ควรจัดทําการวิจยั ให้มีการพัฒนาสิ นค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกในการ
เลือกซื้อสินค้า จัดให้มีสินค้าที่เกี่ยวกับตาครอบคลุม เช่น มีแว่นตา และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2.วิจยั การให้บริ การโดยการเพิม่ ประเภทของการให้บริ การ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
เข้ามาใช้บริ การสามารถใช้บริ การได้ครอบคลุม เช่น จัดให้มีแพทย์ที่มีความเชี่ ยวชาญด้านสายตา
เพือ่ ให้บริ การตรวจวัดสายตา รวมถึงให้คาํ ปรึ กษาหากพบว่าผูบ้ ริ โภคมีปัญหาด้านสายตา
3.วิจยั ครั้งต่อไปควรวิจยั เกี่ ยวกับการ เปิ ดเป็ นคลินิคเพื่อ รักษาผูบ้ ริ โภคที่ตรวจพบว่ามี ปัญหาด้าน
สายตา
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การตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่ อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Decision Making of Master Degree in Faculty of Business Administration at
Ramkhamhaeng University
ถิรมา หิ รัญญามน1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของข้อมูลทางประชากรศาสตร์
ปั จจัยทางส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ อาทิเช่น ค่านิ ยมและภาพลักษณ์ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อ กศึกษาต่อ ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูว้ ิจยั ทําการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ
กลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล (สถิ ติ
พรรณนา) คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด และค่าสู งสุด ส่ วน
สถิติที่ใช้ทดสอบสมติฐาน (สถิติอา้ งอิง) คือ โดยใช้สถิติ One Way Anova ในการคํานวณหาค่า t-test
และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยูใ่ นช่วง 26-40 ปี
มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน สถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือน 35,001 – 55,000 บาท เหตุผลที่เลือก
ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย รามคํา แหงมากที่ สุ ด โดยนั ก ศึ ก ษาให้
ความสัม พันธ์กับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ก็คือ หลักสู ตรการศึก ษาที่
หลากหลาย ในด้านราคา ส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสู ตรมี ความ
เหมาะสม ในด้านสถานที่ สถานที่ที่การศึกษามีความสะดวกในการเดินทาง ในด้านส่วนประสมทาง
การตลาด มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง คณาอาจารย์ที่สอนต้องมีความรู ้
ความสามารถ ซึ่ งสภาพแวดล้อมโดยรอบของสถาบันการศึกษามีภูมิทศั น์ที่สวยงาม และมีการรับ
สมัค รที่ ง่ า ยไม่ ยุ่ง ยาก การตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ปริ ญ ญาโท สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิท ยาลัย
รามคําแหง ปั จจัยที่มีผลอย่างมีนยั สําคัญได้แก่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านหลักสูตร ราคา
ค่าใช้จ่าย สถานทีก่ ารศึกษา การส่งเสริ มการตลาด บุคลากร กายภาพ กระบวนการ ปั จจัยอื่นๆได้แก่
ภาพลักษณ์
คําสํ าคัญ : การตัดสินใจเลือก ,ปริ ญญาโท , บริ หารธุรกิจและมหาวิทยาลัยรามคําแหง
1
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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

การศึกษาถือเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการพัฒนาคนหรื อทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศ กล่าว
ได้ว่าองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดในการจัดระเบียบสังคม คือ “ความรู ้” ซึ่ งประเทศใดที่ประชากร
ได้รับการศึกษามาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งหลายประเทศได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาและได้ใช้
การศึกษาเป็ นนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ
ปั จจุบนั ได้มีผูส้ นใจศึกษาต่อปริ ญญาโทจํานวนมากขึ้น เพราะมีการเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ถึ งการศึกษาการศึกษาในระดับอุ ดมศึกษาเป็ นเสมื อ นแหล่ งความรู ้ที่จะเสริ มความก้าวหน้าทาง
วิ ช าการ ลัก ษณะการทํา งานหลายอย่า งในประเทศไทยขึ้ นอยู่กับ ปริ ญ ญา ไม่ ไ ด้ข้ ึ นอยู่กับ
ประสบการณ์และความรู ้ความสามารถเพียงอย่างเดียว คนที่มีปริ ญญาสูงเท่านั้นที่จะสามารถเลื่อน
ไปสู่ตาํ แหน่งที่สูง ๆ บางตําแหน่งได้ ทําให้การแข่งขันค่อนข้างสูง การได้พฒั นาตัวเองก็เป็ นส่วน
หนึ่งที่จะสามารถนําให้กา้ วไปสู่ความสําเร็จในหน้าที่การงานได้
จากสภาวการณ์ดงั กล่าว จึงเป็ นมูลเหตุและแรงจูงใจให้ผศู ้ ึกษาสนใจที่จะศึกษาการตัดสิ นใจ
เลือกศึกษาต่อ ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาว่ามี
องค์ป ระกอบอะไรบ้า งที่ ใ ช้ใ นการตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ปริ ญ ญาโท สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยข้อมูลที่ได้ จะเป็ นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา ในการนําผลการวิจยั
นี้ ไปวางแผนจัดการการศึกษาและพัฒนาด้านการบริ การเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผูท้ ี่
ศึกษาต่อในอนาคต
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2) เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยทางส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจ
เลือกศึกษาต่อปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3) เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่น ๆ ภาพลักษณ์และค่านิยมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
1.ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- รายได้ต่อเดือน
- อายุ
- อาชีพ
- สถานภาพ
2. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- หลักสู ตรการศึกษา
- ราคาค่าใช้จ่าย
- สถานที่การศึกษา
- ส่ งเสริ มทางการตลาด
- บุคลากร
- กายภาพ
- กระบวนการ
3. ปัจจัยอื่นๆ
- ค่านิยม
- ภาพลักษณ์

ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อ
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สมมุติฐานการศึกษา
1. ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่ ป ระกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพ รายได้ต่ อ เดื อนที่
แตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่จดั จําหน่ าย ส่ งเสริ ม
การตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกศึกษาต่อปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกต่างกัน
ปั จจัยอื่นๆเช่น ภาพลักษณ์ และค่านิ ยม ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริ ญญา
โท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกต่างกัน
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั
1) สถาบันการศึกษาสามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กบั
การการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไป
เป็ นแนวทางการปรับปรุ ง การให้บริ การการศึกษาของสาขาบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ได้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มผูศ้ ึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) สถาบันการศึกษาสามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดใช้เป็ นข้อมูล
นํ า ไปปรั บ ปรุ งกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดของหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท คณะบริ หารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในด้านการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต
3) สถาบันการศึกษาสามารถนําผลการวิจยั นี้ ดา้ นภาพลักษณ์และค่านิยมที่มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไปเป็ น
แนวทางการปรับเพือ่ สร้างภาพลักษณ์และค่านิยมที่ดีต่อสถาบันการศึกษา
2.ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ (Demographic)
ธงชัย สันติ( 2517, หน้า 27) กล่ าวว่า การศึกษาทางประชากรศาสตร์ จะช่ วยอธิ บายให้
ทราบถึงพฤติกรรมในการซื้อ โดยคุณลักษณะของประชากร เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพการงาน
และฐานะการสมรส ล้วนแต่เป็ นสิ่งกําหนดชนิดและคุณภาพของตลาด
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2547, หน้า 81 – 83) กล่ าวไว้ว่าธุ รกิ จจะต้อ งตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ส่ วนประสมการตลาดทั้ง 7 ประการ เป็ นมุมมองของธุรกิจที่ให้บริ การ การที่จะ
บริ หารการตลาดของธุรกิจให้ประสบความสําเร็ จนั้นจะต้องพิจารณาถึงส่ วนประสบทางการตลาด
ในมุมมองของลูกค้าด้วย ดังต่อไปนี้
1. คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ
2. ต้นทุน
3. ความสะดวก
4. การติดต่อสื่ อสาร
5. การดูแลเอาใจใส่
6. ความสําเร็ จในการตอบสนองความต้องการ
7. ความสบาย
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยมภาพลักษณ์
ธงชัย สันติวงษ์ (2517,หน้า 49 ) กล่าวว่า ค่านิ ยม ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั จจัยประกอบทาง
วัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางแรงจูงใจและพฤติกรรมการบริ โภค
3.ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจ ัย ครั้ ง นี้ เป็ นประชากรที่ มีจ าํ นวนนับ ได้ กล่ า วคื อ เป็ นประชากรที่
สามารถนับ หรื อ แสดงเป็ นตัว เลขได้อ ย่า งชัด เจน ซึ่ ง ประชากรเป้ า หมายในการวิจ ัย ครั้ งนี้ คือ
นักศึกษาที่ศึกษาต่อปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ตัวแทนนักศึกษาที่ศึกษาต่อปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 400 คน
3.2 ขอบเขตของการวิจัย
1) ขอบเขตด้านประชากร : การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ กลุ่มนักศึกษาที่ศึกษา
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 400 คนเท่านั้น
2) ขอบเขตของเนื้ อหา :การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในเรื่ องข้อมูลทางประชากรศาสตร์
ปั จจัยทางส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆ
3) ขอบเขตด้ า นระยะเวลา : การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ ท ํา การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จาก
แบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผล และรายงาน โดยทําดําเนินการวิจยั ศึกษา
ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2559 –17 กรกฎาคม 2559
4) ขอบเขตของสถานที่ที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ผูว้ ิจยั เลื อ กใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่สําหรับศึกษา
แนวโน้มการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง และนํา
ผลมาวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักศึกษา
3.4 สถิติการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิ ติ เ ชิ ง บรรยายหรื อสถิ ติ พ รรณนา(Descriptive Statistics) เพื่ อ ใช้ ใ นการอธิ บ าย
คุ ณลักษณะของข้อ มู ล ประกอบด้วย ตัวแปรเชิ งคุ ณ ภาพ (ความถี่ (Frequency) , จํานวนร้อ ยละ
(Percentage)) และตัว แปรเชิ ง ปริ ม าณ (ค่ า เฉลี่ ย (Mean),ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation),ค่าตํ่าสุด (Maximum),ค่าสูงสุด(Minimum))
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2.สถิติอา้ งอิง (Inferential statistics) เพือ่ ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน จึงจําเป็ นต้องทดสอบ
ความมีนยั สําคัญทางสถิติของข้อมูลที่คาํ นวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั ใช้วิธีในการคํานวณทาง
สถิติที่เรี ยกว่า Analysis of Variance (Anova)
4.ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่เ ป็ นเพศหญิง จํา นวน 257 คนคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 64.25 อายุ
ในช่วงระหว่าง 26-40 ปี จํานวน 248 คน คิดเป็ นร้อยละ 62 อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน
185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.25 สถานภาพโสด จํานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.75 รายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 35,001 – 55,000 บาท จํานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.50
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องของหลักสู ตร
การศึกษาที่หลากหลาย จํานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.75
ด้านราคา ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องค่าใช้จ่ายตลอด
หลักสูตรมีความเหมาะสม จํานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ45.50
ด้านสถานที่ ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องความสะดวกใน
การเดินทาง จํานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50
ด้ า นการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ จ ะให้ ค วามสํ า คัญ ในเรื่ องการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จํานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ52.50
ด้า นบุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ จ ะให้ ค วามสํา คัญ ในเรื่ อ งคณะอาจารย์ที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ จํานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.75
ด้านกายภาพ นักศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องสถาบันมีสิ่งแวดล้อมและภูมิทศั น์
ที่สวยงาม จํานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.25
ด้านกระบวนการ นักศึกษาส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ อ งวิธีการรับสมัครที่ง่ายไม่
ยุง่ ยาก จํานวน 214 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.50
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยอื่นๆ อาทิเช่ น ค่านิยมและภาพลักษณ์
ด้านค่านิ ยม นักศึกษาส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องเพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถ
แนวคิดวิธี เพือ่ นําไปประยุกต์การทํางาน มากที่สุด จํานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49
ด้านภาพลักษณ์ นักศึกษาส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องความสําเร็ จด้านอาชีพ การ
งาน และวิชาชีพของบัณฑิต จํานวน 275 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.75
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ส่ ว นที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล การตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ปริ ญ ญาโท สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายตรงกับ
ความต้องการมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจมหาวิทยาลัย
รามคําแหงมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.7275 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.46
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5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่านัยสํ าคัญ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
0.1745
อายุ
0.4529
อาชีพ
0.9346
สถานภาพ
0.7605
รายได้ต่อเดือน
0.2852
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
0.0060
ราคา
0.0000
สถานที่
0.0000
การส่งเสริ มทางการตลาด
0.0392
บุคลากร
0.0055
กายภาพ
0.0001
กระบวนการ
0.0000
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่นๆอาทิ ค่านิยม และภาพลักษณ์
ค่านิยม
0.2560
ภาพลักษณ์
0.0004

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
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ไม่ สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

5.2

อภิปรายผล
การศึ ก ษางานวิ จ ัย เรื่ อ งการตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ปริ ญ ญาโท สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้นาํ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1. ปั จ จัย ด้ า นประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกั น จากการวิ จ ัย พบว่ า ลั ก ษณะปั จจัย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ : ที่แตกต่างกัน ไม่ มีอิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ น ใจเลื อ กศึกษาต่อ ปริ ญญาโท สาขา
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ แ ตกต่ า งกัน จากการวิจ ัย พบว่า ปั จ จัย ทางหลัก สู ต ร
การศึกษา ปั จจัยทางราคาค่าใช้จ่าย ปั จจัยสถานที่การศึกษา ปั จจัยการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัย
บุคลากร และ ปั จจัยกระบวนการ ที่แตกต่างกัน มี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กศึกษาต่อ สาขา
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง และสอดคล้องกับงานวิจยั ดังนี้ ปัจจัยหลักสู ตรการศึกษา :
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของปวิณ พงษ์โอภาส สมพร พวงเพ็ชร์ และ รัชชนก สวนสี ดา (2555)
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลตอการตัดสนใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอน
ปลายอําเภอเมืองจังหวัดลพบุรี จํานวน 375 คน ผลจากการศึกษานี้ พบว่า การเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อ เมื่อจําแนกตามหลักสู ตรการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยราคาค่ าใช้ จ่าย : สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของศศิวิมล แสนเมือง (2554)
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ของนักเรี ยนที่มี ผลการ
เรี ยนดี ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ที่ 6 ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสู งสุ ดในสายคณิ ตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ของโรงเรี ยนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัด
ชัย ภู มิ จํา นวน 497 คน จากการศึ ก ษานี้ พบว่า ปั จ จัย ด้า นค่ า เล่ า เรี ย นมี ค วามสํา คัญ ต่ อ การเลื อ ก
มหาวิทยาลัยในระดับ หมายถึง ในการเลือกมหาวิทยาลัย นักเรี ยนมีการคํานึ งถึ งปั จจัยด้านค่า เล่ า
เรี ยน ซึ่ งหากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ มีค่าใช้จ่ายในการเรี ยนสู ง ค่าเทอมแพง มีทุนการศึกษาสนับสนุน
หรื อไม่ นักเรี ยนก็จะพิจารณาอย่างมาก เพราะครอบครัวของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างแต่ละครอบครัวมี
ความสามารถในการสนับสนุ นด้านการเงินแตกต่างกัน ปั จจัย สถานที่การศึ กษา : สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ ปวิณ พงษ์โอภาส สมพร พวงเพ็ชร์ และ รัชชนก สวนสีดา (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ที่มี ผลตอการตัดสนใจเลือ กศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายอําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี จํานวน 375 จากการศึกษานี้พบว่า การเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อ เมื่อจําแนกตามหลักสูตรการศึกษาแตกต่างกันและเมื่อจําแนกตามสถานที่พกั อาศัยแตกต่าง
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กันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .001แสดงให้เห็ นว่าสถานที่ต้ งั และการเดิ นทางเป็ นปั จจัยที่
นํามาพิจารณาในการเลือกสถานศึกษา ปัจจัยการส่ งเสริ มการตลาด : สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
ปรี ยานุช อินเทวา (2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทใน
ต่างประเทศ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผูม้ าติดต่อใช้บริ การแนะแนวศึกษาต่อ ต่างประเทศใน
ระดับปริ ญญาโท จํานวน 400 ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยการสื่ อ สารทางการตลาดแบบ
บูรณาการส่วนใหญ่ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญา โทในต่างประเทศ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยบุคลากร : สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ นงเยาว์ นุ ชนา
รถ(2555) ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย จู ง ใจในการเลื อ กศึ ก ษาสาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวัย ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุ สิต ศึกษาจากกลุ่ มตัวอย่า งคือ นักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี สาขาวิช า
การศึกษาปฐมวัย ปี ที่1 ปี การศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํานวน220 คน จากการศึกษา
ครั้งนี้ พบว่า พบว่า นักศึกษาที่เลือกศึกษา ต่อสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุ สิตเนื่ อ งจากคิดว่าคณาจารย์มีความรู ้ ความสามารถ และความ เชี่ ยวชาญทางการศึกษาปฐมวัย
รวมถึง ปัจจัยกายภาพ : ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ รัชตนันท์ หมัน่ มานะ (2557) ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ศึกษาจาก
กลุ่ ม ตัวอย่างคือ นักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 3 ขึ้นไปของมหาวิทยาลัย
กรุ งเทพทั้ง 2 วิทยาเขต จํานวน 400 คน จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ วน
ใหญ่ ยกเว้น ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง กายภาพ และทุกปั จจัยอื่นๆมีความสัมพันธ์กบั
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ปัจจัยกระบวนการ :สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ เครื อวัลย์ ช่องลมกรด (2555) ศึกษา
เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช พัทลุง ตรัง กระบี่ สุราษฏร์ธานี ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในปี การศึกษา 2552 จํานวน 397 คน จากการศึกษาพบว่าปั จจัยด้าน
กระบวนการ ผลการทดสอบค่าไคสแควร์มีนยั สําคัญทางสถิติ ( = 55.36, df = 6, P = .000 ) แสดง
ว่า มีระบบการติดตามดูแลนักเรี ยน กับการตัดสิ นใจเลือกมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ.001
3. ปั จจัยอื่ นๆ เช่ น ค่านิ ยม และภาพลักษณ์ จากการวิจยั พบว่า ภาพลักษณ์ ที่แตกต่างกัน มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหงต่างกัน
ซึ่ งมี งานวิจยั ที่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพิศิษฐ์ หิ รัญกิ จ (2555)
ศึกษาเรื่ อง ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยรามคําแหงในทัศนะของนักศึกษา ประชาชน และ สมาชิกสภา
องค์การบริ หารส่วนท้องถิ่น ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ประชาชน
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และสมาชิกสภาองค์การ บริ หารส่ วนท้อ งถิ่ น จํานวน 2,560 คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนะต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.3 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัย
จากผลการวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่ องการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่วนบุคล
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตควรให้ความสําคัญกับการบริ การที่ทาํ ให้นกั ศึกษามีความ
พึง พอใจมากขึ้ น และควรมี ก ารจู ง ใจเพศชายและเพศหญิ ง ให้เ ข้า มาศึ ก ษามากกว่า นี้ ควรให้
ความสํา คัญ ต่ อ นัก ศึ ก ษาที่ มี ช่ ว งอายุต่ าํ กว่า 25 ปี และ อายุ 41-60 ปี เพราะมี ช่ ว งคะแนนการ
ตัดสิ นใจมากที่สุด เป็ นอันดับ 1 และ2 โดยอธิการบดี ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับทั้ง สอง
กลุ่มนี้ เพื่อดึงดูดให้เลือกศึกษาต่อปริ ญญาโท เช่นกิจกรรมประชาสัมพันธ์พิเศษสําหรับนักศึกษา
ปริ ญญาตรี และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามบริ ษทั ชั้นนําต่างๆ เพื่อดึงดูดให้นักศึกษาสนใจศึกษา
ต่อปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจํานวนมาก
จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตควรทําการค้นคว้าความต้องการการของตลาดแรงงาน
เพื่อพัฒนาหลักสู ตรให้มีความหลากหลายตรงกับความต้อ งการของนักศึกษา และควรปฏิรูปการ
เรี ยนการสอนโดยดึงสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่ วม เพื่อเป็ นตัวชี้วดั คุณภาพและความสําเร็ จ
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษามากยิง่ ขึ้น ควรจัดทุนการศึกษาระหว่างการศึกษา
สนับสนุ นนักศึกษาที่เรี ยนดี ที่มีรายได้น้อ ย และมีการผ่อนชําระค่าเล่าเรี ยนเพื่อเป็ นทางเลือ กหนึ่ ง
ของนักศึกษา สร้างวิทยาเขตใหม่ ของมหาวิท ยาลัย รามคําแหงตั้งอยู่ในสถานที่ที่มี การเดิ น ทาง
สะดวก หรื อมีการจัดซื้ อ จัดจ้าง หรื อติดต่อกับรถประจําทางเอกชน เพื่อจัดทํา Shutter Bus เพื่อรับส่ง นักศึกษา มีการปรับปรุ งเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย ประชาสัมพันธ์ภายในตาม
บริ ษัท ต่ า งๆ และเพิ่ ม ช่ อ งทางประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ มี ค วามหลากหลายมากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น ทาง
สถานี โทรทัศน์ มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถเข้ามาร่ วมงานภายในมหาวิทยาลัย
รามคําแหงให้มีจาํ นวนเพียงพอ และฝึ กอบรมให้คณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาในด้าน
ต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา มี การจัดเตรี ยมห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการให้ทนั สมัยและมี
จํานวนมากพอเพื่อรองรับจํานวนนักศึกษา และรักษาความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยทั้งห้องเรี ยน
ห้องอาหาร และห้องนํ้า ให้มีความสะอาด มีการบริ หารงานเกี่ยวกับกระบวนการในการรับสมัคร
ของนักศึกษาให้มีข้นั ตอนที่ง่ายและสะดวกมากยิง่ ขึ้น ทั้งการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครทาง
ส่วนกลาง และรับสมัครทางภูมิภาคเพือ่ ที่จะได้ตรงความต้องการของนักศึกษาให้มากยิง่ ขึ้น
จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิยม และภาพลักษณ์
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หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างสมํ่าเสมอและมีการเชิ ญ
ศิษย์เก่าที่มีความสําเร็ จในวิชาชีพมาบรรยายภายในมหาวิทยาลัย เพือ่ ตอกยํ้าให้นกั ศึกษามองเห็ นถึง
ภาพลักษณ์ถึงความสําเร็จด้านอาชีพการงาน
5.3.1 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
จากผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะอธิกานบดีให้ความสําคัญกับหลายๆปั จจัย โดยเฉพาะ
ปั จจัยที่ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากเป็ นพิเศษ ทั้งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและ
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เนื่ องจากทุกปั จจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อ
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
5.3.2ข้ อเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เนื่ อ งจากมหาวิทยาลัย รามคํา แหงมี จาํ นวนนักศึก ษาปริ ญญาโท สาขา
บริ หารธุรกิจเป็ นจํานวนมาก
2. ในการวิ จ ัย ครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมในการศึ ก ษาต่ อ ปริ ญ ญาโท สาขา
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อเป็ นแนวทางของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการกําหนด
กลยุทธการรองรับนักศึกษา เพือ่ ให้นกั ศึกษาเกิดความพึงพอใจ
3. ในการวิจยั ครั้งต่อ ไปควรศึกษาปั จ จัย ด้านการพัฒนาคุ ณภาพของสถาบันที่มี ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อเป็ นแนวทางของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในการปรับปรุ งคุณภาพ เพือ่ ให้นกั ศึกษาเกิดความพึงพอใจ
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ความพึงพอใจของการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่ าน Mobile Application
ในกรุงเทพมหานคร
Satisfaction of Mobile Banking Transactions Application in Bangkok
ณัฐสิ นี อักษร1

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

บทคัดย่ อ

การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จจัย ด้า นลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของการ
ทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application ในกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ทําการสุ่มตัวอย่างแบบ
ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอนโดยวิธีแบบตามสะดวก ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ประชากรที่
ธุ ร กรรมทางธนาคารผ่ า น Mobile Application ในกรุ งเทพมหานคร จํา นวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ขอ้ มู ล (สถิ ติ
พรรณนา) คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด และค่าสู งสุด ส่ วน
สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้ งอิง) คือ โดยใช้สถิติ One Way ANOVA ในการคํานวณค่า ttest และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เ ป็ นเพศหญิง มี ช่ ว งอายุ 30 – 39 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ ยต่อ เดือน
15,000 – 30,000 บาท ธนาคารที่ใช้บริ การได้แก่ธนาคารกสิ กรไทย และความถี่ในการใช้บริ การ
ทางธนาคารต่อเดือน เดือนละ1 – 5 ครั้ง จากการศึกษายังพบว่าประชากรส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ
กับส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจได้แก่ มีความปลอดภัยของ
ข้อ มู ล ทางการเงิ น ในการทํา ธุ ร กรรมทางธนาคารผ่ า น Mobile Application ด้ า นราคาอัต รา
ค่าธรรมเนี ยมธนาคารที่มีผลต่อความพึงพอใจได้แก่ การคิดอัตราค่าธรรมเนี ยมธนาคารในการทํา
ธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ได้แก่ มีความปลอดภัยในการดาวน์โหลด Mobile Application ด้านการส่งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจได้แก่ มี การจัดการส่ งเสริ มการขายการในรู ปแบบต่าง ๆ ในการใช้บริ การการทํา
ธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application ด้านบุคลากรที่มีผลต่อความพึงพอใจได้แก่ มีระบบ
Call Center ในการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํารวมถึงตอบคําถามเกี่ยวกับการใช้งาน ด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจได้แก่ ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคารและ
ทําธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และด้านกระบวนการที่มีผลต่อความพึงพอใจได้แก่ มีขอ้ ความ
1
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แจ้ง เตื อ นในการทําธุ ร กรรมทางธนาคารผ่า น Mobile Application และแจ้ง เตื อ นข่า วสารต่ าง ๆ
ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ภาพลักษณ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจได้แก่ ธนาคารพาณิ ชย์ช้ นั นําที่มีเทคโนโลยี
ทันสมัย และความไว้วางใจที่มี ผลต่อ ความพึงพอใจได้แก่ มีความไว้วางใจในระบบรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารทางด้านข้อมูลและการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application ด้วย
มาตรฐานสากลที่มีความปลอดภัยสูง โดยปั จจัยที่มีระดับนัยสําคัญได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
คําสํ าคัญ : 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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปี 2558 นับเป็ นก้าวสําคัญแห่ งการเปลี่ยนแปลงและการปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทนั กับ
“ยุคของโลกดิจิตอล” เนื่องจากการคิดค้นนวัตกรรมเครื่ องมือ รู ปแบบช่องทางการสื่ อสาร วิธีการ
เข้าถึ งแบรนด์ ตลอดจนเนื้ อ หาที่ดึงดู ดให้ผูบ้ ริ โภคสนใจและติดตามกลายเป็ นเรื่ อ งที่ทาํ ได้ง่ า ย
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
จากรายงานของสมาคมโฆษณาดิจติ อล (ประเทศไทย) พบว่า จํานวนผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตผ่าน
สมาร์ ท โฟนและจํา นวนผู ้ใ ช้ โ ซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ค เพิ่ ม ขึ้ นมากเมื่ อ เปรี ยบเที ย บกับ ก่ อ นหน้ า นี้
เช่นเดียวกับยอดผูใ้ ช้งานโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยในช่วงไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 โดยพบว่า
จากจํานวนประชากรของประเทศไทย (Population) 67.9 ล้านคน มีผใู ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ
(Mobile Internet Users) จํานวน 44.6 ล้านคน ขณะที่ ไอดีซี ซึ่งเป็ นบริ ษทั วิจยั ตลาดด้านเทคโนโลยี
รายใหญ่ของโลกกล่าวถึงตลาดสมาร์ทโฟนของไทยว่าใหญ่เป็ นอันดับ 2 ในภูมิภาคอาเซียน
แนวโน้มการชําระเงินโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile payments) ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมี ศกั ยภาพที่จะพัฒนาให้เป็ นช่ อ งทางอันมี บ ทบาทสําคัญต่อ ระบบการชํา ระเงิน ในอนาคต
อย่างไรก็ดี ปั จจัยหลักที่มีผลต่อการใช้บริ การการชําระเงินโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่ คือ ความเชื่อมัน่
ของผูบ้ ริ โภคต่อความมัน่ คงปลอดภัยในการใช้งานและความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริ การ เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ โภคซึ่ งขาดความเชื่อมัน่ จะหลีกเลี่ ยงการใช้บริ การการชําระเงินโดยอุ ปกรณ์ เคลื่อนที่ อีกทั้ง
บริ การการชําระเงินโดยช่ อ งทางอุ ปกรณ์ เคลื่ อนที่มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ งมี ความ
ซับซ้อน ทําให้เกิดความเสี่ยงในรู ปแบบใหม่และเพิม่ โอกาสที่อาจจะเกิดความเสียหายแก่ผบู ้ ริ โภค
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) จึงเห็นควรให้มีแนวนโยบาย เรื่ อง การเสริ มสร้างความ
เชื่ อ มั่นการชําระเงินโดยอุ ปกรณ์ เคลื่ อ นที่ (Guiding Principles for Trusted Mobile Payments) ขึ้น
เพื่อให้ผใู ้ ห้บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ซ่ ึงมีการให้บริ การโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile
Payment Service Providers) ใช้เป็ นแนวทางถือปฏิบตั ิเพื่อ สร้างมาตรฐานที่ดีในการให้บริ การการ
ชําระเงินโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีแนวนโยบายเป็ นองค์ประกอบหนึ่งในการยกระดับมาตรฐาน
การให้บริ การเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจและใช้ช่องทางการชําระเงินโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิม่
มากขึ้น ซึ่ งจะช่วยสนับสนุ นให้การทําธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ทาํ ได้สะดวก รวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น ((ร่ าง) แนวนโยบาย เรื่ อง การเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ การชําระเงินโดยอุปกรณ์
เคลื่อนที่, ธนาคารแห่งประเทศไทย, 7 มกราคม 2559)
โลกยุคดิจติ อลทําให้การใช้ชีวติ ของผูค้ นในสังคมง่ายและสะดวกมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่การ
ทําธุ รกรรมทางการเงิน ที่ในปั จจุบนั นอกจากมีอินเทอร์ เน็ ตแบงก์กิ้งที่ช่วยอํานวยความสะดวก
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ให้กบั ลูกค้าธนาคารแล้ว โมบายแบงก์ก้ิง หรื อบริ การธนาคารทางโทรศัพท์มือถือก็เป็ นที่นิยมเพิม่
มากขึ้นสําหรับคนไทย หลังจากโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนได้รับความนิ ยมอย่างมากและการ
ให้บริ การเครื อข่าย 3จี และ 4จี เริ่ มขยายพื้นที่ไปยังทัว่ ประเทศ ส่ งผลให้คนไทยสามารถเข้าถึ ง
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมากยิง่ ขึ้น (ธุรกรรมการเงินง่ายแค่ปลายนิ้วคลิก, เดลินิวส์ หมวดไอ
ที, 20 มกราคม 2558)
ดังนั้นธนาคารต่าง ๆ จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การการทําธุรกรรม
ทางธนาคารผ่าน Mobile Application ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีการใช้
Smart Phone และ Internet กันอย่างแพร่ หลายในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพือ่ ตอบสนองต่อความ
ต้องการตามไลฟ์ สไตล์ในโลกยุคดิจิตอลและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น ผูศ้ ึกษาจึงเกิดความ
สนใจที่จะศึกษาถึ งความพึง พอใจของการทํา ธุ รกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application ใน
กรุ งเทพมหานคร เพื่อกําหนดและนํากลยุทธ์มาใช้ปรับปรุ งการให้บริ การของธนาคารผ่าน Mobile
Application ให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันเพือ่ รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่ง
ผลการวิจยั ที่ได้น้ นั จะสามารถทราบถึงปั จจัยที่ลูกค้าพึงพอใจของการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน
Mobile Application ที่แตกต่างกันทางด้านประชากรศาสตร์ ส่ วนประสมทางการตลาดและปั จ จัย
อื่ น ๆ เพื่อ ให้ผูบ้ ริ หารของธนาคารนําไปตัดสิ นใจเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์
ตลอดจนปรับปรุ งรู ปแบบการให้บริ การการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application ให้
เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อให้บริ การได้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม
และเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่ให้กบั ทางธนาคาร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของการทํา
ธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application ในกรุ งเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของการทํา
ธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application ในกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่ น ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของการทําธุ รกรรมทาง
ธนาคารผ่าน Mobile Application ในกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.ระดับการศึกษา
5.อาชีพ
6.รายได้
7.ธนาคารที่ใช้บริ การ
8.ความถี่ในการใช้บริ การทางธนาคารต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1.ผลิตภัณฑ์
2.ราคาอัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร
3.ช่องทางการจัดจําหน่าย
4.การส่งเสริ มการตลาด
5.บุคลากร
6.สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
7.กระบวนการ
ปัจจัยอื่น ๆ
1.ภาพลักษณ์
2.ความไว้วางใจ

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจของการทํา
ธุรกรรมทางธนาคารผ่าน
Mobile Application ใน
กรุ งเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย
1.ลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ ธนาคารที่ใช้บริ การ ความถี่ในการใช้บริ การทางธนาคารต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
พึงพอใจของการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application ต่างกัน
2.ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาอัตราค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านสิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการที่แตกต่างกันมีผลต่อ ความพึงพอใจของการทําธุ รกรรมทาง
ธนาคารผ่าน Mobile Application ต่างกัน
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3.ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ภาพลักษณ์และความไว้วางใจที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของ
การทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application ต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ธนาคารพาณิ ชย์ต่าง ๆ สามารถนําผลการวิจยั ที่มีผลต่อความพึงพอใจของการทําธุรกรรม
ทางธนาคารผ่าน Mobile Application ในกรุ งเทพมหานครไปประยุกต์ใช้เพือ่ กําหนดและนํากลยุทธ์
มาใช้ปรับปรุ งการให้บริ การของธนาคารผ่าน Mobile Application ให้มีประสิ ทธิภาพและสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งขันเพือ่ รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
2. ผูบ้ ริ ห ารของธนาคารนําไปตัดสิ นใจเปลี่ ย นแปลงกลยุทธ์ใ นการนําเสนอผลิ ตภัณฑ์
ตลอดจนปรับปรุ งรู ปแบบการให้บริ การการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application ให้
เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อให้บริ การได้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม
และเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่ให้กบั ทางธนาคาร
3. ผูใ้ ช้บริ การ Mobile Application เพื่อตอบสนองต่อความต้องการตามไลฟ์ สไตล์ในโลก
ยุค ดิ จิ ต อลสามารถทํา ธุ ร กรรมทางธนาคารผ่า น Mobile Application ได้อ ย่า งปลอดภัย มี ค วาม
สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการทําธุรกรรมทางธนาคารและรวมถึงสิทธิและประโยชน์อื่น ๆ
จากการที่ธนาคารต่างแข่งขันกันเสนอบริ การที่ดีที่สุด
2.ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์รวมถึงอายุ เพศ วงจรชีวติ ของครอบครัว การศึกษา รายได้เป็ น
ต้น ลักษณะดังกล่ าวมี ความสําคัญต่อนักการตลาด เพราะเกี่ ยวพันกับอุ ปสงค์ (Demand) ในตัว
สิ นค้าทั้งหลาย ซึ่ งลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่สําคัญดังนี้
1) อายุ 2) เพศ 3)วงจรชี วิต
ครอบครัว 4) การศึกษาและรายได้ (อดุลย์จาตุรงคกุล 2549, หน้า 38-39)
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
การกําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการทางการตลาด(marketing mix) ของสิ นค้านั้น โดย
พื้นฐานจะมี 4 ตัวได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด แต่
ส่ วนประสมทางการตลาดของตลาดบริ การจะมีความแตกต่างจากส่ วนประสมทางการตลาดของ
สิ น ค้า ทัว่ ไป กล่ า วคื อ จะต้อ งมรการเน้น ถึ ง พนัก งาน กระบวนการในการให้บ ริ ก าร และ
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่ งทั้งสามส่ วนประสมเป็ นปั จจัยหลักในการส่ งมอบบริ การ ดังนั้นส่ วน
ประสมทางการตลาดจึงประกอบด้วย 7Ps (ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ, 2547, หน้า 18)
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3.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Maslow เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุ ษย์เป็ นจํานวนมาก สามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้มของ
บุคคลในการค้นหาเป้ าหมายที่จะทําให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนาและได้รับ
สิ่ งที่มี ความหมายต่อตนเอง เป็ นความจริ งที่จะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็ นหัวใจของ
ทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็ น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (wanting animal)
และเป็ นการยากที่ม นุ ษ ย์จ ะไปถึ งขั้น ของความพึง พอใจอย่างสมบูร ณ์ ในทฤษฎี ล ําดับ ขั้น ความ
ต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อ บุคคลได้รับความพึง
พอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรี ยกร้องความพึงพอใจอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็ นคุณลักษณะของมนุษย์
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความต้องการจะได้รับสิ่ง ๆ อยูเ่ สมอ
Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์น้ นั ติดตัวมาแต่กาํ เนิดและความปรารถนาเหล่านี้
จะเรี ย งลํา ดับ ขั้น ของความปรารถนาตั้ง แต่ ข้ ัน แรกไปสู่ ค วามปรารถนาสู ง ขึ้ น ไปเป็ นลํา ดับ
(NovaBizz, 2550, มาสโลว์, ค้นเมื่อ18 เมษายน 2559, จาก
http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Maslow_Theories.htm)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
1. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของการทํา
ธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application
สิ ริสุดา รอดทอง (2556) ศึกษาเรื่ อง ความตั้งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่
ของผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กลุ่มสมาร์ทโฟน ศึกษาจาก ทดสอบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล
ที่มีผลต่อความตั้งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจในการดาวน์
โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ ที่ไม่ต่างกัน
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของการทํา
ธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application
ธนัชพร จินดามณี โรจน์ (2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประเภทของแอพพลิเคชัน่ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟน ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในกรุ งเทพมหานคร ศึกษา
จาก ศึกษาถึ งอิ ทธิ พลของส่ วนประสมทางการตลาด ที่มี ผลต่อ ประเภทของแอพพลิ เคชั่น ผล
การศึกษาพบว่า ในด้านส่ วนประสมทางการตลาด มีเพียงคุณค่าผูบ้ ริ โภค ต้นทุนผูบ้ ริ โภค และ
ความสะดวกสบายที่มีผลต่อประเภทของแอพพลิเคชัน่
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3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ของธนาคารและความไว้วางใจที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application
นราทิพย์ ณ ระนอง (2557) ศึกษาเรื่ อง การเปิ ดรับข่าวสาร การรับรู ้ความเสี่ยง และความ
ตั้งใจใช้ธนาคารผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือของผูบ้ ริ โภค ศึกษาจากการใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูท้ ี่มีอายุต้งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่มีบญั ชีธนาคารเป็ นของ
ตนเอง และเป็ นผูท้ ี่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจํานวนทั้งสิ้ น 400 คน ข้อมูลที่ได้นาํ มาวิเคราะห์
ทางสถิติโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหู คุณ ผลการศึกษา
พบว่าการรับรู ้ความเสี่ยงของผูบ้ ริ โภคด้านความปลอดภัยเป็ นความเสี่ยงด้านที่ส่งผลกระทบต่อความ
ตั้งใจใช้บริ การธนาคารผ่านโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
3.ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ธุรกรรมทางธนาคาร
ผ่าน Mobile Application ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน
ขอบเขตของการวิจัย
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มประชากรการที่ทาํ ธุรกรรม
ทางธนาคารผ่าน Mobile Application ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน
2.ขอบเขตเนื้ อ หาที่ศึกษาในครั้งนี้ ศึกษาเกี่ ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ ว น
ประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่น ๆ
3.ระยะเวลาการศึกษาครั้งนี้เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2559
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล สํ า หรั บ การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) สํารวจปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile
Application ในกรุ ง เทพมหานคร ที่ ผูว้ ิจ ัย สร้ า งขึ้ น จากการศึ ก ษา ข้อ มู ล ตาราง และงานวิจ ัย ที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน
สถิติวิเคราะห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป Analysis ToolPak ใน Microsoft
Excel เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของการทําธุรกรรมทาธนาคาร
ผ่าน Mobile Application ในกรุ งเทพมหานครดังนี้
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1. ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ข องผูต้ อบแบบสอบถามใช้ส ถิ ติเ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) เพือ่ ใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูล ทําการวิเคราะห์โดยใช้
1.1ค่าร้อยละ (Percentage)
1.2ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.3ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Derivative)
2. การทดสอบสมมุ ติ ฐ าน ผู ้วิ จ ัย ได้ใ ช้ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) แบ่ ง ข้อ มู ล
ออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 ใช้ T-Test : Two-Sample Assuming Equal Variances เพือ่ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัว
แปร 2 กลุ่ม
2.2 ใช้ F-Test จาก Anova :Single Factor เพือ่ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวแปรที่มากกว่า 2
กลุ่ม
4.ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คนได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์
พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 255 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 63.75 ช่ วงอายุ 30 – 39 ปี
จํานวน 258 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.50 สถานภาพโสดจํานวน 278 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.50 ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี จาํ นวน 341 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.25 อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนจํานวน 263
คน คิดเป็ นร้อยละ 65.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาทจํานวน 320 คน คิดเป็ นร้อยละ
80.00 ธนาคารที่ใช้บริ การได้แก่ ธนาคารกสิ กรไทยจํานวน 102 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 25.50 และ
ความถี่ในการใช้บริ การทางธนาคารต่อ เดือน เดือนละ 1 – 5 ครั้งจํานวน 236 คน คิดเป็ นร้อ ยละ
59.00
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านด้านผลิตภัณฑ์ ผลจากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจได้แก่ มี ความ
ปลอดภัยของข้อมูลทางการเงินในการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application จํานวน 195
คน คิดเป็ นร้อยละ 48.75
ด้านราคาอัตราค่าธรรมเนี ยมธนาคาร ผลจากการศึกษาพบว่าปั จจัยทีม่ ีผลต่อความพึงพอใจ
ได้แก่ การคิดอัตราค่าธรรมเนี ยมธนาคารในการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application
จํานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.25
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ผลจากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจได้แก่ มี
ความปลอดภัยในการดาวน์โหลด Mobile Application จํานวน 197 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.25
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ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผลจากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจได้แก่ มี
การจัดการส่ งเสริ มการขายการในรู ปแบบต่าง ๆ ในการใช้บริ การการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน
Mobile Application จํานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.25
ด้านบุคลากร ผลจากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อ ความพึงพอใจได้แก่ มี ระบบ Call
Center ในการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํารวมถึงตอบคําถามเกี่ยวกับการใช้งาน จํานวน 184 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 46.00
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ผลจากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจได้แก่
ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคารและทําธุ รกรรมผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร
จํานวน 191คน คิดเป็ นร้อยละ 47.75
ด้านกระบวนการ ผลจากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจได้แก่ มีขอ้ ความ
แจ้ง เตื อ นในการทําธุ ร กรรมทางธนาคารผ่า น Mobile Application และแจ้ง เตื อ นข่า วสารต่ าง ๆ
จํานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.50
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ
ภาพลักษณ์ ของธนาคาร ผลจากการศึกษาพบว่าปั จ จัยที่มี ผลต่อ ความพึง พอใจได้แก่ ธนาคาร
พาณิ ชย์ช้ นั นําที่มีเทคโนโลยีทนั สมัย จํานวน 267 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.75
ความไว้วางใจ ผลจากการศึกษาพบว่าปั จจัยทีม่ ีผลต่อความพึงพอใจได้แก่ มีความไว้วางใจ
ในระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคารทางด้านข้อ มู ล และการทําธุ รกรรมทางธนาคารผ่า น
Mobile Application ด้วยมาตรฐานสากลที่มีความปลอดภัยสู ง จํานวน 211 คน คิดเป็ นร้อ ยละ
52.75
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application ใน
กรุ งเทพมหานคร
จา ก ก า รสํ า รวจพบ ว่ า ผู ้ ท ํ า ธุ รก รรม ท า งธน า ค า รผ่ า น Mobile Application ใน
กรุ งเทพมหานครมีความพึงพอใจในด้านฟรี ค่าธรรมเนี ยมในการดาวน์โหลดติดตั้งและการใช้งาน
และการคิดอัตราค่าธรรมเนียมธนาคารในการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application มาก
ที่สุดคือ 5.45 คะแนน และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านพนักงานมีความรู ้ ให้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือ
และมี Call Center ในการให้บริ การ คิดเป็ น 4.31 คะแนน
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5.ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน

ค่านัยสํ าคัญ

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
0.6041
อายุ
0.2451
สถานภาพ
0.2966
ระดับการศึกษา
0.0838
อาชีพ
0.2604
รายได้
0.1780
ธนาคารที่ใช้บริ การ
0.2606
ความถี่ ใ นการใช้บ ริ ก ารทางธนาคารต่ อ
เดือน
0.1881
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
0.5247
ราคาอัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร
0.2057
ช่องทางการจัดจําหน่าย
0.3561
การส่งเสริ มการตลาด
0.2086
บุคลากร
0.3082
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
0.0481
กระบวนการ
0.4052
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่น ๆ
ภาพลักษณ์
0.5060
ความไว้วางใจ
0.4052

ไม่ สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
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อภิปรายผล
การศึ ก ษางานวิ จ ัย เรื่ อ งความพึ ง พอใจของการทํา ธุ ร กรรมทางธนาคารผ่ า น Mobile
Application ในกรุ งเทพมหานครได้นาํ แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปราย
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1.ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ : เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ธนาคารที่ใช้บริ การ ความถี่ในการใช้บริ การทาง
ธนาคารต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile
Application ต่างกัน ซึ่ งมี งานวิจยั ที่สอดคล้อ งกันกับผลการวิจยั ของ สิ ริสุดา รอดทอง (2556)
ศึกษาเรื่ อ ง ความตั้งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิ เคชั่นของผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลื่ อ นที่ ก ลุ่ ม
สมาร์ทโฟน ศึกษาจาก ทดสอบความแตกต่างของปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ ีผลต่อความตั้งใจในการดาวน์
โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ที่แตกต่างกันมี ผลต่อ ความตั้งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิ เคชัน่ ที่ไม่
ต่างกัน
2.ส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่าส่ วนประสมทางการตลาด :
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของการทําธุ รกรรมทางธนาคาร
ผ่าน Mobile Application ต่างกัน ซึ่ งมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกันกับผลการวิจยั ของ แพรวดี ณ นคร
(2555) ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์และประสิ ทธิผลของแบรนด์แอพพลิเคชัน่ ในธุ รกิ จบริ การ ศึกษาจาก
จากกลุ่ ม ตัว อย่า งซึ่ ง เป็ นผูท้ ี่ ใ ช้แ อพพลิ เ คชั่น ขององค์ก รธุ ร กิ จ บริ ก ารผ่า นสมาร์ ท โฟนในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 412 คน ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์ของการสร้างแบรนด์แอพพลิเคชัน่ ต้อง
วางวัตถุประสงค์ให้ชดั เจน ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค แอพพลิเคชัน่ ที่สร้างขึ้นต้องอํานวย
ความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ใช้งานง่าย ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง สร้างเป็ นช่องทางการใช้บริ การ
และการส่งเสริ มการขาย มีส่วนของบัตรสมาชิกให้แก่ผูบ้ ริ โภค มีบริ การระบุตาํ แหน่งและสถานที่
และสามารถทํางานได้ภายใต้ขอ้ จํากัดของเครื อข่ายเทคโนโลยีความเร็วสูง
3.ปั จจัยอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่าปั จจัยอื่น ๆ : ภาพลักษณ์และความไว้วางใจที่
แตกต่างกันไม่ มีผลต่อ ความพึง พอใจของการทํา ธุ รกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application
ต่างกัน ซึ่ งมีงานวิจยั ที่สอดคล้อ งกันกับผลการวิจยั ของ อํานาจ เขมะบุลกุล (2558) ศึกษาเรื่ อ ง
แนวทางการดําเนิ นกลยุทธ์ทางการตลาดของธนาคารพาณิ ชย์ไทยตามความคาดหวังของผูส้ นในใช้
บริ การในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาจาก การใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างในเขตนครเวียงจันทน์จาํ นวน 447 ตัวอย่าง โดยการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย วิเคราะห์โดยใช้
สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการวิเคราะห์เส้นทาง ผล
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การศึกษาพบว่า ในส่วนของความคาดหวัง ในความไว้วางใจนั้น พบว่าผูส้ นใจใช้บริ การไม่ไ ด้ให้
ความสําคัญในเรื่ องความไว้วางใจมากเท่าที่ควร
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1.ลักษณะประชากรศาสตร์กลุ่มที่มีการทําธุรกรรมทางการธนาคารผ่าน Mobile Application
ได้แก่ช่วงอายุ 30 – 39 ปี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท
ความถี่ในการทางธนาคารต่อเดือน เดือนละ 1 – 5 ครั้ง ทางธนาคารสามารถขยายฐานกลุ่มลู กค้า
กลุ่มที่มีช่วงอายุ 40 – 49 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาทและ 50,001 บาทขึ้นไป ที่มี
ความถี่ในการทําธุรกรรมทางธนาคารต่อเดือนตั้งแต่ 6 – 10 ครั้งและมากกว่าเดือนละ 10 ครั้ง
2.ด้านผลิตภัณฑ์ มีความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงินในการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน
Mobile Application ยังมีประชากรบางกลุ่มที่ยงั ไม่ใช้บริ การการทําธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile
Application เนื่ องจากยังไม่เชื่อมัน่ ในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ว่าจะมีความปลอดภัยต่อข้อมูล
ทางการเงิน หากทางธนาคารทําให้คนกลุ่มนี้ เชื่อมัน่ ในตัวผลิตภัณฑ์ว่ามีความปลอดภัยของข้อมูล
ทางการเงินในการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application ก็จะขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น
และควรมีการพัฒนา Application ให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
3.ด้านบุคลากร มีระบบ Call Center ในการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํารวมถึงตอบคําถามเกี่ ยวกับ
การใช้งาน เนื่องจาก Mobile Application ยังเป็ นเรื่ องใหม่สาํ หรับยุคนี้ ประชากรบางกลุ่มที่ยงั ไม่มี
ความรู ้ในการใช้งานจึงจําเป็ นต้องมี ระบบ Call Center เพื่อให้คาํ ปรึ กษาแนะนํารวมถึงตอบคําถาม
เพือ่ อํานวยความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น
4.ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคาร
และทําธุ รกรรมผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร โดยเป็ นปั จจัยที่มีระดับนัยสําคัญของผูท้ ี่ทาํ ธุ รกรรมทาง
ธนาคารผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเลือกทําธุรกรรมทางธนาคารผ่านทาง Mobile Application ซึ่ งจะทํา
ให้ธนาคารสามารถลดต้นทุนในการเปิ ดสาขาใหม่ ลดต้นทุนค่ากระดาษ ฯ ธนาคารควรตระหนัก
ถึงความสําคัญนี้เป็ นอย่างมาก
5.ด้านความไว้วางใจ มีความไว้วางใจในระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคารทางด้าน
ข้อ มู ล และการทํา ธุ ร กรรมทางธนาคารผ่า น Mobile Application ด้ว ยมาตรฐานสากลที่ มี ค วาม
ปลอดภัย สู ง เนื่ อ งจากการที่ ป ระชากรพึ ง พอใจในการทํา ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า น Mobile
Application นั้นมีความไว้วางใจระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคารทางด้านข้อมูล ทางธนาคาร
ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้
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ข้ อเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งต่ อไป
1.ในการทําการวิจยั ครั้งต่อไปอาจศึกษาความพึงพอใจของการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน
Mobile Application เป็ นกรณี เฉพาะของแต่ละธนาคาร
2.ในการทําการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ ค่านิ ยม แนวคิด ที่มีผลต่อความ
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อความพึงพอใจเลือกใช้ บริการรถไฟฟ้ าบีทเี อส เดินทางในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร
Influence Satisfaction Factors for Selection of BTS Skytrain Service
Transportation in Bangkok Area
จักรพรรดิ กองศักดิ์1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด และปั จจัยส่ วนอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การรถไฟฟ้า BTSใน
การเดินทางในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ทําการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น โดยวิธีแบบ
ตามสะดวก ซึ่ ง กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้คื อ ได้แ ก่ ก ลุ่ ม บุ ค คลทั่ว ไป ข้า ราชการ พนัก งานรั ฐ วิส าหกิ จ
พนั ก งานบริ ษ ัท นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา ที่ เ ลื อ กใช้ บ ริ การรถไฟฟ้ า BTS เดิ น ทางในพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้ น 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ล
สถิ ติที่ใช้ในการวิเ คราะห์ขอ้ มู ล (สถิ ติ พรรณนา) คือ ค่าความถี่ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด และค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน(สถิติอา้ งอิ ง)คือ ใช้สถิติ OneWay ANOVA ในการคํานวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลจากการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศชาย มีอายุ
อยูใ่ นช่วง 25 – 40 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั มีรายได้เฉลี่ย/เดือน 15,001 –
30,000 บาท อาศัยอยูค่ อนโดมิเนียม มีระยะทางจากบ้านมาที่ทาํ งาน 11 – 20 กม. และเวลาที่ออกจาก
บ้านไปทํางาน 06.01 – 07.00 น. สําหรับปั จจัย ส่ ว นผสมการตลาด ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ เลื อ กใช้
บริ การรถไฟฟ้า BTS เพราะมีเส้นทางหลากหลายให้เลือก ราคาตัว๋ โดยสารมีความเหมาะสม สถานที่
จัด จํา หน่ า ยตัว๋ โดยสารตั้ง อยู่บ ริ เ วณที่ เ ห็ น ได้ชัด เจน ช่ อ งทางจัด จํา หน่ า ยทราบได้จ ากที่สถานี
รถไฟฟ้า BTS บุคลากรบริ การด้วยความสุ ภาพ ประหยัดเวลาในการเดินทางและมีบริ การสถานที่
จอดรถในบริ เวณสถานี อี กทั้งปั จจัยอื่ นๆทางด้านภาพลักษณ์ อ งค์กรที่บริ หารโดยมื อ อาชี พและ
ค่านิ ยมในการใช้บริ การเพราะมีความสะดวกรวดเร็ วในการเดินทาง ปั จจัยที่มีนยั สําคัญได้แก่ปัจจัย
ส่ วนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา ที่พกั อาศัย ระยะทาง เวลาที่เดินทางออกจากบ้านไปทํางาน และ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ การส่งเสริ มการตลาด
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ, รถไฟฟ้าบีทีเอส, การเดินทาง
1
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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 2540 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 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
เนื่ อ งจากปั จจุ บ ั น สภาพปั ญหาการจราจรติ ด ขั ด ตามเมื อ งหลวงทั่ ว โลกและใน
กรุ งเทพมหานครซึ่ งเกิดจากการมีรถยนต์จาํ นวนมาก เนื่องจากรัฐบาลไม่มีมาตรการควบคุมจํานวน
รถยนต์อีกทั้งพื้นที่ถนนไม่เพียงพอกับปริ มาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นทุกปี การเผาผลาญนํ้ามันอย่างสู ญ
เปล่าขณะรถติดซึ่ งก่อ ให้เกิดการสู ญเสี ยทางด้านเศรษฐกิ จ เสี ยเวลาอย่างมากในการเดิ นทาง เกิด
มลพิษจากควันเสี ยของรถยนต์ที่ปล่ อยออกมา รวมทั้งการเสี ยสุ ขภาพจิตของผูใ้ ช้รถใช้ถนน เกิ ด
ความเครี ย ดขณะเดิ น ทางไม่ ว่าจะเป็ นรถยนต์ส่ ว นตัว , รถแท็ก ซี่ , รถเมล์ หรื อ แม้ว่า ประชาชน
บางส่ วนจะหันไปเลือกใช้บริ การโดยสารทางเรื อแทนแต่ก็อาจจะมีความเสี่ ยงและเรื่ องอุบตั ิเ หตุที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ น เพื่อ แก้ปั ญ หาดัง กล่ า วโครงการระบบขนส่ ง มวลชนทางรางจึ ง เกิ ด ขึ้ น และเริ่ ม
ให้บริ การครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ซึ่ งเรี ยกชื่อว่ารถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา หรื อ เรี ย กกัน ทั่ว ไปว่า รถไฟฟ้ า BTS(BTS Skytrain) ซึ่ งได้รั บ ความนิ ย มเรื่ อ ยมา
เนื่ อ งจากเป็ นระบบการเดิ นทางโดยรถไฟฟ้ าที่ทนั สมัย วิ่งลอยฟ้ า ทําให้มองเห็ นทิวทัศน์อ าคาร
บ้านเรื อน มีการตั้งราคาที่เหมาะสมแยกประเภทผูใ้ ช้บริ การ นักเรี ยน/นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป
แบ่งประเภทตัว๋ โดยสารเป็ นรายวัน/รายเดื อน เช่ นบัตรโดยสารบีทีเอส สมาร์ ทพาส (BTS Smart
Pass) เป็ นต้น สถานที่จาํ หน่ายตัว๋ โดยสารรถไฟฟ้า BTS มีความสะดวกสบาย สังเกตง่ายเพราะตั้งอยู่
บริ เวณที่เห็ นได้ชัดเจน มี การคมนาคมเข้าถึ งสะดวก มี ทุกสถานี และมี ป้ายแสดงทิศทางต้นทาง
ปลายทางเข้าใจง่ายพร้อมบอกราคาตามระยะทาง พนักงานและเจ้าหน้าที่ให้บริ การรวดเร็ วพร้อ ม
อํานวยความสะดวกกับผูโ้ ดยสารด้ว ยความสุ ภาพและแก้ปัญหาด้วยความฉับไวอย่างทัน ช่ ว งที
เนื่องจากการขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุ งเทพมหานครมีความสําคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตประจําวัน
ของประชาชน เพราะทําให้ใช้เวลาในการเดินทางน้อยลง กําหนดเวลาได้แน่นอนประหยัดค่าใช้จ่าย
ไม่เครี ยด ลดการเกิดอุบตั ิเหตุและช่วยลดมลพิษทางอากาศ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจเลือกใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจเลือกใช้บริ การรถไฟฟ้า
BTS เดินทางในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจเลือกใช้
บริ การรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยอื่นๆเช่น ภาพลักษณ์และค่านิ ยมที่มีผลต่อความพึงพอใจ
เลือกใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

340

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

341

1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.อาชีพ
5.รายได้
6.ที่พกั อาศัย
7.ระยะทางจากบ้านมาที่ทาํ งาน
8.เวลาที่เดินทางออกจากบ้านเพื่อ
ไปทํางาน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย
4. การส่งเสริ มการตลาด
5. บุคลากร
6. ลักษณะทางกายภาพ
7. กระบวนการ

ความพึงพอใจเลือกใช้ บริการรถไฟฟ้า BTS
เดินทางในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร

ปัจจัยอื่นๆ
1. ภาพลักษณ์
2. ค่านิยม
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1.4 สมมุติฐานในการศึกษา
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลประกอบด้ว ยเพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ที่ พ กั อาศัย
ระยะทางจากบ้านมาที่ทาํ งาน และเวลาที่เดินทางออกจากบ้านเพื่อไปทํางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจเลือกใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่กรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย
การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และกระบวนการที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจเลือกใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่กรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ปั จจัยอื่ นๆ ประกอบด้วยภาพลักษณ์และค่านิ ยมที่แตกต่างกัน มี ผลต่อ ความพึงพอใจ
เลือกใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่กรุ งเทพมหานครต่างกัน
1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ผูใ้ ห้บริ การรถไฟฟ้า BTS สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความพึง
พอใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า BTS เดิ น ทางในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ไปเป็ นข้อ มู ล เพื่อ ให้
ผูใ้ ช้บริ การได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในส่ วนของ เส้นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่ใช้
ในการเดินทาง รวมทั้งการออกแบบห้องผูโ้ ดยสารสําหรับผูห้ ญิง เด็กและคนชราให้เหมาะสม
2. ผูใ้ ห้บริ การรถไฟฟ้า BTS สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อความพึงพอใจเลือกใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่กรุ งเทพมหานครไปปรับปรุ งการ
บริ การที่รวดเร็ วฉับไว พนักงานมีความรู ้ ความสามารถ มีความสุ ภาพพร้อมให้ความช่วยเหลือและ
แก้ไขปั ญหาอย่างทันท่วงที มีสภาพห้องโดยสารที่สะอาด บริ การที่จอดรถอย่างเพียงพอต่อ ความ
ต้อ งการของผูโ้ ดยสาร อาคารสถานี มีความสะดวกสําหรับคนพิการ ช่ อ งทางการจัดจําหน่ ายตัว๋
สะดวกรวดเร็ ว มีตว๋ั รายวันและตัว๋ รายเดือนที่มีส่วนลดให้ ความสะดวกในการเติมเงินเพิ่ม รวมทั้ง
การกําหนดราคาค่าโดยสารทีเ่ หมาะสมกับการให้บริ การ
3. ผูใ้ ห้บริ การรถไฟฟ้า BTS สามารถนําผลการวิจยั ภาพลักษณ์และค่านิ ยมที่มีผลต่อความ
พึงพอใจเลือกใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร มาปรับปรุ งองค์กรให้ได้
ตามมาตรฐานสากลโปร่ งใสตรวจสอบได้ เป็ นองค์กรที่บริ หารงานด้วยผูบ้ ริ หารมื อ อาชี พ เป็ น
องค์กรมหาชนที่กาํ กับดูแลโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ ประเทศไทยซึ่ งเป็ นภาพลักษณ์ที่ทาํ ให้เกิดความ
น่ าเชื่อถือ สร้างค่านิ ยมในการใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS ที่รวดเร็ ว ทันสมัย ปลอดภัย ประหยัดเวลา
และคุม้ ค่ากับการเดินทางมากกว่าการใช้บริ การประเภทอื่นๆ
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2. การทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
เบญจมาภรณ์ มะวิญธร(2545 : หน้ า 3) ได้กล่าวว่าปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึงปั จจัยส่ วนตัว
ของบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงานและเงินเดือน
ทิ พ ย์ สุ ดา ลี ล าศิ ริ คุ ณ (2545 :หน้ า 7) ให้ ค วามหมายของปั จจั ย ส่ วนบุ ค คลว่ า คื อ
ลัก ษณะเฉพาะของบุ ค คลทั่ว ไปได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษา รายได้
ประสบการณ์ การปฏิบตั ิงานและตําแหน่ง
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคา ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านลักษณะทางกายภาพ
และด้ านกระบวนการ
(Philip Kotle) 2003. (อ้ างถึงใน ยุพ าวรรณ วรรณวาณิชย์ . 2548 :หน้ า 29) กล่ าวไว้ว่า
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริ การ หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่ใช้สาํ หรับ
ธุ รกิ จบริ การเพื่อ ทําให้เกิ ดการบริ หารคุ ณภาพรวม (Total Quality Management) ที่จะสร้างคุ ณค่า
ให้กบั ลูกค้า โดยคํานึ งถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นส่ วนสําคัญ ส่ วนประสมทางการตลาดดั้งเดิม
ถู กพัฒนาขึ้นมา สําหรับธุ รกิ จการผลิ ตสิ นค้าที่จบั ต้อ งได้แต่สําหรับผลิ ตผลิ ตภัณฑ์บริ การนั้น มี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสิ นค้าบริ การ คือ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ดงั นั้น ผูใ้ ห้บริ การจึงเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการบริ การด้วย ปั ญหาการรักษาคุณภาพของการบริ การนั้นคือ ไม่ สามารถควบคุม
คุ ณภาพของการบริ การได้เหมื อนกับสิ นค้าที่จบั ต้องได้ จึงจําเป็ นต้อ งนําเครื่ องมื อทางการตลาด
บริ การ 7P’s เข้ามาช่ วยบริ หารจัดการกับธุ รกิ จ ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ หรื อ การบริ การราคา สถานที่
ให้บริ การ หรื อช่องทางการจัดจําหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
การให้บริ การ และด้านการสร้างลักษณะ ทางกายภาพ
2.3 แนวคิดและทฤษฏีอื่นๆที่ประกอบด้ วยภาพลักษณ์และค่านิยม
วิรัช ลภิรัตนกล(2535: หน้ า 76) สรุ ปความหมายของภาพลักษณ์ว่าคือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจ
ของคนเรา อาจเป็ นภาพที่มีต่อสิ่ งมีชีวิตหรื อไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น ภาพที่มีต่อบุคคล องค์การ สถาบัน
ฯลฯ และภาพดังกล่าวนี้ อาจเป็ นภาพที่ส่ิ งเหล่านี้ กล่าวคือ บุคคล องค์การ สถาบัน ฯลฯ หรื อสิ่ งใด
สิ่งหนึ่งสร้างให้เกิดขึ้นในใจเราหรื ออาจเป็ นภาพที่เรานึกสร้างเองก็ได้
Raths, Harmin, & Simon (1996, pp. 28-30) เกณฑ์การพิจารณาค่านิยม การพิจารณาว่าสิ่ ง
ใด เป็ นค่านิยมหรื อไม่น้ นั มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 1. ค่านิยมจะต้องเป็ นสิ่งที่เกิดจากการเลือกอย่าง
อิสระไม่มีการบังคับ 2. ค่านิ ยมจะต้องเป็ นการเลือกจากสิ่ งที่ให้เลือกหลาย ๆ อย่าง ถ้ามีตวั เลือกให้
เลือกเพียงอย่างเดียวหรื อจําเป็ นต้องเลือก ก็ไม่ถือว่าเป็ นค่านิ ยม 3.สิ่ งที่เลือกมานั้น เป็ นสิ่ งที่บุคคล
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ได้มี การพิจารณาไตร่ ตรองถึ งข้อดี ขอ้ เสี ยอย่างรอบคอบแล้ว 4. เป็ นสิ่ งที่บุคคลยึดถือ ถนอมและ
เทิดทูนรักษา เพราะเห็นว่าเป็ นสิ่งที่มีคุณค่า 5. เป็ นสิ่งที่บุคคลภาคภูมิใจ ยินดีที่จะยอมรับ สนับสนุน
และแสดงออกอย่างเปิ ดเผย 6. ต้อ งเป็ นสิ่ งที่ได้ปฏิบตั ิตามที่ตนได้เลือกเอาไว้ มิ ใช่ เพียงแต่คาํ พูด
หรื อยอมรับแต่อย่างเดียว 7. ต้องเป็ นสิ่งที่บุคคลนั้นปฏิบตั ิซ้ าํ บ่อย ๆ มิใช่ปฏิบตั ิเพียงครั้งเดียว
2.4 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
วารุ ณี ตันติวงศ์ วาณิช และคณะ (2546: หน้ า 7) กล่าวว่า ความพอใจของลูกค้า (Customer
satisfaction) ขึ้นอยูก่ บั ประโยชน์หรื อคุณค่าที่รับรู ้ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับสิ่ งที่ลูกค้า
คาดหวัง ซึ่ งหากประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ต่าํ กว่าที่ผซู ้ ้ื อคาดหวังไว้ ผูซ้ ้ื อจะรู ้สึกไม่พอใจใน
ผลิตภัณฑ์น้ นั ในทางตรงข้ามกันหากประโยชน์ที่ได้รับสอดคล้องหรื อเกินกว่าที่ผซู ้ ้ือคาดหวัง ผูซ้ ้ือ
จะรู ้สึกพอใจหรื อประทับใจ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่ อความพึงพอใจ
ฐิ ติ รั ต น์ บํ า รุ ง บ้ า น(2551) ศึ ก ษาเรื่ อ งความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย การให้ บ ริ ก ารกับ
พฤติกรรมการใช้บริ การรถไฟฟ้าขนส่ งมวลในเขตกรุ งเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส) โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง ผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การรถไฟฟ้าขนส่ งมวลในเขตกรุ งเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส) สายสี
ลมและสายสุ ขุมวิท จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติพ้ืนฐาน การทดสอบค่า t-test และ F-test ผล
การศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพ อาชีพและรายได้ต่างกัน
มีพฤติกรรมการใช้บริ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ชุ ติมณฑน์ วิมูลชาติ (2553) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของกลุ่มคนทํางานในการใช้บริ การ
รถไฟฟ้าบีทีเอส โดยใช้กลุ่มคนทํางานที่เคยใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ไ ด้แก่ ค่าเฉลี่ ย ร้อ ยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าสถิติพ้ืนฐาน การทดสอบค่า t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานะภาพ อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้าบีที
เอส แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อความพึงพอใจ
ฐิ ติ รั ต น์ บํ า รุ ง บ้ า น(2551) ศึ ก ษาเรื่ อ งความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย การให้ บ ริ ก ารกับ
พฤติกรรมการใช้บริ การรถไฟฟ้าขนส่ งมวลในเขตกรุ งเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส) โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง ผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การรถไฟฟ้าขนส่ งมวลในเขตกรุ งเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส) สายสี
ลมและสายสุ ขุมวิท จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติพ้ืนฐาน การทดสอบค่า t-test และ F-test ผล
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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การศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด การให้บริ การด้านขบวนรถ ด้านราคาค่าโดยสาร
ด้านการบริ การ และด้านระบบความปลอดภัย ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การรถไฟฟ้ า
ขนส่งมวลในเขตกรุ งเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นริ ศรา เหลื องสฤษดิ์ (2556) ศึกษาเรื่ อ งความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้าเชื่อมท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุ วรรณ
ภูมิ จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติพ้ืนฐาน ใช้การวิเคราะห์ t-test และF-test ความแปรปรวนทาง
เดี ยว(One-way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้าน
บุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ และด้านการส่งเสริ มตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การรถไฟฟ้าขนส่ ง
มวลในเขตกรุ งเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวกับข้ อมูลอื่นๆประกอบด้ วยภาพลักษณ์และค่านิยมที่มีผลต่ อความพึงพอใจ
ประกิต (2549) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อ งการเปรี ยบเทียบทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อ
ระบบขนส่ งมวลชนของบริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ ง เทพจํากัด (มหาชน) (บีทีเอส) และการ
รถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย (เอ็ม อาร์ ทีเอ) เพื่อ ศึกษาการเปรี ย บเที ยบทัศนคติ ข อง
ผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อทั้งสอง ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มผูใ้ ช้บริ การทั้งสองระบบ
จํานวน 400 ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วธิ ีการคัดเลือกตัวอย่างแบบโควตา โดยเก็บกลุ่ม
ตัวอย่างที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จํานวน200 ตัวอย่าง และ เอ็มอาร์ทีเอ จํานวน 200 ตัวอย่าง สถิติที่
ใช้ได้แก่ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ ยและการทดสอบสมมุ ติฐานโดยใช้ Chi-square Test และ Pairedsamples t-test จากการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมีอายุ 21-30 ปี อาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชนระดับการศึกษาปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ นระหว่าง 15,001-20,000 บาท การ
เดินทางส่ วนใหญ่ใช้บริ การระบบขนส่ งมวลชนทุกประเภทเป็ นประจําทุกครั้ง ความนิ ยมเลือกใช้
รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีเอ ในการเดินทางมากกว่าบีทีเอส และจากการทดสอบความสัมพันธ์พบว่ารายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั การนิยมใช้รถไฟฟ้าทั้ง 2 ระบบ
ณพลพงษ์ เสาะสมบูรณ์ (2549) ศึกษาเรื่ องวัฒนธรรมองค์กร ค่านิ ยม ที่มีผลต่อความพอใจ
ในชีวิตความเป็ นอยูข่ องพนักงานฟอร์ด โอเปอร์เรชันส์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยศึกษาจากกลุ่ ม
ตัวอย่าง เป็ นพนักงานฟอร์ด โอเปอร์เรชันส์ (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบด้วย 10 ฝ่ าย จํานวน 216
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติพ้ืนฐาน ใช้การวิเคราะห์ t-test และF-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุด การวิเคราะห์
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ความสั ม พัน ธ์ โดยใช้ ส ถิ ติ ความสั ม พัน ธ์ อ ย่ า งง่ า ย ของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment
Correlation) ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนค่านิ ยมของพนักงานด้านแรงกระตุน้ ด้านความมีเหตุผล ด้าน
ความกล้าเสี่ยง ด้านทํางานเป็ นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กบั ความพอใจในชีวติ ความเป็ นอยูข่ องพนักงาน
ในระดับค่อนข้างตํ่าและความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่กลุ่มบุคคลทัว่ ไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนั ก งานบริ ษ ัท นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา ที่ เ ลื อ กใช้ บ ริ การรถไฟฟ้ า BTS เดิ น ทางในพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
3.2 ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั นี้ได้แก่กลุ่มบุคคลทัว่ ไป ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจพนักงานบริ ษทั นักเรี ยนและนักศึกษาที่เลือกใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่
กรุ งเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
2. ขอบเขตของเนื้ อหาที่ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด (7P) และปั จจัยอื่นๆ เช่น ภาพลักษณ์และค่านิยม
3. ระยะเวลาที่ศึกษาครั้งนี้เริ่ มตั้งแต่ วันที่ 26 มี.ค.2559 – 24 ก.ค. 2559
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามชนิดโครงสร้าง (Structured questionnaire)
ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น เพื่อนําไปสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่
กรุ งเทพมหานคร
3.4 สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) วิธีส ถิติเชิ งบรรยายหรื อสถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ลเชิง
พรรณนา จะใช้ส ถิ ติ ค่ า ความถี่ ( Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ค่าตํ่าสุ ด(Minimum) ค่าสู งสุ ด(Maximum) ในการอธิ บาย
ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการและปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วยภาพลักษณ์และค่านิ ยมของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่มี
ผลต่อความพึงพอใจเลือกใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
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2) วิธีสถิติเชิ งอ้ างอิงหรื อเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ จะนํา
ข้อ มู ลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิ ติด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ โดยใช้ค่าสถิติต่าง ๆในการวิเคราะห์ ดังนี้ เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็ นอิสระจากกันใช้สถิติ t-test independent ใช้เพื่อทดสอบ
สมมติฐานปั จจัยส่วนบุคคล เฉพาะปั จจัยเพศ แต่ถา้ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ที่มากกว่า
2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ F-test ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานลักษณะทางประชากร ซึ่ งได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้/เดื อ น ที่พกั อาศัย
ระยะทางจากบ้านมาที่ทาํ งานและเวลาที่เดินทางออกจากบ้านเพือ่ ไปทํางาน
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 : ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลจากการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น เพศชาย จํานวน
210 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 52.50 มี อ ายุอ ยู่ในช่ วงระหว่าง 25 – 40 ปี จํานวน 159 คน คิดเป็ นร้อ ยละ
39.75 มี ก ารศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี จํา นวน 201 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.25 เป็ นพนัก งานบริ ษทั
จํานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.75 มีรายได้เฉลี่ย/เดือน 15,001 – 30,000 บาท จํานวน 147 คน
คิดเป็ นร้อยละ 36.75 อาศัยอยูค่ อนโดมิเนียม จํานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.00 มีระยะทางจาก
บ้านมาที่ทาํ งาน 11 – 20 กม. จํานวน 209 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 52.25 และเวลาที่อ อกจากบ้านไป
ทํางาน 06.01 – 07.00 จํานวน 226 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.50
ส่ วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
สําหรับปั จจัยส่ วนผสมการตลาด ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่เลือกใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS เพราะมี
เส้นทางหลากหลายให้เลือก จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.25 ราคาตัว๋ โดยสารมีความเหมาะสม
จํานวน 190 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.50 สถานที่จดั จําหน่ ายตัว๋ โดยสารตั้งอยูบ่ ริ เวณที่เห็นได้ชดั เจน
จํานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.75 ทราบเรื่ องการส่งเสริ มการตลาดจากที่สถานีรถไฟฟ้า จํานวน
180 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 บุคลากรบริ การด้วยความสุภาพ จํานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ37.25
ประหยัดเวลาในการเดินทางจํานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.75 และให้บริ การสถานที่จอดรถใน
บริ เวณสถานีจาํ นวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00
ส่ วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้ วยภาพลักษณ์และค่านิยม
อีกทั้งปั จจัยอื่นๆทางด้านภาพลักษณ์องค์กรที่บริ หารโดยมืออาชีพ จํานวน 144 คน คิดเป็ น
ร้อยละ36.00 และค่านิยมในการใช้บริ การเพราะมีความสะดวกรวดเร็ วในการเดินทาง จํานวน 159
คน คิดเป็ นร้อยละ 39.75
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ส่ วนที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจเลือกใช้ บริ การรถไฟฟ้ า BTS เดินทางใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
พบว่าพึงพอใจของกลุ่ ม บุคคลทั่วไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิ จ พนักงานบริ ษ ัท
นักเรี ยนและนักศึกษาที่เลือกใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อความประหยัดเวลาในการเดิ นทาง 4.610 คะแนน และมี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.508 รองลงมาคือความปลอดภัยในการเดินทาง 4.498 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.571
คะแนน
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน

ค่านัยสํ าคัญ

สอดคล้ องกับ

ไม่ สอดคล้ องกับ

สมมติฐาน

สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
0.0000
อายุ
0.1671
ระดับการศึกษา
0.0141
อาชีพ
0.4843
รายได้/เดือน
0.0846
ที่พกั อาศัย
0.0132
ระยะทางจากบ้านมาที่ทาํ งาน
0.0004
เวลาที่ออกจากบ้าน
0.0133
สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
0.2607
ด้านราคา
0.0531
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
0.5585
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
0.0161
ด้านบุคลากร
0.1248
ด้านลักษณะกายภาพ
0.2158
ด้านกระบวนการบริ การ
0.7352
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สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยอื่นๆ เช่ น ภาพลักษณ์ และค่านิยม
ภาพลักษณ์
0.2663

ค่านิยม
0.0639

5.2 อภิปรายผล
การศึกษางานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจเลือกใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS เดินทาง
ในพื้น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ได้นํา แนวความคิ ด และทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้อ งมาประกอบการอภิ ป ราย
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่ างกัน จากการวิจยั พบว่าลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ ระดับ
การศึกษา ที่พกั อาศัย ระยะทางจากบ้านมาที่ทาํ งานและเวลาที่ออกจากบ้าน ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มี
ผลต่อความพึงพอใจเลือ กใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่าผูใ้ ช้บริ การมีความคิด ความต้องการ ความสะดวกและ
ความจําเป็ น ในการใช้บริ การแตกต่างกันไปตาม ลักษณะเพศ ระดับการศึกษา ที่พกั อาศัย ระยะทาง
จากบ้านมาที่ทาํ งานและเวลาที่ออกจากบ้าน ทําให้เกิดความพึงพอใจต่างกัน ซึ่งงานวิจยั ที่สอดคล้อง
กันมีดงั นี้ เพศ ผลการวิจยั ของ ฐิ ติรัตน์ บํารุงบ้ าน(2551) ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการ
ให้บริ การกับพฤติกรรมการใช้บริ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลในเขตกรุ งเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส)
จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริ การ
รถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแตกต่างกัน ระดับการศึ กษา ผลการวิจยั ของ ชุ ติมณฑน์ วิมูลชาติ (2553)
ศึกษาเรื่ อ งความพึงพอใจของกลุ่ มคนทํางานในการใช้บริ การรถไฟฟ้ าบีทีเอส จํานวน 400 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ในการวิจ ยั ได้แก่ แ บบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุค คลด้าน ระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส แตกต่างกัน ที่พักอาศัย
ผลการวิจยั ของ ประภัส เรื องอ่ อน (2549) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วน
บุคคลด้าน ที่พกั อาศัยเป็ นบ้านเช่า/ห้องเช่า/หอพัก ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริ การรถไฟฟ้ามหา
นคร สายเฉลิมรัชมงคลที่มีความถี่แตกต่างกัน ระยะทางจากบ้ านมาที่ทํางาน ผลการวิจยั ของ ทองปัก
จุลนีย์ (2551) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้ ามหานคร โดยใช้
กลุ่ ม คนที่ใช้บริ การรถไฟฟ้ ามหานคร จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน
ระยะทางในการเดินทางต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้ามหานคร แตกต่าง
กัน เวลาที่เดินทางออกจากบ้ าน ผลการวิจยั ของ ฐิ ติรัตน์ บํารุงบ้ าน(2551) ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยการให้บริ การกับพฤติกรรมการใช้บริ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลในเขตกรุ งเทพมหานคร
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(รถไฟฟ้าบีทีเอส) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน
ช่วงเวลาในการเดินทางต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่ างกัน จากการวิจยั พบว่าลักษณะปั จจัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาด เรื่ อ งการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีผลต่อ ความพึงพอใจ
เลือกใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS เดินทางในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05
ซึ่งอาจเป็ นเพราะการส่งเสริ มการตลาดที่ตรงกับความต้องการกับผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้าแตกต่างกัน จึง
ทําให้เกิดความพึงพอใจต่างกัน ซึ่ งงานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้ การส่ งเสริ มการตลาด ผลการวิจยั
ของ ทองปัก จุลนีย์ (2551) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้ามหา
นคร โดยใช้กลุ่มคนที่ใช้บริ การรถไฟฟ้ามหานคร จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้าน การส่ งเสริ มการตลาด ต่างกัน มี ผลต่อ ความพึงพอใจในการใช้บริ การ
รถไฟฟ้ามหานคร แตกต่างกัน
3. ปั จจัย อื่ นๆ เช่ น ภาพลักษณ์ และค่ านิยมที่แตกต่ างกัน จากการวิจยั พบว่าลักษณะปั จจัย
อื่นๆ เช่น ภาพลักษณ์ และค่านิ ยมที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจเลือกใช้บริ การรถไฟฟ้ า
BTS เดินทางในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากการวิจัย
1) เส้นทางเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส จากผลการวิจยั จะเห็นว่าผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้า BTS เดินทาง
ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร มีความพึงพอใจเส้นทางเดินรถไฟฟ้าบีทีเอสเดิมที่มีอยู่ แต่ยงั มีความเห็น
เพิม่ เติมว่าควรจะมีเส้นทางการเดินรถที่หลากหลายมากขึ้น เข้าถึงที่ชุมชนปลายทางชานเมืองมากขึ้น
เพือ่ รองรับคนเข้าตัวเมืองเพิม่ มากขึ้น
2) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด จากผลการวิจยั จะเห็นว่าผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้า BTS จะได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากบริ เวณสถานีรถไฟฟ้าเป็ นหลักในการเลือกใช้การส่ งเสริ มการขายรู ปแบบต่างๆ
เพราะฉะนั้นควรลดงบโฆษณาช่ อ งทางอื่ นๆ เช่ นวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อ พิม พ์ สื่ อ โฆษณาต่างๆ
รวมทั้ง Internetและสื่อ Social Media อื่นๆ แต่ให้เพิม่ งบโฆษณาในบริ เวณสถานีรถไฟฟ้าให้มากขึ้น
เช่น ป้ายโฆษณา โบว์ชวั ร์ ใบปลิว
3) ด้านบุคลากร จากผลการวิจยั จะเห็นว่าผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้า BTS มีความพึงพอใจในการที่
บุคลากร และเจ้าหน้าที่บริ การด้วยความสุ ภาพ มีอธั ยาศัยที่ดี สนใจ ดูแลเป็ นอย่างดี อีกทั้งการแต่ง
กายสุ ภาพ เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย ดูน่าเชื่อถือ เกิดความน่าไว้ใจและปลอดภัย ซึ่ งถ้าหากผูใ้ ห้บริ การ
รถไฟฟ้ า BTS ยังคงรักษามาตรฐานต่อเนื่ อง จะทําให้มีการใช้บริ การเพิ่มมากขึ้นซึ่ งจะทําให้เกิด
รายได้ที่มากขึ้น
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5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1)
การกําหนดเส้นทางเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส ควรมีการสํารวจและทําการวิจยั เรื่ องเส้นทางการ
เดินรถที่สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การในพื้นที่อยูอ่ าศัยบริ เวณชานเมืองเพือ่ ให้ตรงกับ
ความต้องการที่แท้จริ งและคุม้ ค่ากับการลงทุนของภาครัฐ
ทําการวิจยั เรื่ องพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส เพือ่ ทําให้ทราบว่า
ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ปัจ จัย ส่ ว นบุ คคล ที่ แ ตกต่ า งกันจะมี พฤติ กรรมในการใช้บริ การรถไฟฟ้ าบี ทีเอสที่
แตกต่างกันเพือ่ กําหนดแผนกลยุทธ์การตลาดต่อไป
ทําการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อทําให้ทราบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล ที่แตกต่างกันจะมีอุปสงค์ของผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกัน เพื่อกําหนด
แผนกลยุทธ์การตลาดต่อไป
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานคร
Factors influencing the decision to use convenience stores in Bangkok
นงนุช คํานาน1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อเพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านคุณลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความ
น่ าเชื่อถือ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานคร ผูท้ าํ วิจยั ทําการ
สุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น โดยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ
บริ โภคที่เคยซื้ อ สิ นค้าหรื อใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติพรรณา
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐาน สถิ ติอ ้างอิ ง คือ ใช้สถิ ติ One Way ANOVA ในการคํานวณหาค่า T-test และ F-test ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 2130 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 20,001 – 30,000
บาท มี อ าชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ประเภทสิ นค้าและบริ การที่ลูกค้าส่ วนใหญ่ซ้ื อ และใช้
บริ ก ารคื อ ขนมขบเคี้ ย ว และความถี่ ใ นการใช้บ ริ การ 1-2 ครั้ งต่ อ วัน อี ก ทั้ง การศึ กษายังพบว่า
ผูบ้ ริ โภคยังให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ โดยส่ วนใหญ่จะให้
ความความสําคัญว่าสามารถซื้ อสิ นค้าและบริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ด้านของราคา โดยส่ วนใหญ่
จะให้ความสําคัญกับการแจกแจงราคาอย่างชัดเจน ด้านของช่องทางการจัดจําหน่ าย โดยส่ วนใหญ่
จะให้ความสําคัญการเดินทางสะดวกสบาย ทําเลที่ต้ งั ที่ดี ด้านของปั จจัยทางด้านการส่ งสริ มการ
ตลาด โดยส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับทําโปรโมชัน่ สิ ทธิ์แลกซื้อพร้อมกับสินค้าที่เข้าร่ วมรายการ
ด้านของพนักงาน ส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญว่ามีพนักงานยินดีบริ การตลอด 24 ชัว่ โมง ด้านของ
ลักษณะทางกายภาพ จะให้ความสําคัญกับร้านสะดวกซื้ อที่ต้งั อยูใ่ นสถานที่ที่เข้าถึงได้ง่ายมากที่สุด
ด้านของการจัดกระบวนการ จะให้ความสําคัญกับการจัดแยกโซนสินค้า จากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า 1) ปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพ ความถี่ในการเข้าใช้บริ การต่อ วัน
และประเภทสิ นค้าและบริ การที่ลูกค้าซื้ อ และใช้บริ การ ที่แตกต่างกันมี อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานครต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
1
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0.05 2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สถานที่ กระบวนการ ที่แตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 3) ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานครต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสํ าคัญ: การตัดสินใจเลือกใช้บริ การ, ร้านสะดวกซื้อ,

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
1.1ที่มาและความสํ าคัญของปัญหา
สังคมในสมัยก่อนจะมีลกั ษณะร้านค้าที่เป็ นร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม หรื อร้านโชห่วย ซึ่งเป็ น
สิ่ งที่มีควบคู่กบั สังคมไทยมาอย่างยาวนานเป็ นกิจการของครอบครัว แต่ไม่มีระบบการจัดการที่ได้
มาตรฐาน ไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริ หารจัดการ มีการจัดวางสินค้าไม่เป็ นระเบียบไม่มีการ
แยกหมวดหมู่ไม่ทนั สมัย สิ นค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ในปั จจุบนั สภาพเศรษฐกิ จ
สังคมและวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็ นอย่างมาก และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึง
ส่ งผลให้การใช้ชีวิตประจําวันมีแต่ความเร่ งรี บและมีการแข่งขันกันมากขึ้น ทําให้ผูค้ นในปั จจุบนั
ต้องการสิ่ งที่จะมาตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ ว สะดวกสบาย จึงทําให้พฤติกรรมการ
อุปโภคบริ โภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงทําให้คนโดยส่วนใหญ่หนั มาซื้อสินค้าและบริ การจากร้าน
สะดวกซื้ อมากขึ้น โดยมีการพัฒนารู ปแบบของร้านให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย กว้างขวาง มี
การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริ หารจัดการ มีการดึงดูดลูกค้าโดยมีการทําโปรโมชัน่ มีการทํา
ตลาดเพือ่ ให้แข่งกับคู่แข่งขันได้
จากข้อมูลข้างต้นทําให้ผูว้ ิจยั สนใจศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บ ริ การ
ร้านสะดวกซื้อใน กรุ งเทพมหานคร เพราะร้านค้าปลีกในปั จจุบนั มีสาขาเป็ นจํานวนมากแต่ละสาขา
มีการบริ การหรื อการจัดการที่แตกต่างกัน ซึ่ งผลการวิจยั ในครั้งนี้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจไม่ว่าจะเป็ น
ร้านโชห่วย หรื อร้านสะดวกซื้อ สามารถนําผลการวิจยั นําไปปรับปรุ งแก้ไข เพือ่ เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุ งคุ ณภาพทั้งการบริ การและกลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อ ให้ธุรกิ จสามารถ
ดําเนินไปอย่างราบรื่ นและประสบผลสําเร็จมากที่สุด
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพื่อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จ จัย ด้า นคุ ณ ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานคร
3) เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยอื่น ๆ เช่น ภาพลักษณ์ และความน่ าเชื่อถือ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานคร
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1.3 กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้ น
1) ลักษณะประชากรศาสตร์
-เพศ
-อายุ
-ระดับ
-สถานภาพ
การศึกษา
-ระดับรายได้
-อาชีพ
-ความถี่ในการเข้าใช้บริ การต่อวัน
-ประเภทสินค้าและบริ การที่ลูกค้า
ซื้อและใช้บริ การ
2) ส่ วนประสมทางการตลาดและ
บริการ
- ผลิตภัณฑ์
- สถานที่
- พนักงาน

- ราคา

ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการ
ร้ านสะดวกซื้อใน
กรุงเทพมหานคร

- การส่งเสริ ม
การตลาด
- ลักษณะทาง
กายภาพ

- กระบวนการ
ปัจจัยอื่น ๆ
- ภาพลักษณ์
- ความน่าเชื่อถือ
1.4สมมติฐานในการศึกษา
1) ลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้
อาชีพ ความถี่ในการเข้าใช้บริ การต่อวัน และประเภทสิ นค้าและบริ การที่ลูกค้าซื้ อและใช้บริ การ ที่
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
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2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ ม
การตลาด พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกันมี ที่มีมีอิ ทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3) ปั จจัยอื่ น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความน่ าเชื่ อ ถื อ ที่แตกต่างกันที่มี อิ ทธิ พลต่อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1) ผูป้ ระกอบการร้านสะดวกซื้อหรื อร้านค้าปลีกและร้านโชห่วย สามารถนําผลการวิจยั ด้าน
ประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อ การตัดสิ น ใจเลื อ กใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ในกรุ ง เทพมหานคร ไป
ปรับปรุ งและพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพือ่ ต่อสูก้ บั คู่แข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ผูป้ ระกอบการร้านสะดวกซื้อหรื อร้านค้าปลีกและร้านโชห่วย สามารถนําผลการวิจยั ด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานคร
ไปปรับปรุ งและพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อต่อสู ้กบั คู่แข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ผูป้ ระกอบการร้านสะดวกซื้อหรื อร้านค้าปลีกและร้านโชห่วย สามารถนําผลการวิจยั ด้าน
ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวก
ซื้อในกรุ งเทพมหานคร ไปปรับปรุ งและพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพือ่
ต่อสูก้ บั คู่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์
(ศิริวรรณ์ เสรี รัตน์ (2549)) กล่าวไว้ว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ประกอบไปด้วย
อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ อาชีพ การศึกษา เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่ง
ส่ วนแบ่งการตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะที่สามารถวัดค่าทางสถิติที่วดั ได้ของ
ประชากร ซึ่ งช่วยกําหนดของตลาดเป้ าหมาย ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและ
จะมีประสิทธิผลต่อการกําหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่าย ต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่นๆ
2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
(ธงชั ย สั น ติ ว งษ์ (2540, หน้ า 34)) ได้ใ ห้ค วามหมายของส่ ว นประสมทางการตลาดว่า
หมายถึง การผสมที่เข้ากันได้อย่างดีเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันของการกําหนดราคา การส่ งเสริ มการ
ขาย ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายและระบบการจัดจําหน่ายซึ่งได้มีการจัดออกแบบเพือ่ ใช้สาํ หรับการเข้าถึง
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการ
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2.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ได้ แก่ ภาพลักษณ์
(วิ รั ช ลภิ รั ต นกุล , 2540) ภาพลัก ษณ์ (Image) มี ค วามสํา คัญ ต่ อ การประชาสัม พัน ธ์ม าก
เนื่ อ งจากประชาสั ม พัน ธ์ เ ป็ นงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ภาพลัก ษณ์ แ ละเป็ นงานที่ มี ส่ ว นเสริ ม สร้ า ง
ภาพลักษณ์ต่อหน่วยงานสถาบัน หรื อองค์กร ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อความรู ้สึกนึกคิด
ของประชาชน เพือ่ ผลแห่งชื่อเสียง ความเชื่อศรัทธาจากประชาชนที่มีต่อองค์กรหรื อสถาบัน
2.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ได้ แก่ ความน่ าเชื่ อถือ
(Stern, 1997, pp. 7-17 อ้ างถึงใน วรารั ตน์ สั นติวงษ์ , 2549 : 18)ได้กล่าวว่า ความไว้วางใจ
ความน่ าเชื่ อ ถื อ เป็ นพื้นฐานของความสัม พัน ธ์ทางการติ ดต่อ สื่ อ สารในการให้บริ การแก่ ลู ก ค้า
องค์กรจําเป็ นต้องศึกษาเรี ยนรู ้ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความคุน้ เคยเพื่อครองใจลูกค้า
ซึ่งประกอบด้วย 5 C ได้แก่ การสื่อสาร (Communication) การดูแล การให้ (Caring and Giving) การ
ให้ขอ้ ผูกมัด(Commitment) ที่เกี่ ยวพันกับลู กค้า การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรื อ ความ
สอดคล้อง(Compatibility) การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง (Conflict) และการให้ความไว้วางใจ
(Trust)งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การร้ าน
สะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร
พิษณุ อิ่มวิญญาณ (2554) ศึกษาเรื่ อง การจัดการร้านค้าปลีกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อ สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค การศึกษาร้านสะดวกซื้ อ ในกรุ งเทพมหานคร โดยโช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 400 ตัวอย่าง จากกลุ่ ม ตัวอย่างคือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อ
สินค้าจากร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าความถี่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่าสถิติ T-Test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และการวิเคราะห์ไค-สแควร์ ผลการวิจยั
พบว่า เพศ การศึกษา รายได้ อาชีพ มีผลต่อการพฤติกรรมการซื้อสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐานที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การ
ร้ านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร
ชาญ มณีวงศ์ (2556) ศึกษาเรื่ อ ง การศึกษาปั จจัยที่มี ผลต่อ การเลื อ กใช้บริ การ ในร้าน
สะดวกซื้ อ และร้านมิ นิมาร์ ทของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต้งั แต่ 13 ปี ขึ้นไปในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่เคยใช้บริ การร้านสะดวกซื้อและมินิมาร์ท จํานวน 400 คน ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปทางสถิติ
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์แบบตัดสิ นใจเลื อ กใช้
บริ การ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย T-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นต่อส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ระดับชอบมาก และร้านมินิมาร์ ทอื่น ๆ ทัว่ ไป ระดับปานกลาง อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
2.5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยอื่น ๆ ได้ แก่ ความน่ าเชื่ อถือ และภาพลักษณ์ ที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ดวงกมล ศรี อมรชั ย และไกรชิ ต สุ ตะเมือง (2557) ได้ศึกษาเรื่ องแนวทางการส่ งเสริ มการขายที่มีผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ของผู ้บ ริ โ ภคที่ เ ซเว่ น อี เ ลฟเว่ น ในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์ พื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือ
สินค้าที่เซเว่นอีเลฟเว่นที่อาศัยในกรุ งเทพมหานร จํานวน 400 คน เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม
และใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย T-Test และ F-Test
และการวิเคราะห์แบบ Multiple Regression Analysis (MRA) ในการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการส่งเสริ มการขาย ได้แก่ รู ปแบบการส่งเสริ ม
การขายและภาพลักษณ์ ความไว้วางใจ สินค้าที่นาํ มาทําการส่งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคที่เซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสําคัญ
ทางด้านสถิติที่ระดับ 0.05
3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิจ ัย ในครั้ งนี้ เป็ นประชากรที่ มี จ าํ นวนนับ ไม่ ไ ด้ (Infinite
Population) กล่ า วคื อ เป็ นประชากรที่ ไ ม่ ส ามารถนับ หรื อ แสดงเป็ นตัว เลขได้อ ย่า งชัด เจน ซึ่ ง
ประชากรเป้าหมายในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อสินค้าหรื อใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ใน
กรุ งเทพมหานคร
การศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 400 คน โดยเป็ นการสุ่มการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก ( Convenience Sampling )
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ตัวแทนผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อใน
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน
3.2 ขอบเขตของการวิจัย
1) ขอบเขตด้านประชากร: การศึกษาในครั้งนี้กลุ่มประชากรเปาหมาย คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อ
สินค้าหรื อใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานคร
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2) ขอบเขตด้านเนื้ อหา: การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในเรื่ องของการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานคร
3) ขอบเขตด้ า นระยะเวลา: การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้ ท ํา การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จาก
แบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผล และรายงาน โดยดําเนินการวิจยั ศึกษาตั้งแต่ วันที่
27 มีนาคม 2559 – 17 กรกฎาคม 2559
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ส่ ว นที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ส่ ว นประสมทางการตลาด 7 ด้า น ประกอบไปด้ว ย ด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงาน ด้าน
ลักษณะทางกายภาพและทางด้านกระบวนการ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ใน
กรุ งเทพมหานคร
3.4 สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) เป็ นค่าสถิติพ้นื ฐานที่ใช้บรรยายคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) ค่าสู งสุ ด (Maximum)
ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ ใช้ในการอธิ บ าย
ลัก ษณะของปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาด ปั จ จัย อื่ น ๆ ได้แ ก่
ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
2) สถิติเชิ งอ้ างอิง (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จึงจําเป็ นต้อ ง
ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิ ติของข้อมูลที่คาํ นวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีในการ
คํานวณทางสถิติที่ เรี ยกว่า Analysis of Variance (ANOVA)
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรศาสตร์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.75 อยูใ่ นช่วง
อายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.75 มีสถานภาพโสด จํานวน 241 คน คิดเป็ น
ร้อ ยละ 60.25 มี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 307 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 76.75 มี
รายได้อยูร่ ะหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.75 มีอาชีพเป็ นพนักงาน
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บริ ษทั เอกชน จํานวน 250 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.50 ประเภทสิ นค้าและบริ การที่ลูกค้าส่วนใหญ่ซ้ือ
และใช้บริ การคือ ขนมขบเคี้ยว จํานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.25 และความถี่ในการใช้บริ การ
1-2 ครั้งต่อวัน จํานวน 289 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.25
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเรื่ องของร้านสะดวกซื้ อ
ที่สามารถซื้อสินค้าและบริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง จํานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.25
ด้านราคา ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญเรื่ องของร้านสะดวกซื้ อที่มี
การแจกแจงราคาอย่างชัดเจน จํานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.75
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญเรื่ องของ
ร้านสะดวกซื้อที่มีการเดินทางสะดวกสบาย ทําเลที่ต้งั ที่ดี จํานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.75
ด้านการส่งสริ มการตลาด ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเรื่ องของร้าน
สะดวกซื้อที่ทาํ โปรโมชัน่ สิ ทธิ์แลกซื้อพร้อมกับสินค้าที่เข้าร่ วมรายการ จํานวน 146 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 36.50
ด้า นพนักงาน ผลการวิจ ัย พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ใ ห้ความสําคัญเรื่ อ งของร้ า นสะดวกซื้ อ ที่มี
พนักงานยินดีบริ การตลอด 24 ชัว่ โมง จํานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47
ด้านลักษณะทางกายภาพ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญเรื่ องของร้านสะดวก
ซื้อที่ต้งั อยูใ่ นสถานที่ที่เข้าถึงได้ง่าย จํานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.25
ด้านการจัดกระบวนการ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญเรื่ องของร้าน
สะดวกซื้อที่มีการจัดแยกโซนสินค้า จํานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆได้ แก่ ภาพลักษณ์ และความน่ าเชื่ อถือ
ด้านภาพลักษณ์ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเรื่ องของร้านสะดวกซื้ อ
ที่เป็ นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน จํานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.50
ด้านความน่ าเชื่ อ ถื อ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ใ ห้ค วามสําคัญ เรื่ อ งของร้ า น
สะดวกซื้อที่ติดป้ายบอกราคาอย่างชัดเจน จํานวน 238 คิดเป็ นร้อยละ 59.50
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ลเกี่ย วกั บ การตั ดสิ น ใจเลื อกใช้ บริ การร้ านสะดวกซื้ อใน
กรุงเทพมหานคร
ด้านการตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ ก ารร้านสะดวกซื้ อ ในกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเรื่ องของ
ความสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.41 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.536301 ค่า
ตํ่าสุด เท่ากับ 3 ค่าสูงสุด เท่ากับ 5
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ราคาไม่ แพง มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.42 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.1051 ค่าตํ่าสุ ด
เท่ากับ 1 ค่าสูงสุด เท่ากับ 5
มีโปรโมชัน่ และส่วนลด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.14 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.733853
ค่าตํ่าสุด เท่ากับ 2ค่าสูงสุด เท่ากับ 5
มี สินค้าและบริ การให้เลื อ กมากมาย มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.30 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.625282 ค่าตํ่าสุด เท่ากับ 3 ค่าสูงสุด เท่ากับ 5
ทําเลที่ต้ งั มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.43 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.539603 ค่าตํ่าสุ ด
เท่ากับ 3 ค่าสูงสุดเท่ากับ 5
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5. สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ระดับรายได้
อาชีพ
ความถี่ในการเข้าใช้บริ การต่อวัน
ประเภทสินค้าและบริ การที่ลูกค้าซื้อและใช้บริ การ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ราคา
สถานที่
การส่งเสริ มการตลาด
พนักงาน
ลักษณะทางกายภาพ
กระบวนการ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่น ๆ
ภาพลักษณ์
ความน่าเชื่อถือ

ค่านัยสํ าคัญ

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

0.2210
1.2899
0.0485
1.1365
0.0593
6.2472
0.0277
0.0005

ไม่ สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน










0.0191
0.0816
0.0037
0.4017
0.7348
0.7263
0.0425



0.0080
0.6542
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5.2 อภิปรายผล
การศึ ก ษางานวิจ ัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นสะดวกซื้ อ ใน
กรุ งเทพมหานคร ได้นาํ แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั ได้
ดังนี้
1) ปั จจัยทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ด้ านสถานภาพ ด้ านประเภทสิ นค้ าและ
บริ การที่ลู กค้ าซื้ อและใช้ บริ การ และความถี่ใ นการเข้ าใช้ บริ การต่ อวัน ที่แตกต่างกันเท่านั้น ที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อในกรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่ งมีงานวิจยั ที่
สอดคล้องกันดังนี้ ชั ยสิ ทธิ์ เอกพงศ์ ไพศาล กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ออาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็งจากร้านค้าปลีกแบบสะดวก
ซื้อในเขตกรุ งเทพมหานคร เพือ่ ศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ เป็ นการศึกษาการวิจยั เชิงพรรณา
โดยใช้แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิง
พรรณา โดยการใช้ตารางแจกแจงความถี่เป็ นค่าร้อยละ ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว จากสถิติแบบ T-Test และ F-Test กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จากการศึกษา
พบว่าปั จจัยประชากรศาสตร์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเป็ นอย่างมาก ส่วน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระดับรายได้ อาชีพ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานเนื่ องจาก การเข้าใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ
สามารถเข้าใช้บริ การได้ทุกเพศ โดยไม่มีการจํากัดเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ อาชีพ
2) ปั จจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านสถานที่ ด้ านกระบวนการ ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้าน
สะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานครต่างกัน สอดคล้องกับผลงานการวิจยั ของ ชนาธิป ผลาวรรณ์ และจิรว
รรณ ดีป ระเสริ ฐ ได้ศึกษาเรื่ อ ง พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การของกลุ่ม เบบี้บูมเมอร์ ที่ร้าน
สะดวกซื้อในเขตกรุ งเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่ร้านสะดวกซื้ อ ในกรุ งเทพมหานคร
โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 48-66 ปี จํานวน 402
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป
ทางสถิติ ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ ย(Mean) และใช้สถิ ติเชิ งอนุ ม าน ไคสแควร์ (Chi- Square) สําหรับการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคาช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย การ
ส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าและบริ การของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่ร้านสะดวกซื้อในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ ที่ 0.05 ส่ ว น ราคา การส่ ง เสริ ม การตลาด พนัก งาน ลัก ษณะทางกายภาพ ไม่ เ ป็ นไปตาม
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สมมติฐานเนื่องจากสินค้าในร้านสะดวกซื้อมีราคาทีห่ ลากหลายและเป็ นสินค้าที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ มี
การทําการตลาดตลอดทั้งปี ทําทุกๆ สาขา มี พนักงานขายสิ นค้าตลอด ดังนั้นจึงไม่ มีอิทธิ ต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานคร
3) ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ ที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัย
อื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ พบว่า ปั จจัยอื่นด้ านภาพลักษณ์ ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานการวิจยั ของ ชั ยสิ ทธิ์ เอกพงศ์ ไพศาล
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) ศึกษาเรื่ อ ง
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ ออาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็งจากร้านค้าปลี ก
แบบสะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงปั จจัยภาพลักษณ์ เป็ นการศึกษาการวิจยั เชิ ง
พรรณา โดยใช้แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ
สถิ ติอ ้างอิ ง (Inferential Statistics) ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว จากสถิ ติ
แบบ T-Test และ F-Test การศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย ด้า น ภาพลัก ษณ์ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนด้านความน่าเชื่อถือ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานเนื่องจากผูบ้ ริ โภคสนใจ
ในสิ นค้ามากกว่าความน่ าเชื่อถือร้านสะดวกซื้ อในขณะนั้นมากกว่า ดังนั้น ความน่ าเชื่อถือจึงไม่มี
อิทธิต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานคร
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากการวิจัย
1) ด้า นลัก ษณะประชากรศาสตร์ ซึ่ ง จากการแสดงความคิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ โ ภคที่ ต อบ
แบบสอบถาม มี ความคิดเห็ นต่อ ปั จจัย ด้านประเภทสิ นค้า และบริ การที่ลูกค้า ซื้ อ และใช้บ ริ ก าร
ความถี่ในการเข้าใช้บริ การต่อวันว่ามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ทางร้านสะดวก
ซื้ อ ควรที่เพิ่ม สิ่ งที่จูงใจให้ผูบ้ ริ โภคเข้า ใช้บริ การ โดยการการนํากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ ทั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มีโปรโมชัน่ มีการลด แลก แจก แถม จึงทําให้จูงใจผูบ้ ริ โภคได้มาก
ขึ้นด้วย
2) ด้านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ สถานที่ และกระบวนการ เป็ นปั จจัยที่มี
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานคร เป็ นอย่างมาก ทางร้าน
สะดวกซื้ อ ควรที่ จะเพิ่ม ผลิ ต ภัณฑ์ที่ห ลากหลายให้คลอบคลุ ม ความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภค และ
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิ ตภัณฑ์น้ ัน ๆ สู งสุ ด ส่ วนของสถานที่ ทางร้าน
สะดวกซื้อความหาทําเลที่ต้งั ของสาขาให้สะดวกสบายง่ายต่อการเข้าถึงได้ง่ายของผูบ้ ริ โภค และใน
ส่ วนของกระบวนการ ทางร้านสะดวกซื้ อควรจะมีการปฏิบตั ิในด้านการบริ การ ที่นาํ เสนอให้กบั
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ผูบ้ ริ โภคที่เข้าใช้บริ การ เพือ่ มอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความ
ประทับใจ
3) ด้านปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ เป็ นปั จจัยที่มีอิจธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
ร้านสะดวกซื้อในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งจากการแสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถาม
มี ความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ของบริ ษทั เจ้าของแบรนด์ ที่เป็ นผูก้ ่ อตั้งมา องค์กรธุ รกิจ
จะต้องมีการพัฒนาระบบการดําเนินงาน การบริ หารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และดูแล
ผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ เฟรนไชส์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและทั่ว ถึ ง เป็ นการสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ
ผูป้ ระกอบการเฟรนไชส์และ ทําให้ผูบ้ ริ โภคมั่นใจในคุ ณภาพของร้านสะดวกซื้ อ เป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์และเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในแง่การบริ หารงานโดยยึดหลักคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรศึกษาและเปรี ยบเทียบผลกระทบในการขยายสาขาร้านสะดวกซื้อ เพิม่ เติมเพือ่ จะได้
เป็ นประโยชน์ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ดา้ นการตลาดให้มีประสิทธิภาพเพือ่ แข่งขันกับคู่แข่งได้
2) ควรศึกษาและเปรี ยบเทียบคู่แข่งของร้านสะดวกซื้ อ เพื่อนํามาศึกษาพฤติกรรมการซื้ อ
ของว่าแตกต่างกันอย่างไร
3) การศึกษาครั้งต่อไปแนะนําให้ศึกษากับตัวแปรอื่นที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่
ทําการศึกษาอยูน่ ้ ี นอกเหนื อจากตัวแปรการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ และปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ ค่านิยม
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ เครื อข่ ายมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors Influencing on Mobile Network Selection in Bangkok
บุญรัตน์ รัตนบุรี1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้เครื อข่ายมือถือใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ ใ ช้ค วามน่ าจะเป็ น โดยเลื อ กวิธีแบบตาม
สะดวก ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผูท้ ี่ใช้เครื อข่ายมือถือในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บรวบรวมข้อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล (สถิ ติ
พรรณนา) คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้ งอิง) คือ โดยใช้สถิติ One Way ANOVA ในการคํานวณหาค่า t-test และ
F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
การศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 20-30 ปี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ย 20,00130,000 บาท ผูใ้ ช้เครื อ ข่ายมื อถือส่ วนใหญ่ใช้รูปแบบรายเดื อน และระบบของเครื อข่ายมือถือที่
เลื อ กใช้ใ นปั จ จุ บ ัน เป็ นเครื อ ข่า ย AIS และ อี ก ทั้ง การศึ ก ษายัง พบว่า ผูใ้ ช้เ ครื อ ข่ ายมื อ ถื อ ยัง ให้
ความสํา คัญกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ในด้า นผลิ ตภัณฑ์ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ จะให้
ความสําคัญในเรื่ องของความเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ต ราคา ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญ
ในเรื่ อ งของอัต ราค่ า บริ ก ารแพ็ค เกจอิ น เตอร์ เ น็ ต ตํ่า กว่า เครื อ ข่ า ยอื่ น ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องของพื้นที่ในการให้บริ การครอบคลุมทุกพื้นที่ การ
ส่ งเสริ ม ทางการตลาด ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญ ในเรื่ อ งของการแจ้งข่า วสารและ
โปรโมชั่นให้ทราบอย่างต่อ เนื่ อ ง บุคลากร ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่จะให้ค วามสําคัญ ในเรื่ อ งของ
พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การและดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ ลักษณะทาง
กายภาพ ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญในเรื่ อ งของศูนย์บริ การมีพ้นื ทีในการจอดรถเพียงพอสํา หรับ
ผูใ้ ช้บริ การและกระบวนการ ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ องของระยะเวลาในการติดต่อ
และเข้าบริ การ สะดวกและรวดเร็ ว จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระบบของเครื อ ข่ายมือถือ
ลักษณะทางกายภาพ และภาพลักษณ์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เครื อข่ายมือถือ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
1
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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 ที่มาและความสํ าคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารที่เรี ยกว่าแบบไร้พรมแดนเป็ นที่ยอมรับในสังคม
มากยิ่งขึ้น จนทําให้ปริ ม าณในใช้โทรศัพท์เคลื่ อ นที่มีปริ มาณการใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่ อ ย ๆ ทําให้มี
อิทธิพลในการดํารงชีวติ ในปั จจุบนั ในเรื่ องของการใช้โทรศัพท์จนเปรี ยบเสมือนเป็ นปั จจัยที่ 5 ที่ทุก
คนจํา เป็ นต้อ งใช้แ ละขาดการไม่ ไ ด้เ ลย หากจะมี การเปรี ย บเที ย บกับ ในอดี ต ที่ผ่า นของการใช้
เครื อ ข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือ ว่าน้อยมากเมื่อ เทียบกับในปั จจุบนั เนื่ อ งจากมีจุดเด่ นในเรื่ องของ
ความสะดวกสบาย และการติดต่อสื่ อสาร ทําให้อุตสาหกรรมการโทรคมนาคมแบบไร้มีอตั ราการ
เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว จนทําให้มีผปู ้ ระกอบการของเครื อข่ายมือถือมีการปรับปรุ งระบบเครื อข่าย
อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การเครื อ ข่ายมือถือทั้ง 3 ค่ายได้มีการปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อ เนื่ อ งมา
ตั้งแต่ยคุ แรก จนกระทัง่ จนถึงปั จจุบนั และเต็มไปด้วยการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการบริ การ
ราคา คุณภาพ รวมถึงการส่งเสริ มทางการตลาด ซึ่งผูใ้ ห้บริ การแต่ละค่ายต่างมีรูปในการส่งเสริ มทาง
การตลาดที่ แ ตกต่ า งกัน เพื่อ สร้ า งความจู ง ใจให้ผูใ้ ช้บ ริ ก ารหัน มาใช้บ ริ ก ารของตนมากขึ้ น ผู ้
ให้บริ การสามารถใช้บริ การของค่ายต่าง ๆ ตามความพึงพอใจในการให้บริ การของแต่ละเครื อข่าย
ดังนั้นในการศึกษาจึงต้องทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เครื อข่าย
จากข้อมูลข้างต้น ทําให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยการตัดสินใจเลือกใช้เครื อข่ายมือถือ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพือ่ ให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริ งในการตัดสิ นใจเลือกใช้เครื อข่ายมือ
ถือ และเพื่อที่จะนําผลสรุ ปจากการวิจยั ที่ได้ในครั้งนี้ไปเป็ นข้อมูลส่ วนหนึ่ งทีจะไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุ งในด้านการบริ การและกลยุทธ์ทางการตลาดของเครื อข่ายมือถือ และ
สามารถสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายได้อย่างยัง่ ยืน
ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพื่อ ศึ ก ษาความแตกต่ างของปั จ จัย ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจ
เลือกใช้เครื อข่ายมือถือ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผลต่อการตัดสิ นใน
เลือกใช้เครื อข่ายมือถือในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ ทัศนคติส่วนบุคคล ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้เครื อข่ายมือในเขกรุ งเทพมหานคร
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1.3 กรอบแนวความคิด

ตัวแปรต้ น

ลักษณะประชากรศาสตร์
1 เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้
7. รูปแบบการให้ บริการของเครื อข่ายมือถือ
8. ระบบของเครื อข่ายมือถือที่ท่านใช้ บริการในปัจจุบนั
ส่ วนประสมทางการตลาด 7 Ps
1 ผลิตภัณฑ์
2.ราคา
3.ช่องทางการจัดจําหน่าย
4. การส่งเสริมทางการตลาด
5. บุคลากร
6. ลักษณะทางกายภาพ
7. กระบวนการ

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจเลือกใช้ เครือข่ าย
มือถือในเขต กรุงเทพมหานคร

ปั จจัยอื่น ๆ
1 ภาพลักษณ์
2. ทัศนคติสว่ นบุคคล

1.4 สมมติฐานในการศึกษา
1) ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ อาชีพ
ประเภทการบริ การของเครื อ ข่าย ประเภทของเครื อ ข่าย ที่แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้เครื อข่ายมือถือต่างกัน
2) ส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที การส่ ง เสริ ม
การตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ ที่แตกต่างกัน มี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจ
เลือกใช้เครื อข่ายมือถือต่างกัน
3) ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ ทัศนคติส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการสิ นใจ
เลือกใช้เครื อข่ายมือถือต่างกัน
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1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1) ผูใ้ ห้บริ การของเครื อข่ายมือถือสามารถนําผลของข้อมูลจากการวิจยั ด้านการบริ การไป
ปรับปรุ งและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายมือถือ
2) ผูใ้ ห้บริ การของเครื อข่ายมือถือสามารถนําผลของด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้เครื อข่ายมือ
ถือเพือ่ ไปพัฒนาและปรับปรุ งให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การให้มากที่สุด
3) ผูใ้ ห้บริ การของเครื อข่ายมือถือสามารถนําผลจากการวิจยั ไปปรับปรุ งและพัฒนากลยุทธ์
เพือ่ ให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การให้มากที่สุด
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดด้ านทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็ นความหลากหลายด้านภูมิหลังของบุคคล ซึ่ งได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่ างกาย ความอาวุโสในการทํางาน เป็ นต้น โดยจะแสดง
ถึ ง ความเป็ นมาของแต่ ล ะบุ ค คลจากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บ ัน ในหน่ ว ยงานหรื อ ในองค์ก รต่ า งๆ ซึ่ ง
ประกอบด้วยพนักงานหรื อบุคลากรในระดับต่างๆ ซึ่งมีลกั ษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่าง
กันมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรื อภูมิหลังของบุคคลนัน่ เอง
กรรณิ การ์ เหมือนประเสริ ฐ (2548) ได้กล่าวว่า ในหน่ วยงานองค์กรต่างๆ จะประกอบไป
ด้วยบุคลากรในระดับต่างๆ เป็ นจํานวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป
ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันนี้ มีสาเหตุมาจากปั จจัยต่างๆ ซึ่ งได้แก่ อายุ
เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในองค์กร ลักษณะพฤติกรรมในการทํางานของบุคคล
จะเป็ นดังนี้
1. อายุกับการทํางาน (Age and Job Performance) เป็ นที่ยอมรับกันว่าผลงานของบุคคลจะ
ลดน้อยลงในขณะที่อายุเพิม่ ขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่มีอายุมากจะถือว่าเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ใน
การทํางานสูง และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่จะก่อให้เกิดผลผลิตสูงได้ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า
คนที่อายุมากจะไม่ลาออกจากงานหรื อย้ายงานแต่จะทํางานที่เดิม ทั้งนี้ เพราะโอกาสในการเปลี่ยน
งานมีนอ้ ย ประกอบกับช่วงเวลาในการทํางานนานจะมีผลทําให้ได้รับค่าตอบแทนมากขึ้น ตลอดจน
สวัสดิการต่างๆ ก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้งพนักงานที่มีอายุมากขึ้นจะปฏิบตั ิหน้าที่การงานอย่าง
สมํ่าเสมอ ขาดงานน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุนอ้ ย
2. เพศกั บ การทํ า งาน (Gender and Job Performance) จากการศึ ก ษาโดยทั่ว ไป เรื่ อ ง
ความสามารถเกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาในการทํางาน แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม ความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาของ
นักจิตวิทยาพบว่า เพศหญิงจะมีลกั ษณะคล้อยตามมากกว่าเพศชาย และเพศชายจะมีความคิดเชิงรุ ก
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ความคิดก้าวไกล และมีความคาดหวังในความสําเร็ จมากกว่าเพศหญิง แต่จะไม่มีความแตกต่างใน
เรื่ องผลงาน และในเรื่ องความพึงพอใจในงาน
3. สถานภาพการสมรสกั บ การทํ า งาน (Marital Status and Job Performance) พบว่า
พนักงานที่สมรสแล้วจะขาดงาน และมีอตั ราการลาออกจากงานน้อยกว่าผูท้ ี่เป็ นโสด นอกจากนี้ยงั มี
ความพึงพอใจในงานสูงกว่าผูท้ ี่เป็ นโสด ตลอดจนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของงาน และมีความ
สมํ่าเสมอในการทํางานด้วย
4. ความอาวุโสในการทํางานกับการทํางาน (Tenure and Job Performance) ผูอ้ าวุโสใน
การทํางานจะมีผลงานสูงกว่าบรรดาพนักงานใหม่ และมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าคนที่มีลกั ษณะ
ประชากรศาสตร์ ต่ างกัน จะมี ลักษณะทางจิ ต วิทยาต่ างกัน (ปรมะ สตะเวทิ น , 2533: 112) โดย
วิเคราะห์จากปั จจัย ดังนี้
4.1 เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทําให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกัน คือเพศ
หญิงมีแนวโน้มมีความต้องการที่จะส่ งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ ไ ด้มี
ความต้อ งการที่ จ ะส่ ง และรั บ ข่ า วสารเพี ย งอย่า งเดี ย วเท่ า นั้ นแต่ มี ค วามต้อ งการที่ จ ะสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึ้นจากการรับและส่งข่าวสารนั้นด้วย (Will, 1980: 87) นอกจากนี้เพศหญิง
และเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรม
และสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน
4.2 อายุ เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิดและพฤติกรรมคนที่
อายุนอ้ ยมักจะมีความคิดเสรี นิยมยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะ
คนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบตั ิ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่
มีอายุนอ้ ย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวติ ที่แตกต่างกัน ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกัน คนที่
มีอายุมากมักจะใช้สื่อเพือ่ แสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าความบันเทิง
4.3 การศึกษา เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คนมีความคิด ค่านิ ยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน
คนที่มีการศึกษาสู งจะได้เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผูร้ ับสารที่ดี เพราะเป็ นผูม้ ีความกว้างขวางและ
เข้าใจสารได้ดี แต่จะเป็ นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรื อเหตุผลเพียงพอ
4.4 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคม ของ
บุคคลมี อิทธิ พลอย่างสําคัญต่อปฏิกิริยาของผูร้ ับสารที่มีต่อผูส้ ่ งสาร เพราะแต่ละคนมีวฒั นธรรม
ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิ ยมและเป้ าหมายที่ต่างกันทฤษฎี ความแตกต่างระหว่างปั จเจกบุคคล
(Individual Differences Theory) ของเดอร์เฟอร์ (De Fleur, 1996) ได้เสนอหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ
ทฤษฏีความแตกต่าง ระหว่าง ปั จเจกบุคคลดังนี้
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4.4.1 มนุษย์เรามีความแตกต่างอย่างมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยาบุคคล
4.4.2 ความแตกต่างนี้ บางส่ วนมาจากลักษณะแตกต่างทางชีวภาคหรื อทางร่ างกายของแต่
ละบุคคล แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากความแตกต่างกันที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้
4.4.3 มนุ ษย์ซ่ ึ งถูกชุบเลี้ยงภายใต้สถานการณ์ต่างๆ จะเปิ ดรับความคิดเห็นแตกต่างกันไป
อย่างกว้างขวาง
4.4.4 จากการเรี ยนรู ้ สิ่ง แวดล้อ มทํา ให้เกิ ดทัศนคติ ค่านิ ยมและความเชื่ อ ถื อ ที่ ร วมเป็ น
ลักษณะทางจิตวิทยาส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไป
2.1 แนวคิดด้ านทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาดของธุ รกิ จบริ ก าร
(Marketing Mix: 7Ps) หมายถึ ง ตัว แปรทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซึ่ ง จะทํา มาใช้เ พื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้านดังนี้
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้พงึ พอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย อาจมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ประกอบด้วยสินค้าบริ การ
ความคิด สถานที่ องค์กรหรื อบุคคล ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของลูกค้าจึง
จะสามารถขายได้ ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่อาจกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อ
ของผูบ้ ริ โภค คือ ความใหม่ความสลับซับซ้อนและคุณภาพที่คนรับรู ้ได้ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่
ใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง
ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ สู งกว่าราคาของผลิตภัณฑ์น้ นั ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ อก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภค
ทําการประเมินทางเลือกและทําการตัดสินใจ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาตํ่านักการตลาด
จึงควรคิดราคาน้อ ย ลดต้นทุนการซื้ อ หรื อทําให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะอื่นๆ สําหรับการ
ตัดสินใจอย่างกว้างขวางผูบ้ ริ โภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็ นอย่างหนึ่งในลักษณะทั้งหลาย
ที่เกี่ยวข้องสําหรับสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ราคาสู งไม่ทาํ ให้การซื้ อลดน้อยลงนอกจากนี้ ราคายังเป็ นเครื่ อ ง
ประเมินคุณค่าของผูบ้ ริ โภคซึ่งก็ติดตามด้วยการซื้อ
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่ งประกอบด้วยสถาบัน
และกิจกรรมใช้เพือ่ เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การ จากองค์กรไปยังตลาด กลยุทธ์ของนักการตลาด
ในการทําให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจําหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสินค้า
ที่มี จาํ หน่ ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อ ก็จะทําให้ผูบ้ ริ โภคนําไปประเมิ นประเภทของช่ อ งทางที่
นําเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู ้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

375

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ าย
กับผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ เครื่ องมือในการสื่ อสารมีหลายประการ ซึ่ งอาจใช้
เพียงหนึ่งหรื อหลายเครื่ องมือ ต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่ องมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน โดย
พิจารณาถึ งความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิ ตภัณฑ์คู่แข่ง โดยบรรลุ จุดมุ่ งหมายร่ วมกัน การส่ งเสริ ม
การตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ข่าวสารที่นกั
ตลาดส่ งไปอาจเตือนใจให้ผบู ้ ริ โภครู ้ว่าเขามีปัญหา สิ นค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปั ญหาได้
และมันสามารถส่งมอบให้ได้มากกว่าสินค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลัก การซื้อเป็ นการยืนยันว่า
การตัดสินใจซื้อของลูกค้าถูกต้อง
บุคลากร (People) หรื อพนั กงาน (Employee) เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่ง พนักงานต้องมีความสามารถ มีทศั นคติที่ดีเพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่อลูกค้า มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ปัญหา
กระบวนการจัดการ (Process Management) เพือ่ ส่งมอบคุณภาพในการบริ การให้กบั ลูกค้า
ได้รวดเร็วและประทับใจ (Customer Satisfaction)
การสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical) โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม
(Total Quality Management: TQM) ตัวอย่างเช่น โรงแรมหรื อหอพักต้องพัฒนาลักษณะทางกายภาพ
และรู ปแบบการให้บริ การ เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า (Customer value Proposition) ไม่ว่าจะเป็ น
ด้านความสะอาด ความรวดเร็ว หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ
2.3 แนวคิดทฤษฎีด้านปัจจัยอื่น ๆ
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545, หน้า 138) ให้ความหมายของทัศนคติไว้วา่ ทัศนคติ คือ สภาวะ
ความพร้อมทางจิตที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู ้สึก และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อ
บุคคล สิ่ งของ สถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ ง และสภาวะความพร้อ มทางจิตนี้
จะต้องอยูน่ านพอสมควร
วิรัช ลภิรัตนกุล (2540,หน้า 81-83) ได้อธิบายว่า ภาพลักษณ์ของบริ ษทั (Corporate Image)
คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีต่อบริ ษทั หรื อ หน่ วยงานธุ รกิจแห่ งใดแห่ งหนึ่ ง หมาย
รวมไปถึงด้านการบริ หารหรื อการจัดการ (Management) ของบริ ษทั แห่ งนั้นด้วย และหมายรวมไป
ถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ (Product) และบริ การ (Service) ที่บริ ษทั นั้นจําหน่าย ฉะนั้น คําว่าภาพลักษณ์ของ
บริ ษทั จึงมีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยครอบคลุมทั้งตัวหน่ วยงานธุ รกิจ ฝ่ ายจัดการ และสิ นค้า
หรื อบริ การของบริ ษทั แห่งนั้นด้วย
ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงภาพลักษณ์เพือ่ ส่งเสริ มการตลาด จึงสื่อความหมายรวมถึงภาพลักษณ์ทุก
ด้านที่ประกอบขึ้นจากส่ วนต่าง ๆ ของธุรกิจ และสามารถส่ งผลต่อความเคลื่อนไหวของภาวะทาง
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การตลาดของธุรกิจทั้งในทางตรงและทางอ้อม เช่น เมื่อผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ที่ดี ช่วยให้ผบู ้ ริ โภค
ต้อ งการซื้ อ ส่ งผลให้ยอดจําหน่ ายเพิ่มขึ้น และหากภาพลักษณ์ของตัวองค์การดีด้วยอีกส่ วนหนึ่ ง
ย่อมก่อให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจ จนอาจถึงขั้นชื่นชมและศรัทธา จึงมีผลต่อความจงรักภักดีใน
ตรายี่ห้อ ของสิ นค้า (Brand Loyalty) ทําให้สินค้าอยู่ในตลาดได้อ ย่างยัง่ ยืนและส่ วนครองตลาด
(Market Share) เติบโตรุ ดหน้า
2.4 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้ เครื อข่ ายมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร
สมคิด บางโม (2548, หน้า 175) กล่ าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึ ง การตัดสิ นใจเลื อ กทาง
ปฏิบตั ิซ่ ึงมีหลายทางเป็ นแนวปฏิบตั ิไปสู่ เป้าหมายที่วางไว้การตัดสินใจนี้อาจเป็ นการตัดสินใจที่จะ
กระทําการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อหลายสิ่ งหลายอย่าง เพื่อความสําเร็ จตรงตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ในทาง
ปฏิบตั ิการตัดสิ นใจมักเกี่ยวข้องกับปั ญหาที่ยงุ่ ยากสลับซับซ้อน และมีวิธีการแก้ปัญหาให้วินิจฉัย
มากกว่าหนึ่งทางเสมอ ดังนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของผูว้ นิ ิ จฉัยปั ญหาว่าจะเลือกสัง่ การปฏิบตั ิโดยวิธีใด จึง
จะบรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุดและบังเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์การนั้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ศันสณี ย ์ โสธรพิทกั ษ์กุล (2556) ศึกษาเรื่ อง ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริ การดีแทคของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลที่ใช้บริ การระบบ ดี แทค จํานวน 400 คน เครื่ อ งมื อ ในการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล ใช้แ บบสอบถาม โดยใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งงแบบตามสะดวก (Convenience
Sampling) สถิติที่ใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test
F-test และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (MRA) จากการศึ ก ษาพบว่ า ทุ ก ปั จจั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกน ไม่มีผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริ การดีแทค แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุพนิ จินดาหลวง (2552) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีต่อการ เลือกใช้ระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ผูใ้ ช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ จังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้แบบสอบถาม ในการวิจยั และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และสถิติเชิงอนุมานแบบ F-test , T-test ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย
ทางด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เสาวลักษณ์ สาระกุล (2555) ศึกษาเรื่ อง การตัดสินใจเปลี่ยนเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย
ใช้เ ลขเดิ ม ของผุใ้ ช้บ ริ ก ารในเขตกรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ จํา นวน 400 คน โดยใช้
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละค่า
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ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Anova , T-test , F-test and Multiple Regression Analysis ในการวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านประกรศาสตร์ ทุกด้าน มีความแตกต่างที่นยั สําคัญที่ระดับ 0.05
3.ระเบียบวิธีการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประชากรเป็ นเป้ าหมายในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การ
เครื อข่ายมือถือในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งจากข้อมูลระบบสถิติทางการทะเบียน ข้อมูล ณ เดือน
มิถุนายน ปี 2559 พบว่าประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครมีจาํ นวนประมาณ 5,689,200 คน
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสามารถคํานวณหาโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) ที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ95 และที่ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มผูใ้ ช้ทตี่ ดั สินใจเลือกใช้เครื อข่ายมือถือในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน
400 คนโดยใช้สูตรดังนี้
n=

แทนค่า

n
N
e

คือ
คือ
คือ

N
1 + Ne 2

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดประชากร
คลาดคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 0.05

3.2 ขอบเขตของการวิจัย
1) ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ กลุ่ ม คนที่ อ าศัย อยู่ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีการตัดสินใจเลือกใช้เครื อข่ายมือถือ จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
2) ขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ และ
ปั จจัยส่วนประสมทาการตลาด 7Ps
3) ระยะเวลาการศึกษาครั้งนี้ต้งั แต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2559 ถึง 17 กรกฎาคม 2559
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ผวู ้ จิ ยั เลือกใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพือ่ เป็ นเครื่ องมือ ใน
การวัดการตัดสิ นใจเลือกใช้เครื อข่ายมือถือ และนําผลมาวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้เครื อข่ายมือ
ถือ เพือ่ เป็ นการทําความเข้าใจในการตัดสินเลือกใช้เครื อข่ายมือถือ
3.4 สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป Analysis Tool Pak ใน Microsoft Excel เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวกับผูใ้ ช้ที่ตดั สินใจเลือกใช้เครื อข่ายมือถือในเขตกรุ งเทพมหานครดังนี้
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1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงบรรยายหรื อ
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของข้อมูล ประกอบด้วย ตัว
แปรเชิ งคุ ณภาพ คือ ความถี่ (Frequency) จํานวนร้อ ยละ (Percentage) และตัวแปรเชิ งปริ มาณ คือ
ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าตํ่าสุ ด (Maximum) ค่าสู งสุ ด
(Minimum)
2) สถิติเชิงอนุมานหรื อสถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
จึงจําเป็ นต้องทดสอบความมีนยั สําคัญทางสถิติของข้อมูลที่คาํ นวณได้จากการกลุ่มโดยที่ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้
วิธีในการคํานวณทางสถิติทเี่ รี ยกว่า Analysis of Variance (ANOVA)
4.ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษางานวิจยั กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
จํานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 53 อยูใ่ นช่วงระหว่าง 20-30 ปี จํานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.50
สถานภาพโสด จํา นวน 191 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 47.75 มี ร ะดับ การศึ ก ษาอยู่ที่ ร ะดับ ปริ ญญาตรี
จํานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.50 มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน จํานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ
32.20 ส่ ว นใหญ่ ร ายได้เ ฉลี่ ย ตั้ง แต่ 20,001-30,000 บาท จํา นวน 120 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 30.00
รู ปแบบการให้การบริ การของเครื อข่ายมือถือส่วนใหญ่เป็ นระบบแบบรายเดือน จํานวน 232 คน คิด
เป็ นร้อยละ 58.00 และระบบเครื อข่ายมือถือที่ใช้ปัจจุบนั ส่วนใหม่จะเป็ นระบบ AIS จํานวน 193 คน
คิดเป็ นร้อยละ 48.25
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps พบว่ า
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ผลการวิจ ัย พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ จ ะให้ค วามสํา คัญ ในเรื่ อ งของ
ความเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ตเป็ นอันดับหนึ่ง จํานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47 รองลงมาเรื่ องของ
คมชัดและคุณภาพของคลื่นโทรศัพท์ จํานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.25
ด้า นราคา ผลการวิจ ัย พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ จ ะให้ค วามสํา คัญ ในเรื่ อ งของอัตรา
ค่าบริ การแพ็คเกจอินเตอร์เน็ตตํ่ากว่าเครื อข่ายอื่น จํานวน 236 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.00 รองลงมา
เรื่ องของอัตราค่าบริ การการโทรตํ่ากว่าเครื อข่ายอื่น จํานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.75
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องของพื้นที่ในการ
ให้บริ การครอบคลุมทุกพื้นที่ จํานวน 204 คิดเป็ นร้อยละ 51.00 รองลงมาเป็ นเรื่ องของพื้นที่ในการ
ให้บริ การมีความสะดวกสบาย และง่ายต่อการเดินทาง จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00
ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ อ งของการแจ้ง
ข่าวสารและโปรโมชัน่ ให้ทราบอย่างต่อเนื่ อง จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.00 รองลงมาเป็ น
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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เรื่ องของการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดบูทแสดงสินค้าหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ตามห้างสรรพสินค้าต่าง
จํานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50
ด้า นบุ ค ลากร ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ จ ะให้ ค วามสํา คัญ ในเรื่ อ งของพนั ก งานมี ค วาม
กระตือรื อร้นในการให้บริ การและดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ จํานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ
46.25 รองลงมาเป็ นเรื่ องของพนักงานมีความรู ้ ทักษะ และความสามารถในการให้คาํ ปรึ กษาได้เป็ น
อย่างดี จํานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.25
ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญในเรื่ องของศูนย์บริ การมีพ้ืนทีในการ
จอดรถเพียงพอสํา หรับ ผูใ้ ช้บ ริ การ จํานวน 138 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 34.50 รองมาเป็ นเรื่ อ งของ
ศูนย์บริ การมี ความกว้างขวาง สะอาด และมี แสงสว่างที่เหมาะสม และศูนย์มี อุ ปกรณ์ ที่ทนั สมัย
สะดวกในการเข้าใช้บริ การ จํานวน 131 คิดเป็ นร้อยละ 32.75
ด้านกระบวนการบริ การ ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ องของระยะเวลาในการ
ติดต่อและเข้าบริ การ สะดวกและรวดเร็ ว จํานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.75 รองลงคือ ช่องทาง
ในการใช้บริ การมีหลายช่องทาง จํานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 149
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยอื่น ๆ ได้ แก่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติส่วนบุคคล พบว่ า
ด้านภาพลักษณ์ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ องศูนย์บริ การมีหอ้ งรับรอง
และที่นั่งพักผ่อนในระหว่างการรอให้บริ การ จํานวน 156 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 39.00 รองลงมากา
ให้บริ การของพนักงาน มีการดูแลเอาใจลูกค้าเป็ นอย่างดี จํานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.25
ด้านทัศนคติส่วนบุคคล พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ องการมีโปรโมชัน่
ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน จํานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.50 รองลงมาเป็ นเรื่ องของการมีช่องทาง
ในการชําระค่าบริ การหลากหลายช่องทาง จํานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจเลือกใช้ เครื อข่ ายมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
จากการสํารวจพบว่า ผูใ้ ช้บริ การเลื อ กใช้เครื อข่ายมื อถือในเขตกรุ งเทพมหานคร มี การตัดสิ นใจ
เลือกใช้เครื อข่ายมือถือเนื่ องจากความชัดของสัญญาณและความรวดเร็ วในการให้บริ การ สู งสู ดที่
4.24 คะแนน และมีการตัดสิ นใจเลือกใช้เครื อข่ายมือถือน้อยที่สุดเนื องจากคําแนะนําของคนรอบ
ข้างที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ คิดเป็ น 2.97 คะแนน
5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1) สรุปผลการวิจัย
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ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
รู ปแบบการให้ บริการของเครื อข่ ายมือถือ
ระบบของเครื อข่ ายมือถือที่ท่านใช้ บริการในปัจจุบัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
การส่ งเสริมทางการตลาด
บุคลากร
ลักษณะทางกายภาพ
กระบวนการ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยอื่น ๆ
ภาพลักษณ์
ทัศนคติส่วนบุคคล

ค่านัยสํ าคัญ

0.5666
0.1103
0.0539
0.7630
0.9858
0.3210
0.1460
0.0035
0.0745
0.3744
0.4093
0.5784
0.4909
0.0000
0.0536
0.0487
0.2703

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
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ไม่ สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน



















5.2) อภิปรายผล
การศึกษางานวิจยั เรื่ อ งปั จจัยที่มีอิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้เครื อ ข่ายมื อถือ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ได้นาํ แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั ได้
ดังนี้
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1) ปั จ จั ย ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกั น จากการวิ จ ัย พบว่ า ปั จ จัย ลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ : ระบบของเครื อข่ายมือถือที่ท่านใช้บริ การในปั จจุบนั ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้เครื อข่ายมือถือ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน ซึ่ งมีผลงานวิจยั ที่
สอดคล้องกันดังนี้ ระบบของเครื อข่ ายมือถือที่ท่านใช้ บริ การในปัจจุบัน สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ ธนกร โอภาพงพัน ธ์ (2555) ทํา การศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้ เ ครื อข่ า ย
โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ของนักศึ กษาปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 300 คน โดยผลการศึกษาพลว่า ระบบเครื อข่าย
มือถือที่ท่านใช้บริ การในปั จจุบนั ที่นิยมใช้มากที่สุดจะเป็ น ระบบ True รองลงมาก็จะเป็ นระบบ
DTAC
2) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่ างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านกระบวนที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้เครื อข่ายมือถือใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน ซึ่ งงานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้ ด้ านลักษณะทางกายภาพ สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ พชระ สุธนฐาน (2557) ทําการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในเขตกรุ งเทพมหานครจํานวน 400
คน โดยผลการศึกษาพบว่า ลักษณะโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และทุกด้านมีระดับความสําคัญมาก
เช่นกัน แต่อนั ดับแรกให้ความสําคัญเรื่ อง ศูนย์บริ การหรื อ shop กระจายอยูอ่ ย่างทัว่ ถึง ด้วยระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.86 และการจัดวางตําแหน่งภายในศูนย์บริ การง่ายต่อการใช้บริ การด้วยระดับค่าเฉลี่ย 3.85
3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่แตกต่ างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยอื่น ๆ ด้านภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน
เท่านั้นที่มีอิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อ กใช้เครื อ ข่ายมื อถื อในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน ซึ่ งมี
งานวิจยั ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ ภาพลักษณ์ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ เสาวลักษณ์ สาระกูล และ
ไกรชิต สุ ตะเมือง (2555) ศึกษาการตัดสิ นใจเปลี่ยนเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้เลขหมายเดิม
ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน
400 คน ผลการศึกษาพบว่า ด้านภาพลักษณ์ของสิ นค้า ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ต่อ การตัดสิ นใจเปลี่ ยนเครื อ ข่า ยโทรศัพท์เคลื่ อ นที่ โดยใช้หมายเลขเดิ ม ของผูใ้ ช้บ ริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากการวิจัย
1) ด้านระบบเครื อ ข่ายมื อ ถือ ผูใ้ ห้บริ การควรศึกษาถึ งปั จจัยที่มี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจ
เลือกใช้เครื อข่ายมีโปรโมชัน่ ที่หลากหลายให้กบั ผูใ้ ช้บริ การและสามารถเจาะกลุ่มผูใ้ ช้งานเครื อข่าย
ได้หลากหลายกลุ่มได้มากขึ้น
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2) ด้านลักษณะกายภาพ ผูใ้ ห้บริ การควรให้ความสําคัญศูนย์บริ การของเครื อข่ายมีมาตรฐาน
ในการบริ การ และทันสมัย ควรมีการพัฒนาศูนย์บริ การให้มีมาตรฐาน และทันสมัยมากยิง่ ขึ้น เพื่อ
รองรับการให้บริ การกับผูใ้ ช้บริ การที่เข้ามาติดต่อกับศูนย์บริ การ เพื่อความสะดวกสบายมากและมี
อุปกรณ์ภายในศูนย์บริ การทีม่ ีความทันสมัยมากยิง่ ขึ้น
3) ด้า นภาพลักษณ์ พบว่า กลุ่ มผูใ้ ช้บริ การเครื อ ข่า ยให้ค วามสําคัญเรื่ อ งช่ อ งทางในการ
ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การควรให้ความสําคัญเป็ นสิ่งแรก ควรมีการขยายและเพิม่ ช่อง
การติดต่อและการบริ การให้มีรูปแบบใหม่ๆและทันสมัยต่อการบริ การเพิ่มมากขึ้น เพื่อทําให้การ
ให้บริ การเกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วกับผูใ้ ช้บริ การ
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1) การวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายมือถือที่อยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดอื่น
เพือ่ นําผลการวิจยั มาเปรี ยบเทียบต่อไป
2) สําหรับผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายมือถือทั้ง 3 ค่าย คือ AIS, DTAC, TRUE ควรมีการทําวิจยั อยู่
เสมอเพราะระบบเครื อข่ายมีการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อจะได้นาํ ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั นําไปพัฒนา
ให้ตรงกับความต้องของผูใ้ ช้บริ การอยูเ่ สมอ
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย (ประเภท TOWNHOME)
ในกรุงเทพมหานคร
Factors influence on Housing Buying Decision of (TOWNHOME) In Bangkok
นนทิยา ตรี ชะวา1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อที่
อยูอ่ าศัย (ประเภท TOWNHOME) ในกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ทําการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่ าจะ
เป็ น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ อที่อยู่อ าศัย
(ประเภท TOWNHOME) ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยการแจกแบบสอบถาม (Survey
research) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) คื อ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ตํ่าสุ ด
ค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานหรื อ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ ใช้
สถิติ One way ANOVA ในการคํานวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลจากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคที่ ต ั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อที่ อ ยู่ อ าศั ย (ประเภท
TOWNHOME) จํานวน 400 คน นั้นส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 70 มีอายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 30 40 ปี ร้อยละ 37 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 58 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ร้อยละ 69
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 55 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 15,000 –
30,000 บาท ร้อยละ 48 ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีลกั ษณะที่อยูอ่ าศัยเป็ นบ้านเดี่ ยว ร้อยละ 33 โดยส่ วน
ใหญ่อาศัยกับญาติพนี่ อ้ ง/ครอบครัว ร้อยละ 31
อี ก ทั้ง ยัง ศึ ก ษาพบว่าผูบ้ ริ โ ภคให้ความสํา คัญ กับปั จ จัย ส่ ว นผสมทางการตลาด ในด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเลือ กที่ สไตล์/รู ปแบบ TOWNHOME มี ความทันสมัย ในด้านราคา จะให้
ความสําคัญในเรื่ องของราคาอยูใ่ นระดับที่สามารถเลือกซื้ อได้ ในด้านช่องทางการจัดจําหน่ายส่วน
ใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ อ งทําเลที่ต้ งั โครงการอยู่ใกล้ระบบขนส่ ง เช่ น BTS MRT, Airport Rail
Link เพือ่ ความสะดวกในสบายในการเดินทาง ในด้านการส่งเสริ มการขายจะให้ความสําคัญในเรื่ อง
ของโครงการที่มีบา้ นตัวอย่างให้ชมก่อนตัดสิ นใจเลือกซื้ อ ในด้านความสามารถในการให้ความรู ้
ของบุคลากร จะเน้นที่พนักงานขายให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโครงการได้อย่างครบถ้วน ในด้านกระบวนการ
ส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องการให้บริ การหลังการขายที่ดี และในด้านสิ่งแวดล้อมทาง
1
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กายภาพส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องของแหล่งชุมชนและสภาพแวดล้อมที่ดี
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ไ ด้แก่ เพศ ปั จจัยทางส่ วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย แล
ปั จจัยด้านบุคลากร และปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อที่อยูอ่ าศัย (ประเภท TOWNHOME) ในกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
คําสํ าคัญ: การตัดสินใจซื้อ,ที่อยูอ่ าศัย
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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 ที่มาและความสํ าคัญของปัญหา
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เมื่อปี 2558 ที่ผา่ นมา ตลาดธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์มีแรงหนุนใหม่จาก
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยกูย้ มื ลง แต่เนื่องจากตลาดยังมีความเสี่ยงหลายประการ อาทิ การฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจยังอยูใ่ นระดับที่ค่อยเป็ นค่อยไป ทําให้ผบู ้ ริ โภคยังชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยูอ่ าศัย ขณะที่
กําลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคยังไม่กลับมาฟื้ นสู่ ระดับศักยภาพจากภาระรายจ่ายในชีวิตประจําวันที่สูงขึ้น
และภาระหนี้ ครัวเรื อนที่ยงั อยูใ่ นระดับสู ง ประกอบกับราคาที่อยูอ่ าศัยปรับตัวขึ้นตามกลไกตลาด
ขณะที่รายได้ของผูบ้ ริ โภคไม่ได้ปรับขึ้นตาม สําหรับในส่วนของทาวน์โฮมในปี 2559 ยังคงเป็ นที่อยู่
อาศัย ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจากตลาดและมี แ นวโน้ ม เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แม้ ใ นยุ ค ที่ ต ลาด
คอนโดมิ เนี ยมเฟื่ องฟู และต้นทุนก่ อ สร้างทาวน์โฮม ขยับขึ้นจากราคาที่ดิน จนผูป้ ระกอบการ
อยากจะพัฒนาทาวน์โฮมระดับ 1.5 ล้านบาทได้ โดยปี นี้ (2558) ผูป้ ระกอบการ คาดว่าตลาดทาวน์
โฮม จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 6.7 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี ก่อนหน้า 22 % โดยประมาณ ส่ วนปี
หน้า (2559) ผูป้ ระกอบการรายใหญ่เชื่อ ว่า แนวโน้มตลาดทาวน์โฮมยังคงสดใสไม่แพ้ปีนี้ โดยที่
ทาวน์โฮมให้ความรู ้สึกเป็ น “บ้าน”มากกว่าคอนโดฯซึ่งเป็ นจุดแตกต่างให้ผซู ้ ้ือตัดสินใจเลือก
ปั จจัย 4 นับเป็ นปั จจัย ที่สําคัญอย่า งหนึ่ ง ต่อ การดํา รงชี วิตของมนุ ษ ย์ ซึ่ งประกอบด้วย อาหาร
เครื่ อ งนุ่ งห่ ม ยารักษาโรค และที่อ ยู่อาศัย ทําให้ม นุ ษย์ตอ้ งสรรหาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความ
ต้อ งการพื้นฐานที่อ ยู่อ าศัยของแต่ล ะบุคคลย่อ มมี ความแตกต่า งกันไปตามฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ และในปั จจุบนั เรื่ องที่พกั อาศัยเป็ นปั ญหาที่ทางสังคม ประการหนึ่ งของโลก ทั้งนี้ เป็ นผล
เนื่ องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร มีผลให้ความต้องการที่อยูอ่ าศัยเพิ่มจํานวนขึ้นเป็ นเงาตามตัว
ซึ่ ง เมื อ งใหญ่ แ ทบทุ ก เมื อ งจะพบปั ญ หาที่ ค ลายคลึ ง กัน คื อ ปั ญ หาการเพิ่ม ขึ้ น ของประชากร
เนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว จึง
กลายเป็ นปั ญหาการขาดแคลนทีอ่ ยูอ่ าศัย
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าที่อยูอ่ าศัยถือเป็ นปั จจัย 4 ในการดํารงชีวติ ของมนุษย์และพร้อม
กันกับการเพิ่ม ขึ้นของจํานวนประชากร จึงมี ความสอดคล้อ งกับเพิ่มที่อ ยู่อาศัยไปในตัว โดยใน
ปั จจุบนั คนไทยให้ความนิ ยมซื้ อ TOWNHOME เพราะมี ราคาให้เลื อ กที่หลากหลายพร้อ มทั้งให้
ความรู ้สึกเหมือนบ้าน มากกว่าคอนโดมิเนียม ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะดําเนินการศึกษา
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูอ่ าศัย (ประเภท TOWNHOME)ในกรุ งเทพมหานคร
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ อที่
อยูอ่ าศัยประเภท (Town Home) ในกรุ งเทพมหานคร
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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2. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้
อ
ที่อยูอ่ าศัยประเภท (Town Home) ในกรุ งเทพมหานคร
3. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่น ๆ ด้านภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูอ่ าศัยประเภท (Town Home) ในกรุ งเทพมหานคร
1.3 กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้น
1) ปจัจัยด้านประชากรศาสตร์
- เพศ

- ลักษณะที่อยู่อาศัย

- อายุ

- ลักษณะการอยู่อาศัย

- สถานะภาพ

- อาชีพ

- การศึกษา

- รายได้

2) ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- บุคลากกร
- ราคา

- กระบวนการ

- ช่องทางการจัดจําหน่าย

- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร

- การส่งเสริมการขาย
3) ปจัจัยอื่น ๆ
- ภาพลักษณ์
- ความภักดี

1.4 สมมุติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยด้ายประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา
รายได้ ลักษณะที่อยูอ่ าศัย ลักษณะการอยูอ่ าศัย ที่แตกต่างกันที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ที่อ ยู่
อาศัย(ประเภท TOWNHOME) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด 7P ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่าง
กั น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย (ประเภท TOWNHOME) ของผู ้บ ริ โภคในใน
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
3. ปั จจัยด้านอื่ น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และ ความภักดี ที่แตกต่างกันที่มี อิ ทธิ พลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อที่อยูอ่ าศัย(ประเภท TOWNHOME) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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1.5 ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ส ามารถนํา ผลการวิ จ ัย ความแตกต่ า งด้ า น
ประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อที่อยูอ่ าศัย(ประเภทTOWNHOME)ใน
กรุ งเทพมหานครไปปรับปรุ ง และพัฒนาเพื่อ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดเพื่อให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผูป้ ระกอบการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์สามารถนําผลการวิจยั นี้ เพื่อนเป็ นแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธ์ วางแผนด้านการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางธุรกิจ ทั้งด้านการเพิม่ จํานวน
ของผูบ้ ริ โภคใหม่ และการรักษาฐาน
ผูร้ ิ โภคเดิม ที่ตอ้ งการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูอ่ าศัยประเภท (Town Home) ในกรุ งเทพมหานคร
3.ผูป้ ระกอบการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์สามารถนําผลการวิจยั นี้ไปพัฒนาและปรับปรุ งปั จจัย
ด้านภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ เพือ่ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเชื่อมัน่ และตัดสินใจซื้อโครงการ
4. ทําให้เข้าใจถึงสถานการณ์ในตลาดที่สามารถนํามากําหนดกลยุทธ์ เพือ่ พัฒนา ผลิตภัณฑ์
การบริ การและการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.การทบทวนวรรณกรรม
2.1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ศิ ว ฤทธิ์ พงศกรรั ง ศิ ล ป์ (2547 หน้า 29-30) ได้ก ล่ า วว่า ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์
(demographic forces) ปั จ จัย ทางด้า นประชากรศาสตร์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ อย่า งมาก
เนื่ องจากปั จจัยด้าน ประชากรศาสตร์เกี่ยวข้องกับเพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา
อัตราการเกิด อัตราการตาย จํานวนประชากร เป็ นต้น เป็ นเกณฑ์ ที่นิยมใช้ในการแบ่งสัดส่วนตลาด
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะสําคัญทีช่ ่วยในการกําหนดตลาดเป้าหมาย
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555,หน้า 19- 24) ได้กล่าวไว้ว่าส่ วนประสมทางการตลาด (The
marketing Mix) แม้ว่าโดยทัว่ ไปแล้ว ส่ วนประสมทางการตลาดที่เรี ยกกันว่า 4Ps ประกอบด้วยP1
ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) P2 ราคา (Price) P3 การจัด จํา หน่ า ย (Place) P 4 การส่ ง เสริ ม การตลาด (
Promotion) แต่ถ ้าหากเป็ นธุ รกิ จบริ การจะมีส่วนประสมทางการตลาด เพิ่มขึ้นเป็ น P 5 พนักงาน
(People) P 6 กระบวนการ (Process) P 7 สิ่งต่าง ๆ ในสํานักงาน (Physical evidence) รวมกันเรี ยกว่า
7P’s
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆได้ แก่ ภาพลักษณ์ และ ความภักดี
ศุภชาต เอี่ยมรัตนกุล (2557, หน้า 53) ความภักดี (Loyalty Status) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้
ตัวแปรความภัคดีของผูบ้ ริ โภคเป็ นเกณฑ์แบ่งตลาดนั้น ได้จดั กลุ่มผูบ้ ริ โภค ของเขาตามลักษณะ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ความภักดีต่อตราสิ นค้า ( Brands Loyalty) หรื อความภักดีต่อร้านค้า (Stores Loyalty) ซึ่ งในที่น้ ี จะ
พิจารณาความภักดีต่อสิ นค้าเป็ นตัวอย่าง กล่าวคือ ถ้าให้ตลาดนั้นมีสินค้าประเภทเดียวกันอยู่ 5 ตัว
คือ ล,ด,บ,ย,ฮ และผูซ้ ้ือทั้งมวลในตลาดได้ถูกจัดแบ่งตามลักษณะความภักดีต่อตราสินค้า
2.4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
สัจจา ไกรศรรัตน์ (2553,หน้า 56-63) ได้กล่าวว่าขั้นตอนและกระบวนการตัดสินใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค การตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภคเริ่ มต้นหรื อเกิดขึ้นจากสิ่ งเร้าหรื อสิ่ งกระตุน้ ให้เกิดจากความ
ต้องการอันเป็ นมูลเหตุจูงใจให้บุคคลกระทําหรื อปฏิบตั ิบางสิ่ งบางอย่าง ผูบ้ ริ โภคได้รับสิ่ งเร้าจาก
หลายแหล่งด้วยกัน เช่น ได้รับสิ่งเร้าที่เกิดจากข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดในรู ปแบบต่างๆเช่น จาก
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรื อจากพนักงานขายที่เข้ามาแนะนําสินค้าและบริ การ
2.5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
นายมานิ ต ย์ เอกฤทธิ ไ กร (2551) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ในการตัด สิ น ใจซื้ อ ที่ อ ยู่อ าศัย ของ
ผูบ้ ริ โภคบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ คือ ลูกค้าของบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จา กัด (มหาชน) จํานวน 400 คน ซึ่ งได้จาก
การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างมีสัดส่ วน (proportional stratified random sampling) และสถิติที่
ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ,ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน,T – test, F – test (One-way ANOVA) จากการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างเพศชาย และกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง กลุ่มอายุที่แตกต่างกัน กลุ่มสถานภาพที่แตกต่างกัน
และกลุ่มรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัยของผูบ้ ริ โภคบริ ษทั แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ชานนท์ เชยกลิ่ น และ พัฒ น์ พิสิ ษ ฐเกษม (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ งการ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดไอดีโอของประชาชนในกรุ งเทพมหานครศึกษาจากลุ่มตัวอย่างกลุ่ม จํานวน
400 ตัวอย่าง โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่าง แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ , ค่าเฉลี่ย , ค่าเบี่ยงแบน
มาตรฐาน, สถิ ติ อ นุ ม านที่ ใ ช้ คื อ t-Test, F-Test (One-way ANOVA) ,และMultiple Regression
Analysis (MRA) จาการศึกษาพบว่า ส่ วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึ่ ง
มี ค่ า น้ อ ยกว่ า ระดับ นั ย สํา คัญ ที่ 0.05 พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์
ความสัม พัน ธ์ต่อ การตัด สิ นใจซื้ อ คอนโดของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ได้ ขนาดและ
รู ปลักษณ์มีให้เลือกหลายหลาย
กรรณภรณ์ ชาญยุทธกร (2554) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อบ้านเดี่ยว
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนที่พกั อาศัย ใน
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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และสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของ
เจ้าของโครงการมีชื่อเสียงและเป็ นที่รู้จกั ถือเป็ นส่วนที่สาํ คัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ ที่ 4.49
3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชากรที่มีจาํ นวนนับไม่ได้ (Infinite population) กล่าวคือ
เป็ นประชากรที่สามารถนับหรื อแสดงเป็ นตัวเลขได้อย่างชัดเจน ซึ่ งประชากรเป้ าหมายในการวิจยั
ครั้ งนี้ คื อ ผูบ้ ริ โ ภคที่ ส นใจและตัด สิ น ใจซื้ อ ที่ อ ยู่อ าศัย ประเภท เลื อ กซื้ อ ที่ อ ยู่อ าศัย (ประเภท
TOWNHOME)
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่สนใจและตัดสินใจซื้อที่อยูอ่ าศัยประเภท เลือก
ซื้อที่อยูอ่ าศัย (ประเภท TOWNHOME) จํานวน 400 คน โดยอ้างถึง ตารางสําเร็จรู ปของ ทาโร ยามา
เน่ (Yamane) เป็ นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่ วนของประชากร โดย
คาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมัน่ 95%
3.2 ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการซื้ อที่อยูอ่ าศัย (ประเภท TOWNHOME) ในกรุ งเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้ น 400
คน
2. ขอบเขตขอบเขตของเนื้ อ หาที่ศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และปั จจัยด้านส่วนประสมการตลาด 7’P
3. ขอบเขตด้า นเวลา การวิจ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ใ ช้วิธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยการแจก
แบบสอบถาม (Survey research) กับกลุ่มผูบ้ ริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
ระยะที่ใช้ในการศึกษานับตั้งแต่วนั ที่ 5 เมษายน 2559 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2559
4. ขอบเขตด้านสถานที่ แหล่งที่ทาํ งานของกลุ่มผูบ้ ริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร คือ
ถนนสีลม ถนนอโศกมนตรี ถนนรัชดาภิเษก และ สยามพารากอน สถานที่ละ 100 ตัวอย่าง
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ผวู ้ ิจยั เลือกใช้ คือการสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูอ่ าศัย (ประเภท TOWNHOME) ในกรุ งเทพมหานคร
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ปั จจัยด้านอื่นๆ โดยนําผลมาวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อที่อยูอ่ าศัย (ประเภท TOWNHOME)
ในกรุ งเทพมหานคร เพือ่ ทําความเข้าใจในพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
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3.4 สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เป็ นสถิติเบื้องต้นในการอภิปรายผล ได้แก่
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อ ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation) ค่าตํ่าสุด (Maximum) ค่าสูงสุด (Minimum)
2) สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) เพื่อ ใช้ใ นการทดสอบสมมติ ฐ าน จึ ง มี ค วาม
จําเป็ นต้องทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของข้อมูลที่คาํ นวณได้จากลุ่มตัวอย่างการวิจยั ได้แก่
กรณี ตวั แปรต้นเป็ นสเกลแบบกลุ่ม (Nominal Scale) แบ่งการทดสอบเป็ น 2 ลักษณะคือ สถิติ t-test
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีขอ้ คําตอบมากกว่า
2 ข้อคําตอบ
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คนได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 279 คนคิดเป็ นร้อยละ 70 มีระหว่าง อายุ 30 - 40
ปี จํา นวน 148 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 37 สถานสภาพโสด จํา นวน 233 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 58มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ เทียบเท่า จํานวน 277 คน คิดเป็ นร้อยละ 69 มีอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน/ลูกจ้างเอกชน จํานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 56 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยูร่ ะหว่าง
15,000 – 30,000 บาท จํานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 48 มีลกั ษณะที่อยูอ่ าศัยเป็ นบ้านเดี่ยวจํานวน
134 คน คิดเป็ นร้อยละ 33 ส่ วนใหญ่อาศัยอยูก่ บั ญาติพี่น้อง/ครอบครัวจํานวน 125 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 31
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ อง สไตล์/
รู ปแบบ TOWNHOME มีความทันสมัย จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 37
ปั จจัยด้านราคา ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ อง ราคาอยูใ่ น
ระดับที่สามารถเลือกซื้อได้ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยูอ่ าศัย จํานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 38
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ อ ง
ทําเลที่ต้ งั โครงการอยู่ใกล้ระบบขนส่ ง เช่น BTS MRT, Airport Link มี จํานวน 249 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 62
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญ ใน
เรื่ องโครงการที่มีบา้ นตัวอย่างให้ชมก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ จํานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ48
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ปั จจัยด้านบุคลากร ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ อง พนักงาน
ขายให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโครงการได้อย่างครบถ้วนมากที่สุด จํานวน 226 คน คิดเป็ นร้อยละ 57
ปั จจัยด้านกระบวนการ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ อง มี
การให้บริ การหลังการขายที่ดีมากที่สุด จํานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 49
ปั จจัยด้านด้านลักษณะทางกายภาพ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญ
ในเรื่ อง แหล่งชุมชนและสภาพแวดล้อมที่ดีระดับมาก มากที่สุด จํานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ
36
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ ด้านภาพลักษณ์ และความภัดดี
ปั จ จัย ด้า นภาพลัก ษณ์ ผลการวิจ ัย พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ จ ะให้ค วามสํา คัญ ในเรื่ อ ง
ภาพลักษณ์ของที่อยูอ่ าศัย (ประเภท TOWN HOME ) มีความทันสมัยสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
มากที่สุด จํานวน 235 คน คิดเป็ นร้อยละ 59
ปั จ จัย ด้า นความภัก ดี ผลการวิจ ัย พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ จ ะให้ค วามสํา คัญ ในเรื่ อ ง ราคาดู
สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับที่อยูอ่ าศัยประเภทอื่น จํานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 45
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการตัดสินใจปั จจัยที่ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อที่อยู่
อาศัย (ประเภท TOWNHOME)
จากการสํารวจพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัย (ประเภท TOWNHOME)
เนื่องจากราคาเหมาะสมกับทําเลที่ต้งั ของโครงการ 4.35 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.865
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5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุ ปการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบ
ค่านัยสํ าคัญ
สมมติฐาน

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยประชากรศาสตร์
เพศ
0.0430

อายุ
0.1760
อาชีพ
0.2696
การศึกษา
0.8430
สมมุติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P)
ผลิตภัณฑ์
0.0759
ราคา
0.3663
ช่องทางการจัดจําหน่าย
0.0048

การส่งเสริ มการตลาด
0.0206

บุคลากร
0.0008

กระบวนการ
0.3082
ลักษณะทางกายภาพ
0.5078
สมมุติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และ ความภักดี
ภาพลักษณ์
0.0054

ความภักดี
0.6216

ไม่ สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน












5.2 อภิปรายผล
การศึกษางานเรื่ องปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูอ่ าศัย(ประเภท TOWNHOME)
ในกรุ งเทพมหานคร ได้นาํ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้อ งมากประกอบการอภิปรายผลการวิจ ัยได้
ดังนี้
1.) ปั จจัยประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่า เพศที่แตกต่างเท่านั้นมีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัย(ประเภท TOWNHOME) ในกรุ งเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับ
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บทความของศิริลกั ษณ์ เพชรภา และอิทธิกร ขา เดช (2557) ศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัย
ประเภทบ้านเดี่ยวบริ เวณชานเมืองของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปั จจัย
ส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัยประเภท (ประเภท
TOWNHOME) ในกรุ งเทพมหานคร
2.) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันจากการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านบุคลากร ที่แตกต่างกันนั้นมีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัย(ประเภท TOWNHOME) ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กันดังนี้
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นายมานิตย์ เอกฤทธิไกร (2551)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ในการตัด สิ น ใจซื้ อ ที่ อ ยู่อ าศัย ของผูบ้ ริ โ ภคบริ ษ ัท แลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ จํา กัด
(มหาชน) จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย แตกต่าง
กัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ ที่ อ ยู่อ าศัย ประเภท (ประเภท TOWNHOME) ในกรุ ง เทพมหานคร
แตกต่างกัน
ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด มี ความสอดคล้อ งกับบทความของ ชานนท์ เชยกลิ่ นและผศ.
พัฒน์ พิสิษฐเกษม (2557) ศึกษาเรื่ อ งการ ปั จจัยที่มีผลต่อ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดไอดี โ อของ
ประชาชนในกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด แตกต่างกันมี ผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ ที่อ ยู่อ าศัยประเภท (ประเภท TOWNHOME) ใน
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ด้านบุคลากร มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิยะดา หมัดอุสนั (2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยูอ่ าศัยของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร แตกต่างกันมี ผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ ที่อ ยู่อ าศัยประเภท
(ประเภท TOWNHOME) ในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
3.) ปั จจัยอื่น ๆ ที่แตกต่างกันจากการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่
มี มี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อที่อยู่อ าศัย (ประเภท TOWNHOME) ในกรุ งเทพมหานคร มี ความ
สอดคล้องกับบทความของ ศิริลกั ษณ์ เพชรภา และอิทธิกร ขา เดช (2557) ศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจ
ซื้อที่อยูอ่ าศัยประเภทบ้านเดี่ยวบริ เวณชานเมืองของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษา
พบว่าปั จจัยปั จจัยด้านภาพลักษณ์แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัยประเภท (ประเภท
TOWNHOME) ในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
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5.3 ข้ อเสนอแนะจากการทําวิจัยครั้งนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากการวิจัย
จากผลการวิจ ัย ครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ที่ อ ยู่อ าศัย
(ประเภท TOWNHOME) ในกรุ งเทพมหานคร
1. ผูป้ ระกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ควรหาวิธีการในการจูงใจให้เพศชายสนใจโครงการ
บ้านมากกว่านี้ เพราะจะเห็ นได้ว่าเพศหญิงมีระดับความเห็ นด้วยมากกว่าเพศชายให้อยู่ในระดับ
เดียวกัน และควรให้ความสําคัญกับคนที่มี 31ตํ่ากว่า และอายุ 41 ปี -50 ปี เพราะเป็ นวัยทํางานและมี
กําลังทรัพย์ที่จะซื้อหาที่อยูอ่ าศัย และเป็ นช่วยอายุ ที่มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูอ่ าศัยมากที่สุด
2. ผูป้ ระกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ควรให้ความสําคัญช่อ งทางในการจัดจําหน่ าย เช่น
เรื่ องทําเลที่ต้งั ของโครง ให้อยูใ่ นพื้นที่ที่สามารถเดินทางได้สะดวก เพราะในปั จจุบนั การใช้ชีวติ ของ
คนในกรุ งเทพนั้นเป็ นแบบชัว่ โมงเร่ งด่ วน จึงควรทําโครงการที่ใกล้ ระบบขนส่ งต่าง ๆ เช่น BTS
MRT, Airport Link หรื อมีการโฆษณาผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้มากขึ้น และในขณะเดียวกันควรให้
ความสําคัญกับเรื่ องส่วนลดพิเศษเมื่อมีการจองโครงการที่อยูอ่ าศัย (ประเภท TOWNHOME) เพราะ
ผูบ้ ริ โภคต้องการ การส่งเสริ มการขายในทุกรู ปแบบ ไม่วา่ จะแถมฟรี เฟอร์นิเจอร์ เมื่อจองรับรับฟรี I
PHONE 6 PLUS เพือ่ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด
3. ผูป้ ระกอบธุ รกิ จอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ค วรให้ค วามสําคัญกับภาพลัก ษณ์ ของที่อ ยู่อ าศัย
(ประเภท TOWN HOME ) มี ความทันสมัยสวยงาม มี เอกลักษณ์ เฉพาะตัว ความหลากหลายของ
โครงการ ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด ในส่ วนของความน่าเชื่อถือ ราคาดูสมเหตุสมผลเมื่อ
เทียบกับที่อยูอ่ าศัยประเภทอื่น เป็ นเหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูอ่ าศัยประเภท (ประเภท
TOWNHOME) ในกรุ งเทพมหานคร
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําการวิจยั ครั้งต่อไป
สําหรับการวิจยั ครั้งต่อไปผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการขยายขอบเขตการวิจยั ครั้งนี้ ให้
มากขึ้น กว้างขึ้น และศึกษาตัวแปรตัวอื่นให้เพิม่ เติม เพือ่ ให้ทราบถึงผลการวิจยั ได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น
ได้แก่
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหลังจากได้เข้ามาอยูอ่ าศัยแล้วหนึ่งปี ขึ้นไป
2. ควรมีการศึกษาความต้องการที่อยูอ่ าศัยประเภทอื่น ในกรุ งเทพมหานคร
3. ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยอื่น ด้านความภักดีไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อที่อยูอ่ าศัยประเภท (ประเภท TOWNHOME) ในกรุ งเทพมหานคร ในการศึกษาครั้งต่อไปจึง
ควรทําการศึกษาตัวแปรนี้ซ้ าํ อีกเพือ่ ทําการเปรี ยบเทียบกับผลการศึกษาในครั้งนี้
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่ องสํ าอางยีห่ ้ อ Shiseido ในเขต
กรุงเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING ON BUYING DECISION OF SHISEIDO
COSMETICS IN BANGKOK
นุสรา ไกรวัฒนวงศ์1 และดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร2

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

บทคัดย่ อ

การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ พื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จจัย ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์และทัศนคติ
ส่วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางยีห่ อ้ Shiseido ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางยีห่ อ้ Shiseido จํานวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล (สถิ ติ
พรรณนา) คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่
ใช้ทดสอบสมมติฐาน (สถิติเชิงอนุ มาน) คือ ใช้สถิติ One Way ANOVA ในการคํานวณหาค่า t-test
และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลจากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 309 คน มีอายุ 21-35 ปี
มี สถานภาพโสด มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี อ าชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มี ระดับรายได้
30,001-50,000 บาท และมีความถี่ในการซื้อสินค้าในแต่ละครั้งคือ 2-3 เดือนครั้ง ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่
ให้ความสําคัญด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) ซึ่ งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร สภาพแวดล้อม และกระบวนการ ในด้านของ
ผลิตภัณฑ์คือ รู ปแบบครี มและโลชัน่ บํารุ งสําหรับผิวหน้า ด้านราคาคือ เลือกซื้ อสิ นค้าเฉลี่ยต่อครั้ง
501-1,000 บาท ด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายคือ ซื้ อสิ นค้าที่ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม เช่น
Boots, Watson ด้านการส่ งเสริ ม การตลาดคือ รับทราบข้อ มูลผลิตภัณฑ์ผ่านช่ องทางสื่ อออนไลน์
ด้ า นบุ ค ลากรคื อ พนั ก งานมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในสิ น ค้า สามารถอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ได้ ด้ า น
สภาพแวดล้อมคือ มีร้านจัดจําหน่ ายสิ นค้าจํานวนมาก สามารถหาซื้ อได้ง่าย และกระบวนการด้าน
การบริ การหลังการขายคือ มีการสะสมแต้มเพือ่ รับของรางวัลพิเศษ หรื อส่วนลดสําหรับสมาชิก จาก
1
2

นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจารย์พิเศษ โครงการบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ รายได้ และความถี่ใน
การซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ จํานวนเงินที่ซ้ือเฉลี่ยต่อครั้ง ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย และการบริ การหลังการขาย ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ของสินค้า ที่แตกต่าง
กัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจในการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งสํา อางยี่ ห้ อ Shiseido ในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
คําสํ าคัญ: การตัดสินใจซื้อ, เครื่ องสําอาง, 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
เครื่ องสําอางคือสารที่เพิ่มเติมความสวยให้กบั ร่ างกายมนุษย์ รวมทั้งช่วยแก้ไขข้อบกพร่ อง
ต่าง ๆ การใช้เครื่ องสําอางเป็ นศิลปะอย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งมีวิวฒั นาการมาตั้งแต่ราว
5,000 ปี ก่อนคริ สตกาล หลังจากนั้นก็ได้มีการคิดค้นพัฒนาส่วนประกอบอื่น ๆ ผสมผสานกับการใช้
เทคโนโลยีอ ัน ทัน สมัย ในการผลิ ต เรื่ อ ยมาจนในปั จ จุ บ ัน (Wikipedia, n.d.) จึ ง อาจกล่ า วได้ว่ า
เครื่ องสําอางถือเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจําวันของมนุษย์ทุกคน ทําให้ในปั จจุบนั ตลาดเครื่ องสําอาง
ทัว่ โลกมีแนวโน้มโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดสิ นค้าเครื่ องสําอางไทยมีมูลค่าเพิม่ มากขึ้นในช่วง
หลายปี ที่ผา่ นมา ซึ่งเป็ นผลมาจากทัศนคติที่เปลี่ยนไปของคนรุ่ นใหม่ที่ตอ้ งการมีภาพลักษณ์ที่ดูดีข้ ึน
มีการให้ความสําคัญกับการรักษาสุ ขภาพและการดูแลความงามเพิ่มมากขึ้น บวกกับกระแสการเข้า
มาของแบรนด์ใหญ่ ๆ ซึ่ งเครื่ องสําอางแบรนด์ญี่ปุ่นมีจุดแข็งในเรื่ องคุณภาพของสิ นค้า และความ
เป็ นพรี เ มี ย ม การพัฒ นาเทคโนโลยีข องสิ น ค้า ให้มี ค วามเข้า กับ ได้กับ สภาพผิว ของชาวเอเชี ย
โดยเฉพาะ และการค้นคว้าวิจยั ที่ใส่ ใจรายละเอียดสไตล์ญี่ปุ่น ทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความยอมรับและ
มัน่ ใจ ซึ่ งล้วนเป็ นเหตุผลที่ทาํ ให้เครื่ องสําอางแบรนด์ญี่ปุ่นสามารถตอบโจทย์ผูบ้ ริ โภคคนไทยได้
เป็ นอย่างดี
เครื่ อ งสําอางแบรนด์ญี่ปุ่นที่ไ ด้เข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยมี หลากหลายแบรนด์
ตั้งแต่ระดับตลาดแมสไปจนถึ งตลาดสิ นค้า พรี เมี ยม ซึ่ งเครื่ อ งสําอางยี่ห้อ Shiseido มี ผลิ ตภัณฑ์
เครื่ องสําอางหลากหลายกลุ่ม สําหรับผูห้ ญิงเช่น กลุ่มบํารุ งผิวหน้า กลุ่มสําหรับแต่งแต้มสี สันบน
ใบหน้า เป็ นต้น รวมถึงผลิตภัณฑ์สาํ หรับผูช้ ายโดยเฉพาะอีกด้วย จึงทําให้เครื่ องสําอางญี่ปุ่นยี่ห้อ
Shiseido เป็ นที่รูจ้ กั และสามารถก้าวขึ้นมาเป็ นอันดับหนึ่ งในตลาดเครื่ องสําอางพรี เมียมในประเทศ
ไทยมาอย่างยาวนาน (Sanoachitt, 2015)
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ทํา ให้ผูศ้ ึ ก ษาได้เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ศัก ยภาพของการเติ บ โตของ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางยี่ห้อ Shiseido ในประเทศไทย จึงได้มีความสนใจในการศึกษาทําการวิจยั
เกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์เครื่ อ งสําอางยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อ เป็ น
ประโยชน์สาํ หรับผูป้ ระกอบการในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และสําหรับผูท้ ี่สนใจทัว่ ไปใน
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึ ก ษาความแตกต่ างของปั จ จัย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางยีห่ อ้ Shiseido ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางยีห่ อ้ Shiseido ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติส่วนบุคคล ที่มี
อิ ทธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจในการเลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ องสํ า อางยี่ ห้ อ Shiseido ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. ระดับรายได้
7. ความถี่ในการเลือกซื้อในแต่ละครั้ง
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
1. รู ปแบบผลิตภัณฑ์
2. จํานวนเงินที่ซ้ือเฉลีย่ ต่อครั้ง
3. ช่องทางการจัดจําหน่ าย
4. การส่ งเสริ มการตลาด
5. บุคลากร
6. สภาพแวดล้อม
7. การบริ การหลังการขาย

การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่ องสําอางยีห่ ้ อ
Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยอื่น ๆ
1. ภาพลักษณ์
2. ทัศนคติส่วนบุคคล

สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มี อิ ทธิ พลต่อ การเลื อกซื้ อ ผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอางยีห่ อ้ Shiseido ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
2. ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณฑ์
เครื่ องสําอางยีห่ อ้ Shiseido ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
3. ปั จจัยอื่ น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มี อิ ทธิ พลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางยีห่ อ้ Shiseido ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ประโยชน์ ของการทําวิจัย
1. เพื่อ ให้ทราบถึ งพฤติกรรม และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภค เพื่อ เป็ น
แนวทางสําหรับผูป้ ระกอบการในการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพือ่ ตอบสนองความพึง
พอใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผูป้ ระกอบการ ในการ
ขยายฐานลูกค้าเพิม่ เติมได้มากขึ้น
3. เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาพัฒนาวิทยาการใหม่ ๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการ
ผลิต เพื่อให้ลูกค้าเกิดความภักดีในตัวสินค้า สร้างภาพลักษณ์ของบริ ษทั ที่ดี และเพื่อเป็ นฐานข้อมูล
ให้กบั นักวิจยั ในการศึกษาพัฒนาเพิม่ เติม
2. ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2549, หน้า 41-42) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย
อายุ เพศ ขนาด ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษาเหล่านี้ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้
ในการแบ่งส่ วนตลาดลัก ษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญ และสถิ ติที่วดั ได้ข อง
ประชากรที่ช่วยกําหนดตลาดเป้ าหมาย ในขณะที่ลกั ษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วย
อธิบายถึงความคิดและความรู ้สึกของกลุ่มเป้ าหมายเท่านั้น ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถ
เข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการกําหนดตลาดเป้ าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัว
แปรด้านประชากรศาสตร์ที่สาํ คัญมีดงั นี้
อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ
แตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้านประชากรศึกษาศาสตร์ที่แตกต่าง
ของส่วนตลาด
เพศ (Sex) ในปั จจุบนั นี้ตวั แปรทางด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริ โภค การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรี ทาํ งานมีมากขึ้น
ลักษณะครอบครัว (Marital Status) นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลใน
ครัวเรื อนที่ใช้ สิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะด้านประชากรศาสตร์และ
โครงสร้างด้านสื่ อที่จะเกี่ยวข้องกับผูต้ ดั สิ นใจในครัวเรื อน เพื่อช่วยในการพัฒนากลยทุธ์การตลาด
ให้เหมาะสม
รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานะภาพ (Income, Education, Occupation and Status) เป็ น
ตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดส่ วนของตลาดโดยทัว่ ไป นักการตลาดจะสนใจผูบ้ ริ โภคที่มีความ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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รํ่ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางและมี รายได้ต่าํ จะเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่
ปั ญหาสําคัญในการแบ่งส่ วนตลาดโดยถื อ เกณฑ์รายได้อ ย่างเดี ย วก็คือ รายได้จะเป็ นตัวชี้ การมี
หรื อไม่มีความสามารถในการจ่ายสิ นค้า ในขณะเดียวกันการเลือกชื้อสิ นค้าที่แท้จริ ง อาจถือเกณฑ์
รู ปแบบการดํารงชีวติ รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้วา่ รายได้จะเป็ นตัวแปรที่ใช้บ่อยมาก
นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรื ออื่น ๆ เพือ่ ให้การ
กําหนดตลาดเป้ าหมายชัดเจนยิง่ ขึ้น เช่น กลุ่มรายได้สูงที่มีอายุต่าง ๆ ถือว่าใช้เกณฑ์รายได้รวมกับ
เกณฑ์อ ายุเป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้กันมากขึ้น เกณฑ์รายได้อ าจจะเกี่ ยวของกับเกณฑ์อ ายุและอาชี พ
รวมกัน
1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมการตลาดบริ การ (Service Marketing Mix หรื อ 7P’s) หมายถึง การจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอสิ่ งซึ่ งสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยทําให้กิจการ
สามารถบรรลุ วตั ถุ ประสงค์และอยู่รอดได้ อาจรวมถึ งสามารถขยายขนาดกิ จการได้ในอนาคต
(Kotler, 2003, p. 449) ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพือ่ สนองความต้องการของลูกค้า
ให้พงึ พอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน
3. ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึง ช่องทางในการทําให้ลู กค้า
สามารถเข้าถึงและเลือกใช้บริ การได้ ซึ่งมักจะทําโดยผ่านตัวกลางต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นตลาด
4. การส่งเสริ มทางการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูซ้ ้ื อ
และผูข้ าย เพือ่ สร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ เครื่ องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ ซึ่ง
อาจใช้ เ ครื่ องมื อ การสื่ อ สารแบบผสมผสานกั น (Integrated Marketing Communication) โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้
5. บุคลากร (People) หรื อ พนักงาน (Employees) ซึ่ งต้อ งอาศัยการเลื อ ก (Selection) การ
ฝึ กอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพือ่ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้ แตกต่าง
เหนือคู่แข่งขัน
6. กระบวนการ (Process) เป็ นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริ การกับลูกค้าได้รวดเร็ว และ
ประทับใจ (Consumer Satisfaction)
7. การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยพยายามสร้างรู ปแบบ การ
ให้บริ การเพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า (Customer-Value Proposition) ไม่วา่ จะเป็ น ด้านความสะอาด
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ความรวดเร็ว หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ด้วยลักษณะที่จบั ต้องไม่ได้ของการบริ การ จึงทําให้ผทู ้ ี่คาดว่า
จะเป็ นลูกค้าไม่สามารถประเมินการบริ การได้จนกว่าจะได้รับการบริ การนั้น
1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ได้ แก่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติส่วนบุคคล
ภาพลักษณ์ “เป็ นองค์รวมของความเชื่อ ความคิด ความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ ง
ทัศนคติและการกระทําใด ๆ ที่คนเรามีต่อสิ่งนั้นจะมีความเกี่ยวพันกันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิ่ ง
เหล่านั้น” (Kotler, 2000, p. 553)
การเกิดของภาพลักษณ์
เมื่ อ บุคคลได้รับทราบเหตุการณ์ เรื่ อ งราวมาจากภายนอกมายังตัวเองนั้น เหตุการณ์ ยงั ไม่
สามารถจะสร้างเป็ นภาพได้ทนั ที พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร (อ้างถึงในพรทิพย์ พิมลสินธุ,์ 2540, หน้า
21-22) โดยภาพลักษณ์สามารถเกิดได้ 2 ประการคือ
1. เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตามสภาพการณ์ เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ อันเกิด
จากการปล่อยให้เป็ นไปตามสภาวะแวดล้อมแล้วแต่ประชาชนจะนึ กคิด โดยไม่ได้ดาํ เนิ นการให้
เป็ นไปตามที่องค์กรปรารถนา
2. เกิดขึ้นโดยการสร้างสรรค์ โดยกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ตามที่องค์กรได้วางแผนไว้
ในการดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ซึ่ งเป็ นเรื่ องกิจกรรมของ
องค์กรว่าเป็ นไปในรู ปแบบใด และเรื่ อ งของบุคลากรภายในเกี่ ยวกับบทบาทในการปฏิบตั ิ ง าน
โดยเฉพาะบทบาทของผูบ้ ริ หาร บุคลิกและการแสดงออกในสังคม ซึ่งจะฉายภาพลักษณ์ขององค์กร
ต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจน เช่น เมื่อนึ กถึงองค์กรก็จะนึ กถึงว่าผูบ้ ริ หารคือใคร เป็ นอย่างไร เป็ น
ต้น
ทัศนคติ เป็ นสิ่ งที่เรี ยนรู ้ ประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นความรู ้คิดหรื อสติปัญญา ความรู ้สึก และ
พฤติกรรมที่แสดงออก Triandis (อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556, หน้้า 302)
ทัศนคติ คือ ความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ที่นาํ ไปสู่ พฤติกรรมที่ตรงกับวิถีทางที่ชอบ
หรื อไม่ชอบของสิ่งใด ๆ ที่บุคคลได้รับ (ศุภร เสรี รัตน์, 2544, หน้า 171)
ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลต่าง ๆ อันเป็ นผลเนื่ องมาจากการ เรี ยนรู ้
ประสบการณ์ และเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ ง
ซึ่งอาจเป็ นไปในทางสนับสนุนหรื อทางต่อต้านก็ได้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 106)
Jenkins (อ้างถึ งใน อดุ ล ย์ จาตุรงคกุล, 2550, หน้า 168) ได้แบ่งองค์ประกอบของทัศนคติ
ออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1. องค์ประกอบเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจ (Cognitive Element) ประกอบด้วยความเชื่อต่าง
ๆ ซึ่งบุคคลมีอยูเ่ กี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เป็ นวิถีทางที่เขานึกเห็นภาพพจน์
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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2. องค์ป ระกอบทางด้า นความชอบ (Affective Element) ประกอบด้ว ยความรู ้ สึ ก และ
อารมณ์ที่บุคคลมีต่อสิ่งต่าง ๆ เป็ นความรู ้สึกชอบหรื อไม่ชอบวัตถุที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ
3. องค์ประกอบเกี่ยวกับความตั้งใจก่อพฤติกรรม (Behavioral Element) เป็ นแนวโน้มที่จะ
ก่อปฏิกิริยาหรื อความตั้งใจก่อพฤติกรรม
1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2552, หน้า 157) กล่ า วว่า กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภค
(Buyer’s Decision Process) หมายถึง ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภคกลุ่มใด
กลุ่ ม หนึ่ ง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การรับรู ้ถึ งความต้อ งการ การค้นหาข้อ มู ล การประเมิ น
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังซื้อ ขั้นตอนดังกล่าวอาจข้ามหรื อย้อนกลับไปเริ่ ม
ขั้นตอนใดก่ อ นก็ไ ด้ ซึ่ งจะแสดงให้เห็ นว่ากระบวนการซื้ อ เริ่ มต้นก่ อ นการซื้ อ จริ ง มี ผลกระทบ
หลังจากการซื้อ
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสํ าอาง
ปิ ติ ว ัฒ น์ สะสม (2553) ได้ ท ํา การวิ จ ัย เรื่ อง ความคิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ โภคในจั ง หวัด
นครศรี ธรรมราชที่มี ต่อ ผลิตภัณฑ์เครื่ อ งสําอางสมุนไพรจากธรรมชาติยี่ห้อพีรมณฑ์ ผลการวิจยั
พบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีอ ายุต่างกันและมี ระดับการศึก ษาต่า งกัน มี ความคิดเห็ นต่อ ผลิ ตภัณฑ์เครื่ อ งสํา อาง
สมุนไพรจากธรรมชาติยหี่ อ้ พีรมณฑ์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ ต่ างกัน และมี ส ถานภาพสมรสต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ นต่ อ ผลิ ตภัณฑ์
เครื่ องสําอางสมุนไพรจากธรรมชาติยหี่ อ้ พีรมณฑ์แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน และมีผทู ้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางสมุนไพรจากธรรมชาติยหี่ ้อพีรมณฑ์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสํ าอาง
ดวงรัตน์ ภิรมย์รัตน์ (2555) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อ ง ปั จจัยที่มี ผลต่อ พฤติ กรรมการเลื อ กซื้ อ
เครื่ องสําอาง Mineral Makeup ยีห่ อ้ Bloom ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ โภคทั้งหมดเป็ นเพศหญิงจํานวน 204 คน ส่ วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี มีระดับการศีกษา
ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000
บาท ความถี่ในการซื้ อเครื่ องสําอางยีห่ ้อ Bloom อยูท่ ี่ 2 เดือน/ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้ อเครื่ องสําอาง
ยีห่ ้อ Bloom ต่อครั้งไม่เกิน 2,000 บาท นิ ยมซื้ อเครื่ องสําอางยีห่ ้อ Bloom ประเภทผลิตภัณฑ์เมคอัพ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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(Makeup) มากที่สุด โดยซื้ อ จากเคาน์เตอร์ ในห้า งสรรพสิ นค้า และบุคคลที่มีอิ ทธิ พลต่อ การซื้ อ
เครื่ องสําอางยีห่ อ้ Bloom มากที่สุดคือ ครอบครัว
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุและมีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือก
ซื้ อ เครื่ อ งสําอาง Mineral Makeup ยี่ห้อ Bloom ในด้านความถี่ ในการเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสําอางยี่ห้อ
Bloom ต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเครื่ องสําอาง Mineral Makeup ยีห่ อ้ Bloom ไม่ต่างกันในทุกด้าน
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา และด้า นการส่ ง เสริ ม ทาง
การตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องสําอาง Mineral Makeup ยีห่ ้อ Bloom
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้านความถี่ในการซื้อ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านการส่ งเสริ ม ทางการตลาด มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่ องสําอาง Mineral Makeup ยีห่ อ้ Bloom ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า
มาก
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลื อ กซื้ อ
เครื่ องสําอาง Mineral Makeup ยีห่ ้อ Bloom ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่าย
ในการซื้อ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การเลื อ กซื้ อเครื่ องสําอาง Mineral Makeup ยี่ห้อ Bloom ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครใน
ด้านความถี่ในการซื้อ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่ามาก
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การเลื อ กซื้ อเครื่ องสําอาง Mineral Makeup ยี่ห้อ Bloom ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครใน
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ
2.3 งานวิจัย ที่เกี่ย วข้ องกับปั จจัย อื่ น ๆ ได้ แก่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติส่วนบุค คลที่มีผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสํ าอาง
พิไลลักษณ์ ชื่นสุขศรี (2556) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่ องสําอาง
ประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์ร องพื้ น ของผ้◌ู บริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยในช่ วง 20–30 ปี มี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 10,000-20,000 บาท ส่ วนใหญ่จะใช้เครื่ องสําอาง
เป็ นประจําทุกวันเพื่อสร้างความมัน่ ใจ ซื้ อเครื่ องสําอางในแต่ละครั้งตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะซื้ อ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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เครื่ องสําอางที่หา้ งสรรพสินค้า และเลือกซื้ อเครื่ องสําอางยีห่ ้ออื่น ๆ ทัว่ ไป ให้ความสําคัญกับการที่
รองพื้นไม่เปลี่ยนสี ระหว่างวัน ความสําคัญกับคุณภาพเมื่อเทียบกับราคา การที่สินค้ามีวางจําหน่าย
ในร้านเครื่ อ งสําอางทัว่ ไป การให้สินค้าตัวอย่างเพื่อ ทดลองใช้ ต้อ งการรองพื้นเพื่อ ใช้แต่งหน้า
เสริ มสร้างความมัน่ ใจในตัวเอง การหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น นิ ตยสาร Internet การรี วิวต่าง ๆ
โดยเลือกจากคุณภาพและงบประมาณที่มี การกลับไปซื้อสินค้าซํ้าถ้าพอใจในสินค้า ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าการศึกษา อาชี พ ค่าใช้จ่ายและยี่ห้อ มี ผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสําอาง
ประเภทผลิ ตภัณฑ์รองพื้น และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ตัวมี ความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่ องสําอางประเภทผลิตภัณฑ์รองพื้น
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ผู ้บ ริ โ ภคที่ ต ัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ อ งสํ า อางยี่ ห้ อ Shiseido ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ ท ราบจํา นวนที่ ชั ด เจน (Infinite
Population)
การเลือกกลุ่มตัวอย่ างและการสุ่ มตัวอย่ าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจยั นี้ คือผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางยีห่ อ้
Shiseido ในเขตกรุ งเทพมหานครจํานวน 400 คน ซึ่งสามารถคํานวณได้จากสูตรของ W.G. Cochran
(1953) โดยกําหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 0.05
การสุ่ มตัวอย่ าง
ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
ขอบเขตในการวิจัย
1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางยีห่ อ้ Shiseido
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางยีห่ อ้
Shiseido จํานวน 400 คน
3. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 26 มีนาคม-30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัด
เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นสําหรับศึกษาทัศนคติ
โดยรวม และแนวโน้ ม พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งสํา อางยี่ห้ อ Shiseido ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพือ่ นําผลมาวิเคราะห์ทศั นคติและทําความเข้าใจในพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
สถิติการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป Analysis ใน Microsoft Excel เพือ่
วิเคราะห์ขอ้ มู ล ตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อ ง กับการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์เครื่ อ งสําอางยี่ห้อ
Shiseido ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) เพือ่ ใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูล ทําการวิเคราะห์โดยใช้
1.1 ค่าความถี่ (Frequency)
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.5 ค่าสูงสุด (Maximum)
1.6 ค่าตํ่าสุด (Minimum)
2. การทดสอบสมมติฐาน ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) แบ่งข้อ มู ล
ออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 ใช้ t-Test : Two-Sample เพือ่ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวแปร 2 กลุ่ม
2.2 ใช้ F-Test จาก Anova Sample Factor เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของกลุ่ ม
ตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่ม
4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาการวิจยั ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่ อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่ องสํ าอางยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 309 คน คิดเป็ นร้อยละ 77 มีอายุ 21-35 ปี จํานวน
224 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 56 มี สถานภาพโสด จํานวน 184 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 46 มี การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จาํ นวน 267 คน คิดเป็ นร้อยละ 67 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 168 คน คิด
เป็ นร้อยละ 42 มีระดับรายได้ 30,001-50,000 บาท จํานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 46 มีความถี่ในการ
ซื้อสินค้าในแต่ละครั้งคือ 2-3 เดือนครั้ง จํานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29
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ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพ ลต่ อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
เครื่ องสํ าอางยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าในรู ปแบบ ครี มและโลชัน่ บํารุ งสําหรับผิวหน้า
จํานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 34 เลือกซื้ อสิ นค้าเฉลี่ยต่อครั้ง 501-1,000 บาท จํานวน 164 คน คิด
เป็ นร้อยละ 41 ส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าที่ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม เช่น Boots, Watson จํานวน
136 คน คิดเป็ นร้อยละ 34 รับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางสื่ อออนไลน์ จํานวน 131 คน คิด
เป็ นร้อ ยละ 33 บุคลากรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์มากที่สุดคือ พนักงานมี ความรู ้
ความเข้าใจในสินค้า สามารถอธิบายเพิม่ เติมได้ จํานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 46 สภาพแวดล้อมที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากที่สุดคือ มีร้านจัดจําหน่ายสินค้าจํานวนมาก สามารถหา
ซื้อได้ง่าย จํานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 การบริ การหลังการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์มากที่สุดคือ มีการสะสมแต้มเพือ่ รับของรางวัลพิเศษ หรื อส่วนลดสําหรับสมาชิก จํานวน
166 คน คิดเป็ นร้อยละ 42
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยอื่น ๆ ได้ แก่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติที่มีอิทธิพลส่ วนบุคคลต่ อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่ องสํ าอางยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของสินค้าคือ เป็ นผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นที่มีความ
ปลอดภัยสู ง ใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี และมีราคาเหมาะสม
จํานวนเท่ากันคือ 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 28 มีทศั นคติส่วนบุคคลในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์คือ เพื่อ
บํารุ งผิวให้กระจ่างใส และเพิม่ ความชุ่มชื้น จํานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 28
ส่ วนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ เ กี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ องสํ าอางยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน
พบว่าส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื่องจากมีการแนะนําและทดลองสิ นค้า สร้าง
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.09 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6957 รองลงมาคือ มีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย ตรงตามความต้องการ คิดเป็ น 4.08 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7430
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากมี
การแนะนําและทดลองสิ นค้า สร้างความพึงพอใจ และมี ผลิ ตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตรงตามความ
ต้องการ ดังนั้นฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั จึงควรมีการอบรมพนักงานในการแนะนําสินค้า และ
การบริ การที่ดีเพื่อ ตอบสนองความพึงพอใจของลู กค้าให้มากที่สุด รวมไปถึ งฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ควรมี การพัฒนาสิ นค้า ใหม่ ๆ ที่หลากหลายให้ตรงตามความต้อ งการของกลุ่ ม ลู ก ค้า
เป้าหมายให้มากขึ้น
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5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ เครื่ องสํ าอางยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

ค่านัยสําคัญ

เพศ

0.0279

อายุ

0.2560

สถานภาพ

0.1031

ระดับการศึกษา

0.6484

อาชีพ

0.5862

ระดับรายได้

0.0003

ความถี่ในการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง 0.0040

✓

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
✓
✓
✓
✓

✓
✓

สมมติฐานที่ 2 ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่ างกันมีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ เครื่ องสํ าอางยีห่ ้ อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

ค่านัยสําคัญ

รู ปแบบผลิตภัณฑ์

0.1793

จํานวนเงินที่ซ้ือเฉลี่ยต่อครั้ง

0.0000

ช่องทางการจัดจําหน่าย

0.0000

การส่งเสริ มการตลาด

0.1447

บุคลากร

0.4296

สภาพแวดล้อม

0.8259

✓
✓

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
✓

✓
✓
✓
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
การบริ การหลังการขาย

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

ค่านัยสําคัญ
0.0000

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

✓

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่น ๆ ได้ แก่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติส่วนบุคคลที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่ องสํ าอางยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

ค่านัยสําคัญ

ภาพลักษณ์

0.0393

ทัศนคติส่วนบุคคล

0.5221

✓

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
✓

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษางานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
ยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้นําแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการ
อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ปัจจัยด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่ างกัน
จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับรายได้ และ
ความถี่ ในการซื้ อ สิ นค้าในแต่ล ะครั้ ง ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีอิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งสํา อางยี่ห้ อ Shiseido ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งมี ง านวิ จ ัย ที่
สอดคล้องกันดังนี้ เพศ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุวรรณา แก้วไชย (2557) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ป
จจัย แรงจู ง ใจในการเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสํา อางสเต็ม เซลลของผูบริ โ ภคเจเนอเรชั่น วาย จาก
การศึกษาพบว่า ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ อาชี พ และรายไดมี ผลตอปจจัย
แรงจูงใจในการเลือกซื้อเครื่ องสําอาง สเต็มเซลล์ของผูบริ โภคเจเนอเรชัน่ วายแตกตางกันอย
างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 ระดับรายได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ติวฒั น์ สะสม (2553) ได้ทาํ การ
วิจ ัย เรื่ อ ง ความคิ ดเห็ น ของผูบ้ ริ โภคในจัง หวัดนครศรี ธ รรมราชที่ มีต่ อ ผลิ ตภัณฑ์เ ครื่ อ งสําอาง
สมุนไพรจากธรรมชาติยหี่ อ้ พีรมณฑ์ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางสมุนไพรจากธรรมชาติยหี่ อ้ พีรมณฑ์โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 8,000 บาท และผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้
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ต่อเดือน 8,000-15,000 บาท มีความคิดเห็นโดยรวมว่ามีความเหมาะสมมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้
ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาทขึ้นไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ความถี่ในการซื้ อสิ นค้ าในแต่ ละครั้ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ หทัยทิพย เจติยวรรณ (2555) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ปจจัยที่มีผลต
อการตัดสิ นใจซื้ อ ครี ม อาบนํ้าของผูหญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา
พฤติกรรมการซื้ อครี มอาบนํ้า ไดแก สาเหตุที่ซ้ื อ ตรายีห่ อที่ซ้ื อประจํา คุณสมบัติของ ครี ม
อาบนํ้าที่ซ้ื อ ขนาดบรรจุภณ
ั ฑที่ซ้ื อ จํานวนครี มอาบนํ้าที่ซ้ื อ ความถี่ในการซื้ อ สถานที่ซ้ื อ และ
เหตุผลในการเลือกแหลงที่ซ้ื อที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสิ นใจซื้ อครี มอาบนํ้าของผู
หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครในทุกดานแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
2. ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่ างกัน
จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ จํานวนเงินที่ซ้ือเฉลี่ยต่อครั้ง
ช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย และการบริ การหลัง การขาย ที่ แ ตกต่ า งกันเท่ านั้น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางยีห่ ้อ Shiseido ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน ซึ่ งมี
งานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้ จํานวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยต่ อครั้ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทวิช สามารถ
(2557) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อครี มอาบนํ้าชนิ ดเติมของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมการซื้อครี มอาบนํ้าชนิดเติม
ด้านตราสิ นค้าที่ซ้ื อและค่าใช้จ่ายในการซื้ อต่อครั้งแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มอาบนํ้า
ชนิดเติมแตกต่างกัน โดยผูบ้ ริ โภคที่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งมากกว่า 300 บาท ให้ความสําคัญใน
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ด้านตราสิ นค้าที่ มีชื่ อ เสี ย งและน่ าเชื่ อ ถื อ และกลิ่ นหอมติ ด ทนนาน ซึ่ งหมายถึ ง
ผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าครั้งละจํานวนมาก มีความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า และซื้ ออย่าง
ต่อ เนื่ อ งเกิ ดเป็ นความภักดี ในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ช่ องทางการจัดจําหน่ าย สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ ดวงรัตน์ ภิรมย์รัตน์ (2555) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เครื่ องสําอาง Mineral Makeup ยีห่ ้อ Bloom ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยของสิ นค้า Mineral Makeup ยี่ห้อ
Bloom ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องสําอาง Mineral Makeup ยีห่ ้อ
Bloom ของ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อที่แตกต่างกัน การบริ การ
หลังการขาย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรเพชร แก้วอ่อน (2550) ที่ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การศึกษา
พฤติกรรมและปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ เครื่ อ งสําอางเพื่อบํารุ งรักษาผิวสําหรับผูช้ ายในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านกระบวนการ และการ
บริ การหลังการขายที่แตกต่างกัน มี ผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสําอางเพื่อ บํา รุ ง รัก ษาผิว
สําหรับผูช้ ายในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน เช่น ชําระเงินไดหลายวิธี การบริ การจัดส
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งสินคาถึงบาน/ที่ทาํ งาน การ สะสมยอดซื้อ การใหของแถม การจัดกิจกรรมพิเศษ การส
งคูปองชิงโชค และการมีระบบสมาชิก เป็ นต้น
3. ปัจจัยอื่น ๆ ได้ แก่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติส่วนบุคคลที่แตกต่ างกัน
จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ ที่แตกต่างกันเท่านั้น ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางยีห่ ้อ Shiseido ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน ซึ่ งมี
งานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้ ภาพลักษณ์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิไลลักษณ์ ชื่นสุขศรี (2556) ได้
ทําการวิจยั เรื่ อ งการศึกษาการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสําอางประเภทผลิ ตภัณฑ์รองพื้นของผ้◌ู
บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ี่มีการใช้จ่ายจํานวนมากในการซื้อเครื่ องสําอาง
แต่ละครั้งนั้นเป็ นเพราะมูล ค่าของสิ นค้ามีราคาสู ง ซึ่ งสิ นค้าราคาสู งส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นแบรนด์
ระดับ Premium และ Hiend และการที่จะซื้ อสิ นค้าราคาแพงนั้น ผูซ้ ้ื อส่ วนใหญ่มกั จะใช้เวลาในการ
ค้นหาข้อมูลของสิ นค้า โดยยีห่ ้อของสิ นค้าที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสําอาง
ประเภทผลิตภัณฑ์รองพื้นของผ้◌ูบริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากการวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจ ัย ครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษาเรื่ อ งการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งสํา อางยี่ห้อ
Shiseido ในเขตกรุ งเทพมหานคร
1. จากผลการวิจัยด้ านปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญกับปั จจัยทางด้านเพศมากขึ้น โดยอาจพัฒนาผลิตภัณฑ์สาํ หรับ
เพศชายเพิม่ เติม และพัฒนาคุณภาพให้มีความเหมาะสมกับสภาพผิวของเพศหญิงในทุกกลุ่มอายุมาก
ขึ้น รวมทั้งมีการส่ งเสริ มทางการตลาด หรื อจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น
การลงโฆษณาตามสื่ อต่าง ๆ หรื อลงนิ ตยสารแฟชัน่ สําหรับผูห้ ญิงเน้นกลุ่มที่มีรายได้ต้ งั แต่ 50,001
บาทขึ้นไป เช่น การจัดโปรโมชัน่ ร่ วมกับบัตรเครดิตสําหรับกลุ่มลูกค้าระดับบน และมีการทําตลาด
อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มกั ซื้อสินค้าอยูเ่ ป็ นประจํา
2. จากผลการวิจัยด้ านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้า นจํา นวนเงิ น ที่ ซ้ื อ เฉลี่ ย ต่ อ ครั้ ง ผูบ้ ริ โ ภคให้ค วามสํา คัญ กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ เ ป็ นสิ น ค้า
ระดับพรี เมียม ดังนั้นทางผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญกับปั จจัยของราคาให้มากขึ้น โดยทําการพัฒนา
ปรับปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย และทําการตลาด
ส่งเสริ มการขายกับลูกค้าระดับบน ซึ่งมักซื้อสินค้าเฉลี่ยต่อครั้งตั้งแต่ 2,001 บาทขึ้นไป โดยอาจเพิ่ ม่
ผลิ ต ภัณ ฑ์สํา หรั บ ลดริ้ ว รอย หรื อ สํา หรั บ ยกกระชับ ผิว จัด เป็ นเซต โดยใช้ว ัต ถุ ดิ บ ที่ มี ก ารใช้
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เทคโนโลยีพเิ ศษที่สร้างความแตกต่างจากยีห่ อ้ อื่น หรื อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแต่งแต้มสีสนั บนใบหน้าที่
มีการเปิ ดตัวตามฤดูกาลที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว
ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย บริ ษทั ควรมี การเพิ่มช่ องทางกระจายสิ นค้าให้มากขึ้น โดย
แบ่งเป็ นตลาดระดับบน จําหน่ายสินค้าระดับพรี เมียมที่หา้ งสรรพสินค้า หรื อ Community Mall ตาม
แหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญทัว่ กรุ งเทพมหานคร และสินค้าสําหรับตลาดระดับกลางถึงล่าง จําหน่ายตาม
ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม เช่น Boots, Watson หรื ออาจเพิม่ ช่องทางร้านขายยา เพือ่ เป็ นการ
ทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงสินค้าของบริ ษทั ได้มากขึ้น
ด้านการบริ การหลังการขาย บริ ษทั ควรมีการฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ในการอธิบาย
ให้ความรู ้เกี่ ยวกับประเภทและคุ ณสมบัติของสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภค รวมถึ งการบริ การหลังการขาย
สําหรับสินค้าระดับพรี เมียม เช่น มีการจัดทําระบบสมาชิกสะสมแต้มเพือ่ แลกของกํานัล มีของขวัญ
วันเกิดสําหรับสมาชิกและการ์ดอวยพรวันเกิด เพื่อนําไปใช้เป็ นส่ วนลดในเดือนเกิด มีการบริ การ
ด้านความงามสําหรับสมาชิก เช่น แต่งหน้า นวดหน้า ขัดผิวสําหรับสมาชิกที่มีคะแนนสะสมตาม
ยอดที่กาํ หนด เป็ นต้น เพือ่ ทําให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีในตราสินค้ามากขึ้น
3. จากผลการวิจัยด้ านปัจจัยอื่น ๆ ได้ แก่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติส่วนบุคคล
ผูบ้ ริ หารควรเอาใจใส่ กบั ภาพลักษณ์ของบริ ษทั และยีห่ ้อสิ นค้ามากขึ้น เช่น มีการสํารวจ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค แล้วนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น มีผลการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยจากสถาบันทางการแพทย์ที่
เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล มี การประชาสัมพันธ์ จัดงานโปรโมทสิ นค้า และทําการตลาดอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อทําให้ลูกค้าจดจําตราสิ นค้า รวมถึงมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อ
เป็ นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ทําให้ลูกค้าเกิดความรู ้สึกภูมิใจ
และเกิดความจงรักภักดีในตราสินค้า
ข้ อเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการวิจ ัย ครั้ งต่ อ ไป ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
ปริ มณฑล หรื อจังหวัดอื่น ในประเทศไทย ซึ่งในจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี เป็ นต้น
มีผบู ้ ริ โภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ใช้เครื่ องสําอางยีห่ อ้ Shiseido เป็ นจํานวนมาก
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาด้านปั จจัยอื่น ๆ เช่น ค่านิยม คุณค่าของตราสินค้าที่
มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งสํา อางยี่ห้ อ Shiseido หรื อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี ใ น
เครื่ องสําอางยีห่ อ้ Shiseido เพือ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณค่าของยีห่ อ้ สินค้าให้มากขึ้น
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3. ในการวิจ ัย ครั้ ง ต่ อ ไป ควรมี ก ารศึ ก ษาลงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ปั จ จัย การสื่ อ สารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication, IMC) เพือ่ เป็ นการกําหนดแนวทาง
ในการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ในการทําการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร
Factors Influencing Decision on Purchase of Condominiums in Bangkok
ณัฏฐ์ณิชา กิจพิทยาฤทธิ์1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย ม ในกรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ คื อ ผู ้บ ริ โ ภคที่ ซ้ื อ/จะซื้ อ
คอนโดมิ เ นี ย ม ในกรุ ง เทพมหานครจํา นวน 400 คน โดยวิธี สุ่ ม ตัว อย่า งแบบตามสะดวก ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ ข้อ มู ล และวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยโปรแกรมคอมพิว เตอร์
สํา เร็ จ รู ป Excel สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาใช้ใ นการอธิ บ ายค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด และค่าสู งสุ ด สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้ งอิง) โดยใช้ ANOVA ใน
การคํานวณหาค่า t-Test และ F-Test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วง 2130 ปี สถานภาพโสด มีระดับรายได้ในช่ วง 20,000-40,000 บาทต่อเดือน ประกอบอาชีพพนักงาน
เอกชน/ลูกจ้างเอกชน มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีวตั ถุประสงค์ในการซื้อเพือ่ อยูอ่ าศัย สนใจห้อง
รู ปแบบ 1 Bedroom Type นอกจากนี้ ยงั พบว่าผูบ้ ริ โภคเลือกให้ความสําคัญกับลักษณะคอนโดที่มี
ส่ วนกลางขนาดใหญ่ ในปั จจัยด้านราคาให้ความสําคัญกับคอนโดที่สามารถขายต่อได้ในราคาสู ง
ด้านทําเลที่ต้งั ให้ความสําคัญกับคอนโดที่ใกล้ BTS/MRT ด้านการส่งเสริ มการตลาดให้ความสําคัญ
กับการรี วิวผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ปั จจัยด้านบุคลากรให้ความสําคัญกับพนักงานมีความรู ้ ให้คาํ แนะนํา
ได้ดี ปั จจัยด้านกายภาพให้ความสําคัญกับคอนโดที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ เช่น ที่
จอดรถ สวน สระว่ายนํ้า ฟิ ตเนส เป็ นต้น ปั จจัยด้านกระบวนการให้ความสําคัญกับบริ การรับ ส่ ง
ลู ก บ้า นไปยัง BTS/MRT นอกจากนี้ ในส่ ว นของปั จ จัย อื่ น ๆ ผูบ้ ริ โ ภคให้ค วามสํา คัญ กับ ความ
น่าเชื่อถือมากที่สุดคือ คอนโดที่มีการแจ้งรายละเอียดวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง และผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ
กับภาพลักษณ์มากที่สุดคือ คอนโดที่มีภาพลักษณ์ ดา้ นความปลอดภัย ได้ม าตรฐาน ทั้งนี้ จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับรายได้ และระดับการศึกษา
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การส่ งเสริ มการตลาด ลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการ ปั จจัยอื่ นๆ ได้แก่ ความน่ าเชื่ อ ถื อ มี ผลต่อ การตัดสิ นใจเลือ กซื้ อคอนโดมิเนี ยม ใน
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
1
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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 ที่มาและความสํ าคัญของปัญหา
ที่อยูอ่ าศัย ถือเป็ นหนึ่ งในปั จจัยพื้นฐานที่สาํ คัญต่อการดํารงชีวิตของมนุ ษย์ ปั จจุบนั ที่อ ยู่
อาศัยมีการพัฒนารู ปแบบเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการและการดํารงชีวติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี
การเพิม่ ขึ้นของประชากร การย้ายถิ่นเข้าสู่กรุ งเทพมหานคร ซึ่งส่งผลให้ความต้องการที่อยูอ่ าศัยเพิ่ม
สูงขึ้นทุกปี แต่ในขณะเดียวกันที่ดินที่สามารถนํามาจัดสรรเพือ่ สร้างที่อยูอ่ าศัยในกรุ งเทพมหานครก็
ลดน้อยลงเรื่ อยๆเช่นกัน มีการปรับราคาที่อยูอ่ าศัยให้สูงขึ้นเรื่ อยๆตามปริ มาณความต้องการ ที่อยู่
อาศัยในรู ปแบบคอนโดมิเนียมจึงสามารถตอบโจทย์ปริ มาณความต้องการที่อยูอ่ าศัยจํานวนมากแต่มี
ราคาไม่แพงได้ ข้อดีของที่อยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิ เนี ยม คือ ราคาไม่แพงเท่าที่อยูอ่ าศัยรู ป แบบ
อื่ นๆ เช่ น บ้านจัดสรร สามารถเดิ นทางได้สะดวก ใกล้ที่ทาํ งาน มี ความปลอดภัย มี คนช่ วยดู แล
ประหยัดเวลาในการเดิ นทางและการใช้ชีวิต เป็ นต้น ด้วยข้อ ดี เหล่ านี้ จึงส่ งผลให้คอนโดมิเนี ยม
ได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ มีการซื้ อเพื่ออยูอ่ าศัยเอง และซื้ อเพื่อทํากําไรจากการปล่อยเช่าหรื อ
ขายต่อ ส่ งผลให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมสู ง เกิดการพัฒนา
สิ่ งอํานวยความสะดวกให้ผูบ้ ริ โภค มีการใช้นวัตกรรมก่อสร้างแบบใหม่ สร้างความแตกต่างด้วย
การออกแบบสไตล์ต่างประเทศ เกิดการแย่งชิงทําเลทอง จนทําให้ราคาคอนโดปรับตัวสู งขึ้นเรื่ อ ยๆ
ในทุกปี
นอกจากนี้ ข ้อ มู ล การโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ อ ยู่อ าศัย ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
(ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม) ของปี พ.ศ.2558
(ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์,2559) พบว่ามียอดการโอนกรรมสิทธิ์เพิม่ ขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ถึงร้อยละ
13 โดยที่อยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนี ยมหรื อห้องชุดมีจาํ นวนและมูลค่าการโอนสู งที่สุด ซึ่ งแสดง
ให้เ ห็ น ว่า ปริ ม าณความต้อ งการที่ อ ยู่อ าศัย ยัง คงเพิ่ม ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง และที่ อ ยู่อ าศัย ประเภท
คอนโดมิเนียมหรื อห้องชุดได้รับความนิยมมากที่สุด
จากข้อ มูลดังกล่ าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาถึ งปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม ใน
กรุ งเทพมหานคร เพื่อหาส่ วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสม ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่
การส่ งเสริ ม การตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ และปั จจัยอื่ นๆ ได้แก่ ความ
น่ าเชื่ อ ถื อ และภาพลักษณ์ นอกจากนี้ ยงั ช่ วยให้ผูป้ ระกอบการอสังหาริ มทรัพ ย์ประเภทคอนโด
พัฒนาคอนโดได้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้นอีกด้วย
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในกรุ งเทพมหานคร
(2) เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อคอนโดมิเนียม ในกรุ งเทพมหานคร
(3) เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ในกรุ งเทพมหานคร
1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
ประชากรศาสตร์
-เพศ
-อายุ
-สถานภาพ
-ระดับรายได้

-อาชีพ
-ระดับการศึกษา
-วัตถุประสงค์ในการซื้อ
-รู ปแบบห้องที่สนใจ

การตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
ในกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
-ผลิตภัณฑ์
-บุคลากร
-ราคา
-ลักษณะทางกายภาพ
-สถานที่
-กระบวนการ
-การส่ งเสริ มการตลาด
ปัจจัยอื่นๆ
-ความน่าเชื่อถือ

-ภาพลักษณ์

1.4 สมมติฐานการศึกษา
(1) ประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ รายได้ อาชี พ ระดับ การศึ กษา
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการซื้ อ และรู ป แบบห้อ งที่ ส นใจ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
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(2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาด
บุ ค ลากร ลัก ษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
(3) ปั จจัยอื่ นๆ ได้แก่ ความน่ าเชื่ อ ถื อและภาพลักษณ์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อคอนโดมิเนียม ในกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
(1) ผู ้ป ระกอบการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ป ระเภทคอนโดมิ เ นี ย มสามารถนาข้อ มู ล ด้า น
ประชากรศาสตร์ไปใช้ปรับปรุ งและพัฒนาคอนโดมิเนี ยมให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมาก
ที่สุด
(2) ผูป้ ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมสามารถนาข้อมูลด้านปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดไปใช้เพือ่ สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกับ
คู่แข่งได้ดียงิ่ ขึ้น
(3) ผูป้ ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมสามารถนาข้อมูลด้านปั จจัยอื่นๆ
ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ ไปใช้ปรับปรุ งเพือ่ เพิม่ ฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเดิมให้ดี
ยิง่ ขึ้น
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
- พรทิ พ ย์ วรกิ จ โภคาทร (2529, 312-315) ได้ก ล่ า วถึ ง ลัก ษณะผูร้ ั บ สารที่ วิเ คราะห์ ต าม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งความแตกต่างทางประชากรศาสตร์จะส่งผลต่อการสื่อสาร ตัวอย่าง
ลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการสื่อสาร ได้แก่
•
เพศ มีงานวิจยั ที่พิสูจน์ว่า คุณลักษณะบางประการของแต่ละเพศจะส่งผล
ให้การสื่ อสารของชายและหญิงแตกต่างกัน เช่น การวิจยั เกี่ยวกับชมภาพยนตร์ใน
โทรทัศน์ของเด็กช่วงวัยรุ่ น พบว่า วัยรุ่ นต่างเพศก็มีความสนใจในภาพยนตร์คนละ
ประเภทกัน
•
อายุ การชักจูงหรื อโน้มน้าวจิตใจจะยากขึ้นตามอายุของผูถ้ ูกโน้มน้ามมาก
ขึ้น
•
การศึกษา ถือเป็ นตัวแปรสําคัญที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อ สาร
เช่น บุคคลที่มีการศึกษาสูง มักจะสนใจข่าวสาร แต่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ
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ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน
จะส่งผลต่อการสื่อสารและรับสาร ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังการตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาข้อมูลจากสาร
ที่ได้รับ ซึ่งเป็ นหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภค
2.2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
- เสรี วงษ์ ม ณฑา (2542,11) กล่ า วไว้ว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้ สามารถขายได้ใน
ราคาที่ผูบ้ ริ โภคยอมรับ มีการจัดจําหน่ ายกระจายสิ นค้าสอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้ อหาเพื่อเพิม่
ความสะดวกให้แ ก่ ผู ้บ ริ โ ภค ด้ว ยความพยายามจู ง ใจให้ เ กิ ด ความเห็ น ชอบในสิ น ค้า และเกิ ด
พฤติกรรมอย่างถูกต้อง โดยมีส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมด 7 ส่วน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product),
ราคา (Price), การจัด จํา หน่ า ย (Place), การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion), บุ ค ลากร (People),
กระบวนการ (Process) และ ลักษณะทางกายภาพ (Physical)
2.2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ความน่ าเชื่ อถือ ภาพลักษณ์
- กิ ต ติ สิ ริ พ ลั ลภ (2544) กล่ า วว่า ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ในมุ ม มองคุ ณภาพสิ นค้า
(Product Quality) หมายถึง สิ นค้านั้นสามารถใช้ได้ดีทุกครั้ง เช่น เครื่ องตัดหญ้าสามารถใช้ตดั หญ้า
ได้ดีทุกครั้ง ไม่ใช่บางครั้งใช้ได้ บางครั้งใช้ไม่ได้ ซึ่งความน่าเชื่อถือนี้ ถือเป็ นหนึ่งในปั จจัยสําคัญที่
ใช้เป็ นข้อบ่งชี้วา่ สินค้านั้นมีคุณภาพหรื อไม่
- วิรั ช ลภิ รั ต นกุ ล (2540, 81-83) กล่ า วว่า ภาพลัก ษณ์ ข องบริ ษ ัท หรื อ องค์ก ร (Corporate
Image) หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อบริ ษทั หรื อหน่ วยงานธุรกิจแห่ งใดแห่ ง
หนึ่ง ซึ่งรวมถึงด้านการบริ หารหรื อการจัดการของบริ ษทั แห่งนั้นด้วย นอกจากนี้ยงั หมายรวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่บริ ษทั นั้นจําหน่ายหรื อให้บริ การ
2.2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
- ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2546, 80) กล่ า วว่า กระบวนการตัด สิ น ใจ เป็ นลํา ดับ ขั้น ตอนการ
ตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค โดยมีวธิ ีตดั สินใจทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่
(1) การค้นหาความต้องการในการตัดสินใจ
(2) สร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจ
(3) แบ่งน้าหนักแต่ละเกณฑ์
(4) พัฒนาทางเลือก
(5) ประเมินผลทางเลือก
(6) เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
- นิ ธิวดี สุ ขโหมด (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีต่อ
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
คือ ผูบ้ ริ โภคที่อยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวม
ข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test FTest และ One-way ANOVA จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ และระดับรายได้แตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมมือสอง ของผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- ชานนท์ เชยกลิ่น (2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดไอดี โอของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่ซ้ื อคอนโดไอดีโอตามแนวบีทีเอ
สซึ่ งทํา การศึ ก ษาในช่ ว งระหว่ า งเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ ถึ ง เดื อ นพฤษภาคม 2557 จํา นวน 400 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมู ลคือ แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ ได้แก่ ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน t-Test F-Test One-way ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA)
จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริ มการขาย มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดไอดีโอของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกัน
- รั ช นู แสงสุ ริ น ทร์ (2555) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดและปั จ จัย ด้าน
จิตวิทยาที่มีอิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมมิเนี ยมของ บุคลากรมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรี ปทุม จํานวน 269 ราย โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการเชิงถดถอย
จากการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย อื่ น ๆ ได้แ ก่ ความน่ า เชื่ อ ถื อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ห้ อ งชุ ด
คอนโดมิเนียมมิเนียมของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรี ปทุม แตกต่างกัน
3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชากรที่มีจาํ นวนนับไม่ไ ด้ (Infinite Population)
กล่าวคือ เป็ นประชากรที่ไม่สามารถนับหรื อแสดงเป็ นตัวเลขได้อย่างชัดเจน ซึ่งประชากรเป้าหมาย
ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือ/จะซื้อคอนโดมิเนียม ในกรุ งเทพมหานคร
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ คื อ ผู ้บ ริ โภคที่ ซ้ื อ/จะซื้ อคอนโดมิ เ นี ยม ใน
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน
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3.2 ขอบเขตของการวิจัย
(1) ขอบเขตด้านประชากร: การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มประชากรเป้ าหมาย คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อ/จะ
ซื้อคอนโดมิเนียม ในกรุ งเทพมหานครเท่านั้น
(2) ขอบเขตด้านเนื้ อหา: การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในเรื่ องของการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในกรุ งเทพมหานคร
(3) ขอบเขตด้านระยะเวลา: การศึกษาครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม นํามา
วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผล และรายงาน โดยดําเนิ นการวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2559-17 กรกฎาคม
2559
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั นี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั จัดทําขึ้นเองเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการ
วัดการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม ในกรุ งเทพมหานครของประชากรหรื อผูบ้ ริ โภค และนําผล
มาวิเคราะห์เพือ่ ทําความเข้าใจในการตัดสินใจ
3.4 สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาใช้ส าหรั บ อธิ บ ายคุ ณ ลัก ษณะของตัว แปรต่ า งๆ ได้แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) ค่าสู งสุ ด(Maximum) ค่าความถี่ (Frequencies)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายลักษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริ โภคที่
ซื้อ/จะซื้อคอนโดมิเนียม ในกรุ งเทพมหานคร
(2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
สถิ ติเชิ งอนุ ม านใช้สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มู ล จากกลุ่ มตัวอย่างเพื่อ ทดสอบสมมติฐาน โดย
กําหนดให้ตวั แปรอิสระเป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพ และตัวแปรตามกําหนดให้เป็ นตัวแปรเชิงปริ มาณ
โดยการทดสอบสมมติ ฐ านใช้ค่ า t-Test, F-Test จาก ANOVA เพื่อ ตรวจดู ค วามแตกต่ า งอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
4.ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 280 คน คิดเป็ นร้อยละ 70 อยูใ่ นช่วงอายุ
21-30 ปี จํานวน 224 คน คิดเป็ นร้อยละ 56 มีสถานภาพโสดจํานวน 344 คน คิดเป็ นร้อยละ 86 ส่วน
ใหญ่มีระดับรายได้ 20,000-40,000 บาทต่อเดือน จํานวน 224 คน คิดเป็ นร้อยละ 56 ประกอบอาชีพ
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พนักงานเอกชน/ลู กจ้างเอกชน จํานวน 240 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 60 มี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
จํานวน 248 คน คิดเป็ นร้อยละ 62 นอกจากนี้ส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการซื้ อคอนโดมิเนียมเพือ่
อยู่อ าศัย มากที่ สุ ด จํา นวน 264 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 66 และสนใจห้อ งรู ป แบบ 1 Bedroom Type
จํานวน 232 คน คิดเป็ นร้อยละ 58\
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านรู ปแบบคอนโด ผลจากการวิจยั พบว่า ลักษณะรู ปแบบคอนโดที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ
คอนโดที่มีส่วนกลางขนาดใหญ่ จํานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36
ด้านราคา ผลจากการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ สามารถขายต่อได้
ในราคาสูง จํานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 46
ด้านทําเลที่ต้ งั ของคอนโด ผลจากการวิจยั พบว่า ลักษณะทําเลที่ต้ งั คอนโดที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุด คือ ใกล้ BTS/ MRT จํานวน 328 คน คิดเป็ นร้อยละ 82
ด้านการส่งเสริ มการตลาด ผลจากการวิจยั พบว่า การส่งเสริ มการตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุด
คือ รี ววิ ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ จํานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 32
ด้านบุคลากร ผลจากการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านบุคลากรที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ พนักงานมี
ความรู ้ ให้คาํ แนะนําได้ดี จํานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40
ด้านลักษณะทางกายภาพ ผลจากการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านกายภาพที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ
มีสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการ เช่น ที่จอดรถ สวน สระว่ายนํ้า ฟิ ตเนส จํานวน 208 คน คิด
เป็ นร้อยละ 52
ด้านกระบวนการ ผลจากการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ มี
บริ การรับส่งลูกบ้านไปยัง BTS/ MRT จํานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์
ด้านความน่าเชื่อถือ ผลจากการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านความน่าเชื่อถือที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ
คอนโดที่มีการแจ้งรายละเอียดวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง เช่น ยีห่ อ้ ประเภทวัสดุ จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 44
ด้านภาพลักษณ์ ผลจากการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุด คอนโดที่มี
ภาพลักษณ์ดา้ นความปลอดภัย ได้มาตรฐาน จํานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39
ส่ วนที่ 4 การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมจากทําเลที่ต้งั ของคอนโดตรงกับ
ความต้องการและเหมาะสมกับการใช้ชีวติ สูงที่สุด คือ 4.353 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.745
คะแนน โดยมีค่าตํ่าสุดคือ 2 คะแนน และค่าสูงสุดคือ 5 คะแนน
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5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่านัยสํ าคัญ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับรายได้
อาชีพ
ระดับการศึกษา
วัตถุประสงค์ในการซื้อ
รู ปแบบห้องที่สนใจ

0.753
0.000
0.208
0.000
0.817
0.006
0.277
0.052

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
0.000
ราคา
0.256
ทําเลที่ต้งั
0.062
การส่งเสริ มการตลาด
0.025
บุคลากร
0.258
ลักษณะทางกายภาพ
0.014
กระบวนการ
0.009
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ความน่ าเชื่ อถือ และภาพลักษณ์
ความน่าเชื่อถือ
0.000
ภาพลักษณ์
0.891

สอดคล้ อง
กับสมมติฐาน

ไม่ สอดคล้ อง
กับสมมติฐาน
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5.2 การอภิปรายผล
การศึกษางานวิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในกรุ งเทพมหานคร ได้นาํ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
(1) ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่ างกัน จากการวิจยั พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์:
อายุ ระดับรายได้ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีอิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน ซึ่งมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้
- อายุ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อภิญญา เสมเสริ มบุญ (2551) ทําการศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
การตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนี ยมมิเนี ยมในย่านถนนทองหล่อ กรุ งเทพมหานคร จํานวน 222 คน
โดยผลจากการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนี ยม
มิเนียมในย่านถนนทองหล่อ กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- ระดับรายได้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นิ ธิวดี สุ ขโหมด (2555) ทําศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมมือสอง ของผูอ้ ยู่
อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผลจากการศึกษาพบว่า พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับ
รายได้ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อคอนโดมิ เ นี ย มมื อ สอง ของผู ้อ ยู่ อ าศัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- ระดับการศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชานนท์ เชยกลิ่น (2557) ทําการศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดไอดีโอของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400
คน ผลจากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อคอนโดไอดีโอของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
(2) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่ างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด: ผลิตภัณฑ์ การส่ งเสริ มการตลาด ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกัน
เท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนี ยม ในกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน ซึ่งมีงานวิจยั
ที่สอดคล้องกันดังนี้
- ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รัชนู แสงสุรินทร์ (2555) ทําการศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเ นี ยมมิ
เนี ยมของ บุคลากรมหาวิทยาลัยศรี ปทุม จํานวน 269 ราย ผลจากการศึกษาพบว่า ส่ วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ มี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ ห้อ งชุ ดคอนโดมิเนี ยมมิ เนี ยมของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศรี ปทุม แตกต่างกัน
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- การส่ งเสริ ม การตลาด สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จ ัย ของ สรวี ย ์ วิ ศ วชั ย วัฒ น์ (2555)
ทํา การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าท่วมปี 2554 จํานวน 420 คน ผลจากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด มี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ยมในเขต
กรุ งเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าท่วมปี 2554 แตกต่างกัน
- ลั ก ษณะทางกายภาพ สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จ ัย ของ วัช รพงศ์ พงษ์ ล้ ี รั ต น์ (2556)
ทําการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของปั จจัยการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม กรณี ศึกษา
คอนโดมิ เ นี ย ม ลุ ม พินี คอนโดทาวน์ โครงการบดิ น ทรเดชา-รามคํา แหง จํา นวน 400 คน ผล
การศึกษาพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ มี ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
- กระบวนการ สอดคล้อ งกับผลการวิจยั ของ นิ ธิวดี สุ ขโหมด (2555) ทําการศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมมือสอง ของผู ้
อยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผลจากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมมือสอง ของผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
(3) ปัจจัยอื่นๆ ที่แตกต่ างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยอื่นๆ: ความน่ าเชื่อถือ ที่แตกต่างกัน
เท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนี ยม ในกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน ซึ่งมีงานวิจยั
ที่สอดคล้องกันดังนี้
- ความน่ าเชื่ อถือ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รัชนู แสงสุ รินทร์ (2555) ทําการศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและปั จจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
มิเนียมของ บุคลากรมหาวิทยาลัยศรี ปทุม จํานวน 269 ราย ผลจากการศึกษาพบว่า ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่
ความน่าเชื่อถือ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมมิเนียมของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม แตกต่างกัน
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากการวิจัย
(1) จากผลการวิจยั ด้านประชากรศาสตร์
ผูป้ ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนี ยม ควรให้ความสําคัญกับผูบ้ ริ โภคที่มี
อายุในช่ วง 21-30 ปี มี ระดับรายได้ในช่ วง 20,000-40,000 บาท และมี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
เนื่องจากมีการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมมากที่สุด ผูป้ ระกอบการควรจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับ
ลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ เช่น จัดกิจกรรม Pre-Sale พิเศษสําหรับลูกค้ากลุ่มนี้ หรื อการอบรมพนักงาน
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เพื่ อ ปิ ดการขายลู ก ค้า กลุ่ ม นี้ โดยเฉพาะ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและโอกาสให้ ส ามารถขาย
คอนโดมิเนียมได้มากยิง่ ขึ้น
(2) จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับส่ วนกลางคอนโดมิเนี ยม โดยควรมี
ขนาดพืน้ ที่ที่ใหญ่เพียงพอต่อจํานวนและการใช้งานของผูบ้ ริ โภค
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับการรี วิวผ่านเว็บไซต์ต่างๆ
อาจเชิญนักรี วิว นักวิจารณ์ที่มีชื่อเสี ยงในอินเตอร์ เน็ตมาเยี่ยมชมโครงการ หรื อแม้กระทัง่ การจ้าง
เว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงด้านข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ ประชาสัมพันธ์โครงการในเชิงบวก
ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับสิ่ งอํานวยความสะดวก
ภายในโครงการ เช่น ที่จอดรถ สวน สระว่ายนํ้า ฟิ ตเนส เป็ นต้น ผูป้ ระกอบการอาจสร้างคอนโดให้
มีส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอต่อจํานวนผูบ้ ริ โภค มีการบริ หารจัดการสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ดี
เพือ่ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
ด้านกระบวนการ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับบริ การรับส่งลูกบ้านไป BTS/MRT
เนื่ อ งจากปั จจุบนั BTS/MRT เป็ นระบบขนส่ งมวลชนที่ไ ด้รับความนิ ยมอย่างยิ่ง เพราะสามารถ
เดินทางได้รวดเร็ว สามารถรู ้ระยะเวลาที่ใช้เดินทางคร่ าวๆได้ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรเตรี ยมบริ การ
รับส่ งลูกบ้านระหว่างคอนโดมิเนี ยมไปยัง BTS/MRT อาจจัดซื้ อเป็ นรถตู ้ หรื อรถกอล์ฟขนาดเล็ก
ตามขนาดจํานวนลูกบ้าน และจัดรอบรับ-ส่ งตามปริ มาณการใช้งาน เช่น ช่วงเช้าและเย็นอาจจะมี
หลายรอบ แต่ละรอบห่างกัน 10 นาที เพราะลูกบ้านออกไปทํางานจํานวนมาก เป็ นต้น
(3) จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆ
ผูป้ ระกอบการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ป ระเภทคอนโดมิ เ นี ย ม ควรให้ค วามสํา คัญ กับ ความ
น่าเชื่อถือของคอนโด นัน่ คือ การแจ้งรายละเอียดวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง เช่น ยีห่ อ้ ประเภทวัสดุ เนื่องจาก
ปั จ จุ บ ัน ผูบ้ ริ โ ภคสามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารได้ง่ า ย ทํา ให้ส ามารถทราบรายละเอี ย ดข้อ มู ล
เทคโนโลยี ราคา ผูบ้ ริ โภคจึงต้องการทราบรายละเอียดวัสดุที่ใช้ก่อสร้างไปเปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ย
เพือ่ ประกอบการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผูป้ ระกอบการอาจต้องเน้นให้บุคลากรคอยนําเสนอรายละเอียด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อดีของวัสดุที่ใช้ เพือ่ ให้ลูกค้าพึงพอใจ
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยต่ อไป
(1) ในการวิจยั ครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ควรขยายพื้นที่วิจยั เป็ นต่างจังหวัดเพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่มี
ความหลากหลาย เนื่องจากลักษณะประชากรศาสตร์ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน อาจส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมต่างกัน
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(2) ในการวิจยั ครั้ งต่อ ไปควรศึก ษาด้านพฤติก รรมการเลื อ กซื้ อ ของผูบ้ ริ โภค เนื่ อ งจาก
พฤติกรรมการเลื อ กซื้ อ ที่แตกต่างกันอาจส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ยม ซึ่ งจะช่ ว ยให้
ผูป้ ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์สามารถนําข้อมูลไปใช้วางแผนกลยุทธ์ หรื อใช้ในการเสนอขายได้
(3) ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาความต้องการของชาวต่างชาติ เช่น ชาวเกาหลี ชาวญี่ปุ่น
เป็ นต้น ที่เข้ามาทํางานในกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากชาวต่างชาติมกั พักอาศัยอยู่ที่คอนโดมิ เนี ยม
มากกว่าที่อยูอ่ าศัยประเภทอื่น ซึ่งจะทําให้ได้ทราบความต้องการของผูอ้ ยูอ่ าศัยจริ ง และนําเสนอเป็ น
จุดเด่นต่อผูซ้ ้ือได้
บรรณานุกรม
กิตติ สิริพลั ลภ. (2544). การสร้ างคุณค่าให้ ตรายีห่ ้ อ. สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2559 จาก
www.bus.tu.ac.th/usr/kitti/brand.doc
ชานนท์ เชยกลิ่น. (2557). ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อคอนโดไอดีโอของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ.
นิธิวดี สุขโหมด. (2555). ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสิ นใจซื ้อ
คอนโดมิเนียมมือสอง ของผู้อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการเงิน การลงทุน
การตลาด และการบริ หารธุรกิจ.
ฝ่ ายสถิติและประมวลผลข้อมูล. (2559). “REIC Research Report”. ศูนย์ขอ้ มูล
อสังหาริ มทรัพย์ สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2559 จาก
http://www.reic.or.th/ResearchReport/Research.aspx
เพ็ญประภา ทาใจ. (2556). ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื ้อบ้ านเดีย่ วของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริ มณฑล. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด
และการบริ หารธุรกิจ.
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร. (2529). การเลือกสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ . กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
รัชนู แสงสุรินทร์. (2555). ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยด้ านจิตวิทยาที่มีอิทธิ พลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื ้อคอนโดมิเนียมมิเนียมของ บุคลากรมหาวิทยาลัยศรี ปทุม. วารสารวิชาการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
วัชรพงศ์ พงษ์ล้ ีรัตน์. (2556). พฤติกรรมและความสัมพันธ์ ของปั จจัยการเลือกซื ้อคอนโดมิเนียม
กรณี ศึกษา คอนโดมิเนียม ลุมพินี คอนโดทาวน์ โครงการบดินทรเดชา-รามคําแหง.
วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

433

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

วิรัช ลภิรัตนกุล. (2540). การประชาสัมพันธ์ . กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์. (2546). พฤติกรรมผู้บริ โภค. กรุ งเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.
สรวีย ์ วิศวชัยวัฒน์. (2555). การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อคอนโดมิเนียมของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํา้ ท่ วมปี 2554. วารสารการเงิน การลงทุน
การตลาด และการบริ หารธุรกิจ.
เสรี วงษ์มณฑา. (2542). การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริ โภค. กรุ งเทพมหานคร: Diamond in Business
World.
อภิญญา เสมเสริ มบุญ. (2551). ปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกซื ้อคอนโดมิเนียมในย่านถนนทองหล่อ
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

434

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความพึงพอใจในการใช้ บริการร้ านเอ็มเค เรสโตรองค์ ใน
กรุงเทพมหานคร
Factors Influencing on Satisfaction Service to MK Restaurant’s in Bangkok
วนิดา เรื องเอี่ยม1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความภักดี ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ในกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้
ความน่าจะเป็ น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผูท้ ี่ใช้บริ การร้านเอ็มเค เรสโต
รองค์ ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด และค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้ งอิง) ใช้สถิติ One Way
ANOVA ในการคํานวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วง 31-40 ปี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
25,001-35,000 บาท ผู ้บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ า นเอ็ ม เค เรสโตรองค์ นาน ๆ ครั้ ง และ
รับประทานกับครอบครัว อีกทั้งจากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ อ งวัตถุ ดิบ เนื้ อสัตว์ ผัก ที่ใหม่ สด
สะอาด ทุกวัน ด้านราคาให้ความสําคัญในเรื่ องความเหมาะสมของราคากับการบริ การ และปั จจัยอื่น
ๆ ความภักดี ให้ความสําคัญเรื่ องความชื่นชอบด้านบริ การ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และปั จจัย อื่น ๆ ด้านความภักดี ที่แตกต่างกัน มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ในกรุ งเทพมหานคร ต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญ
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ, ร้านอาหาร,เอ็ม เค
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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.บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
อาหารเป็ นหนึ่ งในปั จจัยสี่ที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุ ษย์ทุกคน ไม่มีใครอยูไ่ ด้
โดยปราศจากอาหาร ถ้าบริ โภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็จะส่ งผลให้สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงดี แต่
ด้วยวิถีชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต สังคมที่เร่ งรี บ จึงทําให้คนหันมารับประทานอาหารนอกบ้าน
มากขึ้น ซึ่ งหัวใจสําคัญของร้านอาหารนอกจากอาหารที่มีรสชาติอร่ อย ถูกปาก เป็ นที่ชื่นชอบของ
ผูบ้ ริ โภคแล้ว สิ่งที่ตอ้ งคํานึงถึงคือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริ มการตลาด บุคลากร ลักษณะ
ทางกายภายของร้าน และกระบวนการต่างๆ เช่น การรับคําสั่งอาหาร การเช็คบิลเพื่อเก็บเงิน ตลาด
จนกระบวนการในการผลิตอาหารแต่ละจานต้องมีมาตรฐาน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้ผบู ้ ริ โภค
เกิดความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านอาหารนั้นๆ จนทําให้ลูกค้าเกิดการใช้บริ การซํ้าจนกลายเป็ น
ความภักดีในที่สุด
เนื่ อ งจากร้านอาหารในกรุ งเทพมหานครมีจาํ นวนมาก ส่ งผลให้เกิ ดการแข่งขันในธุ รกิจ
ร้านอาหารค่อนข้างสู ง หากร้านใดสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ตรงจุดในด้าน
ต่างๆ เช่น การใช้วตั ถุดิบที่ดี สด ใหม่ สะอาด ส่ งผลให้รสชาติอาหารดีตามไปด้วย ในราคาที่ลูกค้า
พึงพอใจ ตลอดจนมี สถานที่ให้บริ การสะดวก สบาย มี สาขาหลายแห่ งให้เลื อ กใช้บริ การ มี การ
ส่ งเสริ มการตลาดด้านต่างๆ บุคลากรให้บริ การด้วยความยิ้มแย้ม แจ่ม ใส บรรยากาศภายในร้าน
สะอาด จัดตกแต่งสวยงามก็จะส่ งผลให้ร้านนั้น มีผูบ้ ริ โภคแวะเวียนมาใช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ ง
ร้ า นเอ็ ม เค เรสโตรองค์ เป็ นหนึ่ งในร้ า นอาหารที่มี จ าํ นวนสาขามากที่สุ ด เป็ นอันดับ 1 มี ส าขา
ครอบคลุมทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ถึง 430 สาขา และประกอบกิจการจนเป็ นที่รู้จกั ของกลุ่มลูกค้า
มายาวนานกว่า 25 ปี นอกจากนี้ร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ยังมีการขาย แฟรนไชส์ ไปยังผูป้ ระกอบการ
ในประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนธุรกิจร้านอาหารใน
ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย โดยศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย กล่าวว่าในปี 2558 ลูกค้าให้น้ าํ หนักในการตัดสินใจ
เลือกใช้ร้านอาหารที่ความคุม้ ค่าในรู ปแบบการจัดโปรโมชัน่ การรับส่ วนลด ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารมี ทางเลื อ กในการนําเสนอความคุ ม้ ค่าในรู ปแบบอื่ นๆ ได้ เช่ น รสชาติอ าหาร ความ
แตกต่าง และความหลากหลายของอาหาร การตกแต่งร้าน การให้บริ การ เป็ นต้น
จากข้อมูลข้างต้น ทําให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ในกรุ งเทพมหานคร เพือ่ ให้ทราบถึงความพึงพอใจที่แท้จริ งในการ
ใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค และเพือ่ ที่จะนําผลสรุ ปจากการวิจยั ที่ได้ในครั้งนี้ไปเป็ นข้อมูลส่วนหนึ่ งที่จะ
ใช้ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพทั้งในด้านการบริ การและกลยุทธ์การตลาด
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ของร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ เพื่อ สร้างความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคได้ตรงจุดและยัง่ ยืนต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การร้านเอ็มเคเรสโตรองค์ ในกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ในกรุ งเทพมหานคร
3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความภักดี ที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ในกรุ งเทพมหานคร
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1.3 กรอบแนวความคิด
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. การศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้
7. ความถี่
8. วัตถุประสงค์ในการใช้
ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. สถานที่
4. การส่งเสริ มการตลาด
5. บุคลากร
6. ลักษณะทางกายภาพ
7. กระบวนการ

ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้าน
เอ็มเค เรสโตรองค์ ใน
กรุ งเทพมหานคร

ปั จจัยอื่น ๆ
1. ภาพลักษณ์
2. ความภักดี
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1.4 สมมติฐานของการวิจยั
1) ปั จจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ ความถี่และ
วัตถุประสงค์ในการใช้ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านเอ็มเค เรสโต
รองค์ ในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริ ม
การตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3) ปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ และความภักดี ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั
1) ผูป้ ระกอบการร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ในกรุ งเทพมหานคร ไปปรับปรุ ง พัฒนา
ด้านผลิตภัณฑ์ และบริ การเพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นและสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผูป้ ระกอบการร้ า นเอ็มเค เรสโตรองค์ สามารถนํา ผลการวิจ ัย ด้านส่ ว นประสมทาง
การตลาดไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการตลาด เพื่อ สร้างความได้เปรี ยบทางธุ รกิ จอี กทั้ง
สามารถเพิม่ จํานวนของผูบ้ ริ โภครายใหม่ และสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้
3) ผูป้ ระกอบการร้านเอ็ม เค เรสโตรองค์ สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่ น ๆ ได้แก่
ภาพลักษณ์ และความภักดี ไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนธุ รกิจด้านการสร้างภาพลักษณ์ และ
การสร้างความภักดี ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การร้านเอ็มเค เรสโตรองค์
2.ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล
ปรมะ สตะเวทิน (2541, หน้า 105-109) ได้กล่าวไว้วา่ ลักษณะทางประชากรมีสมมติฐานว่า
มวลชนผูร้ ับสารที่อยูใ่ นกลุ่มลักษณะทางประชากรเดียวกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาที่คล้ายคลึงกัน
คนที่มีลกั ษณะทางประชากรที่ต่างกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาที่แตกต่าง ดังนี้
เพศ (Sex) คือ ความแตกต่างกันด้านกายภาพ บุคลิก และลักษณะนิสยั ใจคอ ผูห้ ญิงกับผูช้ าย
จะมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิด, ค่านิยม และทัศนคติ เพราะสังคม และวัฒนธรรมกําหนด
บทบาทและกิ จ กรรมของคนสองเพศไว้ต่ า งกัน ผูห้ ญิ ง มัก เป็ นคนเจ้า อารมณ์ มี จิ ต ใจอ่ อ นไหว
(Emotional) จึลถูกชักจูงใจง่ายกว่าผูช้ าย ส่วนผูช้ ายใช้เหตุผลมากกว่าผูห้ ญิง
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อายุ (Age) เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาํ ให้คนมี ความเหมือ นกันหรื อ แตกต่างกันในเรื่ องความคิด
และพฤติ ก รรมโดยทั่ว ไปคนที่ มี อ ายุน้ อ ยมัก จะมี ค วามคิ ด เสรี นิ ย ม คนที่ มี อ ายุม ากมัก จะมี
แนวความคิดอนุ รักษ์นิยม อายุป็นสิ่ งกําหนดความแตกต่างในเรื่ องความยากง่ายในการชักจูงใจด้วย
เมื่ อ คนมี อ ายุมากขึ้นโอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจหรื อ ถู กชักจูงใจจะน้อ ยลง โดยคนวัยกลางคนและ
สูงอายุมกั จะคิดถึงเรื่ องความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน คนหนุ่มสาวจะสนใจในเรื่ องการศึกษา
รายได้ (Income) เป็ นเครื่ องกําหนดความต้องการตลอดจนความคิดเห็นของคนเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆ และพฤติกรรมของคน คนที่มีรายได้สูงหรื อมีฐานะดีจะใช้สื่อมวลชนมากขึ้นด้วย
ระดับ การศึ ก ษา (Education) ระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด
รสนิยม ค่านิยม และความต้องการที่แตกต่างกันไป คนที่มีการศึกษาสูง มีความรู ้ดี มักใช้สื่อมวลชน
มากกว่าคนที่มีการศึกษาน้อ ย คนที่มี การศึกษาสู งมักใช้สื่อ สิ่ งพิม พ์ คนที่มี การศึกษาน้อ ยใช้สื่ อ
ประเภทวิทยุ และโทรทัศน์
อาชี พ (Occupation) รับราชการคํานึ งถึ ง สวัสดิ การ ศักดิ์ ศรี และเกี ยรติภูมิของความเป็ น
ราชการ คนทําธุรกิจเอกชนคํานึงถึงรายได้ และสถานภาพในสังคมของตน คนที่รับราชการก็มีความ
คิดเห็น และค่านิยม พฤติกรรมที่แตกต่างกัน
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมการตลาด (marketing Mix)
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 26) ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวกระตุน้ หรื อสิ่ ง
เร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดังนี้
1. ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ใ หม่ แ ละสลับ ซับ ซ้อ นอาจต้อ งมี ก ารตัดสิ นใจอย่าง
กว้างขวาง นักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลื อ กที่ ง่า ยกว่าให้ผูบ้ ริ โ ภค ในเรื่ อ งของผลิ ต ภัณ ฑ์
ตลอดจนหี บห่ อ และป้ ายฉลาก สามารถก่อ อิทธิ พลต่อกระบวนการซื้ อ ของผูบ้ ริ โภค ป้ ายฉลากที่
แสดงให้ผบู ้ ริ โภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่สาํ คัญก็จะทําให้ผบู ้ ริ โภคประเมินสินค้าเช่นกัน
สินค้า คุณภาพสูงหรื อสินค้าที่ปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผูซ้ ้ือมีอิทธิพลต่อการซื้อด้วย
2. ราคา (Price) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ อก็ต่อ เมื่อ ผูบ้ ริ โภคทําการประเมินทางเลื อ ก
และทําการ
ตัดสิ นใจ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาตํ่า นักการตลาดจึงควรคิดราคา น้อย ลดต้นทุนการ
ซื้ อหรื อทําให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะอื่น ๆ ผูบ้ ริ โภคมักพิจารณาราคาละเอี ยด โดยถือเป็ น
อย่างหนึ่งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง สําหรับสินค้าฟุ่ มเฟื อย ราคาสูงไม่ทาํ ให้การซื้อลดน้อยลง
3. ช่องทางการจําหน่ าย (Place หรื อ Distribution) สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์
สิ นค้าที่มีจาํ หน่ ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อ ทําให้ผูบ้ ริ โภคนําไปประเมินประเภทของช่องทางที่
นําเสนอก็อาจก่อ อิทธิพลต่อการรับรู ้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์
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4. การส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) สามารถก่อ อิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยอื่น : ภาพลักษณ์ และความภักดี
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์
อดุลย์ จาตุรคกุล, และ ดลยา จาตุรงคกุล (2546,หน้า 12) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ที่ดี คือ สิ่งเร้าที่
มองเห็ นด้วยตาเปล่ า แสดงถึ งรู ปแบบและคุ ณภาพบริ การ ธุ รกิ จด้านบริ การต้อ งให้ความสําคัญ
เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อความรู ้สึกของลูกค้า และความประทับใจ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดี
ศิ ว ฤทธิ์ พงศกรรั ง ศิ ล ป์ (2547, หน้ า 340-341) กล่ า วว่ า นั ก การตลาดต้อ งสร้ า งความ
จงรักภักดีในตราสินค้า (brand loyalty) ด้วยการส่งมอบมูลค่าและความพึงพอใจสูงสุ ดแก่ลูกค้า ผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นต้องอาศัยการร่ วมแรงร่ วมใจของพนักงานทุกคนในบริ ษทั เริ่ มตั้งแต่
กระบวนการจัดหา การผลิต การขนส่ ง การจําหน่ าย การเก็บเงินและการบริ การ ทุกกระบวนการ
จําเป็ นต้องได้รับความพึงพอใจจากพนักงาน (employees satisfaction) ด้วย หากพนักงานไม่เต็มใจ
หรื อปฎิบตั ิดว้ ยความไม่ต้งั ใจ อาจทําให้กระบวนการส่งมอบมูลค่าและความพึงพอใจต้องหยุดชะงัก
ลง แต่หากพนักงานทุกคนทํางานด้วยความเต็มใจ ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้า จะให้ลูกค้าเกิด
ความจงรักภักดีในตราสินค้า บริ ษทั ก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุด นัน่ คือ กําไรและการเจริ ญเติบโต
ของบริ ษทั
2.4 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547,หน้า 338-340) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า (customer
satisfaction) คื อ ความรู ้ สึ ก พึง พอใจในสิ่ ง ที่ ไ ด้รั บ จากการซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก าร โดยเป็ นความ
แตกต่างระหว่างมูลค่าที่ลูกค้ารับรู ้ได้กบั สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้ก่อนซื้อสินค้า
หลังจากที่ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อสินค้าและบริ การ ลูกค้าจะเกิดความรู ้สึกพอใจหรื อไม่พอใจในสินค้าที่
ซื้ อ นั้นขึ้นอยู่กับมูล ค่าที่ลูกค้ารับรู ้ไ ด้ (perceived values) ซึ่ งเกิ ดจากการใช้สินค้าและบริ การแล้ว
และนําไปเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่คาดหวังไว้ก่อนทําการซื้อ (expectation values) สามารถอธิบายความ
พึงพอใจในรู ปสมการได้ดงั นี้
ความพึงพอใจของลูกค้า = มูลค่าที่รับรู้ ได้ > สิ่ งที่ลูกค้าคาดหวัง
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ปั จจัยส่วนบุคคล
กฤษฎา โสมนะพันธุ์ (2556) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบ้าน
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรอายุต้ งั แต่
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18 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
, ค่า t-test , F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนบุคคล
ที่แตกต่างกันได้แก่ เพศ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และปั จจัยด้านพฤติกรรมการทานอาหารนอก
บ้านที่แตกต่างกันได้แก่ จํานวนผูร้ ่ วมรับประทานเฉลี่ย มีผลต่อแรงจูงใจในการรับประทานอาหาร
ไทยนอกบ้านของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
จิตรลดา ฟั กป้ อม (2556) ศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบุฟเฟ่ ต์อาหารญี่ปุ่นในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรผูบ้ ริ โภค เคยใช้บริ การ บุฟ
เฟ่ ต์อาหารญี่ปุ่นในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่า t-test , F-test (One Way ANOVA) , LSD , R Square จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยการตลาดเชิง
บูรณาการ (IMC) ประกอบด้วย โฆษณาประชาสัมพันธ์และกระบวนการขาย มี ความสัมพัน ธ์
ทางบวกกับ ปั จจัยการเลือกใช้บริ การบุฟเฟ่ ต์อาหารญี่ปุ่นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความภักดี
ด้านภาพลักษณ์
ลี่ น่ า เหอ (2553) ศึกษาเรื่ อ งภาพลักษณ์ ระหว่างภัตตาคารจีน และญี่ปุ่นในประเทศไทย
ศึกษาจาก กลุ่มตัวอย่าง 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test จากการศึกษา พบว่า ความแตกต่างระหว่าง
ภาพลักษณ์ของภัตตาคารจีนและภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นในสายตาคนมีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์
ของประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นในระดับมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ระเบียบวิธีวจิ ยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชากรที่มีจาํ นวนนับไม่ได้ (Infinite population) กล่าวคือ
เป็ นประชากรที่ไม่สามารถแสดงเป็ นตัวเลข หรื อนับได้อย่างชัดเจน ซึ่ งกลุ่มประชากรเป้ าหมายใน
การวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ในกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ตัวแทนผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การร้านเอ็มเค เรสโตรองค์
ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน
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3.2 ขอบเขตของการวิจยั
1) ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ประชากรของคนใน
กรุ งเทพมหานครที่พงึ พอใจในการใช้บริ การร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
2) ขอบเขตของเนื้ อ หาที่ศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาด (7Ps) และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความภักดี
3)ระยะเวลาการศึกษาครั้งนี้เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2559 ถึง 17 กรกฎาคม 2559
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ผูว้ ิจยั เลือกใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการวัดความพึง
พอใจของประชากรหรื อผูบ้ ริ โภค และนําผลมาวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค เพื่อทําความ
เข้าใจในความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในแต่ละปั จจัย
3.4 สถิติการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) สถิ ติ เ ชิ ง บรรยายหรื อ สถิ ติ พ รรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ ใช้ ใ นการอธิ บ าย
คุ ณ ลัก ษณะของข้อ มู ล ประกอบด้ว ย ตัว แปรเชิ ง คุ ณ ภาพ ความถี่ (Frequency) , จํา นวนร้ อ ยละ
(Percentage) และตัว แปรเชิ ง ปริ ม าณ ค่ า เฉลี่ ย (Mean), ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation), ค่าตํ่าสุด (Minimum), ค่าสูงสุด (Maximum)
2) สถิติเชิงอนุ มานหรื อสถิติอา้ งอิง (Inferential statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
จึงจําเป็ นต้องทดสอบความมีนยั สําคัญทางสถิติของข้อมูลที่คาํ นวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั ใช้
วิธีในการคํานวณทางสถิติทเี่ รี ยกว่า Analysis of Variance (ANOVA)
4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จํานวน 267 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.75 อายุในช่วงระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ
39.50 สถานภาพโสด จํานวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.50 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี 269 คน คิด
เป็ นร้อยละ 67.25 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 รายได้อยู่
ระหว่าง 25,001-35,000 ต่อเดือน จํานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.50 ความถี่นานๆ ครั้ง จํานวน
220 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 วัตถุประสงค์ในการใช้รบั ประทานกับครอบครัว จํานวน 221 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 55.25
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจวัตถุดิบ เนื้ อสัตว์ และ
ผัก ใหม่ สด สะอาด ทุกวัน จํานวน 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 55
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ด้านราคา ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความพึง พอใจในราคาที่ เหมาะสมกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ จํานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.25
ด้านสถานที่ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสถานที่ให้บริ การที่มี
สาขาให้เลือกใช้บริ การหลายแห่ง จํานวน 275 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.75
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจที่มีการจัด
รายการอาหารเป็ นชุดราคาประหยัดกว่าแบบแยกสัง่ จํานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38
ด้านบุคลากร ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่บุคลากรให้บริ การด้วย
ความกระตือรื อร้น เอาใจใส่ลูกค้า จํานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.25
ด้านกายภาพ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ร้านสะอาด และกลิ่น
ภายในร้าน จํานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47
ด้านกระบวนการ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี
ในการสัง่ อาหาร จํานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.50
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความภักดี
ด้านภาพลักษณ์ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจที่เป็ นร้านอาหาร
สําหรับครอบครัว ทานได้ทุกเพศ ทุกวัย จํานวน 236 คน คิดเป็ นร้อยละ 59
ด้านความภักดี ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจชื่ นชอบในคุณภาพ
วัตถุดิบ ที่ใหม่ สด สะอาด เสมอ จึงมักนึ กถึงร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ เมื่อต้องการทานข้าวนอกบ้าน
จํานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 38
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ในกรุ งเทพมหานคร
พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารเพราะเป็ นอาหารที่
รับประทานได้ ทุกเพศ ทุกวัย และเป็ นที่ชื่นชอบของครอบครัว 4.0125 คะแนน ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.75
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5.สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1) สรุ ปผลการวิจยั
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่านัยสําคัญ สอดคล้องกับ ไม่สอดคล้อง
กับ
สมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล
เพศ
0.8476

อายุ
0.0501

สถานภาพ
0.0785

การศึกษา
0.2711

อาชีพ
0.5912

รายได้
0.2311

ความถี่
0.4513

วัตถุประสงค์ในการใช้
0.3359

สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
0.0112

ราคา
0.0337

สถานที่
0.9102

การส่งเสริ มการตลาด
0.8328

บุคลากร
0.2480

ลักษณะทางกายภาพ
0.8026

กระบวนการ
0.1538

สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ
ภาพลักษณ์
0.6678

ความภักดี
0.0217

5.2) อภิปรายผล
การศึ ก ษางานวิ จ ัย เรื่ อ งความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารร้ า นเอ็ ม เค เรสโตรองค์ ใน
กรุ งเทพมหานคร ได้นาํ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
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1) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด: ผลิตภัณฑ์ และราคา ที่แตกต่างกันเท่านั้น ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ในกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน ซึ่งมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้ ด้ านผลิตภัณฑ์
สอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของ สายพิณ วิศ ัล ยางกู ร (2555) ศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพของคนวัยทํางานในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ จาก
กลุ่มตัวอย่างคนวัยทํางานที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
ความสั ม พัน ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพ ของคนวัย ทํา งานในเขต
กรุ งเทพมหานครอย่างมี นัยสําคัญทางด้านสถิ ติที่ 0.05 ด้ านราคา สอดคล้อ งกับ ผลการวิจยั ของ
ปั ญญาพร อนุ วตั คุ ณธรรม (2557) ศึกษาเรื่ อ งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจใช้
บริ การศูนย์อาหารในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ จากการสุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การศูนย์อ าหารของศูนย์การค้าเดอะมอลล์ จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยทางการตลาดทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การศูนย์อาหารในศูนย์การค้าเดอะมอลล์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
2) ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ความภักดีที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยอื่น ๆ ความภักดีที่
แตกต่ า งกัน เท่ า นั้น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึง พอใจในการใช้บ ริ ก ารร้ า นเอ็ มเค เรสโตรองค์ ใน
กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน ซึ่งมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้ กฤษฎา โสมนะพันธุ์ (2556) ศึกษาเรื่ อง
แรงจู ง ใจในการรั บ ประทานอาหารไทยนอกบ้า นของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ
ปริ มณฑล โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ จากการสุ่มตัวอย่างประชากรอายุต้งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่
อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล 400 คนการศึกษาพบว่า ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความ
ภักดีต่อร้านอาหาร และความไว้วางใจ มีผลต่อแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบ้านของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.3) ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครั้งนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจยั
1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับวัตถุดิบ เนื้ อสัตว์ ผัก ที่สด สะอาด ทุกวัน
เป็ นอย่างมาก ซึ่ งจากความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า ร้านเอ็มเค เรสโตรองค์
ควรให้ความสําคัญกับการคัดเลือกเนื้อสัตว์ และผักสด ที่นาํ มาใช้เป็ นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
ภายในร้าน รวมทั้งการนํามาจัดทําเป็ นรายการอาหารสําหรับอาหารประเภทสุ ก้ ี ที่ตอ้ งใช้วตั ถุดิบ
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เนื้ อสัตว์ และผัก สด เป็ นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บ่อ ยๆ เช่น หา
วัตถุดิบที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าทางโภชนาการ มาเป็ นรายการอาหารให้ลูกค้า หากร้านเอ็มเค เรส
โตรองค์ สามารถจัดหาแหล่งวัตถุดิบ เนื้ อสัตว์ และผักสด ที่มีคุณภาพได้ จะส่ งผลทําให้วตั ถุ ดิบ
ของร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ มีคุณภาพที่ดี สร้างความพีงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างยัง่ ยืน
2) ด้านราคา ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับราคาที่เหมาะสมกับการบริ การ แสดงให้เห็ นว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญทั้งราคาที่พอเหมาะกับบริ การทีไ่ ด้มาตรฐาน ดังนั้น ร้านเอ็มเค เรสโตรองค์
ควรคํานึ งถึงปั จจัยด้านราคาประกอบด้วย โดยการตั้งราคาให้เหมาะกับปริ มาณอาหาร และบริ การ
เช่น จัดเมนู อาหารแบบเป็ นชุดราคาประหยัด ให้ผูบ้ ริ โภคเลือกมากขึ้น หรื อมีรายการอาหารราคา
พิเศษประจําสัปดาห์ ประจําเดือน เพือ่ ดึงดูดลูกค้ารายใหม่ให้เข้ามาใช้บริ การ และเป็ นการรักษาฐาน
ลูกค้าเดิมไว้อีกด้วย
3) ด้านความภักดี จากความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า ผูบ้ ริ โภคชื่ น
ชอบในการบริ การที่มีม าตรฐานจึงนึ กถึ งร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ เมื่ อ ต้อ งการทานข้าวนอกบ้าน
ดังนั้น ร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ควรจัดฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ เพือ่ ให้พนักงานเกิด
ทักษะ และมีจิตรักในงานด้านบริ การ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานของ ร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ปฏิบตั ิงาน
ให้บริ การด้วยความเต็มใจ โดยแสดงออกทางสี หน้าที่ยม้ิ แย้มแจ่มใส ความกระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การแก่ผบู ้ ริ โภค ซึ่งการกระทําดังกล่าวสามารถส่งผ่านความรู ้สึกไปยังลูกค้าได้ จนทําให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจ หรื อความพึงพอใจ และกลับมาใช้บริ การใหม่
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาวิจยั ทัศนคติ ในการใช้บริ การร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ เพือ่ ให้ทราบถึงความรู ้สึก
ที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านเอ็มเค เรสโตรองค์
2) ควรศึกษาวิจยั ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ในปริ มณฑลหรื อ
ต่างจังหวัด เพือ่ ให้ทราบถึงความพึงพอใจที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านเอ็มเค เรสโตรองค์
3) ควรศึกษาวิจยั แรงจูงใจในการใช้บริ การร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ เพือ่ ให้ทราบถึงแรงจูงใจ
ที่แท้จริ งที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อร้านเอ็มเค เรสโตรองค์
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสิ นเชื่ อทีอ่ ยู่อาศัยกับธนาคารกรุงไทย
จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี
Factors Affecting Customers’Choice in Using Housing-loan of the Krungthai
Bank,Nonthaburi Province
ภัทรนาถ สายสิ นหลัง่ 1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสินเชื่อที่อยู่
อาศัยกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี ผูว้ ิจยั ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้
ความน่ าจะเป็ น(Random Sampling) โดยเลื อ กวิธีแบบตามสะดวก ซึ่ งกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่ ม
ประชาชนที่ใช้บริ การสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารกรุ งไทย ในสาขาของจังหวัดนนทบุรี จํานวน 400
คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล(สถิติ
เชิงพรรณนา) คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด และค่าสู งสุ ด ส่ วน
สถิติที่ใช้ทดสอบสมติฐาน (สถิติอา้ งอิง) คือ โดยใช้สถิติ One Way ANOVA ในการคํานวณหาค่า ttest และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วง 21-30 ปี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,001-40,000 บาท สถานที่ที่สะดวกไปใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ น สาขาใกล้บา้ น และระยะเวลาที่
ต้องการให้อนุ มตั ิสินเชื่อส่ วนใหญ่ ตํ่ากว่า 1 สัปดาห์ ในด้านผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผูใ้ ช้บริ การเลื อ ก
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีอตั ราดอกเบี้ยให้เลือกได้หลากหลายตามความเหมาะสมกับลูกค้า ในด้านราคา
รู ปแบบของอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนี ยมส่วนใหญ่ คือมีอตั ราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสินเชื่อตํ่า
ในด้านสถานที่ เหตุผลที่เลือกใช้บริ การส่ วนใหญ่เนื่ องจาก สาขาที่ให้บริ การของธนาคารกรุ งไทย
จํากัด(มหาชน) มีในห้างสรรพสิ นค้าที่เปิ ดทําการ 7 วัน ในด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ วนใหญ่ที่
ผูใ้ ช้บริ การพบเจอมากที่สุด คือ ทางโฆษณา/วิทยุ/โทรทัศน์ ในด้านบุคลากร ส่วนใหญ่ผใู ้ ช้บริ การมี
ความพึงพอใจในด้านความรู ้ความสามารถของพนักงานที่สามารถตอบข้อซักถามของลูกค้าได้ตรง
ตามความต้องการ ในด้านกายภาพ ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้มีผูต้ อ้ นรับด้านหน้าสาขาเพือ่
สร้ า งความเป็ นกัน เองเมื่ อ ลู ก ค้า ต้อ งการทราบข้อ มู ล เบื้ อ งต้น ก่ อ นเข้า รั บ บริ ก าร และในด้า น
กระบวนการการให้บริ การส่วนใหญ่คือ กระบวนการอนุมตั ิสินเชื่อที่รวดเร็ว ส่วนด้านปั จจัยอื่นๆ
1
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ได้แ ก่ ด้า นทัศ นคติ ส่ ว นใหญ่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารเห็ น ว่า ธนาคารกรุ ง ไทยเป็ นธนาคารที่ มี ค วามมั่นคง
เนื่ อ งจากเป็ นรัฐวิสาหกิจ และด้านความภักดี ส่ วนใหญ่ผูใ้ ช้บริ การเชื่ อว่าเป็ นธนาคารที่ให้ความ
ไว้ว างใจได้ม ากที่ สุ ด จากการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ อายุ รายได้
สถานภาพ อาชีพ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้าน
การส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ ทางด้านความภักดี และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่
ความภักดี ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารกรุ งไทย
จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
คําสํ าคัญ : การตัดสินใจซื้อ , สินเชื่อที่อยูอ่ าศัย , ธนาคารกรุ งไทย

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 housingloan 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 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ธุรกิจทางการเงินในปั จจุบนั ของสถาบันการเงินต่าง ๆ มีการแข่งขันกันอย่างมาก โดยเฉพาะ
ด้านสิ นเชื่อรายย่อย ได้แก่ สิ นเชื่อบัตรเครดิ ต สิ นเชื่อบุคคล สิ นเชื่อเงินสด และสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
เนื่ องมาจากปั จจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภายในประเทศ คือความขัดแย้งทางการเมื อ งที่
ยืดเยื้อในปั จจุบนั และจากปั จจัยภายนอกประเทศ คือภาวะเศรษฐกิจหลังประเทศอังกฤษ ออกจาก
สมาชิกสหภาพยุโรป มีผลทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตได้ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของ
นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทําให้ผูบ้ ริ โภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และการ
ตัดสินใจซื้อที่อยูอ่ าศัย ยิง่ จําเป็ นต้องเพิม่ ความรอบคอบในการตัดสินใจให้มากขึ้นเพราะสินเชื่อที่อยู่
อาศัยเป็ นสิ นเชื่อที่เป็ นภาระระยะยาว ทําให้แต่ละสถาบันการเงินต้องทําการตลาดเพื่อการกระตุน้
ยอดสินเชื่อ ในปั จจุบนั สถาบันการเงินจึงพยายามพัฒนาตนเองเพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
จากการที่ตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยมีการแข่งขันกันมากขึ้น เช่น ด้านดอกเบี้ย หรื อโปรแกรมการ
ส่งเสริ มการตลาดที่ดี รวมทั้งทําให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจในการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี โดยมี
เป้าหมายการศึกษาอยูก่ บั ผูม้ าขอสินเชื่อกับธนาคารกรุ งไทยในจังหวัดนนทบุรี และเนื่องจากจังหวัด
นนทบุรีเป็ นเขตปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร ปั จจุบนั มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารที่อยู่
อาศัย หมู่บา้ นจัดสรร คอนโดมีเนียม โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการธุรกิจเพิม่ ขึ้นเป็ น
จํานวนมากอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้เกิ ดการแข่งขันกันของตลาดสิ นเชื่ อ ที่อ ยู่อ าศัย ทางผูว้ ิจยั จึ ง
ตัด สิ น ใจทํา การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย กับ
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสินเชื่อที่
อยูอ่ าศัยกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อ ศึกษาความแตกต่า งของปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อ การตัด สิ น ใจ
เลือกใช้บริ การสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ทัศนคติส่วนบุคคล และความภักดีที่มีผล
ต่อ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อ ที่อยู่อาศัยกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัด
นนทบุรี
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1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

-

ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
- อาชีพ
อายุ
- สถานภาพ
รายได้
- สถานที่ที่สะดวกไปใช้
บริ การ
ระดับการศึกษา - ระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิ

-

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
- บุคลากร

-

-

ตัวแปรตาม

การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
กับธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัด
นนทบุรี

ราคา
- สิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ
ช่องทางการบริ การ - กระบวนการ

ปัจจัยอื่นๆ
- ทัศนคติส่วนบุคคล
- ความภักดี

1.4 สมมติฐานในการศึกษา
1.ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ
สถานที่ที่สะดวกไปใช้บริ การ และระยะเวลาที่ตอ้ งการได้รับสินเชื่อที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การสินเชื่อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัยในจังหวัดนนทบุรีต่างกัน
2.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย
การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร ลักษณะกายภาพ และกระบวนการที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การสินเชื่อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัยในจังหวัดนนทบุรี ต่างกัน
3.ปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ทัศนคติส่วนบุคคล และความภักดีที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกเลือกใช้บริ การสินเชื่อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัยในจังหวัดนนทบุรี ต่างกัน
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1.5ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การสิ นเชื่ อ ที่อ ยู่อ าศัยของธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) ที่มีอยู่ ในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม เพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู ้บ ริ ห ารสามารถใช้เ ป็ นข้อ มู ล ในการกํา หนดนโยบายและกลยุท ธ์ ท างการตลาด
ของการให้บริ การตลอดจนเป็ นประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนการให้บริ การเพือ่ สร้างความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขันระหว่างธนาคารคู่เทียบ
3. เพือ่ ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปั จจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสินเชื่อที่อยู่
อาศัยกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน)ในจังหวัดนนทบุรี
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล
อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุล (2543,38-39) กล่ า วว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล รวมถึ ง อายุ เพศ วงจรชี วิต
ครอบครัว การศึกษา รายได้เป็ นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความสําคัญต่อนักการตลาดเพราะมันเกี่ยวพัน
กับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสิ นค้าทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางปั จจัยส่ วนบุคคลชี้ให้เห็นถึง การ
เกิดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอื่นก้จะหมดไป หรื อลดความสําคัญลง ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่สาํ คัญมี
ดังนี้
1.อายุ นักการตลาดต้องคํานึงถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่ องของ
อายุดว้ ย
2.เพศ จํานวนสตรี (สมรสหรื อโสด) ที่ทาํ งานนอกบ้านเพิม่ มากขึ้นเรื่ อยๆ นักการตลาดต้อง
คํานึงว่าปั จจุบนั สตรี เป็ นผูซ้ ้ือรายใหญ่ ซึ่งที่แล้วมาผูข้ ายเป็ นผูต้ ดั สินใจซื้อ นอกจากนั้นบทบาทของ
สตรี และบุรุษบางส่วนที่ซ้ าํ กัน
3.วงจรชีวติ ครอบครัว ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจรชีวติ ของครอบครัวเป็ นตัวกําหนดที่สาํ คัญ
ของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชี วิตครอบครั วแบ่งออกเป็ น 9 ขั้นตอนซึ่ งแต่ล ะขั้นตอนจะมี
พฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน
4.การศึกษาและรายได้ การศึกษามีอิทธิพลต่อรายได้เป็ นอย่างมาก การรู ้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับ
การศึกษาและรายได้เป็ นสิ่งสําคัญเพราะแบบแผนการใช้จ่ายขึ้นอยูก่ บั รายได้ทคี่ นมี
2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด
วิสุทธิ์ ดวงอาภัย (2551: 8) ให้ความเห็นว่า การคาดหวังเกิดจากประสบการณ์และความรู ้ใน
อดีตของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ หากนักการตลาดส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ไว้เกินจริ ง ลูกค้ามักจะผิดหวัง
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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การเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า จะทําให้
เกิดคุณค่า คุณค่าจากความแตกต่างทางการแข่งขันประกอบด้วย 4 ด้านคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านบริ การ(Service) ด้านบุคลากร(Perrsonal) และด้านภาพลักษณ์ (Image) ความแตกต่างเหล่ านี้
เป็ นตัวกําหนดคุณค่าเพิ่มให้กบั ลูกค้า ซึ่ งเรี ยกว่าคุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้า (Total
Customer Value)
3) แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆ : ทัศนคติส่วนบุคคล ความภักดี
บาร์ นาส (Barnand,1938,84) ได้เห็นความจงรักภักดีมานานแล้ว โดยกล่าวว่า ความเต็มใจ
ของบุ ค คล เป็ นปั จ จัย ที่ สํา คัญ ในองค์ก ร ความจงรั ก ภัก ดี (Loyalty) ความเป็ นหนึ่ ง อัน เดี ยวกัน
(Solidarity)ขวัญและกําลังใจ (Esprit De Corps) และความเข็มแข็ง (Strength) เขาให้ขอ้ สังเกตว่า แม้
ความจงรักภักดีจะมีความสําคัญแต่ก็ได้รับการยอมรับเพียงเล็กน้อย ว่าเป็ นเงื่อนไขสําคัญในองค์กร
รั ตนา สว่ างวัฒนานนท์ (2554) กล่ าวว่า ทัศนคติ (Attitude) มาจากภาษาละตินว่า Aptus
แปลว่า โน้มเอียง คือการผสมผสานระหว่างความคิด ความเชื่อ ความรู ้ ความคิดเห็น และความรู ้สึก
ของบุคคลที่มีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรื อต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งออกมาในทางประเมินค่าเป็ นการ
ยอมรับหรื อปฏิเสธก็ได้
4) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
Veera Sangeumrum (KV Km&Learning) Online.
https://www.gotoknow.org/posts/496198 (2012) ได้กล่าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการ
เลื อกทางเลือ กใดทางเลื อกหนึ่ ง จากหลายๆทางเลื อกที่ไ ด้ประเมินอย่างดีแล้ว ว่าเป็ นทางที่ทาํ ให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร การตัดสินใจเป็ นสิ่งสําคัญ และเกี่ยวข้องกับหน้าที่การ
บริ หารหรื อ การจัดการเกื อ บทุกขั้นตอน ไม่ ว่าจะเป็ นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้า
ทํางาน การประสานงาน และการควบคุม รู ปแบบของการตัดสินใจ(Models of Decision Making) มี
ดังนี้ 1. การตัดสิ นใจแบบคลาสสิ ก 2. การตัดสิ นใจเชิงพฤติกรรม 3. การตัดสิ นใจของวรู มและเยท
ตัน ผลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการตัดสินใจ คือเมื่อผูบ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิหน้าที่ใน
การตัดสินใจภายใต้ความกดดันเนื่องจากการมีเวลาไม่มากนัก ดังนั้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจึง
มีผลดีกว่าการตัดสิ นใจตามลําพังหรื อ แต่ละตัวบุคคล เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การยอมรับ
การเข้าใจ การพิจารณาและความเที่ยงตรง
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสิ นเชื่ อที่อยู่อาศัยกับ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี
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เอกรั ฐ วงศ์ วีระกุล. (2553) ได้ศึกษาเรื่ อ ง ปั จจัยการตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ การสิ นเชื่ อ ที่อ ยู่
อาศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ของคนทํางานในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่าผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1.)โดยรวมอยูใ่ นระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจมาก สิ่งที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุด
คือวงเงินกูส้ ูงสุดที่ธนาคารให้ได้ รองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชําระ การให้บริ การ
ที่ดีของพนักงาน ความรวดเร็ วในการดําเนิ นการ ค่าธรรมเนี ยมในการให้บริ การ การสนับสนุ น
วงเงินอื่นๆ การไม่บงั คับทําประกันคุม้ ครองวงเงินกู้ ความสะดวกในการติดต่อกับธนาคาร และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 2.) ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสิ นเชื่ อ ที่อ ยู่อ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ที่ไ ม่ แตกต่างกัน 3.) ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่การตัดสินใจเลือกใช้บริ การสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับ
ธนาคารพาณิ ชย์แตกต่างกัน
2.งานวิจัย ที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บ ริ ก าร
สิ นเชื่ อที่อยู่อาศัยกับธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี
สรยศ ยิง่ บุญ (2558) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ความ
พึงพอใจในการให้บริ การและความผูกพันของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การผลิตภัณฑ์
สิ นเชื่อของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุ พรรณบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลู กค้า ความพึงพอใจในการให้บริ การ และความ
ผูกพันของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) ในจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิ ดที่ผ่านการตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหาและมีความเชื่อมัน่ เท่ากับ .952 ในการเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 200 คนโดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น
เชิงเส้นแบบพหุ ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 62.5
มี อ ายุ 46-50 ปี มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี อ าชี พพนักงานรัฐวิสาหกิจ มี รายได้เฉลี่ ยต่อ เดือน
50,001 บาทขึ้นไป และความถี่ในการเข้าใช้บริ การกับธนาคารกรุ งไทยน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์
3.งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ทัศนคติส่วนบุคคล และความภักดี ที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้ บริการสิ นเชื่ อที่อยู่อาศัยกับธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี
หทัย รั ตน์ บัวมณี. (2550) ศึกษาเรื่ อ งการรับรู ้และทัศนคติของพนักงานธนาคารออมสิ น
สาขาในสังกัดภาค 12 ที่มีต่อการบริ หารด้วยระบบบาลานซ์สกอร์การ์ด โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น และวิธีการสุ่มาตัวอย่างแบบง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดี ยว และค่าสัม ประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์แบบเพีย รสัน โพรดัก โมเมนด์ ผลการวิจยั สรุ ปได้ดังนี้ 1.)
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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พนักงานมีการรับรู ้ต่อการบริ หารด้วยระบบบาลานซ์สกอร์การ์ดโดยรวม ด้านความหมาย และด้าน
หลักการของการบริ หาร ส่ วนองค์ประกอบและด้านประโยชน์อ ยู่ในระดับไม่ แน่ ใจ พนักงานมี
ทัศนคติต่อการบริ หารด้วยระบบบาลานซ์สกอร์การ์ดโดยรวมและมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้า
ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา อยูใ่ นระดับเห็นด้วย 2.) ระดับการศึกษา
และตําแหน่ งต่างกัน มีทศั นคติต่อการบริ หารโดยรวม มุมมองด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน
และด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนาแตกต่างกัน 3.) การรับรู ้กบั ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อการบริ หาร
ด้วนระบบบาลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้ในการบริ หารงาน มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับปาน
กลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชากรที่มีจาํ นวนนับไม่ได้ (Infinite population) คือเป็ น
ประชากรที่ไม่สามารถนับหรื อแสดงเป็ นตัวเลขได้อ ย่างชัดเจน ซึ่ งประชากรเป้ าหมายในการวิจยั
ครั้งนี้ คือ กลุ่มประชาชนที่มาใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารกรุ งไทย ในสาขาของจังหวัด
นนทบุรี
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูม้ าใช้บริ การสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน
3.2 ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร : กลุ่มประชากรเป้ าหมาย คือ กลุ่มลูกค้าทีม่ าใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่
อาศัย กับธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน)ในจังหวัดนนทบุรี
2. ขอบเขตของเนื้ อหา : การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในเรื่ อ งการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
สินเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี
3. ระยะเวลาการศึกษาครั้งนี้เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2559 – 17 กรกฎาคม 2559
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ผูว้ ิจ ัยเลื อ กใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการวัด ทัศ นคติ ข อง
ประชากรหรื อผูบ้ ริ โภค และนําผลมาวิเคราะห์ทศั นคติของผูบ้ ริ โภค เพือ่ ทําความเข้าใจในพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค
3.4สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
1)สถิติเชิงบรรยายหรื อสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่ ใช้ในการอธิบายคุณลักษณะ
ของข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย ตั ว แปรเชิ ง คุ ณ ภาพ (ความถี่ ( Frequency), จํา นวนร้ อ ยละ

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

459

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

(Percentage)) และตัวแปรเชิงปริ มาณ(ค่าเฉลี่ ย(Mean), ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation), ค่าตํ่าสุด(Maximum), ค่าสูงสุด(Minimum))
2)สถิติเชิงอนุมานหรื อสถิติอา้ งอิง (Inferential statistics) เพือ่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จึง
จําเป็ นต้อ งทดสอบความมี นัยสําคัญทางสถิติของข้อมูล ที่คาํ นวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดย
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีในการคํานวณทางสถิติที่เรี ยกว่า Analysis of Variance (ANOVA)
4.ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 221 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.25 มีอายุอยู่
ในช่วงระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.50 สถานภาพโสด จํานวน 248 คน คิด
เป็ นร้อ ยละ 62.00 มี ระดับการศึกษาสู งสุ ดอยู่ที่ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 310 คน คิดเป็ นร้อ ยละ
77.50 มีอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน268 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.00 ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ ย ตั้ง แต่
20,001-40,000 บาท จํานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.75 สถานที่ที่สะดวกไปใช้บริ การส่ วนใหญ่
อยูท่ ี่สาขาใกล้บา้ น จํานวน 229 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.25 ระยะเวลาที่ตอ้ งการให้อนุมตั ิสินเชื่อส่วน
ใหญ่ ตํ่ากว่า 1 สัปดาห์ จํานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.25
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับสิ นเชื่อที่มีอ ัตรา
ดอกเบี้ยให้เลือกได้หลากหลายตามความเหมาะสมกับลูกค้า จํานวน 214 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.50
ด้านราคา ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญในเรื่ องอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
ตลอดอายุสินเชื่อตํ่า จํานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.00
ด้านสถานที่ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ เลือกใช้บริ การสาขาที่ให้บริ การของ
ธนาคารกรุ งไทย มีในห้างสรรพสินค้าที่เปิ ดทําการ 7 วัน จํานวน181 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.25
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญในด้าน
การโฆษณา/วิทยุ/โทรทัศน์ จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00
ด้ า นบุ ค ลากร ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผู ้ใ ช้ บ ริ การส่ ว นใหญ่ ให้ ค วามสํ า คัญ กั บ ความรู ้
ความสามารถของพนักงานที่สามารถตอบข้อซักถามของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ จํานวน 187
คน คิดเป็ นร้อยละ 46.75
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับการ
มีพนักงานต้อนรับด้านหน้าสาขาเพือ่ สร้างความเป็ นกันเองและให้ขอ้ มูลเบื้องต้นก่อนเข้ารับบริ การ
จํานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.25
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ด้านกระบวนการ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับกระบวนการ
อนุมตั ิสินเชื่อที่รวดเร็ว จํานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.50
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนอื่นๆ ได้แก่ ด้านทัศนคติ และด้านความภักดี
ด้านทัศนคติ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมี ทศั นคติส่วนใหญ่ว่า ธนาคารกรุ งไทย เป็ น
ธนาคารที่มีความมัน่ คงเนื่องจากเป็ นธนาคารรัฐวิสาหกิจ จํานวน 229 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.25
ด้า นความภัก ดี ผลการวิจ ัย พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่า เป็ นธนาคารที่ ใ ห้ค วาม
ไว้วางใจได้มากที่สุด จํานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.75
ส่ วนที่ 4 การตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ การสิ น เชื่ อ ที่อ ยู่อ าศัยกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน) ใน
จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคที่ตดั สินใจเลือกใช้บริ การสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับ
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน) มีเหตุผลการตัดสินใจในเรื่ องอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่จูง
ใจและสามารถยืดหยุน่ ได้ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.285 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.7142
5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1) สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ไม่ สอดคล้ องกั บ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่านัยสํ าคัญ
สมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
0.1476

อายุ
0.0001

รายได้
0.0010

สถานภาพ
0.0457

การศึกษา
0.1026

อาชีพ
0.0128

สถานที่ที่สะดวกไปใช้ บริการ
0.9166

ระยะเวลาที่ ต้ องการให้ อนุ มั ติ
0.1283

สิ นเชื่ อ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ สินเชื่ อ
0.0032
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อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่
0.0000

อาศัย
ช่ องทางการให้ บริการของธนาคาร 0.0000

ช่ องทางการส่ งเสริมการตลาด
0.0000

คุณสมบัติของบุคลากร
0.0047

กระบวนการการจัดการสิ นเชื่ อ
0.0000

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่น ๆที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ทัศนคติและความภักดี
ทัศนคติต่อธนาคารกรุงไทย
0.1415

ความภักดีที่มีต่อธนาคารกรุงไทย 0.0001

5.2) อภิปรายผล
การศึกษางานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับ
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี ได้นาํ แนวความคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อ งมา
ประกอบการอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1) ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล : อายุ รายได้
สถานภาพ และอาชีพ ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี ต่างกัน ซึ่ งมี
งานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้ อายุ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อภิญญา ภัทราพรพิสิฐ.
(2553).ทําการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาถนนแสงชู โต จังหวัดกาญจนบุรี โดยผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย
จํากัด(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.05 รายได้ สอดคล้อ งกับผลการวิจยั ของ เอกรั ฐ วงศ์ วีระกุล. (2553)
ทําการศึกษาปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิ ชย์
ของคนท างานในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํานวน 400 คน โดยผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีปัจจัยการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคาร พาณิ ชย์แตกต่างกัน โดยผูบ้ ริ โภคที่ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท มี ปัจจัย การตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ การ
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์มากกว่าผูท้ ี่มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้ านสถานภาพ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จิตราพัชร์
วชิ ระเจริ ญฤทธิ์.(2553).ทําการศึกษาปั จจัยในการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อบุคคลกับ
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สถาบัน การเงิ น ในเขตกรุ ง เทพมหานคร จํา นวน 400 คน ผลการศึ ก ษาพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริ การสินเชื่อบุคคล
กับ สถาบัน การเงิ น ในปั จ จัย ด้า นการให้บ ริ ก ารของพนัก งานแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้ านอาชี พ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รุ่ งธิดา บุญ
พงศ์ .(2558).ทําการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสินเชื่อที่
อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 245 คน โดย
ผลการศึกษาพบว่า อาชีพทีแ่ ตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่
อยูอ่ าศัยแตกต่างกันทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้านการตระหนักถึงความต้องการ ด้านการ
ค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการตัดสินใจ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่ างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด : ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร และ
กระบวนการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
กับธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี ต่างกัน ซึ่งงานวิจยั ที่สอดคล้อง
ดังนี้ ด้ านผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สรชา สุ ขศรีนวล.(2554)ทําการศึกษา
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)
เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าธนาคารผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อที่มี
การใช้วงเงินสินเชื่อประเภทที่อยูอ่ าศัยกับสถาบันการเงินอื่นต่างกันจะมีความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การสิ นเชื่อที่อ ยูอ่ าศัยของธนาคารกสิ กรไทย จํากัด(มหาชน) เขตมีนบุรี
กรุ ง เทพมหานคร แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ด้ า นราคา
สอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของ อารี ย์ จั น ทะศรี . (2556).ทํา การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ เพื่อที่อ ยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ช ย์ของ
ลู ก ค้า ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ กษาพบว่า ในปั จ จัย ด้า นราคาประเด็นที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้ามากที่สุดคือ ธนาคารมีหลายเงื่อนไขให้ผ่อนชําระ
(x̄=4.18)ธนาคารมีอตั ราค่าธรรมเนี ยมในการขอกูส้ ิ นเชื่อที่ต่าํ กว่าธนาคารอื่น(x̄=4.13)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้ านสถานที่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชุติมา
หวังเบ็ญหมัด.(2556).ทําการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดมิเนียม
ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่ให้ความสําคัญ
ด้านช่ อ งทางการจัด จํา หน่ ายมากมี โอกาสตัดสิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ยมมากกว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ให้ความสําคัญด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายน้อ ยคิดเป็ น 1.639เท่า ด้ านการ
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ส่ งเสริ มการตลาด สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ณัฐดนัย ใจชน.(2555).ทําการศึก ษา
เรื่ อ งปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การจากธนาคารพาณิ ชย์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
การศึกษาพบว่า ควรมีการแจกของชําร่ วย ของกํานัล ในโอกาสพิเศษให้กบั ลูกค้า โดย
ควรจะมีการเตรี ยมให้เพียงพอต่อจํานวนลูกค้า ทําให้ได้รับกันอย่างทัว่ ถึง ด้ านบุคลากร
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สรขา สุขศรี นวล.(2554).ทําการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารกสิ กรไทย จํากัด(มหาชน) ผลการศึกษา
สรุ ปได้ว่าผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจโดยรวมอยุ่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.61 ด้ านกระบวนการ สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จ ั ย ของ ปรี ยานุ ช เอิ ม สิ งห์ .
(2555).ทําการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่นส่ งผลต่อ การเลื อกใช้สินเชื่อ ในธุรกิจขนส่ งขนาด
กลางและขนาดย่อ มในเขตนิ คมอุ ตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยในการเลือกธนาคารพาณิ ชย์ในด้านกระบวนการมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
สิ นเชื่อเพื่อการพาณิ ชย์ดา้ นผลประกอบการที่ผ่านมา เหตุผลอาจเป็ นเพราะธนาคารแต่
ละธนาคารนอกจากจะมี เงื่อ นไขการขอสิ นเชื่ อ ที่แ ตกต่างกัน แล้ว ความยืดหยุ่น แก่
ลูกหนี้แต่ละคนยังแตกต่างกันด้วย
3) ปั จจัยอื่นๆ คือ ความภักดีที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ มะลิวัลย์ แสง
สวัสดิ์.(2556).ทําการศึกษาเรื่ องปั จจัยความเชื่อมัน่ และความภักดี ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริ การห้างสรรพสินค้าในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรด้าน
ความภัก ดี ด้า นพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค การซื้ อ ซํ้า /การใช้บ ริ ก ารซํ้า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสินใจใช้บริ การห้างสรรพสินค้าของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.3) ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
5.3.1) ข้ อเสนอแนะ
1) ด้ านปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์หรื อรู ปแบบของสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย และ
ควรจูงใจให้กับผูม้ าใช้บริ การ เพศหญิง ที่มีอายุอยูใ่ นช่ วง 21-30ปี สถานภาพโสด มีระดับรายได้
ตั้งแต่ 20,001 – 40,000 บาท การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มี อ าชี พพนักงานเอกชน สาขาที่
สะดวกไปใช้บริ การใกล้บา้ น และมีระยะเวลาการอนุมตั ิสินเชื่อที่ต่าํ กว่า 1 สัปดาห์ เพราะมีคะแนน
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การมากที่สุด โดยการปรับเปลี่ยนรู ปแบบของสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยให้ตรงกับ
อาชีพ และรายได้ของผูใ้ ช้บริ การให้มากที่สุด
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2) ด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีอตั ราดอกเบี้ยให้เลือกได้
หลากหลายตามความเหมาะสมกับลูกค้า เป็ นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นว่า ธนาคารกรุ งไทยมีอตั ราดอกเบี้ย
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยหลายประเภทขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติของผูม้ าใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย แต่ผูม้ าใช้
บริ การยังคงให้ความสําคัญกับเรื่ องนี้อยู่ จึงความให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงให้อตั ราดอกเบี้ย
เหมาะสมกับความต้องการของผูม้ าใช้บริ การอยูเ่ สมอ
ด้านราคาหรื อรายละเอียดค่าใช้จ่ายในเรื่ องค่าธรรมเนี ยมการทํานิ ติกรรมของสิ นเชื่ อ ที่อ ยู่
อาศัย ซึ่ งผูม้ าใช้บริ การยังคงเน้นเรื่ องอัตราดอกเบี้ยที่ต่ าํ ที่สุดเป็ นระยะเวลานาน ซึ่ งทางธนาคาร
สามารถนําไปปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเพือ่ จูงใจให้กบั ผูม้ าใช้บริ การได้อย่างต่อเนื่อง
ด้านช่องทางการบริ การ ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญกับสาขาที่ให้บริ การของธนาคารกรุ งไทย
จํากัด(มหาชน) มีในห้างสรรพสินค้าที่เปิ ดทําการ 7 วัน ทางผูบ้ ริ หารควรเพิม่ สาขาที่เปิ ดให้บริ การได้
ทุกวันเพิม่ มากขึ้น
ด้านช่ อ งทางการตลาด ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญในด้านโฆษณา วิทยุ โทรทัศน์ ในการ
ได้รับข่าวสาร จึงควรเพิม่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
ด้านบุคลากร ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญกับบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถและสามารถ
ตอบข้อซักถามของลูกค้าได้ตรงความต้องการ เพราะฉะนั้นจึงควรให้ความสําคัญกับบุคลากร ด้วย
การจัดการฝึ กอบรมให้เหมาะสมและตรงกับตําแหน่งที่แต่ละบุคคลควรต้องปฏิบตั ิ
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญกับการมี ผูต้ อ้ นรับด้านหน้าสาขา
เพื่อสร้างความเป็ นกันเองเมื่อลูกค้าต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้น ก่อนการเข้ารับบริ การ จึงควรจัด
บุคลากรต้อนรับลูกค้าเพือ่ ให้รายละเอียดแก่ลูกค้า ทําให้ลูกค้าไม่ตอ้ งรอรับบริ การโดยไม่จาํ เป็ น
ด้านกระบวนการ ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญกับกระบวนการอนุ ม ัติสินเชื่ อที่รวดเร็ ว ซึ่ ง
ผูใ้ ช้บริ การต้องการทราบผลการอนุมตั ิที่รวดเร็ วเพือ่ การตัดสิ นใจ จึงควรปรับปรุ งระบบงานในการ
อนุมตั ิให้ง่ายต่อการทํางานของบุคลากรและทําให้รวดเร็วในการยืน่ เรื่ องเพือ่ ขออนุมตั ิ
3) ด้ านปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ทัศนคติ และความภักดี
ผูบ้ ริ หารควรรักษามาตรฐานการให้บริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การให้
มากขึ้ น เพื่อ รั ก ษากลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมายเดิ ม และหากมี ผูม้ าใช้บ ริ ก ารกลุ่ ม ใหม่ ค วรสร้ า งความ
ประทับใจให้กบั ผูม้ าใช้บริ การทําให้เกิดทัศนคติที่ดีหรื อความประทับใจครั้งแรก และสร้างความ
จงรักภักดีให้ผใู ้ ช้บริ การกลับมาใช้บริ การต่อในครั้งต่อไป
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5.3.2) ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรจัดทําการวิจยั ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง เพื่อ เพิ่ม ทางเลื อกให้กบั
ผูใ้ ช้บริ การเพื่อ เป็ นการสร้างความน่ าสนใจให้กับผูใ้ ช้บริ การที่มาขอสิ นเชื่อ ที่อยูอ่ าศัย เช่น อัตรา
ดอกเบี้ยที่น่าสนใจ มีการจัดโปรโมชัน่ ในเรื่ องค่าธรรมเนียม เป็ นต้น
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไปผูว้ ิจยั ควรมี ทาํ การวิจยั ในเขตจังหวัดอื่นๆเพิ่มขึ้น ซึ่ งจะทําให้ได้
ข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบผลการวิจยั ในแต่ละพื้นที่ และสามารถนําไปใช้ในการ
ปรับปรุ งการบริ การให้เข้ากับพื้นที่น้ นั ๆได้
3. แบบสอบถามอาจปรับเปลี่ ยนให้มีขอ้ ความสั้น อ่ านเข้าใจง่าย ด้วยการย่อ คําที่เป็ นคํา
สําคัญ ทําให้ผูต้ อบแบบสอบถามเกิ ดความสนใจและตั้ง ใจทําเพื่อ ให้เกิ ดข้อ มู ล ที่ตรงตามความ
ต้องการของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด
บรรณานุกรม
สรยศ ยิ่งบุญ.(2556).ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ความพึงพอใจในการ
ให้บริ การและความผูกพันของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
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ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ บริษัท APPLE ใน
กรุงเทพมหานคร
Factors Affecting on Satisfaction of Users of APPLE Products in Bangkok
จุฑาภรณ์ ปราณีคุณากร1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้ มี วตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์บริ ษทั APPLE ในกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ ใช้ความน่ าจะ
เป็ น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผูท้ ี่เคยใช้ผลิตภัณฑ์บริ ษทั APPLE ใน
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ตํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้ งอิง) คือ สถิติ One Way ANOVA ใน
การคํานวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วง 21 – 30
ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด เป็ นพนักงานเอกชน มีรายได้อยูใ่ นช่ วง 15,001 –
25,000 บาท โดยผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้คือ IPHONE และมีความถี่ในการเข้าร้านไม่เกิ น 5 ครั้งต่อ ปี
ผู ้บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมในการเลื อ กใช้สิ น ค้า บริ ษ ัท APPLE เนื่ อ งจากมี ก ารเลื อ กใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและมีคุณภาพและมีความคงทนเหมาะแก่การใช้งาน ในด้านผลิตภัณฑ์ ส่ วน
ใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องของภาพลักษณ์และนวัตกรรมของสินค้าที่ทนั สมัย ในด้านราคา จะให้
ความสําคัญในเรื่ องของราคาเมื่อเปิ ดตัวสิ นค้า ในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จะให้ความสําคัญใน
เรื่ องของสถานจําหน่ายที่มีจาํ นวนมาก ในด้านการส่งเสริ มการตลาด จะให้ความสําคัญในเรื่ องของ
อิ น เตอร์ เ น็ ต ในด้า นบุ ค ลากร จะให้ค วามสํา คัญ ในเรื่ อ งของความเชี่ ย วชาญในการให้ข ้อ มู ล
ผลิตภัณฑ์ ในด้านลักษณะทางกายภาพ จะให้ความสําคัญในเรื่ องภาพลักษณ์ของบริ ษทั ที่ดี และด้าน
กระบวนการ จะให้ความสําคัญในเรื่ องของการมีศูนย์บริ การในการซ่ อมที่ได้มาตรฐาน ที่มีระดับ
นัยสําคัญ ได้แก่ อายุ สถานภาพ และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทางด้านของช่องทางการจัด
จําหน่าย และการส่งเสริ มการตลาด
คําสํ าคัญ : การตัดสินใจซื้อ, โทรศัพท์ และสินค้าบริ ษทั APPLE
1
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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 TTest 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 ที่มาและความสํ าคัญของปัญหา
ในยุคโลกาภิวตั น์ที่มีความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีซ่ ึงมีอิทธิพลต่อการดําเนิ นชีวิตของ
มนุ ษ ย์อ ย่า งมากทํา ให้ ผู ้ค นล้ว นหั น มาให้ ค วามสํา คัญ กับ อุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยีต่ า งๆ อาที เ ช่ น
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ทําให้ตอ้ งพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยี
ให้ทนั สมัยเพือ่ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องมีการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์
เทคโนโลยีให้มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ซึ่ งไม่เพียงแต่นาํ ไปใช้
เพื่อ การสนทนาเพีย งแค่ โทออกหรื อ รับ สายเท่านั้น แต่ยงั มี กิจกรรมอื่ นๆ ที่ใช้งานได้ เช่ น การ
เชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่ ระบบอินเตอร์เทที่สะดวกและง่ายโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายอย่าง
4G หรื อ WiFi ที่สามารถทําการรับ – ส่งข้อมูลข่าวสารหรื อแม้กระทัง่ การดูหนัง ฟังเพลง และความ
บันเทิงรู ปแบบต่างๆ เป็ นต้น อีกทั้งในบางกลุ่มผูบ้ ริ โภคมี การใช้ แท็บเล็ต เนื่ องจากราคามี ค วาม
ใกล้เคียงกับโทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ ทโฟนมากแต่มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ข้ ึนและนํ้าหนักไม่ได้
แตกต่างจากโทรศัพท์มือถือมากนักทําให้เกิดความสะดวกในการใช้งานมากสําหรับกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่
ไม่ได้เน้นการใช้โทรศัพท์ ด้วยฟั งก์ชนั การใช้งานี่ หลากหลายนี้ จึงทําให้ผูค้ นสนใจการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ มากยิง่ ขึ้น มากไปกว่านั้นการแข่งขันของผูผ้ ลิตมีผลให้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ มี
ราคาถูกลง ส่งผลให้เยาวชนมีการเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ มากยิง่ ขึ้น
ปั จจุบนั สามารถพบเห็ นการใช้งานอุ ปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ได้โดยทัว่ ไปจนกลายเป็ น
สิ่งจําเป็ นและยังเป็ นสินค้าแฟชัน่ อีกด้วย เช่น มีการเปลี่ยนเป็ นรุ่ นใหม่ที่สวยกว่าเดิม ทันสมัยกว่า มี
ฟังก์ชนั่ ในการทํางานต่างๆ สมบูรณ์แบบ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่ได้รับความนิยมและการตอบรับ
ที่ดีที่สุดของทัว่ โลกก็คือ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั APPLE ที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีหลายประเภทอาทิเช่น
iPhone iPad iPod Mac และผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่ได้รับความนิ ยมไม่ต่างกันคือ Apple Watch แต่จะเป็ น
ที่นิยมในกลุ่มที่มีความคลัง่ ไคล้ในเทคโนโลยีเป็ นอย่างมาก ซึ่งหากเป็ นผูท้ ี่มีรายได้ประจําจะเปลี่ยน
อุปกรณ์เทคโนโลยีก็จะต้องคํานึ งถึงรายได้ว่าเหมาะสมกับอุปกรณ์เทคโนโลยีหรื อไม่ แต่ในขณะที่
กลุ่มวัยรุ่ นที่ยงั ต้องขอเงินจากผูป้ กครองยังไม่มีรายได้เป็ นของตัวเองถือว่าเป็ นการใช้เงินอย่า งไม่
คุ ้ม ค่ า เพีย งเพื่อ ไม่ ใ ห้ต ัว เองตกยุค เท่ า นั้น เช่ น การเปลี่ ย นโทรศัพ ท์รุ่ น ใหม่ เ พื่อ ไม่ ใ ห้ต กยุค มี
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ แบบสมาร์ ท โฟนที่ร องรั บ Social Network แล้ว แต่ ก็ ต ัด สิ นใจซื้ อ iPad เพื่อ ให้มี
เหมือนคนอื่นแสดงถึงความทันสมัย เป็ นต้น ซึ่งพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ในแต่
ละกลุ่มจะแตกต่างกัน บางกลุ่มใช้ติดต่อสื่อสารผ่าน Social Network บ้างก็ใช้เป็ นอุปกรณ์ติดตามตัว
เนื่องจากปั จจุบนั มีอุปกรณ์ที่เรี ยกว่า GPS ในอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ทําให้สามารถแสดงตําแหน่ ง
ของเจ้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆได้ ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่มีการปรับตัวทําให้เกิดสิ่ งอํานวยความ
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สะดวกมากมาย อย่างไรก็ตาม ก็ยอ่ มมีขอ้ เสียซึ่งหลักใหญ่ก็คงเป็ นเรื่ องของความปลอดภัยและมัน่ คง
ของข้อมูลนัน่ เอง
ดังนั้น ในการวิจยั ครั้งนี้ จึงมี วตั ถุ ประสงค์หลักในการประเมิ นความพึงพอใจของผูใ้ ช้ผลิ ตภัณฑ์
บริ ษทั APPLE ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งจะสามารถสื่อให้เห็นถึงระดับความสําคัญและความต้องการ
เลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภค ทําให้ผูผ้ ลิตทราบว่าปั จจัยใดบ้างที่ผูบ้ ริ โภคมีความสนใจที่จะพัฒนาสิ นค้า
และบริ การมากยิง่ ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ผลิตภัณฑ์บริ ษทั APPLE ในกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์บริ ษทั APPLE ในกรุ งเทพมหานคร
3) เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์บริ ษทั APPLE ในกรุ งเทพมหานคร
1.3 กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้ น
1)
-

ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพ
-

อาชีพ
ระดับรายได้
ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้
ความถี่ในการเข้าร้านค้า

2) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
-

ผลิตภัณฑ์
- บุคลากร
ราคา
- ลักษณะทางกายภาพ
ช่องทางการจัดหน่าย - กระบวนการ
การส่งเสริ มการตลาด

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ผลิตภัณฑ์บริ ษทั APPLE
ในกรุ งเทพมหานคร

3) ปัจจัยอื่นๆ
- ภาพลักษณ์
- ความน่าเชื่อถือ
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1.4 สมมติฐานในการศึกษา
1) ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชี พ
ระดับรายได้ ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้และความถี่ในการเข้าร้านค้าที่แตกต่างกันมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์บริ ษทั APPLE ในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จําหน่ าย การส่ งเสริ ม การตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ ที่
แตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ บ ริ ษัท APPLE ใน
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
3) ปั จจัยอื่ นๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ และความน่ าเชื่ อถือ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์บริ ษทั APPLE ในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1) เพื่อ นํา ผลการวิจ ัย ด้า นลัก ษณะประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่อ ความพึง พอใจของผูใ้ ช้
ผลิ ตภัณฑ์บริ ษทั APPLE ในกรุ งเทพมหานครไปปรับปรุ งและพัฒนาเพื่อให้ตรงกับ
ความต้อ งการของลู ก ค้า มากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ส ามารถแข่ ง ขัน กั บ คู่ แ ข่ ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2) เพื่อ นําผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อ สร้างความ
ได้เปรี ยบทางธุรกิจทั้งด้านเพิม่ จํานวนของผูใ้ ช้รายใหม่ และการรักษาฐานผูใ้ ช้เดิมที่ใช้
ผลิตภัณฑ์บริ ษทั APPLE
3) เพื่อนําผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประสิ ท ธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ศิ ริ พ นั ธ์ ถาวรทวีว งษ์ (2553, หน้า 2) กล่ า วว่า ประชากรศาสตร์ คื อ ศาสตร์ ที่
ทํา การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ขนาดหรื อ จํา นวนคนที่ มี อ ยู่ใ นแต่ ละสัง คม แต่ ล ะภู มิ ภ าค และระดับโลก
นอกจากนี้ยงั ศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวในด้านพื้นที่ของประชากร ตลอดจน องค์ประกอบต่างๆ
ทางประชากร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในจํานวนคนการกระจายตัวของคน และองค์ประกอบต่างๆ
ของประชากรด้วย ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การเจริ ญพันธุ์ การตาย การอพยพย้ายถิ่น และการเคลื่อนไหวทาง
สังคม
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2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
อดุ ล ย์ จาตุ ร งค์กุ ล (2521, หน้า 9) กล่ า วว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด คื อ สิ่ ง ซึ่ ง
ผูอ้ าํ นวยการทางการตลาดทุกๆ คนพยายามที่จะกระทําก็คือ สร้างส่ วนประสมทางการตลาดให้
สัม ฤทธิ์ ผลมากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ การประสมที่สัมฤทธิ์ ผลก็คือ การผสมที่ทาํ ให้ความพอใจ
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคและก็ทาํ กําไรให้กบั บริ ษทั ได้ดว้ ยการอรรถาธิบายต่อไปนี้ จะทําให้เราเข้าใจขอบเขต
ของการตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดได้
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ภาพลักษณ์ และความน่ าเชื่ อถือ
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547, หน้า 161-162) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของสิ นค้าหรื อ ตรา
สินค้า (Brand) หมายถึง การใช้ชื่อ รู ปแบบ สัญลักษณ์ หรื อการออกแบบหรื อการผสมผสานของสิ่ ง
ต่าง เหล่านี้เพือ่ ใช้ระบุหรื อจําแนกผลิตภัณฑ์
ตราสิ นค้า คือ สิ่ งที่ถูกออกแบบหรื อพัฒนามาเพื่อเรี ยกชื่อสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั ใด
บริ ษทั หนึ่ ง เพื่อให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การรับรู ้และเข้าใจภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง
จากคู่แข่งขัน
ชื่อตราสินค้า (Brand Name) หมายถึง คํา ตัวอักษร ตัวเลข ที่นาํ มารวมกัน อ่านออกเสียงได้
และทําให้ลูกสินค้าสามารถแยกแยะหรื อเห็นถึงความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น โตโยต้า โรบิน
สัน
เครื่ อ งหมายการค้า (Trade Mark) หมายถึ ง ตราสิ นค้าของสิ นค้าของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ ง
ได้รับการจดทะเบียนคุม้ ครองทางกฎหมาย เพือ่ ป้องกันการลอกเลียนแบบ
เครื่ องหมายการบริ การ (Service Mark) มีลกั ษณะและความหมายเช่นเดียวกับเครื่ องหมาย
การค้าเพียงแต่ เครื่ อ งหมายการบริ การหมายถึ ง เครื่ อ งหมายของธุ ร กิ จ ที่ เสนอการบริ การให้กับ
ผูใ้ ช้บริ การ
เครื่ อ งหมายตรา (Brand Mark) หมายถึ ง ส่ วนประกอบของตราสิ นค้าที่ไม่ได้เป็ นค่าหรื อ
เป็ นตัวอักษร แต่เป็ นสัญลักษณ์หรื อรู ปแบบการออกแบบ ซึ่งไม่สามารถออกเสี ยงได้เหมือนชื่อตรา
สินค้า
สัญลักษณ์ (Logo) หมายถึง เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ของบริ ษทั โดยบริ ษทั หนึ่งที่ใช้เพือ่
สื่อสารให้ลูกค้ารับรู ้ถึงบริ ษทั
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
กาญจนา แก้วเทพ (2545, หน้า 306 - 307) แนวคิดหลักของการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจของผูร้ ับสารที่มีต่อสื่ อ สรุ ปว่า การเปิ ดรับสารของผูร้ ับสารส่ วนใหญ่มกั มีความ
ตั้งใจที่จะแสวงหาข่าวสาร เพื่อ นํามาใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ ง ดังนั้น เมื่ อ มี ความตั้งใจที่
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

473

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

แน่ นอนดังกล่ าว การใช้สื่อ สารจึงไม่ ใช่ กิจกรรมที่กระทําอย่างไร้เป้ าหมายหากเป็ นกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์แน่ นอนหรื อเรี ยกว่า Goal Oriented Activityโดยผูร้ ับสารเป็ นผูแ้ สวงหา และเลือกใช้
สื่ อต่างๆที่มีอยูซ่ ่ ึ งทิศทางที่บุคคลเลือกแสวงหาและใช้สื่อประเภทใดนั้น เกิดจากความต้องการของ
บุคคลเป็ นสิ่งแรก จากนั้นความต้องการดังกล่าวจะถูกแปรมาเป็ นแรงจูงใจ (motivation) และผลักดัน
ให้บุคคลเคลื่อนเข้าหาการใช้สื่อประเภทต่างๆ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
อนันต์ สุ นทรามธากุล (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
คือ ผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การร้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีจาํ นวน 379 คนใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับมี
ค่าความเชื่อมันทั้งฉบับเท่ากับ 96 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การร้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิงอายุระหว่าง 15 – 24 ปี มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา
รายได้น้อยกว่า 5,000 บาท ซึ่ งตัวเปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านโทรศัพท์เคลื่ อ นที่
ของผูบ้ ริ โภคมี 4 ตัวแปร คือ ด้านเทคนิ คและกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคาและ
ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ซึ่ งรู ปแบบของร้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ประสบผลสําเร็ จ ผูใ้ ช้บริ การ
พิจารณาในเรื่ องการมีเครื่ องมือที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ การมีนัด – ส่ งมอบ
โทรศัพท์จากการบริ การได้ต รงเวลาและกระบวนการซ่ อ มที่มีคุณภาพที่มากที่สุด ส่ วนด้า นการ
ส่ ง เสริ ม การตลาดผู ้ใ ช้บ ริ ก ารพิ จ ารณาในเรื่ อ งมี สื่ อ โฆษณาชัก ชวนให้ ม าใช้ บ ริ ก าร มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลข่าวสารพียงพอต่อการตัดสินใจ
งานวิ จ ัย ของอนั น ต์ สุ น ทราเมธากุ ล แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การตัด สิ น ใจใช้ บ ริ การร้ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูบ้ ริ โภคโดยพิจารณาจากตัวแปร 4 ตัวเปรคือ ด้านเทคนิ คและกระบวนการ
ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านราคาตามสําคับ
กิ ติ บ ดี คุ ณ โลหิ ต (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การตัด สิ น ใจซื้ อ โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ข องนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศึกษาโดยการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคํา แหง จํา นวน 400 ตัว อย่า ง สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้วยสถิ ติ เ ชิ งพรรณนา ได้แก่
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานของการวิจยั โดยใช้สถิติ
เชิงอ้างอิง ได้แก่ วิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์ความถดถอย ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นนัก ศึ ก ษาชั้น ปริ ญ ญาตรี เ พศชายศึ ก ษาคณะนิ ติ ศ าสตร์ ช้ ัน ปี ที่ 4 เลื อ กใช้
เครื อ ข่ายโทรศัพท์ระบบ Dtac โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Nokia กลุ่ มเป้ าหมายด้องการข้อมูล
ข่าวสารหลากหลายประเภทจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ประเภทข่าวการเมืองจาก WAP และ SMS
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กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้งานโทรศัพท์สนทนาประมาณ 5 – 10 นาทีช่วงเวลา 18.01 น.- 24.00 น.
เสียค่าบริ การโดยเฉลี่ยต่อเดือน 300 – 500 บาท ชําระค่าบริ การด้วยระบบเติมเงินเปลี่ยนโทรศัพท์ 12 ครั้ง ภายใน 3 ปี ใช้งานด้านการค้นหาข้อ มู ล ข่าวสารจาก WAPถ่ ายรู ปฟั งเพลงกลุ่ ม ตัวอย่า งที่
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อโทรศัพท์เคลื่อนที่เนื่ องจากความต้องการข้อมูลข่าวสารและประโยชน์ในการใช้
งานเพือ่ อํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการทางด้านความบันเทิง
งานวิจ ัย ของกิ ติ บ ดี คุ ณ โลหิ ต แสดงให้เ ห็ น ว่า ลัก ษณะประชากรความต้อ งการข้อ มู ลข่ า วสาร
พฤติกรรมการใช้ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โทรศัพท์ มีผลต่อการเลือกซื้อ
ทะนงศักดิ์ อุดมเจริ ญวงศ์ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลการเลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการบน
สมาร์ทโฟนของนักธุรกิจบริ ษทั ยูนิซิต้ ี (ประเทศไทย) จํากัด ศึกษาโดยการเก็บข้อมูลโดยการแจก
แบบสอบถามนักธุรกิจบริ ษทั ยูนิซิต้ ี (ประเทศไทย) จํากัด ที่เลือกใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการ
IOS และ Blackberry OS จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยให้กลุ่ มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติ t-Test การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนจําแนกทางเดียว เปรี ยบเทียบเชิงซ้อนรายคู่ของ LSD ใน
กรณี ที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิจยั พบว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้ของ
นักธุรกิจบริ ษทั ยูนิซิต้ ี (ประเทศไทย) จํากัด ต่างกัน จะมีผลต่อการเลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการสมาร์ท
โฟนต่างกัน
งานวิจยั ของ ทะนงศักดิ์ อุดมเจริ ญวงศ์ แสดงให้เห็นว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ที่ต่างกันจะมีผลต่อ
การเลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการสมาร์ทโฟนต่างกัน
3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นประชากรที่มีจาํ นวนนับไม่ได้ (Infinite population) กล่าวคือ
เป็ นประชากรที่ไม่สามารถนับหรื อแสดงเป็ นตัวเลขได้อย่างชัดเจน ซึ่ งประชากรเป้ าหมายในการ
วิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั APPLE ในกรุ งเทพมหานคร
กลุ่ ม ตัว อย่า งในการวิจ ัย ครั้ ง นี้ คื อ ตัว แทนผูบ้ ริ โ ภคที่ เ คยใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ข องบริ ษ ัท APPLE ใน
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน
3.2 ขอบเขตของการวิจัย
1) ขอบเขตด้านประชากร : การศึกษาครั้งนี้ กลุ่ มประชากรเป้ าหมาย คือ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั APPLE ในกรุ งเทพมหานคร เท่านั้น
2) ขอบเขตด้านเนื้ อ หา : การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในเรื่ อ งความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ผลิตภัณฑ์บริ ษทั APPLE ในกรุ งเทพมหานคร
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3) ขอบเขตด้า นระยะเวลา : การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้ ท ํา การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จาก
แบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์ขอ้ มู ล สรุ ปผล และรายงาน โดยดําเนิ นการวิจยั
ศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 27 มีนาคม – 17 กรกฎาคม 2559
3.3 สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) สถิ ติ เ ชิ ง บรรยายหรื อ สถิ ติ พ รรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ ใช้ใ นการอธิ บ าย
คุณลักษณะของข้อมูล ประกอบด้วย ตัวแปรเชิงคุณภาพ (ความถี่ (Frequency), จํานวน
ร้ อ ยละ (Percentage)) และตัว แปรเชิ ง ปริ ม าณ (ค่ า เฉลี่ ย (Mean), ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation), ค่าตํ่าสุด (Maximum), ค่าสูงสุด (Minimum))
2) สถิ ติ อ ้า งอิ ง (Inferential statistics) เพื่อ ใช้ใ นการทอสอบสมมติ ฐ าน จึ ง จํา เป็ นต้อ ง
ทดสอบความมีนยั สําคัญทางสถิติของข้อมูลที่คาํ นวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั ใช้
วิธีในการคํานวณทางสถิติทเี่ รี ยกว่า Analysis of Variance (ANOVA)
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรศาสตร์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 310 คน คิดเป็ นร้อยละ77.50 อายุในช่วง
ระหว่าง 21 – 30 ปี จํานวน 295 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.75 สถานภาพโสด จํานวน 330 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 82.50 มีระดับการศึกษาสูงสุดอยูท่ ี่ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 329 คน มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน
จํานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.50 ส่วนใหญ่มีรายได้อยูใ่ นช่วง 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 175
คน คิดเป็ นร้อยละ 43.75 ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้คือ IPHONE จํานวน 353 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.25 และ
ความถี่ในการเข้าร้านค้าไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี จํานวน 284 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.00
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ผลการวิจ ัย พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ จ ะเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ข องบริ ษ ัท
เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์และนวัตกรรมที่ทนั สมัย จํานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.50
ด้านราคา ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เมื่อเปิ ดตัว จํานวน 145
คน คิดเป็ นร้อยละ 36.25
ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเลื อ กซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์
เนื่องจากมีสถานที่จาํ หน่ายจํานวนมาก จํานวน 324 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.00
ด้า นการส่ ง เสริ มการตลาด ผลการวิจ ัย พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ จะเลื อ กซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์
เนื่องจากเห็นการโฆษณาผ่านทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 330 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.50
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ด้านบุคลากร ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เนื่ องจากมีเชื่อถือ
ในพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ จํานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.75
ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเลือกซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์
เนื่องจากมีเชื่อถือในภาพลักษณ์ของบริ ษทั ที่ดี จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.25
ด้านกระบวนการ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื่องจากบริ ษทั
มีศูนย์บริ การในการซ่อมที่ได้มาตรฐาน จํานวน 252 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.00
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยอื่นๆ
ด้านภาพลักษณ์ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เนื่ องจากมีการ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย จํานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.75
ด้านความน่ าเชื่ อถื อ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เนื่ องจาก
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีความคงทนเหมาะแก่การใช้งาน จํานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.00
ส่ วนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ความพึง พอใจของผู ้ใ ช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์บ ริ ษ ัท APPLE ใน
กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ผลิ ตภัณฑ์บริ ษทั APPLE ในกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์และนวัตกรรมที่ทนั สมัยที่ระดับ 4.58 คะแนน
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.580 รองลงมาคือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีความคงทนเหมาะแก่การ
ใช้งานที่ระดับ 4.320 คะแนน และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.710
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 ขอบเขตของการวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่านัยสําคัญ สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์

เพศ
0.802

อายุ
0.012

ระดับการศึกษา
0.764
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่านัยสําคัญ สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์

สถานภาพ
0.000

อาชีพ
0.107

ระดับรายได้
0.413
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management


ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้
0.056

ความถี่ในการเข้าร้านค้า
0.521
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์
0.828

ด้านราคา
0.120

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 0.000

ด้านการส่งเสริ มการตลาด
0.000

ด้านบุคลากร
0.486

ด้านลักษณะทางกายภาพ
0.149

ด้านกระบวนการ
0.543
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ

ด้านภาพลักษณ์
0.172

ด้านความน่าเชื่อถือ
0.256
5.2 อภิปรายผล
การศึกษางานวิจ ัยเรื่ อ งปั จ จัย ที่มี ผลกระทบต่อ ความพึง พอใจของผูใ้ ช้ผลิ ต ภัณฑ์บ ริ ษ ัท
APPLE ในกรุ งเทพมหานคร ได้นําแนวความคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อ งมาประกอบการอภิปราย
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1) ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่ างกัน จากการวิจยั พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ : อายุ
และสถานภาพ ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์บริ ษทั
APPLE ในกรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่ งมี งานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้ อายุ สอดคล้องกับ
ผลการวิจ ัย ของ ทะนงศัก ดิ์ อุ ด มเจริ ญ วงศ์ (2555) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลการเลื อ กใช้
ระบบปฏิบตั ิการบนสมาร์ทโฟนของนักธุรกิจบริ ษทั ยูนิซิต้ ี (ประเทศไทย) จํากัด ศึกษาโดย
การเก็บข้อ มู ล โดยการแจกแบบสอบถามนักธุ รกิ จบริ ษทั ยูนิซิต้ ี (ประเทศไทย) จํากัด ที่
เลื อ กใช้ส มาร์ ท โฟนระบบปฏิ บ ัติ ก าร IOS และ Blackberry OS จํา นวน 400 ตัว อย่า ง
ผลการวิจยั พบว่า อายุ ของนักธุรกิจบริ ษทั ยูนิซิต้ ี (ประเทศไทย) จํากัด ต่างกัน จะมีผลต่อ
การเลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการสมาร์ทโฟนต่างกัน สถานภาพ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
นันท์นภัส เพชรเกลี้ยง (2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทีมีผลต่อการใช้โทรศัพท์ Smartphone เพื่อ
การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุ งเทพมหานคร ศึกษาโดยการเก็บข้อมูลโดยการ
แจกแบบสอบถามนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ในกรุ ง เทพมหานคร จํา นวน 400 ตัว อย่า ง
ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของนักศึกษาผูใ้ ช้สมาร์ทโฟนมีความ
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แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษาและรายได้ มีผลต่อการใช้สมาร์ท
โฟนเพือ่ ศึกษาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่ างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด : ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันเท่านั้น
ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์บริ ษทั APPLE ในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ซึ่งมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้ ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
ณัฐธนัญ ศานติมงคลวิทย์ (2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาโดยการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร จํา นวน 400 ตัว อย่า ง จากการศึ ก ษาพบว่า ด้า นการ
ให้บริ การติดต่อ สอบถามของศูนย์บริ การในด้านช่ อ งทางการจัดจํา หน่ าย มี ค่าเฉลี่ ยรวม
เท่ากับ 8.84 ผลการศึกษาพบว่า การให้บริ การติดต่อสอบถามของศูนย์บริ การนั้นมีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อแท๊บเล็ตของผูบ้ ริ โภคที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ด้ านการส่ งเสริ ม
การตลาด สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อนันต์ สุ นทรามธากุล (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนคร
อุ บ ลราชธานี กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ คื อ ผู ้บ ริ โภคที่ ม าใช้ บ ริ การร้ า น
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ในเขตทศบาลนครอุ บลราชธานี จาํ นวน 379 คน ผลการวิจยั พบว่า การ
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูบ้ ริ โภคโดยพิจารณาจากตัวแปร 4 ตัวเปรคือ
ด้านเทคนิ คและกระบวนการด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพและด้าน
ราคาตามสําคัญ
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากการวิจัย
1) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั APPLE ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ จูงใจเพศหญิงให้หนั มาเลือกใช้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ม ากกว่าเดิ ม เพราะเพศหญิง มี ค ะแนนความพึง พอใจสู ง กว่า เพศชาย ควรให้
ความสําคัญกับอายุ 21 – 30 ปี เนื่ อ งจากเป็ นกลุ่ ม ช่ วงอายุที่มี ความพึงพอใจมากที่สุดเพื่อ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้ตรงกับ ความต้อ งการ ควรให้ความสําคัญผูบ้ ริ โ ภคที่มี สถานะโสด
เนื่องจากมีความพึงพอใจสูงที่สุด ควรให้ความสําคัญผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้อยูใ่ นช่วง 15,000 –
25,000 บาท เนื่ องจากมีความพึงพอใจสู งที่สุด ควรให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ IPHONE
เนื่องจากมีความพึงพอใจสูงที่สุด เพราะปั จจุบนั โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีอิทธิพลต่อผูบ้ ริ โภค
ในปั จจุบนั
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2) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั APPLE ควรให้ความสําคัญกับผลิ ตภัณฑ์โดยสร้า งภาพลักษณ์ แ ละ
นวัตกรรมที่ทนั สมัย เพื่อดึงดูดให้กบั ผูบ้ ริ โภคหันมาเลือ กใช้และมี ความพึงพอใจสู งขึ้น
ควรให้ความสําคัญกับสถานที่จาํ หน่ายที่มีจาํ นวนมากเพื่อเกิดความสะดวกในการเลือกซื้อ
ควรให้ความสําคัญกับพนักงานให้มีความเชี่ ยวชาญในการให้ขอ้ มู ลผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
ความประทับใจให้กับผูบ้ ริ โภค ควรให้ความสําคัญกับการมีศูนย์บริ การในการซ่ อ มที่ไ ด้
มาตรฐานเพือ่ ที่จะส่งผลให้ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคสูงขึ้น
3) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั APPLE ควรให้ความสําคัญกับผูใ้ ช้ผลิ ตภัณฑ์ที่มี ค วามพึง พอใจใน
ภาพลักษณ์ของบริ ษทั โดยสร้างภาพลักษณ์บริ ษทั ให้มีความน่ าเชื่อถือ เพื่อส่ งผลให้ความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคสูงขึ้น
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาประเภทของผลิตภัณฑ์ที่มี ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกใช้มาก
ที่สุด เพือ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2) ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บริ ษทั
APPLE เพื่อ เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ของบริ ษทั เพื่อ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความพึง
พอใจมากที่สุด
3) ในการวิ จ ัย ครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข องบริ ษ ัท APPLE ใน
กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากผลิตภัณฑ์บริ ษทั APPLE มีผใู ้ ช้เป็ นจํานวนมาก
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ สินเชื่ อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย(ห้ องชุด)ของบริษัท
เอ็ม บี เค การันตี จํากัด ของชาวต่ างชาติทอี่ าศัยอยู่ในประเทศไทย
Factors influencing on Satisfaction of credit products for housing (apartments) of
MBK Guarantee Company Limited of foreigners living in Thailand.
กัญจน์พฒั น์ ไร่ สูงเนิน1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สิน เชื่ อ
เพื่อที่อยูอ่ าศัย(ห้องชุด) ของบริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี จํากัด ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศ
ไทย ผูว้ จิ ยั ทําการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย(ห้องชุ ด) ของบริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี
จํากัด จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิ ติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด
และค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติที่ใช้ทดสอบ สมติฐาน (สถิติอา้ งอิง) คือ สถิติ One Way ANOVA ในการ
คํานวณหาค่า T-Test และ F-Test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย สัญชาติจีน มี อ ายุอ ยู่
ในช่ วง 20 -30 ปี สถานภาพโสด ระดับรายได้อ ยู่ระหว่าง 20,000 – 40,000 บาท/เดื อ น ทําธุ ร กิ จ
ส่วนตัว/อาชีพอิสระ อาศัยอยูใ่ นไทย น้อยกว่า 1 ปี และมีวตั ถุประสงค์การใช้สินเชื่อซื้อเพือ่ อยูอ่ าศัย
อีกทั้งยังศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับปั จจัย ส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ระยะเวลาในการผ่อนชําระยาว ในด้านช่องทางส่ วน
ใหญ่ให้ความสําคัญกับด้านมีช่อ งทางในการชําระหนี้ หลายช่ องทาง ด้านบุคคลากรส่ วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับด้านพนักงานมีความสามารถในการสื่ อสารกับลูกค้าได้ดี ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับอินเตอร์เน็ต และสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร ด้านลักษณะ
ทางกายภาพส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับสถานที่ต้ งั ของบริ ษทั อยูใ่ จกลางเมือง สดวกต่อการเดินทาง
ด้านกระบวนการส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับกระบวนการขออนุ มตั ิสินเชื่อมีความรวดเร็ ว และใน
ด้านปั จจัยอื่นๆ ด้านทัศนคติส่วนบุคคลจะให้ความสําคัญกับขั้นตอนการอนุมตั ิสินเชื่อไม่ซับซ้อน
ด้านความไว้วางใจจะให้ความสําคัญกับพนักงานที่ให้บริ การ ที่มีระดับนัยสําคัญ ได้แก่ เพศ,
1

นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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สัญชาติ, อายุ, สถานภาพ, รายได้, อาชีพ, ระยะเวลาที่อยูใ่ นประเทศไทย และวัตถุประสงค์การใช้
สินเชื่อ
คําสํ าคัญ: ความพึงพอใจสินเชื่อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย, สินเชื่อที่อยูอ่ าศัยของชาวต่างชาติ

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 ที่มาและความสํ าคัญของปัญหา
เนื่ องจากปั ญหาเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยภายในเขตเมืองได้เพิ่มทวีมากขึ้น อันเป็ นผลมาจากการ
เพิ่ม ของจํานวนประชากรอย่า งรวดเร็ ว ปั ญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในกรุ งเทพมหานคร
รวมทั้งปั ญหาที่ดินในเขตเมืองมี ราคาแพงโดยเฉพาะในย่านธุรกิจทําให้มีความจําเป็ นทีจะต้องสร้าง
ตึกให้สูงขึ้น เพือ่ ให้การใช้ที่ดินในเขตเมืองได้รับประโยชน์สูงสุด
ในปี 2558 ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ( AEC) โดยใน
ด้านที่อยูอ่ าศัย จากเดิม ประเทศไทยมีประชากรรวม 65 ล้านคน จะกลายเป็ นตลาดอสังหาริ มทรัพย์
ระดับอาเซี ยน ที่มีประชากรอาศัยอยูก่ ว่า 500 ล้านคน ซึ่ งแสดงถึงโอกาศในการเติบโตของตลาด
อสังหาริ มทรัพย์อย่างมากในอนาคต แต่ในปั จจุบนั การซื้อขายอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ อยูอ่ าศัยนั้นเกือบ
ทั้งหมดจะเป็ นคนไทย โดยแรงซื้ อ ที่มีจาํ กัดเฉพาะคนไทย ทําให้ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ขยายการ
เติบโต ได้อย่างล่าช้า แต่ในขณะที่หอ้ งชุดนั้นมีการสร้างเพิม่ มากขึ้นเรื่ อยๆ ทุกปี ทําให้เกิดภาวะห้อง
ชุดล้นตลาด
โดยส่ วนใหญ่การขอสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของชาวต่างชาติ นั้นมีข้ นั ตอนที่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
ใช้เวลานาน จํานวนเอกสารมาก จํานวนเงินที่ปล่อยวงเงินกูต้ ่าํ กว่ามูลค่าห้องชุด ระยะเวลาในการอยู่
อาศัยของชาวต่างชาติไม่นาน และต้องได้รับ การรับรองการทํางานจากบริ ษทั ที่ตนเองสังกัดอยู่ ซึ่ง
ราคาในการเช่ าจะถู กกว่าการซื้ อ ทําให้ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ใช้วิธี การเช่ าแทนการซื้ อ ซึ่ งเป็ น
ปั ญหาทําให้กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติไม่สนใจการซื้อห้องชุดในประเทศไทยเท่าที่ควรโดยทางผูจ้ ดั ทํา
วิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย(ห้องชุด) ของบริ ษทั เอ็ม
บี เค การันตี จํากัด ของชาวต่างชาติที่อ าศัยอยู่ในประเทศไทย มาทําการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
องค์ประกอบของความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติ เพือ่ เป็ นแนวแทงในการปรับปรุ งการบริ หาร
สินเชื่อ เพือ่ ที่อยูอ่ าศัย (ห้องชุด) ของบริ ษทั สถาบันการเงิน หรื อผูท้ ี่สนใจไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.2.1 เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
เพื่อที่อยูอ่ าศัย(ห้องชุด) ของบริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี จํากัด ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย
1.2.2 เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
ผลิ ต ภัณ ฑ์สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย (ห้ อ งชุ ด ) ของบริ ษ ัท เอ็ ม บี เค การั น ตี จํา กัด ของ
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
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1.2.3 เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่
อยูอ่ าศัย (ห้องชุด) ของบริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี จํากัด ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศ
ไทย
1.3 กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ลักษณะประชากร
1.เพศ
2.สัญชาติ
5.รายได้
6.อาชีพ
8.วัตถุประสงค์การใช้ สนิ เชื่อ

3.อายุ 4.สถานภาพ
7.ระยะเวลาที่อยูใ่ นประเทศไทย

ส่วนประสมทางการตลาด
1.ผลิตภัณฑ์
2.อัตราดอกเบี ้ย และค่าธรรมเนียม
3.สถานที่
4.พนักงาน
5.การส่งเสริ มการตลาด 6.ลักษณะทางการตลาด
7.กระบวนการ
ปั จจัยอื่นๆ
1. ทัศนคติสว่ นบุคคล
2. ความไว้ วางใจ

ความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัย(ห้ องชุด) ของบริ ษัท
เอ็ม บี เค การันตี จํากัด
ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่
ในประเทศไทย

1.4 สมมติฐานในการศึกษา
1.4.1 ลักษณะประชากร ประกอบด้วย เพศ ,สัญชาติ ,อายุ ,สถานภาพ ,รายได้ ,อาชีพ ,ระยะเวลาที่
อยู่ในประเทศไทย และวัตถุ ประสงค์การใช้สินเชื่ อ ที่แตกต่างกันมี อิ ทธิ พลต่อ ความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย(ห้องชุด) ของบริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี จํากัด ของ
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย ต่างกัน
1.4.2 ส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์, อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนี ยม,
สถานที่, พนักงาน , การส่ งเสริ มการตลาด, ลักษณะทางการตลาด และกระบวนการที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย(ห้องชุ ด) ของ
บริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี จํากัด ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย ต่างกัน
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1.4.3 ปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ทัศนคติส่วนบุคคล และความไว้วางใจที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย(ห้องชุ ด) ของบริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี
จํากัด ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย ต่างกัน
1.5 ประโยชน์ ของการวิจัย
1.5.1 บริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี จํากัดสามารถนําผลการวิจยั ด้านลักษณะประชากรที่มีความสัมพันธ์
กับความ พึงพอใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย(ห้องชุด) ของบริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี
จํากัด ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ ในประเทศไทย ไปปรับปรุ งพัฒนาเพือ่ ให้ลูกค้ามีความ
พึงพอใจในผลิตภัณฑ์มากที่สุด
1.5.2 บริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี จํากัดสามารถนําผลการวิจยั นี้ ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนกล
ยุทธ์การตลาด เพือ่ สร้างความได้เปรี ยบทางธุรกิจ
1.5.3 บริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี จํากัดสามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆ มาเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ ง แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนํามาปรับปรุ งการให้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย ให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดด้ านทฟษฎีแนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ศุ ภร เสรี รัตน์ (2543, หน้ า 51) กล่ าวไว้ว่า การแบ่งตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ
ตลาดผูบ้ ริ โภคสามารถแบ่งส่ วนตลาดได้ตามอายุ เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว รายได้ การศึกษา
อาชีพ และเชื้อชาติ แต่ลกั ษณะทางด้านประชากรศาสตร์ก็ไม่ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของส่วนแบ่ง
ตลาดที่เป็ นตลาดเป้าหมายเพียงพอหมายความว่า ในขณะทีข่ อ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ได้บอกถึงว่า
ลูกค้าของธุรกิจมีลกั ษณะเช่นไร ทําอะไรในการดําเนินชีวติ แต่ไม่ได้บอกว่าทําไมลูกค้าจึงซื้อสินค้า
นั้น
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
วิทวัส รุ่งเรื องผล (2552, หน้ า 95-96) ได้กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาดว่าประกอบด้วย
องค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย
(Place) การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
2.3 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ทัศนคติส่วนบุคคล และความไว้ วางใจ
Rotter (1971) ได้ใ ห้ ค วามหมายความไว้ว างใจว่ า เป็ นความคาดหวัง ต่ อ บุ ค คลเป็ นที่
น่ าเชื่อถือทั้งด้านคําพูด การกระทํา คํามัน่ สัญญา จากการเขียนหรื อใช้ขอ้ ความของบุคคลหรื อกลุ่ม
ซึ่งจะสามารถทําให้เกิดความไว้วางใจ
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2.4 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Chaplin (1968, p. 437) ได้ให้คาํ จํากัดความของความพึงพอใจไว้ว่าเป็ นความรู ้สึกของผู ้
ที่มารับบริ การต่อสถานยริ การตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริ การในสถานที่
ให้บริ การนั้นๆ
Good (1973, p. 20) ได้ใ ห้ค วามหมายของความพึง พอใจไว้ว่า ความพึง พอใจ หมายถึ ง
สภาพ คุณภาพหรื อระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็ นผลมาจากความสนใจต่างๆ และทัศนคติที่บุคคลมีตอ่
สิ่งนั้นๆ
2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะประชากร
สุ ภาพร สาระสิ ทธิ์ (2550) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อ งความพึงพอใจของลู กค้าต่อ บริ การสิ นเชื่อ
เคหะของธนาคารออมสิ นภาคนครหลวง 3 ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า 2.ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริ การสิ นเชื่อเคหะของธนาคารออมสิ นภาค
นครหลวง3 ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เลือกใช้ประชากรตัวอย่าง 390 แบบ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ใน
การเก็บรวบรวมข้อ มู ล วิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม SPSS สถิ ติที่ใช้ใน การ
วิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่ วนเบี่ยงเบญมาตรฐาน (Standard deviation)
และค่า ไค-แสควร์ (chi-square) ทั้งนี้ กาํ หนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.5 ผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของลูกค้าผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่ อเคหะ ของธนาคารออมสิ นภาคนครหลวง 3
แตกต่างกันได้แก่ เพศ อายุ รายได้ของครอบครัวต่อ เดื อ น ภาระหนี้ สิ นของครอบครัวต่อ เดื อ น
วัตถุประสงค์การใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการให้บริ การสิ นเชื่ อ
เคหะ และจํานวนเงินที่ได้รับอนุ มตั ิ มี ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการยริ การสิ นเชื่ อเคหะ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 คะแนน
2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับส่ วนประสมทางการตลาด
วั ล ลภ สุ ร ทศ (2554) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ทัศ นคติ แ ละความพึง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ การสิ นเชื่ อ
กรุ ง ไทยธนวัฏ ในเขตอํา เภอเมื อ งขอนแก่ น มี ว ตั ถุ ป ระสงค์คื อ 1.เพื่อ ศึ ก ษาความพึง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การสินเชื่อกรุ งไทยธนวัฏในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น 2.เพือ่ เปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับ
ความพึง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ กรุ ง ไทยธนวัฏ ในเขตอํา เภอเมื อ งขอนแก่ น และ 3.เพื่อ
เปรี ยบเทียบทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การกับความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การสินเชื่อกรุ งไทยธนวัฏในเขตอําเภอ
เมื อ งขอนแก่ น โดยใช้ขอ้ มู ล ปฐมภูมิจากการสอบถาม มี แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
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สิ นเชื่ อ กรุ งไทยธนวัฏ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการ
ส่งเสริ มการตลาดอยูใ่ นระดับมาก
2.5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยอื่นๆ ทัศนคติส่วนบุคคล และความไว้ วางใจ
วั ล ลภ สุ ร ทศ (2554) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ทัศ นคติ แ ละความพึง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ การสิ นเชื่ อ
กรุ ง ไทยธนวัฏ ในเขตอํา เภอเมื อ งขอนแก่ น มี ว ตั ถุ ป ระสงค์คื อ 1.เพื่อ ศึ ก ษาความพึง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การสินเชื่อกรุ งไทยธนวัฏในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น 2.เพือ่ เปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับ
ความพึง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ กรุ ง ไทยธนวัฏ ในเขตอํา เภอเมื อ งขอนแก่ น และ 3.เพื่อ
เปรี ยบเทียบทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การกับความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การสินเชื่อกรุ งไทยธนวัฏในเขตอําเภอ
เมื อ งขอนแก่ น โดยใช้ขอ้ มู ล ปฐมภูมิจากการสอบถาม มี แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อ
กรุ งไทยธนวัฏ ได้แก่ ความคิดเห็นต่อการ มีสินเชื่อจํานวนวงเงินเพือ่ ความคล่องตัวทางการเงิน
ภาพลักษณ์ของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ลักษณะความต้องการให้วงเงินสิ นเชื่อ การพิจารณาในการ
เพิ่ม วงเงินสิ นเชื่ อ และเหตุผลที่ตดั สิ นใจเลื อ กใช้สิน เชื่ อ มี ความสัม พันธ์กับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การสินเชื่อกรุ งไทยธนวัฏ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติดว้ ยระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชากรที่มีจาํ นวนจํากัด (Finite population) กล่าวคือ เป็ น
ประชากรที่สามารถนับหรื อแสดงเป็ นตัวเลขได้อย่างชัดเจน ซึ่งประชากรเป้าหมายในการวิจยั ครั้งนี้
คือ ชาวต่างชาติที่ใช้บริ การสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยของบริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี จํากัด
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ชาวต่างชาติที่ใช้บริ การสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยของบริ ษทั เอ็ม
บี เค การันตี จํากัด ในประเทศไทย จํานวน 400 คน
3.2 ขอบเขตของการวิจัย
4.2.1 ขอบเขตด้านประชากร: การศึกษาครั้งนี้ กลุ่ มประชากรเป้ าหมายคือ กลุ่ มผูใ้ ช้ผลิ ตภัณฑ์
สินเชื่อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย (ห้องชุด) ของบริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี จํากัด ของชาวต่างชาติที่อาศัย
อยูใ่ นประเทศไทย
4.2.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา: การศึกษาในครั้งนี้เป็ นการศึกษาในเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในผลิ ต ภัณ ฑ์สิ นเชื่ อ เพื่อ ที่ อ ยู่อ าศัย (ห้อ งชุ ด ) ของบริ ษ ัท เอ็ ม บี เค การั น ตี จํา กัด ของ
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
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4.2.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา: การศึกษาในครั้งนี้ ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
และทํา การวิเ คราะห์ข ้อ มู ล สรุ ป ผล และรายงาน โดยดํา เนิ น การวิจ ัย ศึ กษาตั้งแต่เดื อ น
มีนาคม – กรกฎาคม 2559
3.3 สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.3.1 สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ ใช้ใ นการอธิ บ ายคุ ณ ลัก ษณะของข้อ มู ล
ประกอบด้วย ตัวแปรเชิงคุณภาพ (ความถี่ (Frequency), จํานวนร้อยละ (Percentage)) และ
ตัวแปรเชิงปริ มาณ (ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation),
ค่าตํ่าสุด (Minimum), ค่าสูงสุด (Maximum))
4.3.2 สถิติอา้ งอิง (Inferential statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จึงจําเป็ นต้องทดสอบ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติของข้อมูลที่คาํ นวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีใ นการ
คํานวณทางสถิติที่เรี ยกว่า Analysis of Variance (ANOVA)
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะประชากร
พบว่า พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 368 คนคิดเป็ นร้อยละ 92 อันดับรองลงมาคือ เพศหญิง
จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8 มีสญ
ั ชาติจีน จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44 อันดับรองลงมาคือ
สัญชาติอเมริ กนั จํานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 32 มีช่วงอายุระหว่าง 21-30ปี จํานวน 128 คน คิด
เป็ นร้อยละ 32 อันดับรองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี จํานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 มีสถานภาพ
โสด 232 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 58 รองลงมาคือ สมรส 168 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 42 ทีรายได้ระหว่า ง
20,000 – 40,000 จํานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 34 รองลงมา 100,000 บาทขึ้นไป 120 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 30 มี อ าชี พ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว /อาชี พ อิ ส ระ จํา นวน 224 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 56 รองลงมาคื อ
พนักงานบริ ษทั เอกชน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44 มีระยะเวลาที่อยูใ่ นไทยน้อยกว่า 1 ปี จํานวน 176
คน คิดเป็ นร้อยละ 44 รองลงมาระยะเวลาที่อยูใ่ นไทย 1 – 5 ปี และมากกว่า 5 ปี จํานวน 112 คน และ
112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28 และคิดเป็ นร้อยละ 28 ตามลําดับ มีวตั ถุประสงค์ของการใช้สินเชื่อซื้อ
เพือ่ อยูอ่ าศัย จํานวน 229 คน คิดเป็ นร้อยละ 57 รองลงมาคือมีวตั ถุประสงค์ของการใช้สินเชื่อซื้อเพื่อ
การลงทุน จํานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 43
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
พบว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อรู ปแบบใดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมากที่สุด คือ ระยะเวลาในการผ่อน
ชําระยาว จํานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 อันดับรองลงมาคือจํานวนเงินผ่อนชําระในแต่ละงวด
มีความเหมาะสม จํานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36 อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสิ นเชื่อ สู งสุ ด
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คือ ค่าธรรมเนี ยมในการขอสิ นเชื่อตํ่า จํานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 48 อันดับรองลงมาคือค่าปรับ
ชําระหนี้ ล่าช้าตํ่า จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 ช่องทางใดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือมีช่องทางในการชําระหนี้หลายช่องทาง จํานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 48 อันดับรองลงมา
คือมีช่องทางในการติดต่อสอบถามที่สดวก รวดเร็ว จํานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 27 ด้านบุคลากร
ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจสูงสุด คือพนักงานมีความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้าได้ดี จํานวน
128 คน คิดเป็ น ร้อยละ 32 อันดับรองลงมาคือพนักงานมีความใส่ ในใจการบริ การลูกค้า จํานวน
104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 การส่ งเสริ มการตลาดรู ปแบบใดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ สู งสุ ดคือ
อินเตอร์เน็ต และสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร จํานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36 ทั้ง 2
รู ปแบบ อันดับรองลงมาคือป้ ายประกาศตามโครงการอาคารชุด จํานวน112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28
ลักษณะทางด้านกายภาพที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ สู งที่สุด คือสถานที่ต้ งั ของบริ ษทั อยูใ่ จกลาง
เมืองสดวกต่อ การเดินทาง จํานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 46 อันดับรองลงมาคือความน่าเชื่อถือ
ของบริ ษทั ฯ จํานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 กระบวนการบริ การรู ปแบบใดที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจ สู งสุ ดคือกระบวนการขออนุ มตั ิสินเชื่อมีความรวดเร็ ว จํานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36
อันดับรองลงมาคือเอกสารประกอบการยืน่ ขออนุมตั ิสินเชื่อไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน และมีจาํ นวนเอกสาร
น้อย และการเดินทางเพื่อมาติดต่อขออนุ มตั ิวงเงินสิ นเชื่อน้อยครั้ง จํานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ
32 ทั้ง 2 รู ปแบบ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆได้แก่ ทัศนคติ และความไว้วางใจ
ปั จจัยทางด้านทัศนคติส่วนบุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ สูงสึดคือขั้นตอนการ
อนุมตั ิสินเชื่อไม่ซบั ซ้อน จํานวน 168 คน คิดเป็ น ร้อยละ 42 อันดับรองลงมาคือบริ ษทั ฯ ใช้เอกสาร
ประกอบการพิจารณาน้อย จํานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 32 ด้านความไว้วางใจใดที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ สู งสุ ดคือผูใ้ ช้สินเชื่อมีความไว้วางใจในพนักงานที่ให้บริ การ จํานวน
144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36 อันดับรองลงมาคือผูใ้ ช้สินเชื่อมีความไว้วางใจในบริ ษทั จํานวน 136 คน
คิดเป็ นร้อยละ 34
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย
พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย (ห้องชุด) ของบริ ษทั เอ็ม บี เค
การันตี จํากัด ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเนื่องจากเอกสาร
ประกอบการยืน่ ขออนุ มตั ิสินเชื่อไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อนและมีจาํ นวนเอกสารน้อยที่ระดับ 4.58 คะแนน
และมี ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.49 รองลงมาคื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์สิ น เชื่ อ มี สั ด ส่ ว นวงเงิ น กู้ต่ อ มู ล ค่ า
หลักประกันสูงที่ระดับ 4.18 คะแนน และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3847
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5. สรุปผลการวิจัย
5.1 สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน

ค่านัยสํ าคัญ

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านลักษณะประชากร
เพศ
0.01
สัญชาติ
0.00
อายุ
0.00
สถานภาพ
0.00
รายได้
0.04
อาชีพ
0.13
ระยะเวลาที่อยูใ่ นประเทศไทย
0.00
วัตถุประสงค์ของการใช้สินเชื่อ
0.00
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P)
รู ปแบบผลิตภัณฑ์
0.73
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
0.00
สถานที่
0.00
พนักงาน
0.00
การส่งเสริ มการตลาด
0.34
ลักษณะทางด้านกายภาพ
0.00
กระบวนการบริ การ
0.00
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่นๆ
ทัศนคติส่วนบุคคล
0.07
ด้านความไว้วางใจ
0.00

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
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5.2 อภิปรายผล
การศึกษางานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย(ห้องชุด)
ของบริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี จํากัด ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
1) ปั จ จั ย ด้ านลั ก ษณะประชากรที่ แ ตกต่ างกั น จากการวิ จ ั ย พบว่ า ลั ก ษณะปั จจั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ : เพศ สัญชาติ อายุ สถานภาพ รายได้ ระยะเวลาที่อ ยู่ในประเทศไทย และ
วัตถุประสงค์ของการใช้สินเชื่อ ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
สินเชื่อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย(ห้องชุด) ของบริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี จํากัด ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ น
ประเทศไทย ซึ่ งมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ เพศ อายุ รายได้ และวัตถุประสงค์ ของการใช้
สิ นเชื่ อ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของสุ ภาพร สาระสิ ทธิ์ (2550) ทําการวิจยั เรื่ องความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อบริ การสิ นเชื่อเคหะของธนาคารออมสิ นภาคนครหลวง 3 ผลการวิจยั พบว่า เพศ
อายุ รายได้ของครอบครัวต่อเดื อน ภาระหนี้ สินของครอบครัวต่อเดื อน วัตถุ ประสงค์การใช้
บริ การสิ นเชื่ อ เคหะ มี ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการให้บริ การสิ นเชื่ อ เคหะ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สถานภาพ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของวัลลภ สุรทศ (2554) ได้
ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อกรุ งไทยธนวัฏในเขตอําเภอเมือง
ขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
หลัก และรายได้ต่อ เดื อ น มี ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่ อ กรุ งไทย
ธนวัฏอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติดว้ ยระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
2) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P) ที่แตกต่ างกัน จากการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด : อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนี ยม, สถานที่, พนักงาน , ลักษณะทางการตลาด และ
กระบวนการที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย(ห้อง
ชุด) ของบริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี จํากัด ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย ดังนี้ อัตรา
ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม สถานที่ ลักษณะทางการตลาด สอดคล้องกับผลการวิจยั ของวัลลภ สุ
รทศ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อกรุ งไทยธนวัฏใน
เขตอําเภอเมืองขอนแก่น จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อกรุ งไทยธนวัฏ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่
และด้านการส่งเสริ มการตลาดอยูใ่ นระดับมาก พนักงาน กระบวนการ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของปรเมษฐ์ ยอดเครื อวัลย์ (2558) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การด้านสิ นเชื่อของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สาขาภาษี เ จริ ญ กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ สํา รวจลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้บริ การ และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การด้านสิ นเชื่อของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สาขาภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบ
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สมมติฐานใช้สถิติไคสแควร์ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีระดับความพึงพอใจในการบริ การ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านบุคคลากร รองลงมา
ได้แก่ ด้านกระบวนการ และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านสถานที่
3) ปั จจัย อื่ นๆ ที่แตกต่ างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยอื่ นๆ ด้านความไว้วางใจที่แตกต่างกัน มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย(ห้องชุด) ของบริ ษทั เอ็ม บี เค กา
รันตี จํากัด ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย ความไว้ วางใจ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของศราวนี แดงไสว (2555) เพื่อ ศึกษาและเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของลู กค้า ที่มีต่ อ การ
บริ การของธนาคารออมสิ น โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรื อตามสะดวกมาศึกษาจานวน
384 คน ผลการศึกษาปั จจัยอื่ นๆ พบว่าความไว้วางใจของลู กค้ามี ความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจยั
1) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี จํากัด ควรมีการบริ การที่ประทับใจและจูงใจเพศหญิงมา
เข้า ใช้บ ริ ก ารมากกว่ า นี้ เพราะเพศหญิ ง มี ค ะแนนความพึ ง พอใจสู ง กว่ า เพศชาย ควรให้
ความสําคัญกับอายุ 31 – 40 ปี เนื่ องจากมีความพึงพอใจน้อยที่สุด โดยควรนําปั ญหาที่ได้มา
แก้ไขเพือ่ ให้ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจสูงขึ้นมากขึ้น ควรให้ความสําคัญผูบ้ ริ โภคที่มีสถานะโสด
เนื่ องจากมีความพึงพอใจสู งที่สุด ควรให้ความสําคัญผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ 100,000 บาทขึ้นไป
เนื่องจากมีความพึงพอใจตํ่าที่สุด
2) ผูบ้ ริ หารบริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี จํากัด ควรให้ความสําคัญกับค่าธรรมเนี ยมในการขอสินเชื่อตํ่า
อาจมีการ ลดอัตราค่ะรรมเนียมในการขอสินเชื่อ เพือ่ ดึงดูดให้กบั ผูบ้ ริ โภคหันมาใช้บริ การ และ
มีความพึงพอใจสู งขึ้น ควรให้ความสําคัญกับการเพิม่ สาขาเพือ่ การติดต่อกับบริ ษทั เพิม่ มากขึ้น
อาจมีการ ติดต่อกับธนาคารที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่ม ช่องทางและเพิ่มพื้นที่ในการเข้าถึ ง
กลุ่มลูกค้าได้ ควรให้ความสําคัญกับพนักงานมีความสามารถในการสื่ อสารกับลูกค้าได้ดี ที่จะ
ส่ งผลให้ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคสู งขึ้น ควรให้ความสําคัญกับการมีข้นั ตอนการขอสินเชื่อ
และข้อมูลประวัติ การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้ศึกษาในอินเตอร์เน็ทเบื้องต้นเพือ่ ที่จะส่งผลให้
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคสู งขึ้น ควรให้ความสําคัญกับเอกสารประกอบการยื่นขออนุ มตั ิ
สิ นเชื่อไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน และมีจาํ นวนเอกสารน้อย เพื่อส่ งผลให้ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
สูงขึ้น
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3) ผูบ้ ริ หารบริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี จํากัด ควรให้ความสําคัญกับผูใ้ ช้สินเชื่อให้มีความไว้วางใจใน
บริ ษทั โดยสร้างภาพลักษณ์บริ ษทั ให้มีความน่าเชื่อถือ เพือ่ ส่งผลให้ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
สูงขึ้น
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1 ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจของชาวต่างชาติผูม้ าใช้บริ การสิ นเชื่อของบริ ษทั
เอ็ม บี เค การันตี จํากัด เพิ่ม เช่น สัญชาติ รายได้ และระยะเวลาที่อยูใ่ นประเทศไทย เพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจสูงสุด
2 ในการวิ จ ัย ครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาเรื่ อ งส่ ว นประสมทางการตลาดเช่ น อัต ราดอกเบี้ ยและ
ค่าธรรมเนียม ช่องทางการใช้บริ การ และกระบวนการบริ การ เพือ่ หาแนวทางในการให้บริ การที่
ตอบสนองต่อความพึงพอใจเพิม่ ขึ้น และทําให้ชาวต่างชาติผมู ้ าใช้บริ การสิ นเชื่อของบริ ษทั เอ็ม
บี เค การันตี จํากัดมีความพึงพอใจสูงสุด
3 ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจของชาวต่างชาติผูม้ าใช้บ ริ การ
สินเชื่อของบริ ษทั เอ็ม บี เค การันตี จํากัด เพือ่ ให้ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสูงสุดสูงสุด
เอกสารอ้ างอิง
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ปัจจัยความพึงพอใจของปัจจัยของการระบบปฏิบัติการ Android
ในเขตกรุงเทพมหานคร
The satisfaction of the operating system Android In Bangkok.
พัชรี ศรี ชยั ตัน1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการความพึงพอใจของปั จจัย
ของการระบบปฏิบตั ิการ Android ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ทําการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความ
น่าจะเป็ น โดยเลือกวิธีแบบสะดวก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผูท้ ี่เคยใช้และไม่เคยใช้ระบบปฏิบตั ิการ
Android ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมือ ในการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล(สถิติพรรณนา)คือ ความถี่ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมติฐาน (สถิติอา้ งอิง) คือ โดยใช้
สถิติ One Way ANOVA ในการคํานวณหา t-test และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี อ ายุช่วง 26-35 ปี
สถานภาพโสด มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานเอกชน
และมี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 15,001-25,000 บาท ผูอ้ ุ ป โภคส่ ว นใหญ่ เ ป็ นบุ คคลธรรมดาและใช้
ระบบปฏิบตั ิการบน SMART PHONE มากกว่า 4 ชั่วโมง อี กทั้งการศึกษายังพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้
ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญของการ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ อื่นง่าย ในด้านราคา จะให้ความสําคัญในเรื่ องของการดาวน์โหลดฟรี ไม่
เสียค่าธรรมเนี ยม ในด้านสถานที่ จะให้ความสําคัญในเรื่ องการรองรับสาขาที่หลากหลาย ในด้าน
การส่ ง เสริ ม การตลาด จะให้ค วามสํา คัญ เรื่ อ งลด 50 % ในด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม ส่ ว นใหญ่ จ ะให้
ความสําคัญเรื่ องความปลอดภัย ในด้านพนักงาน ส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญเรื่ องพนักงานเอาใจ
ใส่ดี ในด้านขั้นตอนกระบวนการ ส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญเรื่ องมีบริ การติดตั้งให้ ปั จจัยความ
พึงพอใจของปั จจัยของการระบบปฏิบตั ิการ Android ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีระดับนัยสําคัญ
ได้แ ก่ เพศ อาชี พ อายุ รายได้ สถานะ จํา นวนชั่ว โมงการใช้ง าน และปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริ มการตลาด สิ่งแวดล้อม พนักงาน ขั้นตอน
และกระบวนการ
1
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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.ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กรุ งเทพมหานครในปั จจุบนั ได้มีการใช้เทคโนโลยีกนั มากขึ้นและโทรศัพท์มือถือ,โน๊ตบุ๊ค,
แท็บเล็ต,แล็ปท็อป เป็ นสิ่ งสําคัญไปแล้วในชีวิตประจําวัน การติดต่อสื่ อสารในปั จจุบนั ได้มีการ
พัฒนาที่กา้ วหน้าเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะการสื่ อสารแบบไร้สาย ที่ได้มีการพัฒนาความเร็ วในการ
รั บ ส่ ง ข้อ มู ลที่สู ง ขึ้น จากเดิ ม ที่ มีการส่ ง ได้เ พีย งข้อ ความสั้น(SMS :Short Message Service) และ
MMS(Multimedia Messaging Service) ปั จจุบนั สามารถทําการโทรศัพท์แบบเห็นหน้าคู่สนทนากัน
ได้ (Video Call) แต่ตอ้ งผ่านทางระบบของวายฟาย Wi-Fi (wireless fidelity) หรื อ ระบบ 3G (Third
Generation of Mobile Telephone) โดยผ่านแอพพลิเคชัน่
สําหรับอุปกรณ์มือถือ และอุปกรณ์พกพา ส่วนมากในตลาดจะรองรับระบบการรับส่งข้อมูล
ความเร็ วสู งเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และได้รับความนิ ยมจากผูใ้ ช้งานเป็ นจํานวนมาก โดยอุปกรณ์ส่วน
ใหญ่ที่มีอยูใ่ นท้องตลาด จะมีระบบปฏิบตั ิการเป็ นของตัวเอง ที่ไม่เหมือนกับระบบปฏิบตั ิการที่อยู่
บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC :Personal Computer) ส่งผลให้แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม เพือ่
นําไปใช้งานบนอุปกรณ์เหล่านั้นยุง่ ยาก และหลากหลายขึ้นระบบปฏิบตั ิการบนอุปกรณ์ดงั กล่าว มี
อยู่ห ลายตัว กัน เช่ น Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, Symbian, webOS, MeeGo และ
QNX เป็ นต้น
โดยลักษณะของระบบปฏิบตั ิการข้างต้น ส่ วนมากจะเป็ นประเภทไม่ เปิ ดเผยซอร์ ฟแวร์
ต้น ฉบับ (Closed Source) ซึ่ ง หมายความว่า ระบบปฏิ บ ัติ ก ารดัง กล่ า ว ไม่ ส ามารถนํา มาศึ ก ษา
ดัดแปลงการทํางานของระบบปฏิ บตั ิการเพื่อ นําไปใช้งานตามที่ตอ้ งการได้ ทําให้เกิ ดความไม่
สะดวกในการพัฒนา และการพัฒนาจะถูกกําหนดทิศทางโดยบริ ษทั เจ้าของลิขสิทธิ์
1.2วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของลัก ษณะประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึง พอใจของ
ระบบปฏิบตั ิการ Android ในเขตกรุ งเทพมาหานคร
2.เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งส่ ว นประสมของการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ระบบปฏิบตั ิการ Android
3.เพือ่ ศึกษาความแตกต่างปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่อความพึงพอใจระบบปฏิบตั ิการ Android
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1.3.กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะ
ประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.การศึกษา
4.อาชีพ
5.รายได้
6.ประเภทธุรกิจ
7.สถานภาพ
8.ความถี่ในการใช้
โทรศัพท์มือถือ

การตัดสินใจเลือกใช้ ระบบ
Android เพื่อการสือ่ สารขนาด
กลางและขนาดย่อยในเขต
กรุงเทพมหานคร

ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
1.ผลิตภัณฑ์
2.ราคา
3.สถานที่การจัดจําหน่าย
4.การส่งสริ มการตลาด
5.บุคลากร
6.สิง่ แวดล้ อมทางกายภา
7.กระบวนการ

ปั จจัยอื่น ๆ
- ความภักดีตอ
่ ตราสินค้ า
- ความไว้ วางใจ
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1.4 สมมติฐานในการศึกษา
1.ลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษาอาชีพ รายได้ ประเภทธุรกิจ
สถานภาพ ความถี่ ในการใช้โทรศัพท์มือ ถื อ ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจของระบบปฏิบตั ิการ
Android ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่การจัดจําหน่ าย
การส่งเสริ มการตลาดบุคลากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และกระบวนการ ให้บริ การที่แตกต่างกัน
มีผลต่อความพึงพอใจของระบบปฏิบตั ิการ Android. ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.ปั จจัยอื่นๆความจงรักภักดีต่อสินค้าและความไว้วางใจ ที่มีความแตกต่างกันมีผลต่อความ
พึงพอใจของระบบปฏิบตั ิการ Android ในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1.เพื่ อ นํ า ผลของข้อ มู ล ด้ า นความพึ ง พอใจของระบบปฏิ บ ัติ ก าร Android ในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ไ ด้จากการศึกษาไปประยุก ต์ใ ช้ใ ห้เกิ ดประโยชน์ ในการกําหนดกลยุท ธ์ท าง
การตลาด เพือ่ สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
2.เพื่อ นําผลที่ไ ด้จากการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ ง ให้บริ การแก่ ผูใ้ ช้
Smart phone ระบบปฏิบตั ิการ Android ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพือ่ ตอบสนองความต้องการและ
ความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การมากที่สุด
3.เพื่อ ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสามารถนํา ผลจากการวิเคราะห์ไ ปปรั บ ใช้ในการสร้ างความ
ได้เปรี ยบกับคู่แข่ง
2.ทบวนวรรณกรรม
2.1. แนวคิดด้ านทฤษฏีด้านประชากรศาสตร์
1.ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ ( 2550,หน้ า 57-58) ได้ก ล่ า วว่ า การแบ่ ง ส่ ว นตลาดตามลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation) เป็ นการแบ่ ง ส่ วนตลาดโดยใช้ ห ลั ก ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ข้อ มู ลด้านประชากรศาสตร์ จะสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการกําหนด
ตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ประกอบด้วย
อายุ (Age) ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่
มีอายุแตกต่าง อีกทั้งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย ตัวอย่างเช่น วัยรุ่ น
มักจะสนใจสิ นค้าตามสมัยนิยมหรื อแฟชัน่ ส่ วนผูส้ ู งอายุมกั จะสนใจสิ นค้าเกี่ยวกับสุ ขภาพ เป็ นต้น
แต่อย่างไรก็ตามตัวแปรชนิดนี้อาจจะเป็ นตัวแปรลวงได้ ตัวอย่างเช่น สินค้าที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็ นคน
วัยหนุ่ ม สาว แต่กลับมี ผูส้ ู งอายุมาซื้ อแทน ทั้งนี้ มี สาเหตุมาจากจิตวิทยาภายในของคนเราที่คิดว่า
ตัวเองยังเป็ นหนุ่มสาวอยู่ เป็ นต้น
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เพศ (Sex) ผู ้ห ญิ ง กั บ ผู ้ช ายมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ท ัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมที่ แ ตกต่ า งกั น
ตัวอย่างเช่น ผูห้ ญิงมักจะมีความอ่อนโยนกว่าผูช้ าย ส่ วนผูช้ ายมักจะมีความเป็ นผูน้ าํ สู งกว่าผูห้ ญิง
เป็ นต้น นักการตลาด จึงได้นําลักษณะความแตกต่างทางเพศมาประยุกต์ใ ช้กับ ผลิ ตภัณ ฑ์บ าง
ประเภท ในอดีตผูห้ ญิงจะเป็ นกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ประเภทครี มบํารุ งผิว นํ้าหอม ครี มเปลี่ยน
สีผม ยาระงับกลิ่นกาย แต่ในปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ สินค้าเหล่านี้เจริ ญเติบโตสูงมากในกลุ่มตลาดผูช้ าย
ซึ่งเป็ นสินค้าที่สามารถใช้ได้ท้งั สองเพศ (Unisex)
การศึกษา (Education) ผูท้ ี่มี การศึกษาสู งมี แนวโน้ม ที่จะบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ที่มี คุณภาพที่
ดีกว่า และมีราคาที่สูงกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่า
อาชีพ (Occupation) บุคคลในแต่ละสาขาอาชีพจะมีความจําเป็ นและความต้องการในสินค้า
และบริ การที่ต่างกัน เช่ น นักธุ รกิ จ ต้อ งการรถยนต์ที่ดูดีมีระดับ เช่ น เบนซ์ (Benz) ผูใ้ ช้แรงงาน
ต้องการสินค้าอุปโภคบริ โภค ที่จาํ เป็ นในชีวติ ประจําวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน และอาหาร เป็ นต้น นักการ
ตลาดจะต้องศึกษาว่าสินค้าและบริ การของบริ ษทั เป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพือ่ จะได้
จัดเตรี ยมสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
รายได้ (Income) โดยทัว่ ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูง แต่อย่างไรก็ตามผู ้
ที่มีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต่าํ จะเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่า สิ นค้าและบริ การที่นิยมใช้การ
แบ่งส่วนตลาดตามรายได้ ได้แก่ บ้าน รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า เครื่ องสําอาง และการท่องเที่ยว
เป็ นต้น แม้ว่ารายได้จะเป็ นตัวแปรที่ใช้บ่อยมากแต่นักการตลาดส่ วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวม
กับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ตวั อื่นๆ เพื่อให้การกําหนดตลาดเป้าหมายชัดเจนยิง่ ขึ้น เช่น กลุ่มผู ้
บริ หารธุรกิจที่มงั่ คัง่ รุ่ นเยาว์ (Yuppies) เป็ นการใช้เกณฑ์รายได้ร่วมกับเกณฑ์อายุ เป็ นต้น
2.2. แนวคิวด้ านทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด
1. นพรัตน์ กูมิวุฒิสาร(2550, หน้า 2 ) ได้กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ นค้าอุปโภค
บริ โภค สิ นค้าอุตสาหกรรม และสิ นค้าบริ การ ในการออกแบบ รู ปร่ าง สี สัน และหี บห่ อ การใช้ชื่อ
ยีห่ ้อการบริ การ และสัญลักษณ์ เป็ นต้น การส่ งเสริ มการตลาด ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Decision
Making Theory) (Schiffman & Kanuk, 1994, pp. 560-580)ได้กล่ าวถึ ง ตัวแบบการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภค (Model of Consumer Decision Making) ตัวแบบนี้จะรวมความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้ อ
และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคซึ่งมีส่วนสําคัญ 3 ส่วน คือ
1. การนํา เข้า ข้อ มู ล (Input) เป็ นอิ ท ธิ พ ลจากภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ ค่ า นิ ย ม ทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีศกั ยภาพ ซึ่งแยกเป็ น
1.1 กิจกรรมทางการตลาดที่พยายามเข้าถึงกําหนดและจูงใจผูบ้ ริ โภคให้ซ้ือหรื อ
ใช้
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น ใช้หีบห่อ ขนาด การรับประกันและนโยบายด้านราคา เป็ นต้น
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1.2 ปั จจัยนําเข้าด้านสังคมวัฒนธรรม เป็ นปั จจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น ความคิดเห็น
ของเพือ่ น บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม ซึ่งเป็ นอิทธิพลภายในของบุคคล ที่มี
ผลต่อการประเมินผลและการยอมรับหรื อปฏิเสธผลิตภัณฑ์
2. กระบวนการ (Process)
เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการนี้ เราจะพิจารณาถึงอิทธิพลของปั จจัยทาง จิตวิทยาซึ่ งจะเป็ น
อิทธิพลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ หรื อทัศนคติ) ที่มีผลต่อกระบวนการ การตัดสินใจ
ของผูบ้ ริ โภค รวมถึงปั จจัยอีก 2 ประการ คือ
การรับรู ้ถึงความเสี่ยง (Perceived Risk) คือ ความไม่แน่นอนที่ผบู ้ ริ โภคเผชิญ เขาไม่สามารถ
คาดเดาผลลัพ ธ์ที่เ กิ ด จากการตัด สิ นใจซื้ อ ดัง นั้น ผูบ้ ริ โ ภคมัก ซื้ อ สิ นค้าหรื อ บริ การในที่เ ดิ ม ๆ
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าผูบ้ ริ โภคไม่มีขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ เขาจะเชื่อถือในชื่อเสี ยง
ของร้านค้านั้น ๆ ถ้าเกิดความสงสัยผูบ้ ริ โภคจะซื้อของแพงไว้ก่อน เพือ่ ลดความเสี่ยงเพราะเขาคิดว่า
ของแพงต้องเป็ นของดี
2.3แนวคิดทฤษฏีด้านปัจจัยอื่นๆ ความจงรักภักดี ความไว้ วางใจ
1.ความจงรักภักดีต่อสิ นค้าTorres-Moraga, Vasquez-Parrata and Zamora-Gonzalez (2008)
ได้ศึกษาเรื่ อง “Customer satisfaction and loyalty: start with the product, culminate with the brand”
โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ เพือ่ ศึกษาถึงรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้า
และความภักดีต่อตราสิ นค้า โดยผูว้ ิจยั ให้ความสําคัญต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่ งได้กล่าวไว้ว่าผลิตภัณฑ์เป็ น
จุดเริ่ มต้นของกระบวนการที่จะพัฒนาไปเป็ นความภักดีต่อตราสินค้า ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ความพึง
พอใจจะมี ความสัมพันธ์กับความภักดี ต่อ ตราสิ นค้าอย่า งมี นัย สําคัญ เมื่ อ ผูบ้ ริ โ ภคเคยทดลองใช้
ผลิ ตภัณฑ์น้ ันๆ ซึ่ งจะก่ อ ให้เกิ ดกระบวนการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรื ออุปกรณ์เครื่ องใช้อิเลคทรอนิคส์ ยิง่ ใช้เทคโนโลยีสูงยิง่ ทําให้คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญ ดังนั้นถ้าผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดีก็จะทําให้ผูบ้ ริ โภคมีความเชื่อมัน่
และกับ มาซื้ อ ซํ้าอี ก ในอนาคต อี ก ทั้ง ยัง สร้ า งความได้เ ปรี ย บเชิ ง การแข่ ง ขัน แก่ อ งค์ก รซึ่ ง มี
ความสําคัญอย่างมากในปั จจุบนั
2. ความไว้วางใจต่อสินค้า ณัฐอร เลิศวรรณพงษ์(2551,หน้า 4-5 ) กล่าวไว้วา่ แนวคิดและ
ทฤษฏีเกี่ยวกับความไว้วางใจ มีตวั แปรที่ส่งผลกระทบต่อความสนใจหลักของกลุ่มด้านวิชาการ
และการศึกษา ทั้งนี้ เนื่ องมาจากข้อเท็จจริ ง ที่ว่าความไว้วางใจถูกมองว่าเป็ นตัวแปรในการวางกล
ยุทธ์ นอกจากนี้ยงั มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ในช่องทางการขายและการให้บริ การ ความรู ้สึกพึง
พอใจ โดยมีการศึกษาในแง่ผลที่ได้รบั หรื อการวางแผนการลงทุนกันอย่างกว้างขวาง
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3.ระเบียบวิธีการวิจัย
3.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชากรที่มีจาํ นวนนับไม่ ไ ด้ (Infinite population)
กล่ าวคือ เป็ นประชากรที่ไ ม่ สามารถนับหรื อ แสดงเป็ นตัวเลขได้อ ย่างชัด เจน ซึ่ งประชากรเป็ น
เป้าหมายในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ความพึงพอใจของระบบปฏิบตั ิการ Androidในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่ มผูใ้ ช้ที่มีความพึงพอใจของระบบปฏิบตั ิการ
Androidในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน
3.2 ขอบเขตของการวิจัย
1) ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ กลุ่ ม คนที่ อ าศัย อยู่ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีความพึงพอใจของระบบปฏิบตั ิการAndroidในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน
ทั้งสิ้น 400 คน
2) ขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ และ
ปั จจัยส่วนประสมทาการตลาด 7Ps
3) ระยะเวลาการศึกษาครั้งนี้ต้งั แต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2559 ถึง 17 กรกฎาคม 2559
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ผวู ้ จิ ยั เลือกใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม เพือ่ เป็ นเครื่ องมือในการวัดความพึงพอใจของ
ระบบปฏิ บ ัติ ก ารAndroidในเขตกรุ ง เทพมหานคร และนํา ผลมาวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของ
ระบบปฏิบตั ิการ Androidในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.4 สถิติการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) สถิ ติ เ ชิ ง บรรยายหรื อ สถิ ติ พ รรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ ใช้ใ นการอธิ บ าย
คุ ณลักษณะของข้อ มูล ประกอบด้วย ตัวแปรเชิ งคุ ณภาพ คือ ความถี่ (Frequency) จํานวนร้อ ยละ
(Percentage) และตัว แปรเชิ ง ปริ มาณ คื อ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ค่าตํ่าสุด (Maximum) ค่าสูงสุด (Minimum)
2) สถิติเชิงอนุมานหรื อสถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) เพือ่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
จึงจําเป็ นต้องทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของข้อมูลที่คาํ นวณได้จากการกลุ่มตัวอย่าง โดยที่
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ีในการคํานวณทางสถิติที่เรี ยกว่า Analysis of Variance (ANOVA)
4.ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลวิเคราะห์ดงั นี้
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ส่วนที่1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 56 อยูใ่ นช่วงระหว่าง
อายุ 26-35 ปี จํานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 44 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 209 คน คิด
เป็ นร้อยละ 52 อาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 45 รายได้ 15,001-25,000 บาท
จํานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 36 ประเภทธุรกิจคือบุคคลธรรมดา จํานวน 204 คิดเป็ นร้อยละ 51
สถานะโสด จํานวน 262 คน คิดเป็ นร้อยละ 66 การใช้ Smart phone ต่อวัน 2-4 ชัว่ โมง จํานวน 129
คิดเป็ นร้อยละ 32
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนประสมทางการตลาด 7Ps พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลวิจยั พบว่า การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ได้สะดวก รวดเร็ ว ง่ายต่อการ
โหลด จํานวน 229 คน คิดเป็ นร้อยละ 57
ด้านราคา ผลวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่การดาวน์โหลดฟรี จํานวน 250 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 63
ด้านสถานที่ ผลวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่มีหลากหลายสาขา จํานวน 186 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47
ด้านส่ งเสริ มการตลาด ผลวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ส่วนลด 50 % จํานวน 184 คน
คิดเป็ นร้อยละ 46
ด้านสิ่งแวดล้อม ผลวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่ความปลอดภัย จํานวน 166 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 42
ด้านพนักงาน ผลวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ดูแล เอาใจใส่ ดี จํานวน 142 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 3
ด้านขั้นตอนและกระบวนการ ผลวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีบริ การติดตั้งขั้นตอน
จํานวน 242 คน คิดเป็ นร้อยละ 61
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยอื่นๆ ความจงรักภักดีและความไว้วางใจ
ด้านความจงรักภักดี ผลวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่การดาวน์โหลดสะดวก รวดเร็ว ง่าย
จํานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 37
ด้านความไว้วางใจ ผลวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ไม่มีไวรัส จํานวน 223 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 56
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจ
ด้านแอพพลิเคชัน่ รู ปแบบสวยงาม ผลวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก
จํานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 42
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ด้า นการดาวน์ โ หลดเพลงฟรี ผลวิจ ัย พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ มี ความพึงพอใจมาก
จํานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 50
ด้านศูนย์บริ การ Smart Phone มีสาขาจํานวนมาก ผลวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจมาก จํานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 39
ด้า นพนัก งานดู แลเอาใจใส่ ดี ผลวิจ ัย พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึง พอใจมาก
จํานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 39
ด้านมีประโยชน์ต่อการใช้งาน ผลวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่มีความพึงพอใจปานกลาง
จํานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 36
5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่านัยสําคัญ
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

สอดคล้องกับสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
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5.2 อภิปรายผล
การศึกษางานวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของระบบปฏิบตั ิการAndroidในเขตกรุ งเทพมหานคร
ได้นาํ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1.ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกัน จากการวิ จ ัย พบว่ า ลัก ษณะปั จ จัย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ : เพศ อาชีพ และการศึกษา ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ระบบปฏิบตั ิการ Androidในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้ เพศ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ.ขวัญวิทย์ ตาน้อย (2554) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารู ปแบบพฤติกกรม
การใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์และเพือ่ ศึกษาแรงจูงใจที่มีต่อการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ของนั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุ รี โดยการวิ จ ัย นี้ ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาเป็ นนักศึกษาปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา
เพือ่ อธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาร สถิติที่
ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 19 -22
ปี อยูช่ ้ นั ปี การศึกษาที่ 4 หรื อมากกว่า มีรายได้ต่อเดือน (จากผูป้ กครอง) เท่ากับ 8,001-10,000 บาท
พักอาศัยที่หอพัก ในด้านจุดประสงค์การเข้าใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์พบว่า ด้านเพื่อ รับรู ้
ข่าวสาร ความรู ้ ด้านเพื่อความพอใจ เพื่อประสบการณ์ทางอารมณ์ เพื่อความเชื่อถือ ความมัน่ ใจ
ความมัน่ คง และสถานภาพ และเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์มี จุดประสงค์การเข้าใช้งานเครื อ ข่ าย
ออนไลน์ อยูใ่ นระดับปานกลาง พฤติกรรมในการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์พบว่า ส่ วนใหญ่
สมาชิก Facebook ใช้บริ การ 7 วันต่อสัปดาห์ กิจกรรมที่ทาํ ใช้อพั เดพสถานะ/ข้อมูลส่วนตัว/รู ปภาพ
และใช้คอมพิวเตอร์ต้งั โต๊ะในการใช้บริ การ
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่า ลักษณะปั จจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด : ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ ขั้นตอนและกระบวนการ ที่แตกต่างกันเท่านั้น
ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของระบบปฏิบตั ิการAndroidในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีงานวิจยั ที่
สอดคล้องกันดังนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิรากานต์ คงคาประเสริ ฐ (2550) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี จากการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ที่มีอายุ 19 ปี และกําลัง
ศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 3 มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 3,001-4,000 บาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นรายได้ที่มาจาก
บิดาและมารดาเป็ นผูซ้ ้ือโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กบั กลุ่มตัวอย่าง และยีห่ อ้ ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในปั จจุบนั
คือ NOKIA เหตุผลในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพือ่ ต้องการใช้ติดต่อสื่อสารกับเพือ่ นและส่ วนใหญ่
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ราคาโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่กลุ่มตัวอย่างใช้อยูท่ ี่ประมาณ 5,00-10,000 บาท ผูท้ ี่มีอิทธิพลในการเลือก
ซื้อโทรศัพท์คือกลุ่มตัวอย่างและใน 1 ปี จะไม่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเลย
3. ปั จจัยด้านปั จจัยอื่นเช่น ความจงรักภักดีและความไว้วางใจ ที่แตกต่างกัน จากการวิจยั
พบว่า ลักษณะปั จจัยด้านปั จจัยอื่นเช่น ความจงรักภักดีและความไว้วางใจ ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของระบบปฏิบตั ิการ Androidในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีงานวิจยั ที่
สอดคล้องกันดังนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของบุญเรื อง ศรี เหรัญ (2558) ศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์-โฟนในเขตกรุ งเทพมหานคร ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่ใช้สมาร์
โฟนระบบปฏิบตั ิการ iOS และระบบปฏิบตั ิการ Android ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ด้าน
การซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์และการบริ การที่เกี่ยวเนื่อง ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของการตัดสินใจ
ซื้อสมาร์โฟน โดยรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.05,ค่าเบี่ยงเบนมารตราฐาน = 0.60) โดยผูบ้ ริ โภค
ตัดสินใจซื้อสมาร์โฟนระบบปฏิบตั ิการ iOS อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.05,ค่าเบี่ยงเบนมารตรา
ฐาน = 0.60) ) และระบบปฏิบตั ิการ Android อยูใ่ นระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย = 4.21,ค่าเบี่ยงเบนมาร
ตราฐาน = 0.52) ตามลําดับ
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากการวิจัย
1.ด้ า นประชากรศาสตร์ ผู ้บ ริ ห ารเจ้า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารAndroidควรให้
ความสําคัญกับการบริ การที่ทาํ ให้ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจมากขึ้น และควรมีการจูงใจเพศชาย
และเพศหญิงให้เข้ามาศึกษามากกว่านี้ ควรให้ความสําคัญต่อผูใ้ ช้บริ การที่มีช่วงอายุ26-35 ปี และ
อายุ 41 ปี ขึ้นไป เพราะมีช่วงคะแนนการความพึงพอใจมากที่สุด เป็ นอันดับ 1 และ2 โดยผูบ้ ริ หาร
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับทั้งสองกลุ่มนี้ เพื่อดึงดูดให้เลือกใช้บริ การ เช่น
กิจกรรมประชาสัมพันธ์พิเศษสําหรับผูใ้ ช้บริ การ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามห้างชั้นนําต่างๆ
เพือ่ ดึงดูดให้ผใู ้ ช้บริ การสนใจระบบปฏิบตั ิการ Androidในเขตกรุ งเทพมหานครจํานวนมาก
2.ด้านส่ วนประสมทางการตลาด ผูบ้ ริ หารเจ้าของลิขสิ ทธิ์ระบบปฏิบตั ิการ Androidควรให้
ความสําคัญกับการบริ การที่ทาํ ให้ผูใ้ ช้บริ การมี ความพึงพอใจมากขึ้น และควรมี การร่ วมมือกับ
เครื อข่ายSmart phone ให้มีการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและการดาวน์โหลดที่สะดวก
รวดเร็วมากกว่านี้ ด้านราคาทางผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ โดย
ไม่มีค่าธรรมเนียม ฉะนั้นควรมีแอพพลิเคชัน่ ที่หลากหลายมากกว่านี้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ด้าน
สถานที่ผูใ้ ช้บริ การมี ความสนใจเรื่ อ งสาขามากที่สุด ฉะนั้นควรจะขยายสาขามากกว่านี้ ด้าน
สิ่ งแวดล้อมให้แน่ นระบบความปลอดภัยในการจัดการโปรแกรมให้ดียง่ิ ขึ้น ส่ งพนักงานรับการ
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ฝึ กอบรมและลดขั้นตอนการดาวน์โหลดให้นอ้ ยลง เพือ่ ดึงดูดให้ผใู ้ ช้บริ การสนใจระบบปฏิบตั ิการ
Androidในเขตกรุ งเทพมหานครจํานวนมาก
3.ด้านปั จจัยส่ วนอื่ นๆเช่ นความจงรัก ภักดี และความไว้วางใจ ผูบ้ ริ หารเจ้าของลิ ข สิ ท ธิ์
ระบบปฏิบตั ิการ Androidควรให้ความสําคัญกับการบริ การที่ทาํ ให้ผใู ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจมาก
ขึ้น ด้านที่ผใู ้ ช้บริ การประทับใจมากที่สุดคือการดาวน์โหลดสะดวกง่าย รวดเร็วจึงกลับมาใช้บริ การ
อี ก ควรปรับปรุ งด้านนี้ ให้ดีย่งิ ขึ้น โดยการลดขั้นการดาวน์โหลด เช่ นการสมัคร E-MAIL ก่ อ น
ติดตั้งหรื อ ก่ อนดาวน์โหลดโปรแกรม เพื่อ ลดขั้นตอนในการดาวน์โหลดให้รวดเร็ วยิ่งขึ้น ส่ วน
ความไว้วางใจ สิ่ งที่ผูใ้ ช้บริ การไว้วางใจมากที่สุดคือการจัดการโปรแกรมที่เป็ นมืออาชีพทางด้าน
ระบบอยู่แล้ว อาทิเช่ นไม่ มีไ วรัส ฉะนั้นควรปรับปรุ งด้านนี้ ให้เสถี ยรมากยิ่งขึ้น เพื่อ ดึ งดู ดให้
ผูใ้ ช้บริ การสนใจระบบปฏิบตั ิการ Androidในเขตกรุ งเทพมหานครจํานวนมาก
5.3.2ข้ อเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งต่ อไป
1.ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การระบบปฏิบตั ิการ Android
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ อ งจากในเขตกรุ งเทพมหานครมีจาํ นวนผูใ้ ช้บริ การระบบปฏิบตั ิการ
Android เป็ นจํานวนมาก
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่ องพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การระบบปฏิบตั ิการ Android
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นแนวทางของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ระบบปฏิบตั ิการ Android ในการ
กําหนดกลยุทธการรองรับผูใ้ ช้บริ การ เพือ่ ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจ
3.ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาปั จจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันที่มีผลต่อการ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การระบบปฏิบตั ิการAndroidในเขตกรุ งเทพมหานครเข้ามาใช้บริ การต่อ
ของผูใ้ ช้บริ การระบบปฏิบตั ิการAndroid ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อ เป็ นแนวทางของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบตั ิการ Android ในการปรับปรุ งคุณภาพ เพือ่ ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจ
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ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการร้ านจิตราวรรณสปา
ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ
Factors affecting the satisfaction of our customers shop Jitrawan Spa
inMuang district, Samutprakarn.
ยาใจ มุกดาสนิท1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การร้านจิตราวรรณสปาและเพื่อศึกษาระดับความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆด้านภาพลักษณ์ตลอดจนในด้านความภักดีที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การสปาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผูว้ ิจยั
ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวกซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ
กลุ่มประชากรที่ใช้บริ การสปาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการจํานวน400 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด และค่าสู งสุ ด
ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมติฐาน (สถิติอา้ งอิง) คือ โดยใช้สถิติ One Way ANOVA ในการคํานวณหา
ค่า t-test และ f-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลจากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุอยูใ่ นช่วง 31-40 ปี
สถานภาพโสด ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมี
รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น15,001-30,000 บาท ผู ้ม าใช้บ ริ ก ารเลื อ กมาใช้บ ริ ก าร 3-4 ครั้ งต่ อ เดื อ น
วัตถุ ประสงค์ก็เพื่อต้องการดู แลสุ ขภาพ โดยภาพรวม พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสปามีความพึงพอใจใน
ภาพรวมแต่ละด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ซึ่งผูใ้ ช้บริ การสปามีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์และ
บริ การ ได้แก่ บริ การนวดนํ้ามันอโรม่า ด้านราคา มีบริ การหลายราคาให้เลือก ด้านสถานที่จดั อยูใ่ น
ทําเลที่ดีเดินทางไป-มาสะดวกการจัดร้านโอ่อ่า ภูมิฐาน ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ได้แก่ มีป้าย
บอกทางชัดเจน และสามารถติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงข้อมูลของทางร้านได้อย่าง
รวดเร็วส่วนในด้านบุคลากร พนักงานเอาใจใส่ลูกค้า มีความกระตือรื อร้น พร้อมให้บริ การเป็ นอย่าง
ดี ด้านส่ งเสริ ม การตลาดได้แก่ การโฆษณาทางสื่ อ เช่ น เอกสารวิทยุ สิ่ งพิมพ์ทางเว็บไซต์ ด้าน
กระบวนการมีการจัดพนักงานเข้ามาให้บริ การลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว ไม่ตอ้ งรอคอยนานเกินไป มี
เครื่ องดื่มไว้บริ การลูกค้าและด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ร้านสปาทีไ่ ด้รับการ
1
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รับรองจากกระทรวงสาธารณสุ ข ดู แลความสะอาดและการบริ การอย่างถู กสุ ขลักษณะจากการ
ทดสอบสมมุ ติฐานพบว่าปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ไ ด้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ อาชี พ
วัต ถุ ป ระสงค์ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้แ ก่ เหตุ ผ ลการเลื อ กใช้บ ริ ก าร การส่ ง เสริ ม
การตลาด ด้า นบุ ค คลากร สิ่ ง แวดล้อ มทางกายภาพ กระบวนการ และปั จ จัย ด้า นอื่ น ๆ ได้แก่
ภาพลักษณ์ ความภักดี ที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การร้านจิตราวรรณสปา
ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ

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 ที่มาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจัย
เนื่ อ งด้ว ยภาวะเศรษฐกิ จ และปั ญ หาต่ า ง ๆในชี วิ ต ประจํา วัน ทํา ให้ ค วามเป็ นอยู่แ ละ
สภาพแวดล้อ มโดยทัว่ ไปมี ความเคร่ งเครี ยดในสังคม การแข่งขันกับเวลา การเดิ นทางตลอดจน
มลภาวะต่ าง ๆ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การดํา รงชี วิต ด้ว ยเหตุ น้ ี ทํา ให้เ กิ ด ธุ ร กิ จ สมัย ใหม่ ข้ ึน ธุ ร กิ จ ที่
ให้บริ การด้านผ่อนคลายและลดความตึงเครี ยด ตลอดจนการรักษาสุ ขภาพ และจิตใจเพื่อให้มีความ
สดชื่น ซึ่ งก็คือ”ธุรกิจสปา”ในปั จจุบนั ธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก มีแนวโน้มในขยายตัว
อย่างรวดเร็วในช่วง 5-6 ปี ที่ผา่ นมา เกิดขึ้นเพือ่ ตอบรับการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของคนรุ่ นใหม่มาก
ขึ้นและให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ คลายความตึงเครี ยด เป็ นวิธีหนึ่งที่หลายคนเลือกใช้
แทนการบําบัดด้วยยารักษาโรค ธุรกิจบริ การด้านสุขภาพ จึงได้รบั ความสนใจตามไปด้วย สปาเป็ น
ธุรกิจบริ การด้านสุขภาพ “สปา”นอกจากจะเป็ นกิจกรรมการบําบัดสุ ขภาพด้วยการใช้น้ าํ บําบัด เช่น
อาบนํ้าในบ่อนํ้าพุร้อน แช่ ตวั ในนํ้าแร่ แช่ น้ าํ นม อบตัว อบผิวด้วยไอนํ้า บํารุ งผิวด้วยผลิ ตภัณฑ์
นานาชนิ ด เป็ นต้น การพัฒนาธุ รกิจสปาเพื่อดึงดู ดลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาใช้
บริ การ การออกกําลังกาย และความสวยความงามอี กด้วย ซึ่ งเป็ นคู่แข่งที่มีเงินทุนสู ง มี ความรู ้
ความสามารถมาก และนอกจากนี้ ธุรกิ จสปายังประสบปั ญหาในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ขาดแคลน
บุคคลากรที่เป็ นพนักงานบริ การ และบุคคลากรทีม่ ีความรู ้ความชํานาญในการบริ หารจัดการ รวมถึง
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ ทําให้เสียเปรี ยบในหลายด้าน นอกจากนี้ปัจจัยที่
สําคัญในการทําธุรกิจสปา คือการเลือกสถานประกอบการให้เหมาะสม มีการคมนาคมที่สะดวก อยู่
ในย่านธุรกิจหรื อชุมชนเมือง หรื ออยูใ่ กล้กบั แหล่งท่องเที่ยว
จากข้อมูลข้างต้น ทําให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การร้านจิตราวรรณสปา ในเขตอําเภอเมือ งสมุทรปราการเพื่อให้ทราบถึ งความต้อ งการที่
แท้จริ งในการสร้างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเพื่อที่จะนําผลสรุ ปจากการวิจยั ที่ได้ในครั้งนี้ ไป
เป็ นข้อ มู ล สําหรับนําไปใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไ ขพัฒนาและปรับปรุ งคุ ณภาพทั้งในด้านการ
บริ การและในการสร้า งกลยุท ธ์ทางการตลาดของร้ านเพื่อ ให้สามารถสร้า งความพึง พอใจและ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างยาวนานต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มาใช้บริ การร้านจิตราวรรณสปา ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ
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2. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มาใช้บริ การร้านจิตราวรรณสปา ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ
3. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การ
ร้านจิตราวรรณสปาในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ
1.3กรอบแนวความคิดงานวิจยั
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- สถานภาพ
- รายได้
- อาชีพ
- วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
- ความถี่ในการมาใช้บริ การ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์

- ราคา
- ช่องทางการจัดจําหน่าย
- การส่งเสริ มทางการตลาด
- บุคคลากร
-สิงแวดล้อมทางกายภาพ
-กระบวนการ

ความพึงพอใจของผูม้ าใช้
บริ การ ร้านจิตราวรรณสปา
ในเขตอําเภอเมือง

ปั จจัยอื่นๆ
- ด้านภาพลักษณ์
- ด้านความภักดี
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1.4 สมมุติฐานการวิจัย
1. ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ป ระกอบด้ว ย เพศ อายุ การศึ ก ษา สถานภาพรายได้ อาชี พ
วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การและความถี่ในการใช้บริ การที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การร้านจิตราวรรณสปา ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ ต่างกัน
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคาช่องทางการจัดจําหน่ าย
การส่ งเสริ มทางการตลาด บุคคลากร สิ่ งแวดล้อ มทางกายภาพ และกระบวนการที่แตกต่างกันมี
อิ ทธิ พลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การร้านจิตราวรรณสปา ในเขตอําเภอเมื อ งสมุ ทรปราการ
ต่างกัน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ซึ่ งประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ ด้านความภักดีที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การร้านจิตราวรรณสปา ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ ต่างกัน
1.5 ประโยชน์ ของการวิจัย
1.ทําให้ทราบถึงความพึงพอใจและปั ญหาของลูกค้าที่มาใช้บริ การร้านจิตราวรรณสปาโดย
ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการวิจยั ไปปรับปรุ งและพัฒนาวางแผนให้ตรงต่อความต้องการของ
ลูกค้ามากที่สุดเพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.เพื่อ นําผลจากการวิจยั นี้ ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้าง
ความได้เปรี ยบทางธุรกิจในด้านการบริ การและเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่ ร้านจิตราวรรณสปา
3.เพื่อใช้เป็ นแนวทางสําหรับธุรกิจอื่นที่สนใจและนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ตามความ
เหมาะสมในการปฎิบตั ิงาน
2.ทบทวนวรรณกรรม
2.1แนวคิดและทฤษฎีดา้ นประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หรื อ Demegraphyมี ร ากศัพ ท์ ม าจากภาษากรี กDeme = people คื อ
ประชาชนหรื อ ประชากร Graphy= writing up,description หรื อ study คื อ การศึ ก ษาหรื อ ศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์ทางประชากรในเรื่ องขนาดโครงสร้าง การกระจายตัวและ
การเปลี่ ยนแปลงประชากร ในเชิ งที่สัมพันธ์ก ับปั จจัยทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรมอื่ น ๆ
ปั จ จัย ทางประชากรอาจเป็ นได้ท้ งั สาเหตุ แ ละผลของปรากฏการณ์ ท างเศรษฐกิ จ สัง คม และ
วัฒนธรรม
คอตเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler; &Keller.2009:197-200) ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Personal factor influencing consumer behavior) การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ ได้รับ
อิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลทางด้านต่าง ๆ ดังนี้
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1. อายุ (Age)บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน
โดยแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคตามอายุ
2. วงจรชี วิต ครอบครั ว (Family Life Cycle) เป็ นขั้น ตอนการดํา รงชี วิต ของคน ซึ่ ง การ
ดํารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการผลิ ตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้ อ ที่
แตกต่างกัน โดยสัมพันธ์กบั สถานภาพทางการเงินและความสนใจของแต่ละบุคคล
3. อาชี พ(Occupation)อาชี พที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลจะต้องการสิ นค้าและบริ การที่
แตกต่างกัน ดังนั้นนักการตลาดจะต้องศึกษาว่าสินค้าและบริ การของบริ ษทั ที่เป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่ม
อาชีพประเภทใด เพื่อจะจัดเตรี ยมสิ นค้าและบริ การให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มบุคคล
นั้นอย่างเหมาะสม
4. สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic-circumstances) หรื อรายได้(Income) จะมีผลกระทบ
ต่อสินค้าและบริ การที่เขาตัดสินใจซื้อ สถานภาพเหล่านี้ประกอบด้วย รายได้ การออมอํานาจการซื้อ
และทัศ นคติ เ กี่ ย วกับการใช้จ่ า ย ซึ่ ง นัก การตลาดต้อ งสนใจในแนวโน้ม ของรายได้ส่ วนบุคคล
เนื่องจากรายได้จะมีผลต่ออํานาจการซื้อ
5. การศึกษา (Education) ผูม้ ีการศึกษาสู งมีแนวโน้มที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์และบริ การที่มี
คุ ณภาพดี ม ากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาน้อ ยกว่า เนื่ อ งจากผูท้ ี่มีการศึกษาสู งจะมี อ าชี พที่สามารถสร้าง
รายได้สูงกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาน้อ ยกว่า จึงมีแนวโน้มที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์และบริ การที่มี คุณ ภาพ
มากกว่าหรื อมีทางเลือกมากกว่า
6. รู ปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รู ปแบบการดํารงชีวิตของบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้อง
กับ กิ จ กรรม (Activities) ที่ เ ขาทํา สิ่ ง ที่ เ ขาสนใจ (Interests) และความคิ ด เห็ น ของเขา(Opinions)
รู ปแบบการดํารงชีวิตขึ้นอยูก่ บั วัฒนธรรมย่อย ชั้นสังคม หรื อกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคลที่แตกต่าง
กัน
2.2แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
Philip Kotler(2544, อ้ างถึงใน วารุ ณี ตันติวงศ์ วาณิชและคณะ, 2545:42-43) กล่าวว่า ส่ วน
ประสมการตลาด (marketing mix) หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่ งกิจการ
ผสมผสานเครื่ องมือเหล่ านี้ ให้ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์(Product) หมายถึงการผสมผสานของสิ นค้าและบริ การที่กิจการเสนอต่อ ตลาด
เป้าหมาย ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของฟอร์ดทอรัส จึงประกอบด้วยสลักและเกลียว (nuts and bolts) สปาร์ค
ปลัก๊ (Spark Plugs) ลูกสูบไฟ ราคา(Price) หมายถึงจํานวนเงินที่ลูกค้าต้อ งจ่ายเพื่อ ให้ได้ม าซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ ฟอร์ดคํานวณราคาขายปลีกที่ตวั แทนจําหน่ ายจะยังสามารถเพิ่มราคารถยนต์ได้อีก แต่
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ตัวแทนจําหน่ ายของฟอร์ดส่ วนน้อยมากที่จะเพิ่มราคาเต็มที่ ตัวแทนจําหน่ ายมักจะตกลงราคากับผู ้
ซื้ อรถยนต์ เสนอส่ วนลด ส่ วนยอมให้ทางการค้าและสิ นเชื่อ เพื่อ เป็ นการปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์การแข่งขันในปั จจุบนั และเพือ่ ให้ราคาในการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
กับคุณค่าของรถยนต์
การจัดจําหน่ าย(Place) หมายถึง กิจกรรมของกิจการที่ทาํ ให้ผลิตภัณฑ์ไปสู่ กลุ่มผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมาย ฟอร์ดมีตวั แทนจําหน่ ายอิสระจํานวนมากที่จาํ หน่ ายรถยนต์หลายๆ รุ่ น ของบริ ษทั ฟอร์ด
พิจารณาเลือกตัวแทนจําหน่ ายอย่างรอบคอบและให้การสนับสนุ นเป็ นอย่างดีแก่ตวั แทนจํา หน่ าย
เพือ่ ให้หน้าที่เป็ นผูเ้ ก็บสินค้าคงคลังให้ฟอร์ด สาธิตความสามารถของรถยนต์แก่ลูกค้า เจรจาต่อรอง
ลูกค้า ตกลงการขาย และให้บริ การหลังการขาย
การส่ งเสริ มการตลาด(Promotion) หมายถึง กิจกรรมเพื่อสื่ อสารถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์และ
ชักชวนให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายซื้อผลิตภัณฑ์ ฟอร์ดจ่ายเงินจํานวนมากกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ต่อ ปี สําหรับการโฆษณาเพื่อบอกเล่าเกี่ยวกับบริ ษทั และผลิตภัณฑ์ต่อผูบ้ ริ โภค ตัวแทนขายของ
บริ ษทั ที่เป็ นผูส้ นับสนุ นความสามารถให้กับลูกค้าและจูงใจให้ลูกค้ารับรู ้ว่า ฟอร์ ดคือ รถยนต์ที่ดี
ที่สุดสําหรับเขา ฟอร์ดและตัวแทนจําหน่ายเสนอการส่งเสริ มการตลาดอย่างพิเศษ ทั้งในด้านการขาย
ส่วนลดเงินสด อัตราดอกเบี้ยเงินกูต้ ่าํ ซึ่งเป็ นสิ่งกระตุน้ การซื้อรถยนต์ให้กบั ลูกค้า
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ :ด้ านภาพลักษณ์ และความภักดี
ด้ านภาพลักษณ์ ดวงพร คํานูญวัฒน์และวาสนา จันทร์สว่าง (2536: 60) ได้ให้ความหมายว่า
ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่คนรู ้สึกนึ กคิดหรื อวาดขึ้นในใจ จะเป็ นภาพของอะไรก็ได้ท้ งั ที่มีชีวิต
หรื อไม่มีชีวิต เช่น ภาพของคน หน่ วยงาน องค์กร สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์เป็ นต้น ภาพลักษณ์เกิดขึ้น
จากการได้รับรู ้ขอ้ มู ล ข่าวสารทั้งประสบการณ์ ทางตรงหรื อ ทางอ้อ มบวกกับความรู ้สึกนึ ก คิ ด ที่
เกิดขึ้นในจิตใจหรื อเป็ นภาพในใจที่บุคคลรับรู ้ต่อบุคคล วัตถุ สัตว์ สิ่งของ สถานที่
ด้ า นความภั กดี ความภัก ดี ต่ อ องค์ก รจึ ง นับ เป็ นเจตคติ ที่ค่ อ นข้างมั่น คงในช่ ว งเวลาอัน
ยาวนานที่บุคคลแสดงตนอย่างภูมิใจในองค์กร มีความพึงพอใจและปรารถนาที่จะเป็ นสมาชิกของ
องค์กรนั้นต่อไป ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้วา่ ความจงรักภักดีต่อองค์กรเป็ นคุณสมบัติที่จาํ เป็ นที่ช่วย
นําพาองค์กรมีประสิ ทธิผลและอยูร่ อดต่อไปนอกจากองค์กรต้องสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามา
เป็ นสมาชิ กแล้ว การรักษาให้บุคลากรเหล่านั้นคงอยู่กบั องค์กรอย่างมีคุณค่าเพื่อนําพาองค์กรให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ก็เป็ นสิ่งที่สาํ คัญ
Robert March & Hiroshi Mannari (1977) ได้ให้ความหมายว่า ความภักดี ต่อ องค์กร เป็ น
ระดับความมากน้อยของความรู ส้ ึกเป็ นเจ้าของ หรื อความผูกพันที่มีต่อหน่วยงานที่ตนทํางานอยู่ เป็ น
การยอมรับเป้าหมายหลักขององค์กร รวมทั้งจะต้องมีการประเมินผลทางบวกต่อองค์กร
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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Bruce Buchanan (1974) ได้ให้ความหมายของความภักดีต่อองค์กร ว่าหมายถึง ความรู ้สึก
ผูกพันยึดมัน่ กับองค์กร และปรารถนาจะเป็ นสมาชิกขององค์กรนั้นๆต่อไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
พิมพ์ ภัรา โตศรีบรรเจิด(2551) ศึกษาเรื่ องการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสปา ของผูใ้ ช้บริ การ
ร้านชบาแลงสปา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ เลือกจากผูต้ ดั สินใจเลือกใช้บริ การสปาของ
ผูใ้ ช้บริ การ ร้านชบาแลง สปาจํานวน181 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็ นระบบ (Systematic random
Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ปั จจัยพื้นฐานส่วนบุคคล การตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
สปาของผูใ้ ช้บริ การ ร้านชบาแลง สปา สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล คือ ค่าร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test เมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบรายคู่
ภายหลังด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจเลือกใช้บริ การส
ปาของผูใ้ ช้บ ริ ก าร ร้ า นชบาแลงสปา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ( Χ = 4.06) การ
เปรี ย บเที ย บการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารสปาของผู ้ใ ช้บ ริ ก าร ร้ า นชบาแลง สปาจํา แนกตาม
ปั จจัยพื้นฐานส่ วนประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การร้านชบาแลง สปา ที่มีเพศอายุสถานภาพ
รายได้ อาชีพ ที่ต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสปาในภาพรวม ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ราชวัติ กิตติรัตนาไพบูลย์ (2549) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านนวดแผนไทย ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยศึกษาจาก กลุ่มตัวอย่างคือ ผู ้
ที่มาใช้ จํานวน 400 คนโดย ผูม้ าใช้บริ การร้านนวดแผนไทย ในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่าปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากรหรื อพนักงาน ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การมี ผลต่อ การเลื อ กใช้บ ริ การนวดแผนไทย
จํา นวน 400 คนโดยวิธี ก ารแจกแบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช้วิเ คราะห์ ไ ด้แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test f-testจากการศึกษาพบว่า การสื่ อ สารทางการตลาดที่สําคัญของผูม้ าใช้
บริ การร้านนวดแผนไทยในเขตกรุ งเทพมหานครคือ สื่ อ โฆษณาซึ่ งมี อิ ทธิ พลต่อเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ สถานภาพทางสมรส ต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกๆ ด้าน
จักรชั ย เดชไตรทิพย์ และนิตนา ฐานิตธนกร (2556)ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการศึกษาปั จจัยด้าน
คุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทยร้านไทย
รักษ์กรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ดในการเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การร้านนวดแผน
ไทย ร้านไทยรักษ์ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 200 คน โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล 18
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คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อายุระหว่าง 21–30 ปี มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชนและมี
รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นระหว่า ง 15,001–30,000 บาท ส่ ว นผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ปั จ จัย
คุณภาพการให้บริ การด้านความสามารถ ด้านบรรยากาศ ด้านบริ การที่เป็ นรู ปธรรมและด้านความ
เข้า ใจ รู ้ จ ัก ลู ก ค้า จริ ง ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้บ ริ ก ารนวดแผนไทย ร้ า นไทยรั ก ษ์
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยคุณภาพการให้บริ การด้านการ
เข้าถึ งลู กค้า ด้านการติดต่อสื่ อ สาร ด้านความสุ ภาพอ่อ นโยน ด้านความเชื่ อ ถือได้และด้านความ
ปลอดภัยไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทย ร้านไทยรักษ์กรุ งเทพมหานคร
และพบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การส่ งผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทย ร้านไทย
รักษ์ กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.การดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มประชาชนที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูม้ าใช้
บริ การร้านจิตราวรรรณสปาในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการโดยมีลกั ษณะประชากรหน่วยวิเคราะห์
คือความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การร้านจิตราวรรณสปาในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการจํานวน 400
คนเนื่ อ งจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอนดังนั้นขนาดตัวอย่าง
คํานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ
95 และระดับค่าความคลาดเคลื่ อนร้อยละ 5 (กัล ยาวาณิ ชย์บญ
ั ชา, 2549, หน้า74ใช้ขนาดตัวอย่าง
อย่างน้อ ย 384 คนจึงจะสามารถประมาณค่าร้อ ยละโดยมี ความผิดพลาดไม่ เกินร้อยละ 5 ที่ระดับ
ความเชื่อมันร้อยละ 95 เพือ่ ความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั จึงใช้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่างซึ่ งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามกําหนดคือไม่นอ้ ยกว่า 384 ตัวอย่างซึ่ ง
ตัวอย่างที่ได้น้ นั ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (ClusterSampling)
3.2 ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มประชากรที่มาใช้บริ การร้านจิต
ราวรรณสปา ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จํานวน 400 คน
2. ขอบเขตของเนื้ อหาที่ศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาด และปั จจัยอื่น ๆ
3. ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้เริ่ มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือน มิถุนายน2559
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3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือใน
การวัดความพึงพอใจของประชากรหรื อผูม้ าใช้บริ การ และนําผลมาวิเคราะห์ทศั นคติของผูบ้ ริ โภค
เพือ่ ทําความเข้าใจในความต้องการของผูม้ าใช้บริ การ
3.4 สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มู ลครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป Analysis Toolpakใน Microsoft
Excel เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาล
เอกชนของคนในเขตกรุ งเทพมหานครดังนี้
1)ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) เพื่ อ ใช้ ใ นการบรรยายลั ก ษณะข้ อ มู ล ทํา การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage),ค่ า เฉลี่ ย (Mean),ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation),ค่ า ตํ่า สุ ด
(Minimum),ค่าสูงสุด (Maximum)
2)สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics)เพื่อ ใช้ใ นการทดสอบสมมติ ฐ าน จึ ง จํา เป็ นต้อ ง
ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของข้อมูลที่คาํ นวณได้จากกลุ่มตัวอย่างโดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีใน
การคํานวณทางสถิติที่เรี ยกว่า Analysis of Variance (ANOVA)
4.ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง 216 คนคิดเป็ นร้อยละ 54 อายุในช่วงระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.50
สถานภาพโสด จํานวน 171 คนคิดเป็ นร้อยละ 42.75 มีระดับการศึกษาสู งสุ ดอยูท่ ี่ระดับปริ ญญาตรี
จํานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.75ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 15,0001-30,000 บาท
จํานวน 181 คนคิดเป็ นร้อยละ 45.25 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง 195 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 48.75วัตถุประสงค์ที่เลือกใช้เพือ่ ดูแลสุขภาพ จํานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.75 โดย เลือกมา
ใช้บริ การ จํานวน 3-4 ครั้ง/เดือนจํานวน 145 คนคิดเป็ นร้อยละ 36.25 และ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญเลือกใช้ประเภทบริ การ
นวดนํ้ามันอโรม่า จํานวน 165 คนคิดเป็ นร้อยละ 41.25
ด้านราคา ผลการวิจยั พบว่า ผูม้ าใช้บริ การส่วนใหญ่ จะให้ความสําคัญในเรื่ องของราคาที่มี
บริ การหลายราคาให้เลือก จํานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ38.50
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ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผลการวิจยั พบว่า ผูม้ าใช้บริ การส่วนใหญ่ จะให้ความสําคัญ
ในเรื่ องของทําที่ต้งั ความสะดวกในการเดินทาง จํานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.00
ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด ผลการวิจยั พบว่า ผูม้ าใช้บริ การส่วนใหญ่ จะให้ความสําคัญ
ในเรื่ องการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต การจัดทําเว็บไซด์ของทางร้าน จํานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ
45.00
ด้านบุคคลากร ผลการวิจยั พบว่า ผูม้ าใช้บริ การส่ วนใหญ่ จะให้ความสําคัญในเรื่ องการที่
พนักงานมีความเอาใจใส่ กระตือรื อร้น พร้อมให้บริ การแกลูกค้า จํานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ
32.00
ด้านสถานที่ ผลการวิจยั พบว่า ผูม้ าใช้บริ การส่วนใหญ่ จะให้ความสําคัญในเรื่ องของสถาน
ทีการจัดร้านโอ่อ่า ภูมิฐาน จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.00
ด้านกระบวนการ ผลการวิจยั พบว่าผูม้ าใช้บริ การส่วนใหญ่ จะให้ความสําคัญในเรื่ องของ
กระบวนการจัดพนักงานให้บริ การได้อย่างรวดเร็ ว จํานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.25
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยอื่น ๆ
ด้านภาพลักษณ์ ผลการวิจยั พบว่า ผูม้ าใช้บริ การส่วนใหญ่ จะให้ความสําคัญในเรื่ องของ
ภาพลักษณ์ที่เป็ นร้านสปาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 199 คนคิดเป็ นร้อย
ละ 49.75
ด้านความภักดีผลการวิจยั พบว่า ผูม้ าใช้บริ การส่ วนใหญ่ จะให้ความสําคัญในเรื่ องของฝี มือ
การนวดทุกรู ปแบบมีมาตรฐานน่าเชื่อถือ จํานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.50
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การร้านจิตราวรรณสปาใน
เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
การบริ การเนื่ องจากมีบริ การหลากหลายรู ปแบบได้รับ 4.24 คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.67 รองลงมาคือการเดินทางไป-มาสะดวกสบายมีทีจอดรถเพียงพอต่อลูกค้า 4.18 คะแนนและมีค่า
เบี่ยงเบน 0.62 จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การร้านจิตราวรรณสปามาก
ที่สุดคือ มีบริ การหลากหลายรู ปแบบและตรงต่อความต้องการของลูกค้า รองลงมาคือการบริ การใน
เรื่ องของที่จอดรถและช่องทางการเดินทางที่สะดวกสบาย ดังนั้นทางร้านจิตราวรรณสปา ควรต้อง
ให้ความสําคัญในด้านการพัฒนาฝี มือพนักงาน เพิ่มศักยภาพในการนวดในหลาย ๆรู ปแบบ และให้
ได้มาตรฐานทุกงานบริ การทุกขั้นตอน ตลอดจนดูแลสถานที่เข้า-ออกภายในร้านพร้อมจัดที่จอดรถ
สําหรับแขกให้เพียงพอต่อการมาใช้บริ การ ควรจัดให้มีที่จอดรถเฉพาะสําหรับแขก VIP เพือ่ เป็ นการ
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สร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แกลุกค้ารู ้สึกถึงความสําคัญของตนเองและอยากจะมาใช้บริ การของ
ทางร้านจิตราวรรณตลอดไป
5.สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่านัยสําคัญ
สอดคล้องกับสมมุติฐาน ไม่
สอดคล้องกับสมมุติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
เพศ
0.0000
√
อายุ
0.0000
√
การศึกษา
0.0957
√
สถานภาพ
0.0000
√
รายได้
0.0000
√
อาชีพ
0.0000
√
ความถี่ในการมาใช้บริ การ
0.5647
√
วัตถุประสงค์
0.0003
√
สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
0.5274
√
ราคา
0.3454
√
ช่องทางการจัดจําหน่าย
0.0000
√
ส่งเสริ มทางการตลาด
0.0000
√
บุคคลากร
0.0000
√
สิ่งแวดล้อม
0.0000
√
กระบวนการ
0.0000
√
สมมุติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านอื่น ๆ
ด้านภาพลักษณ์
0.2136
√
ด้านความภักดี
0.0046
√

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

521

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

5.2 อภิปรายผล
การศึกษางานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจ ของผูม้ าใช้บริ การร้านจิตราวร
รณสปา ในเขตอําเภอเมื อ งสมุ ทรปราการ ได้นําแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อ งมาประกอบการ
อภิปราย ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1.ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกัน จากการวิ จ ัย พบว่ า ลัก ษณะปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ อาชี พ และวัตถุประสงค์ ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การร้านจิตราวรรณสปา ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ
ซึ่ งมี งานวิจยั ที่สอดคล้อ งกันดังนี้ เพศ อายุส ถานภาพ รายได้ อาชี พ สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ
พิมพ์ ภัทรา โตศรี บรรเจิด(2551) ศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสปา ของผูใ้ ช้บริ การร้าน
ชบาแลงสปา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ เลือกจากผูต้ ดั สิ นใจเลือกใช้บริ การสปาของ
ผูใ้ ช้บริ การ านชบาแลง สปาจํานวน 402 คนผลการวิจยั พบว่าการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสปาของผูใ้ ช้บริ การ ร้านชบาแลง สปาจําแนกตามปั จจัยพื้นฐานประชากรศาสตร์ พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การร้านชบาแลง สปา ที่มีเพศอายุสถานภาพ รายได้ และอาชีพ ที่ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริ การสปาในภาพรวม ที่แตกต่างวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สมศักดิ์ แก้ ว
สอน (2550)ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคชาวไทยในการใช้บริ การสปาเพื่อสุ ขภาพ ในจังหวัด
เชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของสถานประกอบการ
สปาเพื่อสุ ขภาพ และเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคชาวไทยในการใช้บริ การสปาเพื่อ
สุขภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่ และการศึกษาผูใ้ ช้บริ การในด้านปั จจัยบุคคล จะมีผมู ้ าใช้บริ การทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ จํานวน440 คนโดยวิธีการออกแบบสอบถามสถิติ จากการศึกษาพบว่า ผูม้ า
ใช้บริ การกลุ่มตัวอย่างเลือกมาใช้บริ การด้วยวัตถุประสงค์เพือ่ ดูแลสุขภาพมากที่สุด
2.ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด :ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ มการตลาด ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการ
ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การร้านจิตราวรรณสปา ในเขต
อําเภอเมื อ งสมุ ทรปราการ ซึ่ งมี งานวิจยั ที่ สอดคล้อ งกันดังนี้ ด้ านช่ องทางการจัด จําหน่ าย ด้ าน
ส่ งเสริ มทางการตลาด ด้ านบุคคลากรด้ านสิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ ด้ านกระบวนการสอดคล้องกับ
ผลการวิจ ัย ของศรี สุ ด าชั ย ชะนะ (2546)ได้ศึ ก ษาถึ ง กระบวนการตัดสิ น ใจของผูบ้ ริ โ ภคในการ
เลื อ กใช้บริ การสปาในอําเภอเมือ งจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดเพือ่ ใช้ในการประเมินทางเลือกในการใช้บริ การสปาดังนี้ ปัจจัยช่อง
ทางการจัดจํา หน่ า ยให้ค วามสําคัญ ในระดับมาก ได้แก่ ความสะดวกในการเดิ น ทางปั จ จัย ด้า น
สถานที่ให้ความสําคัญในระดับมากลําดับแรกได้แก่ มีความสะดวกด้านที่จอดรถปั จจัยด้านการ
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ส่งเสริ มการตลาดให้ความสําคัญในระดับมากลําดับแรกได้แก่มีระบบการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตไว้
ให้บริ การแก่ลุกค้าปั จจัยด้านบุคคลให้ความสําคัญในระดับมากลําดับแรกได้แก่ความเอาใจใส่ ลูกค้า
พูดจาไพเราะบริ การด้ว ยความระมัด ระวัง สุ ภาพและมนุ ษ ย์สัมพันธ์ดี ย้มิ แย้ม แจ่ม ใสปั จ จัย ด้า น
ลักษณะทางกายภาพให้ความสําคัญในระดับมากที่สุดลําดับแรกได้แก่สถานที่สะอาดปั จจัยด้าน
กระบวนการให้ความสําคัญในระดับมากลําดับแรกได้แก่การจัดเตรี ยมห้องให้เรี ยบร้อยก่อนลูกค้าจะ
เข้าห้อง
3.ปั จจัยด้านอื่น ๆได้แก่ดา้ นภาพลักษณ์ ด้านความภักดี ทีแตกต่างกันเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การร้านจิตราวรรณสปา ในเขตอําเภอเมืองสมุ ทรปราการ ต่างกันมี
งานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้ด้านความภาพลักษณ์กันยานุช เทาประเสริฐ(2551)ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบ
และแนวทางในการพัฒนาสปาเพือ่ การดูแลรักษาสุขภาพแบบการแพทย์พ้นื บ้านโดยศึกษาจาก กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่มาใช้บริ การในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 400 คนจากการศึกษาพบว่า ผู ้
มาใช้บริ การรักษาสุ ขภาพแบบการแพทย์พ้ืนบ้านในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อการบริ การ ด้ านความภักดีจกั รชัย เดชไตรทิพย์และนิตนา ฐานิตธนกร (2556) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง
การศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
นวดแผนไทยร้านไทยรักษ์กรุ งเทพมหานคร โดยออกแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถ
และคุ ณภาพการให้บริ การ บรรยากาศ มี ความเข้าใจและ รู ้จกั ลู กค้าจริ ง มี ความสุ ภาพอ่ อ นโยน
เชื่อถือได้ ทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจส่งผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทย ร้าน
ไทยรักษ์ กรุ งเทพมหานคร
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครั้งนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจยั
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การร้านจิตราวรรณสปา ใน
เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่ งผลจากการศึกษานี้ ทาํ ให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การและผลที่ได้จากการศึกษาควรนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในเรื่ องนี้ ซึ่งจากการศึกษาให้เกิดข้อเสนอแนะต่างๆดังนี้
1.ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์
จากการศึกษาปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ทางด้านเพศ พบว่า เพศหญิงทีมีสถานภาพ
โสด และมี อ ายุร ะหว่ า ง 31-40 ที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ 15,001-30,000 บาท เป็ นพนั ก งาน
บริ ษทั เอกชน/รับจ้าง มานวดเพื่อดูแลสุ ขภาพ มีผลต่อความพึงพอใจในการมาใช้บริ การสู งสุ ด ซึ่ ง
ทางร้านควรให้ความสําคัญกับเพศหญิงเป็ นหลักควรจัดบริ การอื่นๆที่เหมาะสมเพศหญิง และกลุ่ม
ลูกค้าที่มีอายุระหว่าง 31-40 เพือ่ เป็ นการสร้างฐานลูกค้ากลุ่มนี้ไว้
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2.ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทางด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ พบว่าสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การดังนั้นทางร้านควรให้ความสําคัญในด้านความสะดวกในการเดินทาง การ
เอาใจลูกค้า พนักงานมีความกระตือรื อร้นและพร้อมให้บริ การ การจัดร้านโอ่อ่า ภูมิฐานมีคุณภาพ
จัดหาพนักงานให้บริ การได้รวดเร็วเพราะสิ่ งเหล่านี้ก็จะทําให้มีส่วนแบ่งการตลาดเพิม่ มากขึ้นลูกค้า
เชื่อมัน่ ในการบริ การมากยิง่ ขึ้น
3.ปัจจัยอื่น ๆ ด้านภาพลักษณ์ ด้านความภักดี พบว่าด้านภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้บริ การร้านจิตราวรรณส
ปาเป็ นร้านสปาที่อยูร่ ะดับพรี เมี่ยมเพือ่ สร้างความแตกต่างและสามารถจูงใจลูกค้าให้เข้ามา
ใช้บริ การเพิ่ม มากขึ้น ด้านความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การร้านจิ ตราวรรณสปาคือ เป็ นการนวดที่ มี
คุณภาพสร้างความประทับใจจนทําให้ผใู ้ ช้บริ การอยากมาใช้บริ การเป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1.เพื่อ นําผลที่ไ ด้จากการวิจยั ในครั้งนี้ ไ ปทําการวิจยั เพื่อ ศึกษาเรื่ อ งการตัดสิ นใจเลื อ กใช้
บริ การสปาของผูใ้ ช้บริ การร้านจิตราวรรณสปาในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ
2. เพื่อ นําผลที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ ไปทําการวิจยั เพื่อศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสปาของผูใ้ ช้บริ การร้านจิตราวรรณสปาในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า
ชาวต่างประเทศ และขยายกลุ่มลูกค้าไปยังห้างสรรพสินค้าชั้นนํา
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ความพึงพอใจของลูกค้ าในการทําธุรกรรมทางการเงินผ่ านเครื่ องบริการทางการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (ATM)ของธนาคารกรุงไทย
Satisfaction of clients in financial transactions through Automatic Teller
Machine(ATM) Of Krung Thai Bank Public Company Limited.
อธิพงษ์ มนูญผล1

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

บทคัดย่ อ

การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จ จัย ด้า นลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อต่อความพึงพอใจ
ในการทํา ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นเครื่ องบริ การทางการเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ATM) ของ
ธนาคารกรุ งไทยผูว้ ิจยั ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ ใช้ความน่ าจะเป็ น โดยเลื อ กใช้วิธีการสุ่ มแบบ
สะดวก (Convenience sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
รวบรวมข้อ มู ล ซึ่ งกลุ่ ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ ธุ รกรรมทางการเงินผ่านเครื่ อง
บริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิ กส์(ATM) ของธนาคารกรุ งไทย จํานวน 400 คน สถิ ติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล (สถิตเิ ชิงพรรณนา) คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด
และค่าสูงสุด ส่วนสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้ งอิง) คือ สถิติ One-Way ANOVA ใน
การคํานวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุอยูใ่ นช่วง 21 – 30 ปี
สถานภาพสมรส มี การศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี อาชี พรับราชการ/รั ฐ วิสาหกิ จ มี รายได้เฉลี่ ย อยู่
ระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท ความถี่ในการทําธุ รกรรม 3 – 5 ครั้งต่อเดือน ระยะเวลาในการทํา
ธุรกรรม ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ทาํ ธุรกรรมประเภทถอนเงิน และไม่
เสียค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมโดยเป็ นการทําธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร การส่งเสริ มการขาย
ที่ได้รับการตอบรับมากที่สุดคือ สามารถใช้ชาํ ระค่าสิ นค้าและบริ การได้ตามต้องการ ได้รับความ
ร่ วมมือจากการใช้บริ การ Call Center อยูร่ ะดับปานกลาง ในด้านลักษณะทางกายภาพให้ความสําคัญ
กับสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ในด้านกระบวนการปฏิบตั ิการให้ความสําคัญในความปลอดภัย
ด้านข้อ มู ล ของผูใ้ ช้บริ การทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การมี ทศั นคติในเชิ งบวก และค่านิ ยมที่ใช้บริ การ
เนื่องจาก เป็ นธนาคารที่มีความมัน่ คงที่มีระดับนัยสําคัญ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ ระดับรายได้ต่อเดือน และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านของประเภทธุรกรรม และ การ
ให้บริ การของ Call Center
1
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คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, เครื่ องบริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์, ธนาคารกรุ งไทย

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

ปั จจุบนั ธนาคารพาณิ ชย์ ผูใ้ ห้บริ การทางการเงินได้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
ในการดําเนิ นงานอย่างต่อ เนื่ อ ง เพื่อ พัฒนาศักยภาพของธนาคารพาณิ ชย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศ
ไทยมี นโยบายที่จะสนับ สนุ นการให้บริ การของธนาคารพาณิ ชย์โดย การใช้เทคโนโลยีใ หม่ ๆ
ภายใต้ขอบเขตอัน สมควรเหมาะสมกับ ฐานะและสภาวะเศรษฐกิ จของประเทศ รวมถึ งการใช้
เทคโนโลยีอย่างคุม้ ค่า ในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนั้นจะทําให้ธนาคารพาณิ ชย์ช่ ว ยลด
ต้น ทุ น และเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งานได้จ ริ ง เป็ นที่ น่ า เชื่ อ ถื อ และเป็ นการพิท ัก ษ์รั ก ษา
ประโยชน์ของประชาชนผูร้ ับบริ การ
ซึ่ งในปั จจุบนั เงินสดยังคงเป็ นสื่ อการชําระเงินหลักสําหรับกิจกรรมการใช้จ่ายของคนไทย
โดยถือเป็ นสื่อการชําระเงินที่มีสดั ส่วนสูงสุดในเชิงมูลค่าโดยในปี 2557 สัดส่วนการถอนเงินสดจาก
ตู ้ ATM สัดส่ วนอยูท่ ี่ร้อยละ 30.5 มูลค่าอยูท่ ี่ 7,508 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับช่องทางการถอนเงิน
ช่องทางอื่น ๆ
ปั จจุบนั การให้บริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นการให้บริ การในรู ปแบบของ ATM
POOL ซึ่ งเป็ นระบบที่เอื้ออํานวยให้ประชาชนสามารถใช้บตั ร ATM ของตนในการทํารายการที่ตู ้
ATM ของธนาคารอื่นได้ซ่ ึ งในประเทศไทยระบบ ATM Pool ให้บริ การโดยบริ ษทั National ITMX
(บ. NITMX) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั เอกชนถือหุ ้นโดยธนาคารพาณิ ชย์ทาํ หน้าที่เป็ นโครงสร้างหลักในการ
พัฒ นาและให้บ ริ การระบบการชํา ระเงิ น รายย่อ ยระหว่า งธนาคาร (Switching Center) ทั้ง นี้ การ
บริ หารจัดการเงินสดในตู ้ ATM เป็ นหน้าที่ของธนาคารเจ้าของตู ้
การให้บริ การผ่านเครื่ องบริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิ กส์ของธนาคารกรุ งไทย ปั จจุบนั มี
กว่า 12,000 เครื่ อง ซึ่ งมีจุดติดตั้งกระจายอยูใ่ นสถานที่ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ครอบคลุมการให้บริ การ
ลูกค้าทุกสาขาอาชีพ มีการให้บริ การที่หลากหลาย และเป็ นการบริ การผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์
แบงค์ กิ้ ง อาทิ เ ครื่ อ ง ATM/ADM และอื่ น ๆ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ ว ยบัต รทุ ก ประเภทได้ แ ก่ บัต ร
ATM/VDB/IPAC และบัตรเครดิ ต ที่ธนาคารเปิ ดให้บริ การ ทั้งที่เป็ นลู กค้าธนาคารกรุ งไทย และ
ลู ก ค้ า ต่ า งธนาคารในเครื อ ATM Pool และลู ก ค้ า เครื อข่ า ยต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ เ ครื อข่ า ย
PLUS&CIRRUS ในประเทศจีน และ ASEAN Payment Network ได้แก่เครื อข่าย MEPS ในประเทศ
มาเลเซี ย เครื อข่าย KFTC ในประเทศเกาหลีใต้ เครื อข่าย BNET ในประเทศเวียดนาม RINTIS ใน
ประเทศอิ นโดนิ เชี ย ซึ่ งเปิ ดให้บริ การ ถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน สอบถามยอดคงเหลือ ชําระค่า
สินค้าและบริ การ รวมถึงการเติมเงินมือถือ บัตรทางด่วนเป็ นต้น อีกทั้งสามารถสมัครใช้บริ การของ
ธนาคารได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
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เนื่ อ งจากการแข่งขันด้านการให้บริ การของธนาคารที่มีแนวโน้มเพื่อขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ผู ้
ศึกษาจึงศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทําธุ รกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องบริ การทาง
การเงินอิ เล็กทรอนิ กส์ (ATM) ของธนาคารกรุ งไทยซึ่ งจะเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งคุณภาพการ
บริ การของธนาคารกรุ งไทยให้มีความพึงพอใจสูงสุด
วัตถุประสงค์ในการทําวิจัย
1.เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทํา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องบริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุ งไทย
2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การทําธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องบริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุ งไทย
3.เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ทัศนคติ และค่านิ ยมที่มีผลต่อ ความพึง
พอใจในการทํา ธุ ร กรรมทางการเงิ นผ่า นเครื่ อ งบริ ก ารทางการเงิ นอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ (ATM) ของ
ธนาคารกรุ งไทย
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กรอบแนวความคิด

ตัวแปรอิสระ
ลักษณะประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.อาชีพ
5.รายได้
6.ระดับการศึกษา
7.ความถี่ในการทําธุรกรรม
8.ระยะเวลาที่ใช้ทาํ ธุรกรรมแต่ละครั้ง
ส่ วนประสมทางการตลาด
1.ผลิตภัณฑ์
2.ราคา
3.ช่องทางการจัดจําหน่าย4.การส่งเสริ มการตลาด
5.บุคลากร
6.ลักษณะทางกายภาพ
7.กระบวนการ
ปัจจัยอื่นๆ
1.ทัศนคติ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของลูกค้าใน
การทําธุรกรรมผ่านเครื่ อง
บริ การทางการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (ATM)
ธนาคารกรุ งไทย

2.ค่านิยม

สมมติฐานในการวิจัย
1.ปั จจัยลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ทําธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องบริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (ATM) ของธนาคารกรุ งไทย
ต่างกัน
2.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่แตกต่างกัน มี อิ ทธิ พลต่อ ความพึงพอใจในการทํา
ธุ รกรรมทางการเงินผ่านเครื่ อ งบริ การทางการเงินอิ เล็กทรอนิ กส์ (ATM) ของธนาคารกรุ งไทย
ต่างกัน
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3.ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ค่านิ ยม และ ทัศนคติ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ทําธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องบริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (ATM) ของธนาคารกรุ งไทย
ต่างกัน
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.ธนาคารกรุ งไทยสามารถนําผลการวิจยั ด้านประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจในการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องบริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ไปปรับปรุ ง
การให้บริ การให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2.ธนาคารกรุ งไทยสามารถนําผลการวิจยั ด้านส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นข้อมูลในการ
กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดของการให้บริ การในการทําธุ รกรรมทางการเงินผ่าน
เครื่ องบริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุ งไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
3.ธนาคารกรุ งไทยสามารถนําผลการวิจยั ด้านด้านอื่น ๆ เพื่อ ใช้เป็ นแนวทางสําหรับการ
ปรั บ ปรุ ง ค่ า นิ ย ม และทัศ นคติ ใ นการทํา ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นเครื่ อ งบริ ก ารทางการเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุ งไทย
2.ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ ม าจากคําว่า 2 คํา คือ ประชากรซึ่ งมี ความหมายถึงคนหรื อ มนุ ษย์ หรื อ
จํานวนคน จํานวนมนุษย์ที่อาศัยและดําเนิ นชีวิตในพื้นที่ต่าง ๆ ตั้งแต่หมู่บา้ น ชุมชน เมือง ประเทศ
และโลก ส่วนคําว่าศาสตร์มีความหมายถึงความรู ้หรื อวิธีการหาความรู ้ ดังนั้นคําว่า ประชากรศาสตร์
จึงเป็ นการหาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ในด้านพฤติกรรมทางประชากรและการเปลี่ยนแปลง
ในปรากฏการณ์ทางประชากร ประชากรศาสตร์น้ ี มาจากคําภาษาอังกฤษคือ (Demography) โดยที่
(Demo) มีความหมายถึงคนหรื อพลเมือง ส่ วนคําว่า (graphy) ความหมายถึงการศึกษา การแสวงหา
ความรู ้หรื อศาสตร์น้ นั เอง ดังนั้น Demography จึงเป็ นการศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับคน นอกจากนี้ยงั มี
คําภาษาอังกฤษอีกคําคือ คําว่า (Population studies) หมายถึ งการศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับคน โดย
อธิ บายเกี่ ยวโยงกับปั จจัย ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ และปั จจัยอื่ น ๆกล่ าวอี กนัยหนึ่ งคําว่า
Population Studies มีความหมายกว้างกว่าคําว่า Demography เพราะอธิบายเรื่ องราวของประชากรที่
สัมพันธ์กบั ปั จจัยต่าง ๆ ของสังคม(สันทัด เสริ มศรี , /2541, /หน้า 6 – 13)
2.2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือเป็ นหัวใจสําคัญของการบริ หารการตลาด
การดํา เนิ น งานของกิ จ การจะประสบความสํา เร็ จ ได้ ก็ ข้ ึ น อยู่กับ การปรั บ ปรุ ง ความสัม พัน ธ์ที่
เหมาะสมของส่ วนผสมทางการตลาดเหล่านี้ ซึ่ งส่ วนประกอบทางการตลาดนั้นเราถือว่าเป็ นปั จจัย
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ภายในที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ เราสามารถที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงหรื อปรั บ ปรุ ง ให้ เ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อ มต่างๆ เพื่อ ทําให้กิจการอยู่รอดได้ หรื อ อาจเรี ยกได้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) โดยประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาํ คัญ 4 ประการ เรี ยกว่า 4P’s ได้แก่ (ศิวฤทธิ์
พงศกรรังศิลป์ , 2547, หน้า 13 – 18)
1.Product (ผลิตภัณฑ์)
2.Price (ราคา)
3.Place or Distribution (การจัดจําหน่าย)
4.Promotion (การส่งเสริ มการตลาด)
2.3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ และค่านิยม
ทัศนคติ
ทัศนคติ (Attitudes) คือแนวโน้มของปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นทั้งในทางบวกและทางลบที่จะเกิด
ต่อบุคคล สถานที่ หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ อีกนัยหนึ่ งคือ แนวโน้มของการตอบสนองที่ทาํ ให้นัก
พฤติกรรมศาสตร์สามารถพยากรณ์ได้ว่า ถ้าเราแสดงกิริยาอย่างหนึ่ งอย่างใดต่อบุคคลต่อไปเข้าจะ
แสดงพฤติกรรมอย่างไรออกมา (ชุดา จิตพิทกั ษ์, 2526, หน้า 78-82)
ค่านิยม
ค่านิ ยมคือสิ่ งที่เราคิดว่าเป็ นสิ่ งที่ควรจะเป็ นไม่ว่าสิ่ งนั้นจะดีหรื อไม่ดีก็ตาม และมักจะเป็ น
สิ่งที่บุคคลในกลุ่มมีความเห็นเหมือน ๆ กัน เช่นการที่บุคคลในสังคมที่เจริ ญทางวัตถุ มักมีค่านิยมที่
ชอบคนที่มีเงินโดยไม่ได้เล็งเห็นถึ งคุณธรรมของบุคคล ซึ่ งแตกต่างไปจากสังคมชนบท ที่คนใน
ชนบทไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญของเงินมากกว่านํ้าใจ ความโอบอ้อมอารี เป็ นต้น ค่านิ ยมเป็ นความ
เชื่ออย่างหนึ่งซึ่งบางครั้งอาจจะมีการใช้ดุลยพินิจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย(ชุดา จิตพิทกั ษ์, 2526, หน้า 8586)
2.4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Maynard W.Shelly (อ้างอิงในสายพิณ เจริ ญสุ ขวัฒนา, 2546, หน้า 55 - 56) ความพึงพอใจ
เป็ นความรู ้สึกสองแบบของมนุษย์คือ ความรู สึกในทางบวกและความรู สึกในทางลบ ความรู ้สึกบวก
เป็ นความรู ้ สึ กที่ เ กิ ด ขึ้นแล้ว จะทําให้เ กิ ดความสุ ข ดัง นั้น จะเห็ นได้ว่าความสุ ข เป็ นความรู ้สึกที่
ซับซ้อน และ ความสุ ขจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู ้สึกทางบวกอื่น ๆ อาจกล่าวได้ว่าความรู สึก
ทางลบ ความรู ้สึกทางบวก และความสุขมีความสัมพันธ์อย่างสลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์
ของความรู สึกทั้งสามเรี ยกว่า ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึง
พอใจมีความรู ้สึกในทางบวกมากกว่าความรู ้สึกทางลบ จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึก
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ของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ความรู ้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับในสิ่ งที่บรรลุจุดมุ่งหมายใน
ระดับหนึ่ง และจะลดลงเมื่อจุดมุ่งหมายนั้นได้รับการตอบสนอง
เทพพนม เมื อ งแมน และ สวิง สุ วรรณ (2540, หน้า 98) กล่ าวไว้ว่า ความพึงพอใจเป็ น
สภาวะของความพึงพอใจ หรื อสภาวะการมีอารมณ์ในทางบวกที่มีผลเกิดขึ้น เนื่ องจากการประเมิน
ประสบการณ์ของคน ๆ หนึ่ ง สิ่ งที่ขาดหมายไประหว่างการเสนอให้กบั สิ่ งที่ได้รับจะเป็ นรากฐาน
แห่งความพอใจและไม่พอใจได้
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ภัสยุ ไตรวาสน์ (2550)ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริ การ
เครื่ อง เอ.ที.เอ็ม.ของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สํานักงานใหญ่ ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมือ
ในการเก็บข้อมูล จํานวน 250 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ตรวจสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test, F-test และ LSD จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าที่มีอายุ
ต่างกันมี ระดับความพึงพอใจด้านความถู กต้อง และด้านบริ การเสริ ม แตกต่างกัน ส่ วนลู กค้าที่มี
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ ด้านความสะดวกรวดเร็ ว
ด้านความสะดวกถูกต้อง ด้านบริ การเสริ มแตกต่างกัน
มีนา พรายศรี (2549) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบัตรเครดิต
ของธนาคารพาณิ ชย์และบริ ษทั เอกชนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ศึกษาโดย ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวน 490 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test จากการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้บริ การบัตรเครดิตที่มี
จํานวนบัตรเครดิต ระยะเวลาที่ถือบัตร และวงเงินบัตรเครดิตที่ต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวม
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านบริ การเสริ มต่างกัน
3.วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชากรที่มี จาํ นวนนับไม่ได้ ( Infinite population)
กล่ าวคือ เป็ นประชากรที่ไม่สามารถนับหรื อแสดงเป็ นประชากรที่ไม่สามารถนับหรื อแสดงเป็ น
ตัวเลขได้อย่างชัดเจน ซึ่งประชากรกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ าํ ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
เครื่ องบริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์(ATM) ของธนาคารกรุ งไทย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ ธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องบริ การทาง
การเงินอิเล็กทรอนิกส์(ATM) ของธนาคารกรุ งไทย จํานวน 400คน
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3.2 ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตด้านประชากร: การศึกษาครั้งนี้ ประชากกรกลุ่มเป้ าหมาย คือ ผูท้ าํ ธุรกรรมทาง
การเงินผ่านเครื่ องบริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์(ATM) ของธนาคารกรุ งไทยของ
2.ขอบเขตด้านเนื้ อหา: การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในเรื่ องความพึงพอใจในการทํา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องบริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM)
3.ขอบเขตด้า นระยะเวลา: การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผู ้วิจ ัย ได้ท าํ การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จาก
แบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปข้อมูล และรายงาน โดยดําเนิ นการวิจยั ศึกษาตั้งแต่
วันที่ 26 มีนาคม – 17 กรกฎาคม2559
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น สําหรับศึกษาทัศนคติ
โดยรวมและแนวโน้มพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การเครื่ องบริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์(ATM) ของ
ธนาคารกรุ งไทย โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1.ทําการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การเครื่ องบริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิ กส์
(ATM) ของธนาคารกรุ งไทยจากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษาเพื่อ
นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยกําหนดขอบเขต และเนื้ อ หาให้ครอบคลุมกับ
จุดมุ่งหมาย
2.สร้างแบบสอบถามซึ่ งเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อ ศึกษาทัศนคติ และ
พฤติกรรมของผูใ้ ช้ให้บริ การเครื่ องบริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารกรุ งไทย
โดยแบ่งออกเป็ น 4ส่วน
3.4 สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ ใช้ใ นการอธิ บ ายถึ ง ตัว แปรต่ า ง ๆ (ข้อ
คําถามต่าง ๆ) ว่ามี คุณลักษณะอย่างไร ประกอบด้วยตัวแปรเชิ งคุณภาพ (Normal, Ordinal)ได้แก่
ค่าความถี่และค่าร้อยละ (Frequency and percentage) และตัวแปรเชิงปริ มาณ(Interval, Ratio) ได้แก่
ค่าเฉลี่ ย (mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), ค่าสู งสุ ด (Maximum) และ ค่าตํ่าสุ ด
(Minimum)
2.สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) เพือ่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย ตัวแปร
อิสระมีจาํ นวน 2 กลุ่มทดสอบสมมติฐานด้วย Independent sample t-test และ ตัวแปรอิสระมีมากกว่า
2 กลุ่ม ทดสอบสมมติฐานด้วย One-Way ANOVA: F-test
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4.ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จํานวน 254 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.50 อายุ
อยูร่ ะหว่าง 21 – 30 ปี จํานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.50 สถานภาพโสด จํานวน 214 คน คิดเป็ น
ร้อ ยละ 53.50 การศึกษาอยู่ในระดับ ปริ ญ ญาตรี จํานวน 233 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 55.75 อาชี พรั บ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.00 รายได้อยูใ่ นระดับ 15,001 – 30,000 บาท
จํานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.75 ความถี่ในการทําธุรกรรม 3 – 5 ครั้งต่อเดือน จํานวน 174 คน
คิดเป็ นร้อ ยละ 43.50 ระยะเวลาในการทําธุ รกรรม ไม่ เกิ น 2 นาที จํานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ
46.75
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าที่ทาํ ธุรกรรมส่วนใหญ่ ธุรกรรมทางการเงินประเภท
ถอน จํานวน 321 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.25
ด้านค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรม ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าที่ทาํ ธุรกรรมส่ วนใหญ่ ไม่เสี ย
ค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรม จํานวน 315 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.75
ด้านสถานที่ในการทําธุรกรรม ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าที่ทาํ ธุรกรรมส่วนใหญ่ทาํ ธุรกรรมที่
สาขาของธนาคาร จํานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.25
ด้านการส่ งเสริ มการขาย ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าที่ทาํ ธุรกรรมส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญ
ในเรื่ องที่สามารถใช้ชาํ ระค่าสินค้าและบริ การได้ตามต้องการจํานวน 275 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.75
ด้านการให้บริ การของพนักงาน Call Center ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าที่ทาํ ธุรกรรมส่วนใหญ่
ได้รับความร่ วมมือจาก Call Center อยูใ่ นระดับปานกลางจํานวน 283 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.75
ด้านลักษณะทางกายภาพ ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าที่ทาํ ธุรกรรมส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญใน
เรื่ องสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวก จํานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.75
ด้านกระบวนการปฏิบตั ิการ ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าที่ทาํ ธุรกรรมส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ
ในเรื่ องความปลอดภัยด้านข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การ จํานวน 188 คนคิดเป็ นร้อยละ 47.00
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านอื่น ๆ ได้ทศั นคติและค่านิยม
ทัศนคติ ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าที่ทาํ ธุรกรรมส่ วนใหญ่ มีทศั นคติในเชิงบวก คือพอใจใน
การทําธุรกรรมผ่านเครื่ องบริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (ATM) ของธนาคารกรุ งไทย จํานวน
299 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.75
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ค่านิ ยม ผลการวิจยั พบว่า ลู กค้าที่ทาํ ธุ รกรรมส่ วนใหญ่มีทศั นคติในการเป็ นธนาคารที่มี
ความมัน่ คง จํานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.75
ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจของลู กค้า ในการทํา ธุ รกรรมทางการเงิน ผ่านเครื่ อ งบริ ก ารทาง
การเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM)ของธนาคารกรุ งไทย
พบว่ า ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ในการทํา ธุ ร กรรมผ่ า นเครื่ องบริ การทางการเงิ น
อิเล็กทรอนิ กส์ (ATM) ของธนาคารกรุ งไทยมีความพึงพอใจในด้าน มีความสะดวกรวดเร็ ว คิดเป็ น
4.3175 คะแนน รองลงมาคือ มีความปลอดภัย คิดเป็ น 4.2250 คะแนน ตอบสนองตรงความต้องการ
คิดเป็ น 4.215 คะแนน ไม่เสี ยค่าธรรมเนี ยม คิดเป็ น 4.1450 คะแนน และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ด้าน ระบบไม่ขดั ข้อง คิดเป็ น 4.0375 คะแนน
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5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุ ปผลการทอสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน

ค่านัยสํ าคัญ

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
0.023
อายุ
0.000
สถานภาพ
0.000
ระดับการศึกษา
0.000
อาชีพ
0.047
ระดับรายได้
0.000
ความถี่ในการทําธุรกรรม
0.138
ระยะเวลาในการธุรกรรม
0.659
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ประเภทของธุรกรรม
0.000
ค่าธรรมเนียม
0.365
สถานที่ที่ทาํ ธุรกรรม
0.966
การส่งเสริ มการขาย
0.137
พนักงาน Call Center
0.000
ลักษณะทางกายภาพ
0.748
กระบวนการปฏิบตั ิการ
0.892
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ าน อื่น ๆ
ทัศนคติ
0.874
ค่านิยม
0.759

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

ไม่ สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
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5.2 อภิปรายผล
การศึกษางานวิจยั ในเรื่ องความพึงพอใจในการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องบริ การทาง
การเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ATM) ของธนาคารกรุ ง ไทย ได้นํา แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งมา
ประกอบการอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1.ปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกั น จากการวิ จ ัย พบว่ า ลัก ษณะปั จ จัย ด้ า น
ประชากรศาสตร์: เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน
เท่านั้นที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการทําธุ รกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องบริ การทางการเงิน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ATM) ของธนาคารกรุ ง ไทย ต่ า งกัน ซึ่ งมี ง านวิ จ ัย ที่ ส อดคล้อ งกัน ดัง นี้ เพศ
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของวีระยุทธ พันธุ์สวัสดิ์ (2550) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังน้อย จํานวน 281 คน
โดยผลการวิจยั พบว่า เพศ ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารแตกต่างกันอายุระดับ
การศึกษา และอาชี พสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ภัสยุ ไตรวาสน์ (2550)ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริ การเครื่ อง เอ.ที.เอ็ม.ของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สํานักงานใหญ่
จํานวน 250 คน โดยผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าที่มีอายุต่างกันมีระดับความพึงพอใจด้านความถูกต้อง
และด้านบริ การเสริ ม แตกต่างกัน ส่วนลูกค้าที่มีการศึกษา อาชีพ มีระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่
ด้า นความสะดวกรวดเร็ ว ด้า นความสะดวกถู ก ต้อ ง ด้า นบริ ก ารเสริ ม แตกต่ า งกัน สถานภาพ
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ มีนา พรายศรี (2549) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่างความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การบัตรเครดิตของธนาคารพาณิ ชย์และบริ ษทั เอกชนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํานวน
490 คน โดยผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ช้บริ การบัตรเครดิตที่มีสถานภาพต่างกันมีระดับความพึงพอใจโดย
ภาพรวมและรายด้าน ต่างกันระดับรายได้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศรชัย จันโทวงศ์ (2553)
ศึ ก ษาเรื่ อ งคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารของธนาคารออมสิ น สาขากัน ทรารมย์ จํา นวน 400 คน โดย
ผลการวิจยั พบว่าระดับรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การของธนาคารออมสิน
สาขากันทรารมย์ ต่างกัน
2.ปั จจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่ างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด: ประเภทธุรกรรม และ การให้บริ การของ Call Center ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องบริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิ กส์
(ATM) ของธนาคารกรุ งไทย ต่างกัน ซึ่งมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้ ประเภทธุรกรรม สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ มีนา พรายศรี (2549) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
บัตรเครดิตของธนาคารพาณิ ชย์และบริ ษทั เอกชนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํานวน 490 คน โดย
ผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ช้บริ การบัตรเครดิตที่มีจาํ นวนบัตรเครดิต ระยะเวลาที่ถือบัตร และวงเงินบัตร
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เครดิตที่ต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านบริ การเสริ มต่างกัน
การให้ บริ การของ Call Centerสอดคล้องกับผลการวิจยั ของจงกล ทองประเสริ ฐ(2553) ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการให้บริ การของลูกค้าธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดนนทบุรีจาํ นวน 400 คน โดยผลการวิจยั พบว่า บุคลากรที่ให้บริ การ ต่างกันมี
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ต่างกัน
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากการวิจัย
1.ประเภทของธุ รกรรม ลู กค้าให้ความสําคัญกับธุ รกรรมประเภทถอนเงินเป็ นอย่างมาก
ดังนั้นธนาคารควรพัฒนาระบบไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายเงินจากเครื่ อง ATM และเพิม่
ความรวดเร็วในการทํารายการให้ดียงิ่ ขึ้น เพือ่ สามารถสนองตรงกับตอบความต้องการของลูกค้า
2.การให้บริ การของ Call Center ซึ่ งมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทําธุรกรรมทางการ
เงิ น ผ่ า นเครื่ อ งบริ ก ารทางการเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ATM) ของธนาคารกรุ ง ไทย ดัง นั้ น บมจ.
ธนาคารกรุ งไทย ควรมีการฝึ กอบรม และพัฒนาทักษะ ของพนักงาน Call Center อย่างสมํ่าเสมอ
และจัดสรรพนักงานให้เพียงพอต่อการให้บริ การ และสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าของลูกค้าได้
เพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริ การของลูกค้า ในการทําธุรกรรม
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งต่ อไป
1.ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจพอใจในการทําธุ รกรรมทางการเงิน ผ่าน
เครื่ องบริ การทางการเงินอิ เล็กทรอนิ กส์ (ATM) ของธนาคารกรุ งไทยแยกเป็ นประเภทธุ รกรรมที่
ชัดเจน
2.ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการทําธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านเครื่ อ งบริ การทางการเงินอิ เล็กทรอนิ กส์ (ATM) ของธนาคารกรุ งไทย กับลู กค้าที่ใช้บริ การ
ธนาคารพาณิ ชย์อื่น เพือ่ นํามาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริ การเพือ่ ทําให้ธนาคารกรุ งไทย
สามารถสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันได้
3.ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การให้บริ การเครื่ องบริ การทางการเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (ATM) เพื่อ นําข้อ มูลที่ได้มาปรับปรุ งการ
ให้บริ การให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านอาหารบุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างในเขต
กรุงเทพมหานคร
Factors affecting on grilled buffet restaurant buying decision in the city of
Bangkok
วารี พิกุลทอง1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่ นๆ ได้แก่ ความน่ าเชื่ อ ถือ และค่านิ ยม ที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจ
เลื อ กใช้บริ การเลื อกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ป้ิ งย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ทําการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ นโดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ประชาชนที่
เคยใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารบุ ฟ เฟ่ ต์ป ระเภทปิ้ งย่า งในเขตกรุ ง เทพมหานคร จํา นวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บรวบรวมข้อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล (สถิ ติ
พรรณนา) ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุ ด
ส่ ว นสถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการทดสอบสมมติ ฐ าน (สถิ ติ อ ้า งอิ ง ) โดยใช้ส ถิ ติ One Way ANOVA ในการ
คํานวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เ ป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุในช่ วง 21-30 ปี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ระดับรายได้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีอาชีพ
พนักงานเอกชน โดยเฉลี่ยแล้วใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ประเภทปิ้ งย่างประมาณเดือนละ 1 ครั้ง
และมักใช้บริ การกับกลุ่มเพื่อน อีกทั้งการศึกษายังพบว่าผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ประเภทปิ้ ง
ย่างยังให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ
ในเรื่ อ งความสะอาดและสดใหม่ ของอาหาร ในด้านราคาจะให้ความสําคัญด้านความคุ ม้ ค่ากับ
คุ ณภาพของอาหาร ในด้านสถานที่ จะให้ความสําคัญในเรื่ อ งร้านที่มีทาํ เลที่ต้ งั ซึ่ งมี การเดิ นทาง
สะดวก ในด้านการส่งเสริ มการตลาด จะให้ความสําคัญในการให้ส่วนลด 50 % ในด้านบุคลากร จะ
ให้ความสําคัญกับพนักงานที่บริ การด้วยความยิม้ แย้ม มีอธั ยาศัยดี ในด้านลักษณะทางกายภาพ จะให้
ความสําคัญในเรื่ องความสะอาดภายในร้าน และในด้านกระบวนการ จะให้ความสําคัญในเรื่ อ งของ
ความรวดเร็วในการเสิร์ฟอาหาร เตรี ยมอุปกรณ์ ส่วนด้านปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่ให้
ความเชื่อถือต่อร้านที่มีการบอกต่อจากคนรู ้จกั เพือ่ น คนในครอบครัว และมีค่านิยมต่อการใช้บริ การ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ที่แต่ละบุคคลสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามความต้องการ จากการ
1

นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และ
อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารบุ ฟ เฟ่ ต์ ป้ิ งย่า งในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสํ าคัญ : บุฟเฟ่ ต์, ปิ้ งย่าง, 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 ที่มาและความสํ าคัญของปัญหา
จากวิถีการใช้ชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั ส่งผลให้พฤติกรรม ค่านิยมการ
บริ โภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปด้วย การเลือกใช้ร้านอาหารนอกบ้านเป็ นหนทางหนึ่งที่
ช่ วยอํานวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจําวัน หรื อ แม้แต่ในโอกาสพิเศษต่างๆ ร้านอาหารจึง
เสมือนเป็ นจุดนัดพบ พูดคุย สังสรรค์ ระหว่างแฟน เพื่อน คนในครอบครัวในหลายโอกาส เมื่อ
ความต้องการใช้บริ การที่เพิม่ ขึ้น ความหลากหลายในการนําเสนอบริ การของร้านอาหารก็มีหลาย
รู ปแบบมากขึ้นเช่นกัน
ร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ (Buffet) เป็ นรู ปแบบการขายพร้อมการบริ การอาหารซึ่ งมีเอกลักษณ์ที่
โดดเด่น คือ ผูซ้ ้ื อสามารถเลือกตักอาหารรับประทานได้เองตามปริ มาณและความพอใจ มีการคิด
ค่าบริ การเป็ นรายหัว ปั จจุบนั ร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ก็มีการนําเสนออาหารและบริ การหลายรู ปแบบ เช่น
บุฟเฟต์อาหารไทย บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ บุฟเฟต์อาหารปิ้ งย่าง บุฟเฟ่ ต์ชาบู บุฟเฟ่ ต์ขนมจีน บุฟ
เฟ่ ต์ผลไม้ ฯ (รวิวรรณ อาจสําอาง และสุพรรณี เทพอรุ ณรัตน , 2557 : 44-46)
ร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์สไตล์ปิ้งย่างเผยแพร่ เข้ามาสูประเทศไทยเมื่อ 10 กว่าปี ที่แล้ว ซึ่งเดิมอาจ
รู ้จกั กันในชื่อ ร้านหมูกระทะ ร้านเนื้อย่างเกาหลี ต่อมาก็มีการพัฒนาตลาดโดยการนําเสนอวัตถุดิบ
ที่หลากหลาย มีคุณภาพสู งขึ้น ทําให้ร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภคมาอย่าง
ต่อเนื่ องเห็นได้จากอัตราการเติบโตของตลาดที่มีการเติบโตเฉลี่ยปี ละ 10 % และตลาดยังคงมีการ
แข่งขันทั้งจากผูแ้ ข่งขันรายเก่าและการเข้ามาของผูแ้ ข่งขันรายใหม่
จากข้อมูลข้างต้น ทําให้ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้ า นอาหารบุฟ เฟ่ ต์ป้ิ งย่างในเขตกรุ ง เทพมหานคร เพื่อ ให้ท ราบถึ ง ความต้อ งการที่ แ ท้จ ริ งของ
ผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง และเพื่อผูป้ ระกอบการธุ รกิ จที่
เกี่ยวข้องสามารถนําผลสรุ ปจากการวิจยั ครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการปรับปรุ งการบริ การ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุดต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ป้ิ งย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความน่ าเชื่อถือ และค่านิ ยมที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร
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1.3 กรอบแนวคิด

1.4 สมมติฐานการศึกษา
1) ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ อาชีพ
ความถี่ในการใช้บริ การ และความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ข้าร่ วมใช้บริ การ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ป้ิ งย่างในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ ม
การตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกันมี ผลต่อ การตัด สิ น ใจ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
3) ปั จจัยส่ วนอื่ นๆ ได้แก่ ความน่ าเชื่ อ ถือ และค่านิ ยม ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ป้ิ งย่างในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากงานวิจัย
1) ผูป้ ระกอบธุรกิจหรื อผูท้ ี่สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ป้ิ งย่างสามารถ
นําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง
ในเขตกรุ งเทพมหานครไปใช้ในการวางแผนหรื อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดได้
2) ผูป้ ระกอบธุรกิจหรื อผูท้ ี่สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ป้ิ งย่างสามารถ
นําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างในเขตกรุ งเทพมหานครไปใช้ในการวางแผนหรื อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดได้
3) ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ หรื อ ผูท้ ี่ ส นใจจะประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ ร้ า นอาหารบุ ฟ เฟ่ ต์ป้ิ งย่า ง
สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ และค่าความนิยมที่มีผลต่อการตัดสินใจ
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เลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารบุ ฟ เฟ่ ต์ป้ิ งย่า งในเขตกรุ ง เทพมหานครไปใช้ใ นการวางแผนหรื อ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดได้
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ประชากรศาสตร์ (Demographics) คือ คําอธิบายของประชากรตามลักษณะต่างๆ เช่น เพศ
อายุ เชื้อชาติ รายได้ อาชีพ เป็ นต้น ในการแบ่งตลาดตามหลักประชากรศาสตร์น้ นั จะส่ งผลอย่างมี
นัยยสําคัญต่อธุรกิจ ตัวแปรประชากรศาสตร์จึงถูกนํามาประกอบการพิจารณาส่วนแบ่งตลาด เพราะ
จะทําให้เกิดความชัดเจนในด้านความต้องการ และพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้าผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
(นิเวศน์ ธรรมะและคณะ, 2552 : 36-40)
2.2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
สิ่ ง กระตุ น้ ทางการตลาด (Marketing Stimulus) ได้แ ก่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price)
ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Distribution or Place ) และการส่ งเสริ มการตลาด( Promotion) เป็ นปั จจัย
ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค (ปณิ ศา มีจินดา, 2553 : หน้า 29)
บริ การ หมายถึ ง กิ จกรรมที่ทาํ ขึ้นเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของบุคคลในสิ่ งอํานวย
ประโยชน์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาแต่สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ การ ซึ่งสิ่งที่ผซู ้ ้ือต้องการ
มากก่ อ นการตัดสิ นใจซื้ อ หรื อ ใช้บริ การคือ ความเชื่ อ ถื อ และความไว้วางใจ แนวคิดการบริ การ
(Service Concept) รู ปแบบการบริ การ ( Service Package) โดยมีส่วนผสม 3 ด้าน คือ
•
ลักษณะทางกายภาพ (รู ป รส กลิ่น เสียง สัมผัส)
•
ผลประโยชน์ทางความรู ้สึก ความรู ้สึกที่มีต่อสินค้าหรื อบริ การที่ได้รับ
•
ผลประโยชน์ทางจิตวิทยา
คุ ณลักษณะของการบริ การ (Characteristics of services) การบริ การ คือ การกระทํา การ
ปฏิบตั ิ พฤติกรรมหรื อความสัมพันธ์ที่สร้างผลประโยชน์ทางด้านเวลา สถานที่ รู ปแบบ หรื อด้าน
จิตใจแก่ผูบ้ ริ โภค และการบริ การยังสามารถเป็ นสิ่ งที่ถ่ายทอดควบคู่ไปกับสิ นค้าต่างๆด้วย (ภูษิต
วงศ์หล่อสายชล,2555 :105-107)
2.3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กิจติมา ลุมภักดีและไกรชิต สุ ตะเมือง (2555) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ของผูบ้ ริ โภควัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชาชนที่เป็ นกลุ่มวัยทํางานที่มีอายุ 20 ขึ้นไป ที่ใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน tTest F-Test และ MRA ผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ คคลด้าน เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ระดับ
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การศึกษา สถานภาพ ที่แตกต่างกัน มี อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือ กใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํารัส พุ่มจันทร์ (2553) ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้ า นอาหารเนื้ อ ย่างเกาหลี ใ นเขตเทศบาลเมื อ งอุ บ ลราชธานี จัง หวัด อุ บ ลราชธานี จํา นวน 400
ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างแบบกลุ่มโควตา ( Quota Sampling) และสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Multiple Regression ( Enter , Stepwise) t-test และ F-test จาก
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ที่ต่างกันมี การ
ตัดสินใจใช้บริ การร้านอาหารเนื้อย่างเกาหลีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
จิตรลดา ฟักป้อมและนิเวศน์ ธรรมมะ(2556) ศึกษาเรื่ องการตัดสินใจเลือกใช้บริ การบุฟเฟ่ ต์
อาหารญี่ ปุ่ นในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตัว อย่า งประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีอายุระหว่าง 15-60 ปี จํานวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
สถิติ และหาความสัมพันธ์ดว้ ยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ จาการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรสของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน มี
ปั จจัยการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การบุฟเฟ่ ต์อาหารญี่ปุ่นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลไม่
แตกต่างกัน ยกเว้น อายุ และประสบการณ์ในการรับประทานบุฟเฟ่ ต์อาหารญี่ปุ่นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.ระเบียบวิธีวิจัย
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชากรที่มีจาํ นวนนับไม่ได้ (Infinite Population) ซึ่ งเป็ น
ประชาชนที่เคยใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งอย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ตัวแทนผูท้ ี่เคยตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์
ปิ้ งย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน
3.2 ขอบเขตการวิจัย
1) ขอบเขตด้านประชากร : การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มประชากรเป้ าหมาย คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้
บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) ขอบเขตด้านเนื้ อ หา : การศึกษาในการครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในเรื่ อ งของการตัด สิ น ใจ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ป้ิ งย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร
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3) ขอบเขตด้านระยะเวลา : การศึกษาครั้งนี้ ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผล และรายงานผล โดยดําเนินการวิจยั ศึกษาตั้งแต่ วันที่ 27 มี.ค. – 3
ก.ค. 2559
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ผวู ้ ิจยั เลือกใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการวัดปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.4 สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่ ใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของข้อมูลตัวแปร
เชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ตัวแปรเชิงคุณภาพ (ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage)) และ
ตัว แปรเชิ ง ปริ มาณ (ค่ า เฉลี่ ย (Mean), ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ,ค่ า สู ง สุ ด
(Maximum), ค่าตํ่าสุด (Minimum))
2) สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานจึงจําเป็ นต้อง
ทดสอบความมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ของข้อ มู ล ที่คาํ นวณได้จากกลุ่ มตัวอย่าง โดยวิธี
Analysis of Variance (ANOVA)
4.ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคลพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จํานวน 278 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.50 อายุในช่วงระหว่าง 21 – 30 ปี จํานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ
38.50 สถานภาพโสด จํานวน 260 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.00 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 219
คน คิดเป็ นร้อยละ 54.75 ระดับรายได้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท จํานวน 184 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 46.00 อาชี พพนักงานเอกชน จํานวน 203 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 50.75 ความถี่ ในการใช้บ ริ ก าร
ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.50 และโดยปกติจะไปใช้บริ การกับกลุ่ม
เพือ่ นจํานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.50
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่จะให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การจาก
ความสะอาดและสดใหม่ของอาหาร จํานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.50
ด้านราคา ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่จะให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การจากราคาที่
คุม้ ค่ากับคุณภาพของอาหาร จํานวน 342 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.71
ด้านสถานที่ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่จะให้ตดั สิ นใจเลือ กใช้บริ การสถาน
ที่ต้งั ของร้านซึ่งตั้งอยูใ่ นที่ที่มีการเดินทางสะดวก จํานวน 291 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.50
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ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่จะให้ตดั สิ นใจเลื อ กใช้
บริ การจากการให้ส่วนลด 50 % จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.35
ด้า นบุ ค ลากร ผลการวิจ ัย พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ จ ะให้ ต ัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
คุณลักษณะของพนักงานที่ให้บริ การด้วยความยิม้ แย้ม มีอธั ยาศัยดี จํานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ
56.75
ด้านลักษณะทางกายภาพ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่จะให้ตดั สิ นใจเลือกใช้
บริ การจากความสะอาดภายในร้าน จํานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.25
ด้านกระบวนการ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่จะให้ตดั สินใจเลือกใช้บริ การจาก
ความรวดเร็วในการเสิร์ฟอาหาร เตรี ยมอุปกรณ์ จํานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.25
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนอื่นๆ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ และค่านิยม
ด้านความน่ าเชื่อถือผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่จะให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บ ริ การ
จากร้านทีม่ ีการบอกต่อจากคนรู ้จกั เพือ่ น คนในครอบครัว จํานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.00
ด้านค่านิยม ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่จะให้ตดั สินใจเลือกใช้บริ การจากแต่ละ
คนสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามความต้องการ จํานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.02
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การตัดสิ นใจซื้ อ พบว่าผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจเลื อกใช้
บริ ก ารร้ า นอาหารบุ ฟ เฟ่ ต์ป้ิ งย่า งจากความสด สะอาดของอาหารมากที่ สุด คื อ 4.4450 คะแนน
รองลงมาคือ ความหลากหลายของเมนูอาหาร ความคุม้ ค่าของราคา และการบริ การที่ดีของพนักงาน
โดยมีคะแนน 4.3233 , 4.3000 และ 4.2225 คะแนนตามลําดับ ส่ วนการตัดสิ นใจซื้ อจากโปรโมชัน่
ส่งเสริ มการขายมีคะแนนน้อยที่สุดคือ 4.0675 คะแนน
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5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1) สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสบสมมติฐาน
ค่านัยสํ าคัญ สอดคล้ อง
กับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
0.2132

อายุ
0.0007
สถานภาพ
0.2819

ระดับการศึกษา
0.0121

ระดับรายได้
0.0001

อาชีพ
0.0135
ความถี่ในการใช้บริ การ
0.6322
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ข้าร่ วมใช้บริ การ
0.1294
ผลการทดสบสมมติฐาน

ค่านัยสํ าคัญ สอดคล้ อง
กับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
0.9705
ราคา
0.1800
สถานที่
0.9566
การส่งเสริ มการตลาด
0.1882
บุคลากร
0.1225
ลักษณะทางกายภาพ
0.1522
กระบวนการ
0.8272

ไม่ สอดคล้ อง
กับสมมติฐาน




ไม่ สอดคล้ อง
กับสมมติฐาน
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ผลการทดสบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่นๆ
ความน่าเชื่อถือ
ค่าความนิยม

ค่านัยสํ าคัญ สอดคล้ อง
กับสมมติฐาน

ไม่ สอดคล้ อง
กับสมมติฐาน

0.3327
0.2780




5.2) อภิปรายผล
การศึกษางานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้นาํ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่ างกัน จากผลการวิจยั พบว่า ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ
ระดับการศึกษา ระดับรายได้ อาชี พ ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ การ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ป้ิ งย่างในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ซึ่งมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้
อายุ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ จิตรลดา ฟักป้อมและนิเวศน์ ธรรมมะ(2556) ศึกษาเรื่ อง
การตัดสินใจเลือกใช้บริ การบุฟเฟ่ ต์อาหารญี่ปุ่นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการศึกษา
พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรสของ
ผู ้บ ริ โภคที่ แ ตกต่ า งกั น มี ปั จจั ย การตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การบุ ฟ เฟ่ ต์ อ าหารญี่ ปุ่ นในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลไม่แตกต่างกัน ยกเว้น อายุ และประสบการณ์ในการรับประทานบุฟ
เฟ่ ต์อาหารญี่ปุ่นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับการศึ กษา สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ จํารัส พุ่ม จันทร์ (2553) ศึกษาเรื่ อ ง กลยุทธ์
การตลาดที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารเนื้ อ ย่างเกาหลี ใ นเขตเทศบาลเมื อ ง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารเนื้อย่างเกาหลีแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
ระดับรายได้ สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ กิ จติม า ลุ ม ภักดี และไกรชิ ต สุ ตะเมื อ ง (2555)
ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ของผูบ้ ริ โภควัยทํางาน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน จากการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้
ระดับการศึกษา สถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟ
เฟ่ ต์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อาชี พ สอดคล้องกับงานวิจยั ของจํารัส พุ่มจันทร์ (2553) ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์การตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริ การร้านอาหารเนื้อย่างเกาหลีในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารเนื้อย่างเกาหลีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
5.3) ข้ อเสนอแนะจากการทําวิจัยครั้งนี้
5.3.1) ข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากการวิจัย
1) ด้า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นอายุ ผูป้ ระกอบกิ จ การร้ า นอาหารบุ ฟ เฟ่ ต์ป้ิ งย่า งควรให้
ความสําคัญกับการนําเสนอตัวผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่เหมาะสมกับอายุของผูใ้ ช้บริ การ เพราะ
ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ค วามหลากหลายในช่ ว งอายุจ ะมี ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กบริ โ ภคอาหารที่ แ ตกต่ า งกัน
ผูบ้ ริ โภคในช่ วงวัยหนุ่ ม สาวจะมี การตัดสิ นใจซื้ อ ได้ง่ายและมักเป็ นการซื้ อ สิ นค้าหรื อ ใช้บริ การ
ร่ วมกับกลุ่มเพื่อน ชอบความสนุ กสนาน ดังนั้นผูป้ ระกอบกิจการควรทําการศึกษาพฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้บริ การในช่วงอายุเพิม่ เติมเพือ่ ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคยิง่ ขึ้น
2) ด้านปั จจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ป้ิ งย่างควร
ให้ ค วามสํา คัญ กับ การนํา เสนอตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก ารที่ เ หมาะสมกับ ระดับ การศึ ก ษาของ
ผูใ้ ช้บริ การ เพราะผูบ้ ริ โภคที่มีความแตกต่างของระดับการศึกษาจะมีการตัดสิ นใจเลือกบริ โภค
อาหารที่แตกต่างกัน โดยเมื่อระดับการศึกษาของผูใ้ ช้บริ การสู งขึ้นความต้องการสินค้าและบริ การที่
ดี มีคุณภาพก็จะมีมากขึ้นด้วย
3) ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการรายได้ ผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ป้ิ งย่าง
ควรให้ความสําคัญกับการนําเสนอตัวผลิตภัณฑ์และบริ การที่เหมาะสมกับรายได้ผใู ้ ช้บริ การ เพราะ
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับรายได้สูงย่อมกําลังซื้ อในการบริ โภคสู งตามไปได้ดว้ ย และเมื่อมีกาํ ลังซื้ อสูงขึ้น
ความต้องการสินค้าหรื อบริ การที่ดี อาหารมีคุณภาพย่อมสูงตามไปด้วย
4) ด้านปั จจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ป้ิ งย่างควรให้ความสําคัญกับ
การนําเสนอตัวผลิตภัณฑ์และบริ การที่เหมาะสมกับอาชี พของผูใ้ ช้บริ การ เพราะการเข้าใจอาชี พ
ของผูใ้ ช้บริ โภคจะทําให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้ชีวติ เช่น กลุ่มอาชีพพนักงานเอกชน กลุ่มข้าราชการ
หรื อรัฐวิสาหกิจ เป็ นกลุ่มอาชีพที่มีรายได้เป็ นเดือน ดังนั้นกําลังซื้ อส่ วนใหญ่มกั อยูช่ ่วงวันหยุดสิ้น
เดื อ น เมื่ อ ทราบพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคเช่ น นี้ ผูป้ ระกอบสามารถที่ จ ะนํา ไปปรั บ แผนกลยุทธ์
การตลาดที่เหมาะสมต่อไป
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5.3.2) ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1) ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพือ่ เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดที่สร้างความพึงพอ
แก่ผใู ้ ช้บริ การมากขึ้น
2) ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่ องพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ป้ิ งย่าง
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพือ่ เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสมยิง่ ขึ้น
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ความพึงพอใจการใช้ บริการรถไฟฟ้ าใต้ ดนิ MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
MRT Services Satisfaction in Bangkok and its vicinity
อรอนงค์ กรุ ดสัมพันธ์1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปั จจัยด้านภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ และปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อ การสร้างความพึง พอใจในการใช้บ ริ การรถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ผูว้ ิจยั ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซึ่ งกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผูท้ ี่ใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน MRTในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 400
คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่ ใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูล ทําการวิเคราะห์โดยใช้ค่า
ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่ า สู ง สุ ด
(Maximum)ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) ส่ วนสถิ ติที่ใช้ทดสอบสมมุ ติฐาน คือ สถิ ติอ ้างอิ งหรื อ สถิ ติ เ ชิ ง
อนุ มาน (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติ One Way ANOVA ในการคํานวณหาค่า T-Test และ FTest ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วง 31-40 ปี
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ เฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาท
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการใช้บริ การเพือ่ ท่องเที่ยว ความถี่ในการใช้บริ การอยูท่ ี่นาน ๆ ครั้ง ซึ่งใช้ใน
ช่วงเวลาชัว่ โมงเร่ งด่วน (06.00 – 09.00 และ 16.30 -19,30) อีกทั้งการศึกษายังพบว่าผูใ้ ช้บริ การ ให้
ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้านผลิ ตภัณฑ์ ที่สําคัญในการให้บริ การ
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล คือ ความสะดวกรวดเร็ ว ในด้านราคา
จะอยูท่ ี่ราคาสู งแต่พอรับได้เมื่อเทียบกับความสะดวกรวดเร็ ว ด้านช่องทางการให้บริ การคือมีสถานี
ใกล้กบั แหล่งชุมชนที่เดินทางสะดวก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด สําหรับลูกค้าที่ใช้บริ การรถไฟฟ้า
ใต้ดิน MRT จะมีส่วนลดตัว๋ ภาพยนตร์ มีบุคลากรที่ให้บริ การด้านข้อมูลได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้อง
ซึ่ งมีบริ การที่ทนั สมัยสะดวกรวดเร็ ว มีระบบการให้บริ การที่เข้าใจง่ายมีการแสดงแผนผังเพื่อบอก
เส้นทาง มีมาตรฐานควบคุมการให้บริ การที่มีคุณภาพเหมาะสม ซึ่ งถือว่าเป็ นอิทธิพลต่อการสร้าง
ความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมาก
ที่สุด จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่าปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
1
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วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ความถี่ในการใช้บริ การ ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดทางด้านราคา ช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด สิ่ งแวดล้อ มทางกายภาพ
กระบวนการ และปั จจัยอื่น ๆ ด้านภาพลักษณ์ และความน่ าเชื่อถือ ที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
คําสํ าคัญ :ความพึงพอใจ , รถไฟฟ้าใต้ดิน 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 ความเป็ นมาของปัญหาและความสํ าคัญ
ปั จจุบนั แนวโน้มของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีการย้ายถิ่นที่อยู่
อาศัยเข้ามาอย่างหนาแน่น และอัตราการเพิม่ ขึ้นของรถยนต์มีมากขึ้น เนื่องจากนโยบาย ณ ช่วงหนึ่ ง
ของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อกระตุน้ ให้ประชากรได้มี รถยนต์ใช้ส่วนตัว ซึ่ งทําให้เกิดผลกระทบด้าน
การจราจรที่แออัดในขั้นวิกฤต โดยส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรและด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ
จากปั ญ หาดังกล่ าวทางรั ฐ บาลและเขตกรุ ง เทพมหานคร จึ ง พยายามหาแนวทางแก้ไ ข
สําหรับปั ญหาด้านการจราจร โดยการสร้างทางยกระดับต่าง ๆ การขยายถนนเส้นวงแหวน ตลอดจน
การส่ งเสริ มการใช้บริ การของขนส่ งมวลชนเพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการใช้ ซึ่ งยังไม่
สามารถแก้ไขปั ญหาการจราจรที่คบั คัง่ ได้ จึงได้มีการนําระบบการขนส่ งระบบรางเพื่อเข้ามาช่วย
แก้ไขสภาพการจราจรให้ดีข้ นึ โดยนําโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรื อรถไฟฟ้า
ใต้ดินMRT เข้ามา
รถไฟฟ้ า มหานคร หรื อ รถไฟฟ้ า ใต้ดิ น MRT เป็ นบริ ก ารการขนส่ ง ที่ ส ะดวก รวดเร็ ว
ตอบสนองความต้องการสําหรับผูโ้ ดยสารที่ตอ้ งการความรี บด่วนในชีวติ ประจําวัน เช่น การเดินทาง
ไปทํางานหรื อเรี ยนหนังสือ เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยว จุดประสงค์ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร เพือ่
เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าอีกระบบหนึ่ ง เมื่อเปิ ดให้บริ การทั้งโครงการ จะมีสถานี เชื่อมต่อกับ
โครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ทั้งหมด 18 สถานีได้แก่ 1.สถานีหวั ลําโพง 2.สถานีสามย่าน 3.สถานีสี
ลม 4.สถานีสวนลุมพินี 5.สถานีคลองเตย 6. สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 7.สถานี สุขมุ วิท
8.สถานี เพชรบุรี 9.สถานี พระราม 9 10.สถานี ศูนย์วฒั นธรรมแห่ งประเทศไทย 11.สถานี ห้วยขวาง
12.สถานี สุทธิ สาร 13.สถานี รัชดาภิเษก 14.สถานี ลาดพร้าว 15.สถานี พหลโยธิ น 16.สถานี สวน
จตุจกั ร 17.สถานี กาํ แพงเพชร 18.สถานี บางซื่ อ รถไฟฟ้าวิ่งบริ การสู งสุ ด 18 ขบวน สํารอง 1 ขบวน
เปิ ดให้บริ การทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น.
จากการพัฒนาเส้นทางดังกล่าวทําให้มีแนวโน้มสําหรับการใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
เพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ซึ่ งปั ญหาที่ตามมาคือ การตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ อาจจะไม่
เพีย งพอต่ อ ความต้อ งการและไม่ ต รงกับ ความคาดหวัง ให้แ ก่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารได้เ ท่ า ที่ ค วร ดัง นั้น
ข้อ บกพร่ องในการบริ การด้านต่าง ๆ จึงจําเป็ นอย่างยิ่งในการนําข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุ งและ
พัฒนาการเพือ่ ให้การบริ การได้ดียงิ่ ขึ้น และสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การตลอดไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ ก าร
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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1.3 .กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้
6. วัตถุ ประสงค์การใช้รถไฟฟ้า
ใต้ดิน MRT
7.ความถี่ในการใช้บริ การ
8.ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย
4. การส่งเสริ มการตลาด
5. บุคลากร
6. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
7. กระบวนการ

ตัวแปรตาม
ความพีงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้
ดิน MRTในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล

ปัจจัยอื่น ๆ
1. ภาพลักษณ์
2. ความน่าเชื่อถือ
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1.4 สมมุติฐานการวิจัย
1.ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ วัตถุประสงค์ในการใช้
บริ การ ความถี่ในการใช้บริ การ,ช่วงเวลาการใช้บริ การ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ต่างกัน
2.ส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์,ราคา,ช่องทางการจัดจําหน่ าย,การ
ส่ งเสริ มการตลาด,บุคลากร,สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ,กระบวนการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน MRTต่างกัน
3.ปั จจัยอื่ น ๆ ซึ่ งประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ และด้านความน่ าเชื่ อ ถื อ ที่แตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน MRTต่างกัน
1.5 ประโยชน์ ของการวิจัย
1.การรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย (MRT) นําผลวิจยั ด้านปั จจัยทางประชาการ
ศาสตร์ ใ นเรื่ อ งความพึง พอใจในการใช้บริ การรถไฟใต้ดิน MRT ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล ไปปรับปรุ งและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด
2.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ งประเทศไทย (MRT) นําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในเรื่ องความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟใต้ดิน MRT ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
3.การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย (MRT) นําผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่น ๆ ใน
เรื่ องความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ไป
เป็ นแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ
2. การทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของแต่ละบุคคลจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน
ออกไป สามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่ม โดยจัดกลุ่มประชากรที่มีลกั ษณะเหมือนกันเข้าเป็ นกลุ่มเดียวกัน
โดยประกอบไปด้วยตัวแปรทางลักษณะทางประชากรของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล คือ จําแนกประชากรออกเป็ นกลุ่ม โดยชี้ให้เห็นถึงประเด็นความ
แตกต่างในด้านคุณสมบัติทางประชากรระหว่างบุคคล ซึ่งมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป ประชากรที่มีลกั ษณะเหมือนกัน จะมี ความคล้ายคลึงกันในแง่พฤติกรรม ซึ่ งคุ ณสมบัติที่
นํามาใช้จดั กลุ่ม เรี ยกว่า คุณสมบัติทางประชากร (Demographic Characteristics) โดยตัวแปรทาง
ประชากรศาสตร์ที่นาํ มาวิจยั คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
ความถี่ในการใช้บริ การ และช่วงเวลาที่ใช้บริ การ Defleur and Bell-Rokeaoh (1996) ซึ่ งให้แนวคิด
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ทฤษฎี กลุ่ มสังคม (Social Categories Theory) ว่า บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึ งกันมักจะอยูก่ ลุ่ม
เดียวกัน บุคคลที่อยูใ่ นลําดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับและตอบสนองต่อเนื้ อหาข่าวสาร ใน
แบบเดียวกัน และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซึ่ งทฤษฎีน้ ี
ได้รับการพัฒนาจากแนวคิดเรื่ องสิ่ งเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรื อทฤษฎี เอสอาร์ (S-R Theory) การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ช้ ีให้เห็นถึงการเกิดตลาดแบบใหม่ข้ ึน และ
ตลาดอื่ น ๆ ก็จะค่อ ย ๆ หมดไป หรื อ ลดความสําคัญลง การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิ พลจาก
ลักษณะ ส่วนบุคคลด้านต่างๆ ได้แก่อายุ อาชีพ รู ปแบบการดําเนินชีวติ บุคลิกภาพและแนวความคิด
ส่ วนบุคคล พบว่าอายุที่แตกต่างกัน จะมี ความต้อ งการผลิ ตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน อาชี พของแต่ละ
บุคคลจะนําไปสู่ ความจําเป็ นและความต้องการสินค้าที่แตกต่างกันรายได้หรื อโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริ การที่เขาตัดสินใจซื้อ)
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
เสรี วงษ์มณฑา (2542) อ้างถึง ศักดา สุ วรรณบริ รักษ์(2555 หน้า18) กล่าวว่า ส่ วนประสม
ทางการตลาด คือ สิ นค้าที่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและขายในราคาที่ผูบ้ ริ โภคยอมรับ
ได้ และยินดีจ่ายเนื่ องจากเห็นว่าคุม้ ค่า รวมไปถึงสะดวกต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค ด้วยกล
ยุทธ์ในการจูงใจให้เกิดความชอบในตัวสิ นค้าและเกิดพฤติกรรมการซื้ ออย่างถู กต้อ ง การสื่ อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการหรื อ แบบครบวงจร หมายถึง การใช้กิจกรรมการส่ งเสริ มการ,ตลาดหลาย
รู ปแบบให้กลมกลื น ได้แก่ การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การขายโดย
พนัก งานขาย ส่ ว นประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ไม่ ส ามารถขาดตัว ใดตัว หนึ่ ง ได้ พนัก งานที่
ให้บริ การจะทําหน้าที่สาํ คัญในการเชื่อมโยงส่ วนประสมการตลาดตัวอื่น ๆ ให้กลมกลืนกันในการ
ส่งมอบบริ การให้ลูกค้า
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ด้ าน ภาพลักษณ์ และด้ านความน่ าเชื่ อถือ
การประชาสัมพัน ธ์ เป็ นงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ภาพลักษณ์ แ ละเป็ นงานที่ มี ช่ ว ยเสริ ม สร้าง
ภาพลักษณ์ต่อหน่วยงานสถาบัน หรื อองค์กร ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อความรู ้สึกนึกคิด
ของประชาชน เพื่อผลแห่ ง ชื่อเสี ยง ความเชื่อศรัทธาจากประชาชนที่มีต่อองค์กรหรื อสถาบัน (วิรัช
ลภิ รั ต นกุ ล , 2540, หน้า 81) การสร้ า งภาพลักษณ์ ข ององค์กรที่ดี จ ะช่ ว ยสร้ า งความน่ าเชื่ อ ถื อ ซึ่ ง
องค์ประกอบของภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ หาร ภาพลักษณ์ของพนักงาน
ภาพลักษณ์ของสิ นค้า และบริ การ ภาพลักษณ์ของวิธีการดําเนิ นงานภาพลักษณ์ของบรรยากาศของ
องค์กร ภาพลักษณ์ ของเครื่ อ งมื อเครื่ องใช้หรื ออุ ปกรณ์ในสํานักงาน ภาพลักษณ์ ของวัฒนธรรม
องค์กร และภาพลักษณ์ทางด้านสังคม
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ความน่ าเชื่อถือ(Credibility) หมายถึง ความเชื่อถือได้ และความซื่ อสัตย์ขององค์กรที่ให้บริ การและ
ตัวผูใ้ ห้บริ การเอง ณพล ธนาวัชรากุล(2554, หน้า 389)
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
วิไ ลลักษณ์ สุ ว จิ ต ตานนท์ และ สุ ทิ ติ ขัต ติ ย ะ(2553,หน้า 137) กล่ า วถึ ง เรื่ อ งแนวคิด
เกี่ ย วกับ ความพึง พอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ของบุ ค คลที่ ไ ด้แ สดงออก ในด้า นบวกหรื อ ลบ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตอบสนองต่อสิ่งที่ตอ้ งการความรู ้สึกพึงพอใจที่จะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลได้รับหรื อ
บรรลุจุดมุ่งหมายในสิ่ งที่ตอ้ งการในระดับหนึ่ งแล้วความรู ้สึกดังกล่าวจะลดลง (อนงค์ เอื้อวัฒนา,
2542) และความพึงพอใจเป็ นผลมาจากองค์ประกอบสําคัญ 3 ด้าน คือ ความต้อ งการหรื อ ความ
คาดหวัง ของบุคคลแรงกดดันที่นาํ ไปสู่ พฤติกรรมและการกระทําและเป้ าหมายที่ตอ้ งการบรรลุใน
เรื่ องนั้น ๆ กันธิมา เหลืองอร่ าม และคณะ (2545, หน้า13) ได้กล่าวถึงความสําคัญของความพึงพอใจ
ของลูกค้าในการใช้บริ การว่า เป้าหมายสูงสุดของความสําเร็ จในการดําเนิ นงานบริ การ ขึ้นอยูก่ บั กล
ยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ารู ้สึกดีและประทับใจในบริ การที่ได้รับจนติด
ใจจึงกลับมาใช้บริ การเป็ น โดยความน่ าเชื่ อ ถือจากลูกค้าเป็ นเป้ าหมายสําคัญ หากธุ รกิ จสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ย่อ มสร้างความพึงพอใจ ซึ่ งลู กค้าแต่ล ะคนย่อ มมีความพึง
พอใจไม่เหมือนกันขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ในการรับรู ้จากการใช้บริ การนั้นๆ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
อัจฉราภรณ์ จิรชาติพงศ์ (2556) ศึกษาเรื่ อง การให้บริ การระบบขนส่ งทางรถไฟเชื่อมท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิและสถานี ที่รับ-ส่ งผูโ้ ดยสารอากาศยานในเมืองของประเทศไทยในมุมมอง
ของผูบ้ ริ การ ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ทาํ การสุ่ ม
ตัวอย่างจากผูใ้ ช้บริ การระบบขนส่ งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิที่เป็ นคนไทย ซึ่ งเป็ น
ผูใ้ ช้บริ การทั้งขาเข้าและขาออก ทั้ง 8 สถานีบริ การ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Two-stage sampling
มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่1 วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบโควต้า ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบมี
ระบบจํานวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือการแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย สถิติไค-สแควร์
(Chi-square)
ผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ ช้บริ การ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุไม่เกิน 30 ปี
สถานภาพโสด สําเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ส่ วนใหญ่ใช้บริ การฯ ประเภทรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
เหตุผลหลักในการใช้บริ การคือ ความรวดเร็ วและตรงเวลา ส่ วนใหญ่ใช้บริ การในช่วงวันธรรมดา
(จันทร์-ศุกร์) ระหว่างเวลา 06.00-12.00 น. สถานี รถไฟที่ใช้บริ การมากที่สุดคือ สถานี พญาไท โดย
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ซื้ อตัว๋ ผ่านเจ้าหน้าที่ขายตัว๋ และใช้บริ การฯ โดยเฉลี่ยจํานวน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ แตกต่างกัน มีระดับการรับรู ้และความคาดหวังต่อการให้บริ การระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมฯ
แตกต่างกันในทุกด้านการให้บริ การ และผูใ้ ช้บริ การที่มีพฤติกรรมการใช้บริ การ ได้แก่ ประเภท
รถไฟฟ้า เหตุผลในการใช้บริ การ บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจ ช่วงวันและเวลาที่ใช้บริ ก าร
สถานี ที่ใช้บริ การ รู ปแบบในการซื้ อตัว๋ ผูโ้ ดยสาร และความถี่ในการใช้บริ การ แตกต่างกัน มีระดับ
การรับรู ้และความคาดหวังต่อการให้บริ การระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมฯ แตกต่างกันในทุกด้านการ
ให้บริ การ อย่างมีนัยสําคัญ 0.05 นอกจากนี้ ยงั พบว่าผูใ้ ช้บริ การคาดหวังการใช้บริ การในระดับสูง
ในขณะที่มีระดับการรับรู ้จริ งในหลายด้านการบริ การอยูใ่ นระดับตํ่า อาทิเช่น การส่งเสริ มการตลาด
จุดบริ การเบ็ดเสร็ จ และจํานวนห้อ งนํ้าที่มีให้บริ การ ซึ่ งผลการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนําไปใช้เ ป็ น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุ งกลยุทธ์การให้บริ การของระบบขนส่ งทางรถไฟเชื่อมฯ
ให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ อันจะนํามาซึ่ งปริ มาณการใช้บริ การที่เพิม่ มาก
ขึ้น ตามเป้าประสงค์ของระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมฯ ได้ในอนาคต
สุ เมธ อินคําเชื้อ(2551) ศึกษาเรื่ องความสามารถในการเข้าถึงสถานีของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้า
ในเขตกรุ งเทพมหานคร การวิจยั นี้ ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อจํานวนผูโ้ ดยสารที่เดินทางเพือ่
เข้าถึงสถานี รถไฟฟ้า ขนส่ งมวลชนและสร้างแบบจําลองที่ใช้พยากรณ์จาํ นวนผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน โดยพิจารณา เส้นทางจากต้นทาง เช่น ที่พกั ที่ทาํ งาน ห้างสรรพสิ นค้า เดินทางเข้าถึง
สถานีรถไฟฟ้า ทั้งหมด 5 รู ปแบบการเดินทาง และทําการจําแนกสถานีเป็ น 3 ประเภท ศึกษาโดยทํา
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามจํานวน 1,200 ชุด ถามถึง ข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลลักษณะ
การเดิ น ทาง และข้อ มู ล คุ ณ ลัก ษณะการใช้พ้ืน ที่ จากนั้น จึ ง นํา ข้อ มู ลมาวิเ คราะห์ ท างสถิ ติ ด้วย
โปรแกรม SPSS และ Minitab ข้อ มู ล ดังกล่ าวถู กใช้ในการสร้างและทดสอบแบบจําลองทํา นาย
จํานวนผูใ้ ช้บริ การของแต่ละสถานี อยู่ในรู ปของแบบจําลองเชิ งเส้นถดถอยแบบพหุ (Multiple
Linear Regression Model) จากจํานวน ตัวอย่างที่แบ่งสัดส่ วนการใช้บริ การของรู ปแบบ เดินเท้า รถ
ประจําทาง รถไม่ประจําทาง ขับรถมาจอด และมีคนมาส่ง ร้อยละ 39, 33, 16, 4 และ 8 ตามลําดับ
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิ ผลต่อ จํานวน ผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ า ได้แก่ ระยะห่ างจาก
สถานี จํานวนบ้าน ต่อ ตร.กม. จํานวนสถานประกอบการ ต่อ ตร.กม. จํานวนสายรถเมล์ และ
ประเภทสถานี แบบจําลองที่ได้สามารถพยากรณ์จาํ นวนผูโ้ ดยสาร ด้วยค่าความคลาดเคลื่อนร้อ ยละ
19.7 เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้อมูลจริ ง และค่า R2 เท่ากับ 0.81 ในขณะที่ เหตุผลด้านการเลือกใช้บริ การ
เพื่อเดินทางเข้าสู่ สถานี พบว่า อันดับแรกคือความสะดวกสบาย รองลงมาคือรวดเร็ ว และระยะทาง
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เข้าถึงสถานี รถไฟฟ้าตามลําดับ ปั จจัยตัวแปรอิสระด้านสถานที่ต้ งั ระยะทาง มีความสัมพันธ์เรื่ อ ง
จํานวนผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้าอย่างมีนยั สําคัญ 0.05
วิมลศรี แสนสุ ข (2549) ศึกษาเรื่ อง การสํารวจความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริ การรถไฟฟ้า
ใต้ดินของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาโดยออกแบบสอบถาม ขนาดตัวอย่างได้มาจาก
การคํานวณสู ตรของยาเมเน่ (Yamane) และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two –
Stage Sampling) วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS
(Statistical Package For Social Science for Window) Version 11.5 โดยหาค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการทดสอบแบบไคสแควร์ (X2)
สถิติการทดสอบของแมน-วิทนีย ์ (Mann-Whitney U Test) และสถิติการทดสอบของครู สคัล-วัลลิส
(Kruskal-Wallis H Test)
ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน เนื่ องจากรถไฟฟ้าใต้ดินมีความรวดเร็ วและ
ความสะดวกสบาย ทั้งยังสามารถแก้ปัญหาจราจรที่ติดขัดได้ โดยภาพรวมผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน
มีความพึงพอใจในระดับมาก เหตุเพราะรถไฟฟ้าใต้ดินมีส่วนช่ วยในการแก้ไขปั ญหาจราจร และ
ผูใ้ ช้บริ การโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรขยายเส้นทางและสถานี รถไฟฟ้าใต้ดินออกไปในเขต
ปริ มณฑล รวมทั้งมีมาตรการหรื อแนวทางที่ทาํ ให้ราคาค่าบริ การถูกลง ซึ่ งถ้าราคาค่าบริ การถูกลงก็
คาดว่า จะมี จ าํ นวนผูใ้ ช้บ ริ ก ารเพิ่ม มากขึ้ น มี ค วามสัม พัน ธ์ค วามพึง พอใจที่ มีต่ อ การใช้บ ริ การ
รถไฟฟ้าใต้ดินของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ 0.05
3.ระเบียบวิธีการดําเนินงานวิจัย
3.1 ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นประชากรที่ มี จ ํา นวนนั บ ไม่ ไ ด้ (Infinite
population) คื อ กลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า ใต้ดิ น MRT ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล โดยมีลกั ษณะประชากรหน่ วยวิเคราะห์ คือ ความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้
ดิ น MRT ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล คํานวณได้จากสู ตรไม่ ทราบขนาดตัวอย่างของ
W.G. Cochran โดยกําหนดระดับความเชื่อมัน่ ร้อ ยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5
(กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549, หน้า74) ใช้ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่า
ร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมันร้อยละ 95 เพือ่ ความสะดวกในการ
ประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่า
ผ่านเกณฑ์ตามกําหนดคือ ไม่ น้อ ยกว่า 384 ตัวอย่าง ซึ่ งตัวอย่างที่ไ ด้น้ ันผูว้ ิจยั เลื อ กใช้วิธีก ารสุ่ ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (ClusterSampling)
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3.2 ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มคนในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลที่ใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จํานวน 400 คน
2. ขอบเขตเนื้อหาที่วิจยั ครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดและปั จจัยอื่น ๆ เช่น ภาพลักษณ์, ความน่าเชื่อถือ
3. ระยะเวลาการวิจยั ครั้งนี้เริ่ มตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2559 จนถึง เดือนกรกฎาคม 2559
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อ มู ล งานวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire)
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน เพือ่ เป็ นเครื่ องมือในการวัดความพึงพอใจของประชากร และนํา
ผลมาวิเคราะห์
3.4 สถิติการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป Analysis Toolpak ใน Microsoft
Excel เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน
MRT ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ดังนี้
1) ข้อ มู ล เกี่ ยวกับประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) เพือ่ ใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูล ทําการวิเคราะห์โดยใช้ ค่า
ร้อ ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum)
2) การทดสอบสมมติ ฐ าน ผูว้ ิจ ัย ได้ใ ช้ส ถิ ติเ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1) ใช้ T-Test จาก Two – Sample Assuming Equal Variances เพือ่ เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของกลุ่มตัวแปร 2 กลุ่ม
2.2) ใช้ F-Test จาก Anova : Single Factor เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
กลุ่มตัวแปร มากกว่า 2 กลุ่ม
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ล และการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลสําหรับการวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% หรื อมี
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ และนําเสนอในรู ปแบบของตารางประกอบ
คําอธิบาย โดยเรี ยงลําดับหัวข้อการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 4 ส่วนดังนี้
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้บริ การ
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 277 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 69.25 อายุอยู่
ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.75 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน
233 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.25 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั จํานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.25 มีรายได้
10,001 – 20,000 บาท จํานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การเพือ่ ท่องเที่ยว
จํานวน 243 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.75 ความถี่ในการใช้บริ การ นาน ๆ ครั้ง จํานวน 229 คน คิดเป็ น
ร้อ ยละ57.25 ช่ วงเวลาที่ใช้บริ การ คือ ชั่วโมงเร่ งด่ วน (06.00 – 09.00 และ 16.30 – 19.30) จํานวน
201 คน คิดเป็ นร้อยละ50.25
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
การให้บ ริ ก ารเป็ นปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การสร้ า งความพึง พอใจในการใช้บ ริ ก ารมากที่ สุ ด
ผลการวิจยั พบว่า ความสะดวดรวดเร็ว จํานวน 353 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.25
ปั จจัยด้านราคาค่าโดยสาร ผลการวิจยั พบว่า ราคาสู งแต่พอรับได้เมื่อเทียบกับความสะดวก
รวดเร็ว จํานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ50
ช่ อ งทางการให้บ ริ การ ผลการวิจ ัย พบว่า มี ส ถานี ที่ ใ กล้กับแหล่ ง ชุ ม ชนที่ ท่ านเดิ นทาง
จํานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.75
การส่ งเสริ มการตลาด ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้า MRT รับส่ วนลดตัว๋ ภาพยนตร์ จํานวน 164
คน คิดเป็ นร้อยละ 41
ลักษณะของบุคลากร ผลการวิจยั พบว่า ให้ขอ้ มูลได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้อง จํานวน 205
คน คิดเป็ นร้อยละ 51.25
ปั จจัยด้านกายภาพ ผลการวิจยั พบว่า มีบริ การที่ทนั สมัยสะดวกรวดเร็ ว จํานวน 159 คน คิด
เป็ นร้อยละ 39.75
ปั จจัยด้านกระบวนการ ผลการวิจยั พบว่า มี ระบบการให้บริ การที่เข้าใจง่ายมีการแสดง
แผนผังเพือ่ บอกเส้นทาง จํานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ 52
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ ความน่ าเชื่อถือ ที่มี
ผลต่อการสร้างความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ผลการวิจยั พบว่า ความสะดวกรวดเร็ว จํานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ
52.20
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ปั จจัยด้านความน่ าเชื่อถือ ผลการวิจยั พบว่า มีมาตรฐานควบคุมการให้บริ การที่มีคุณภาพ
เหมาะสม จํานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.25
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ ผลการวิจยั พบว่า มีการบริ การที่ทนั สมัย มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
4.0175 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7060 ค่าตํ่าสุด 2 ค่าสูงสุด 5
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5.สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ค่านัยสําคัญ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
สมมุติฐาน
สมมุติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
เพศ
0.0162
อายุ
0.0000
การศึกษา
0.5009
อาชีพ
0.0013
รายได้
0.0039
วัตถุประสงค์การใช้บริ การ
0.0000
ความถี่ในการใช้บริ การ
0.0045
ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ
0.0000
สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
0.1178
ราคา
0.0000
ช่องทางการจัดจําหน่าย
0.0000
การส่งเสริ มการตลาด
0.0000
บุคลากร
0.2279
สิ่งแวดล้อมทางกายภาย
0.0000
กระบวนการ
0.0000
สมมุติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่น ๆ
ภาพลักษณ์
0.0000
ความน่าเชื่อถือ
0.01713
5.2 อภิปรายผล
การศึ ก ษางานวิ จ ัย เรื่ องความพึ ง พอใจการใช้ บ ริ การรถไฟฟ้ า ใต้ดิ น MRT ในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล ได้นํา แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งมาประกอบการอภิ ป ราย
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
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1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่า ลักษณะปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ : เพศ,อายุ,อาชี พ,รายได้.วัตถุประสงค์การใช้รถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT,
ความถี่ในการใช้บริ การ,ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ ต่างกัน ซึ่ งมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้
เพศ,อาชี พ สอดคล้อ งกับผลการวิจยั ของ ณัฐกฤษณ ศรี จิตรพงศ์ (2550) ศึกษาเรื่ อ ง
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กใช้บ ัต รโดยสารรถไฟฟ้ า มหานคร โดยใช้
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โดยผลการศึกษาเพศมีผลต่อความพึงพอใจ พบว่าเป็ น
เพศหญิงส่ วนใหญ่และเป็ นพนักงานลูกจ้างบริ ษทั เอกชน อายุ,รายได้ ,วัตถุประสงค์ใน
การใช้ รถไฟฟ้ าใต้ ดิน MRT ,ความถี่ในการใช้ บริการ,ช่ วงเวลาที่ใช้ บริการ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของอัจฉราภรณ์ จิรชาติพงศ์ (2556) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมือ
จํานวน 400 ชุด ผลการวิจยั พบว่า อายุที่ต่างกัน มีระดับการรับรู ้และความคาดหวังที่
ต่างกัน รายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ น 10,000 – 20,000 บาท ส่ วนใหญ่ที่ใช้เพื่อ ความสะดวก
รวดเร็ ว ความถี่ ในการใช้บริ การ เฉลี่ ยสัปดาห์ล ะ 1-2 ครั้ง ช่ วงระหว่างเวลา 06.0012.00 น.
2. ปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านส่วนประสม
การตลาดทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล ต่างกัน ซึ่ งมี งานวิจยั ที่สอดคล้อ งกันดังนี้ ด้ าน
ราคา สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ฐิติรัตน์ บํารุ งบ้าน (2551) ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยการให้บริ การกับพฤติกรรมการใช้บริ การรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร(รถไฟฟ้าบีทีเอส) เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า
การกําหนดราคาเหมาะสมกับความสะดวกรวดเร็ ว ด้ านส่ งเสริ มการตลาด สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ ณัฐกฤษณ์ ศรี จิตรพงศ์ (2550) ศึกษาเรื่ อง อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บตั รโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร โดยออกแบบสอบถาม พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วน
ใหญ่ตอ้ งการส่วนลด เพือ่ เป็ นสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย,ด้ าน
สิ่ งแวดล้ อมทางกายภาย,ด้ านกระบวนการ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วิวฒั น์ อุปนิ
(2555) ศึกษาเรื่ อ ง ปั จจัยที่มีอิ ทธิ พลต่อความต้อ งการใช้บริ การรถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาโดยออกแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดกับความต้อ งการใช้บริ ก ารรถไฟฟ้ า ใต้ดิ น ให้
ความสําคัญกับทุกปั จจัยในระดับมากทุกรายการ
3. ปั จจัยอื่น ๆ ด้านภาพลักษณ์และความน่ าเชื่อถือ ที่แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่า
ด้ านภาพลักษณ์ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ณรงค์ศกั ดิ์ สังฆสําราญ (2540) ศึกษา
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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เรื่ อง ความพึงพอใจและทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ศึกษาโดยแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า การเลื อ กใช้รถไฟฟ้ าใต้ดิน เนื่ อ งจากมี
ภาพลักษณ์ที่สะดวกรวดเร็ วตรงเวลาเดินทางมาถึงสถานี บริ การได้สะดวกโดยรถเมล์
ด้ านความน่ าเชื่ อถือ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ กรรณิ การ์ โสมา (2551) ศึกษาเรื่ อง
ส่ งมอบคุณภาพบริ การของความแตกต่างระหว่างการรับรู ้และความคาดหวังคุ ณภาพ
บริ การของผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้ามหานคร (mrta) โดยออกแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่คาดหวังคุณภาพบริ การเพือ่ สร้างความน่าเชื่อถือสูงสุด
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากการวิจัย
1) ด้านประชากรศาสตร์คือ ผูใ้ ช้บริ การแต่ละบุคคลมีพ้ืนฐานทางสังคมและลักษณะส่ วน
บุคคลที่แตกต่างกัน ดังนั้นบรรทัดฐานในการรับรู ้และความพึงพอใจในการใช้บริ การของแต่ละ
บุคคลย่อมต่างกันไปด้วย
2) ด้านปั จจัยส่วนประสมการตลาด ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่ตอ้ งการมีสถานีที่ใกล้กบั บ้านของ
ตัวเองมากที่สุด การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(mrt) จึงควรมีสถานีเพิม่ เติมเพือ่ รองรับ
การใช้บริ การ และเพิ่ม ช่ องทางการขายบัตรโดยสารมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ วให้มาก
ยิง่ ขึ้น มีการส่งเสริ มการตลาดโดย การจัดโปรโมชัน่ ส่วนลดต่าง ๆ ร่ วมกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพิ่มยิง่ ขึ้น และเป็ นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รู ้จกั และต้องการใช้บริ การอย่างแพร่ หลาย
3) ด้านปั จจัยอื่ น ๆ เช่ นภาพลักษณ์ และความน่ าเชื่ อถือ ผูใ้ ช้บริ การคาดหวังการบริ การที่
ทันสมัยสะดวกรวดเร็ว มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย เช่น การตรวจสอบสัมภาระ,การแนะนํา
ให้ขอ้ มูลการเดินทางแก่ผูใ้ ช้บริ การในการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อสร้างความพึงพอใจและสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้เกิดความคุม้ ค่าได้มากทีส่ ุด
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1) เพื่อสามารถนําผลการวิจยั ครั้งนี้ ไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุ ง
กลยุทธ์ในการให้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ซึ่งนําไปสู่ปริ มาณการใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
เพิม่ มากขึ้น
2) เพื่ อ นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ไปปรั บ ปรุ ง พัฒ นาเพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของ
ผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ต่อไป
3.) เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้า
ใต้ดิน MRT ในครั้งต่อไป
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ความพึงพอใจของลูกค้ าในการเข้ าใช้ บริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาสยามสแควร์ จงั หวัดกรุงเทพมหานคร
Customer satisfaction in the banking services of Bangkok bank
Siam square branch Bangkok
เสาวรส วัสศิริ, ดร.เกรี ยงไกรยศ พันธุ์ไทย1

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

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ (1) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริ การ
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร (2) เพือ่ ศึกษาความพึง
พอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริ การ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ในการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ ด้วยวิธีคาํ นวณหา
IOC และใช้สูตรการคํานวณของ ยามาเน่ เพือ่ คํานวณหาจํานวนแบบสอบถามที่จะใช้เก็บข้อมูล จาก
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 5,169 คน ประชากรที่เป็ นลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามส
แควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งจากการคํานวณใช้การสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ความน่ าจะเป็ นโดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้จาํ นวนแบบสอบถามที่สมบูรณ์ถูกต้องรวมทั้งสิ้น 371 ชุด
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของลู ก ค้า ในการเข้า ใช้บริ ก ารธนาคารกรุ ง เทพ จํากัด
(มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมากทั้ง 3 ด้าน เรี ยงตามลําดับ
ได้แก่ ด้านพนักงาน ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความรวดเร็วในการให้บริ การ
ข้อ เสนอแนะจากการวิจ ัย ในครั้ งนี้ ผูบ้ ริ หารธนาคารควรมี การเพิ่มการอบรมพนัก งาน
เนื่ อ งจากไม่ ท ราบว่า ลู ก ค้า ที่ เ ข้า มาใช้บ ริ ก ารมี อ ายุ และระดับ การศึ ก ษาอยู่ร ะดับ ใด เพื่อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการทํางาน และให้พนักงานเกิดความใส่ ใจในการให้บริ การเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังควร
กําหนดให้พนักงานศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์หรื อบริ การประเภทต่าง ๆ ของธนาคารให้ถ่องแท้
เพือ่ ที่จะได้ให้รายละเอียดหรื ออธิบายลูกค้าให้เข้าใจได้ โดยจะต้องคํานึงถึงความต้องการของลูกค้า
เมื่ อ ลู กค้ามี ความเข้าใจเป็ นอย่างดี ก็ จะเพิ่มโอกาสในการที่ลูกค้า จะตกลงทําธุ รกรรมต่า ง ๆ กับ
ธนาคารต่อไป
1
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คําสํ าคัญ :ความพึงพอใจของลูกค้า

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

เนื่องจากในยุคปั จจุบนั ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยอยูใ่ นภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจ
อย่างรุ นแรง ลู กค้าที่ใช้บริ การมี ทางเลื อ กในการเลื อ กใช้บ ริ การทางการเงินได้จากหลากหลาย
ธนาคาร ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยจึงจําเป็ นต้องหาวิธีการต่าง ๆ ในการที่จะตอบสนองความ
ต้อ งการของลู กค้าผูใ้ ช้บ ริ การเพื่อ ให้ลู กค้า เลื อ กใช้บ ริ การที่ ธนาคารนั้น ๆ ต่อ ไป และธนาคาร
สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด อันจะนํามาซึ่งกําไรซึ่งเป็ นเป้าหมายสู งสุ ดของ
การประกอบธุ รกิ จ การหาลู กค้าใหม่ เ พิ่ม เติม รวมทั้งการรักษาลู กค้า เดิ มของธนาคารเป็ นสิ่ ง ที่
ธนาคารพาณิ ชย์ทุกแห่งพยายามดําเนินการ โดยพยายามให้การบริ การที่ทาํ ให้ลูกค้าเกิดความสะดวก
สบาย รวดเร็ว รวมทั้งสร้างความเป็ นกันเองกับลูกค้า และมีการนําเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้
เกิดความน่าเชื่อถือ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ธนาคาร ทั้งยังพยายามขยายการให้บริ การทาง
การเงินต่าง ๆ ให้ครบวงจร
ธนาคารกรุ งเทพเป็ นผูน้ าํ ในการสนับสนุ นทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และ SME อีกทั้ง
ยังมีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในตลาดลูกค้าบุคคล ด้วยธนาคารกรุ งเทพให้บริ การแก่ลูกค้าบุคคล
และลูกค้าธุรกิจเป็ นจํานวนรวมกว่า 17 ล้านบัญชี ผ่านสํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจย่อยกว่า 240 แห่ง
และสาขาทั่ว ประเทศกว่ า 1,200 แห่ ง และยัง มี เ ครื อ ข่ า ยธนาคารอัต โนมัติ ที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง
ประกอบด้วยเครื่ อ งเอทีเอ็มและเครื่ องรับฝากเงินสดอยู่ทว่ั ประเทศ บริ การธนาคารทางโทรศัพท์
ธนาคารทางอินเทอร์ เน็ต และธนาคารทางมือถื อ ที่ใช้ง่ายและลู กค้าสามารถเลื อกทําธุ รกรรมใน
ภาษาไทยหรื ออังกฤษ ซึ่ งเอื้ออํานวยให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่ องการเงินได้อย่างรวดเร็ วตลอด 24
ชัว่ โมง และในขณะเดียวกัน ธนาคารอื่น ๆ ต่างก็เร่ งพัฒนาตัวเองกันมากขึ้น เพือ่ ทีจ่ ะรักษาฐานลูกค้า
เดิมไว้และสร้างฐานลูกค้าใหม่ นอกจากทางด้านผลิตภัณฑ์ทที่ างธนาคารต่างแข่งขันกันผลิตออกมา
เพือ่ ดึงดูดความสนใจจากลูกค้าแล้ว ธนาคารยังคงให้ความสําคัญทางด้านการให้บริ การที่ดี เพือ่ สร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าอีกด้วย
ดังนั้น งานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั จึงมี ความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริ การของธนาคาร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ใน 3 ด้านด้วยกันหรื อไม่ คือ
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านพนักงาน และด้านความรวดเร็วในการให้บริ การ เพือ่ นําผลการวิจยั ที่ได้ไป
เป็ นข้อมูลสําหรับทําการพัฒนาการให้บริ การของธนาคารต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริ การ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
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2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริ การ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติฐานการวิจัย
ลูกค้าธนาคารกรุ งเทพที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ ทําให้ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริ การธนาคารแตกต่างกัน
1.
เพศที่แตกต่างกัน ทําให้ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริ การแตกต่างกัน
2.
อายุที่แตกต่างกัน ทําให้ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริ การแตกต่างกัน
3
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ทําให้ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริ การแตกต่างกัน
4.
อาชีพที่แตกต่างกัน ทําให้ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริ การแตกต่างกัน
5.
รายได้ที่แตกต่างกัน ทําให้ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริ การแตกต่างกัน
กรอบแนวคิดในการทําวิจยั
ผูว้ ิจยั กําหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ตัวแปรตามได้แก่ ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหนคร และมีรายด้านดังนี้
1. ด้านพนักงาน
2. ด้านความเชื่อมัน่
3. ด้านความรวดเร็วในการให้บริ การ
นิยามศัพท์
เพศ หมายถึง ลักษณะที่บอกว่าเป็ นผูห้ ญิงหรื อผูช้ าย
อายุ หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงปั จจุบนั
ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด
อาชี พ หมายถึ ง การทํา งานเพื่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ มี ค่ า ตอบแทน โดยใช้ ค วามรู ้ ทัก ษะ
ความสามารถแตกต่างกันไป
รายได้ หมายถึง ผลตอบแทนทีไ่ ด้จากการทํางาน จากการใช้แรงงาน ความสามารถ
พนักงาน หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ต้องแต่งกายเรี ยบร้อย สุภาพเหมาะสมและบริ การลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยํา
มีจาํ นวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การลูกค้า
ความน่ าเชื่อถือ หมายถึง ความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้กับธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งพนักงานสามารถให้บริ การได้ตรงตามข้อกําหนด
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ของธนาคารสามารถเก็บรักษาความลับของลูกค้าโดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่บุคคลอื่น รวมถึง
วัสดุอุปกรณ์ภายในธนาคารต้องมีความทันสมัยและพร้อมต่อการให้บริ การลูกค้าอยูเ่ สมอ
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ หมายถึ ง เมื่ อ ลู กค้าเข้ามาใช้บริ การในธนาคารพนักงาน
สามารถตอบสนองความต้อ งการของลู กค้าได้ทนั ที่ลูกค้าต้อ งการ ใช้เวลาไม่ นาน ไม่ เกิ ดความ
ผิดพลาดและลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ต้อ งการศึกษาและวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริ การธนาคาร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร” โดยการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการ
วิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ซึ่งผูว้ จิ ยั กําหนดวิธีการดําเนิ นการวิจยั
ประกอบไปด้วย การออกแบบงานวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่างวิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินทุก
ประเภทกับธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน
5,169 คน (จากรายงานประจําปี ธนาคากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ หวังหวัด
กรุ งเทพมหานคร 2559)
กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้วิจยั ในครั้งนี้ คือ เนื่ อ งจากการอ้างอิ งจากรายงานประจําปี ของธนาคาร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่าในปี 2559 มี จาํ นวน
ลู กค้าที่ใช้บริ การจํานวน 5,169 คน ผูว้ ิจยั จึงใช้ตารางการสุ่ ม ตัวอย่างของ YAMANE (อ้างถึ งใน
สุวมิ ล ติรกานันท์ 2557 หน้า177) พบว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% มีค่าความ
คลาดเคลื่อน 5% มีอยู่ 371 คน ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงใช้กลุ่มตัวอย่างนี้ในการวิจยั ครั้งนี้
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้การสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ความน่ าจะเป็ นโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย
(Simple random sampling) จากรายชื่ อ ของลู กค้าที่มาใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร เป็ นจํานวน 371 คน
ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการวิจ ัย พบว่า ลู ก ค้า ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ที่เป็ นกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อ ยละ 67.7 จําแนกตามอายุ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 25-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 79.8 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่คือ ปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 73.0 จําแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 56.6 และ
เมื่อจําแนกตามรายได้ พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001-50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 55.8
ส่ วนที่ 2 ผลการศึ กษาระดับความพึงพอใจของลู กค้ าในการเข้ าใช้ บริ การธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร มีความ
พึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥𝑥=4.01) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของ
ลู ก ค้า ในการเข้า ใช้ บ ริ การธนาคารกรุ งเทพ จํา กั ด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านพนักงาน (𝑥𝑥=4.09)
ด้านความน่าเชื่อถือ (𝑥𝑥=4.05) ด้านความรวดเร็วในการให้บริ การ (𝑥𝑥=3.89) ตามลําดับ
ด้านพนักงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥𝑥=4.09) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ พนักงานธนาคารแต่งกายเรี ยบร้อย สุภาพ เหมาะสม (𝑥𝑥=4.28)
ด้านความน่ าเชื่อถือ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥𝑥=4.07) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ พนักงานสามารถเก็บรักษาความลับของลูกค้าโดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลของ
ลูกค้าแก่บุคคลอื่น (𝑥𝑥=4.15)
ด้านความรวดเร็ วในการให้บริ การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥𝑥=3.90) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุดคือ พนักงานสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทนั ทีที่ลูกค้า
ต้องการ (𝑥𝑥=3.92)
ส่ วนที่ 3 ผลการเปรี ยบเทีย บความพึงพอใจของลูกค้ าในการเข้ าใช้ บริ การธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลต่างกัน จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยใช้สถิติ t test กับตัวแปรเพศ และใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว กับตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เมื่อพบความแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 1 จําแนกตามเพศ เป็ นรายด้าน
เพศชาย

ความพึงพอใจ

𝑥𝑥

เพศหญิง
SD

𝑥𝑥

SD

t

Sig

1. ด้านพนักงาน

4.18

0.56

4.05

0.65

1.78

0.08

2. ด้านความน่าเชื่อถือ

4.09

0.61

4.03

0.77

0.79

0.43

3. ด้านความรวดเร็ วในการ
4.10
ให้บริ การ

0.66

3.95

0.69

1.86

0.06

รวม

0.58

4.01

0.66

1.56

0.42

4.12

*Sig < 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ลู กค้าธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัด
กรุ งเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
พนักงาน ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความรวดเร็วในการให้บริ การ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 จําแนกตามอายุ เป็ นรายด้าน
ความพึงพอใจ
ตํ่ากว่า 25 ปี 25-40 ปี
40-60 ปี
60 ปี ขี้นไป
F
Sig
1. ด้านพนักงาน

𝑥𝑥

SD

𝑥𝑥

SD

𝑥𝑥

SD

𝑥𝑥

SD

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
3.81 0.68
น่าเชื่อถือ

4.07 0.76 4.13 0.45

3.67

0.29 2.07

0.10

4.00 0.77 4.04 0.58

3.17

0.66 3.69

0.01*

4.03 0.67 4.06 0.47

3.50

0.46 2.23

0.09

3. ด้ า น ค ว า ม
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร 3.78 0.54
ให้บริ การ
รวม
3.94 0.41

*Sig < 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ลู กค้าธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านพนักงาน
และด้านความน่าเชื่อถือ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความรวดเร็วในการให้บริ การ แตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 จําแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายด้าน
ความพึงพอใจ
1. ด้านพนักงาน

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี
𝑥𝑥

SD

𝑥𝑥

SD

สูงกว่าปริ ญญาตรี
𝑥𝑥

F

Sig

SD

4.34

0.48

4.06 0.63 4.06 0.67

4.11 0.02*

2. ด้านความน่าเชื่อถือ 4.46

0.57

4.01 0.76 3.93 0.54

9.18 0.00*

3. ด้านความรวดเร็ วใน
4.08
การให้บริ การ

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 ลู กค้าธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่
ด้านพนักงานและด้านความน่ าเชื่ อถือ แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความรวดเร็ วในการให้บริ การ ไม่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 จําแนกตามอาชีพ เป็ นรายด้าน
รั บ ราชการ/
ประกอบ
พ นั ก ง า น
นั ก เ รี ย น /
พ นั ก ง า น
ธุรกิจส่ วนตัว/
บริ ษทั เอกชน
นักศึกษา
ความพึงพอใจ
F
Sig
รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
SD
𝑥𝑥
𝑥𝑥 SD
𝑥𝑥 SD
𝑥𝑥 SD
1. ด้านพนักงาน 4.06

2. ด้ า น ค ว า ม
4.00
น่าเชื่อถือ
3. ด้ า น ค ว า ม
รวดเร็ ว ในการ 3.83
ให้บริ การ
รวม
3.97
*Sig < 0.05

0.62

4.13

0.67

4.05

0.53

3.89

0.17

0.78

0.51

0.65

4.07

0.75

4.09

0.75

3.67

0.50

1.13

0.34

0.68

3.96

0.68

3.80

0.93

3.67

1.09

1.36

0.25

0.61

4.05

0.64

3.98

0.67

3.74

0.54

1.06

0.37
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จากตารางที่ 4 พบว่า ลู กค้าธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่
ด้านพนักงาน ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความรวดเร็วในการให้บริ การ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 จําแนกตามรายได้ เป็ นรายด้าน
ความพึงพอใจ
1. ด้านพนักงาน

น้อ ยกว่าหรื อ 20,001เท่ากับ20,000 50,000
𝑥𝑥

4.08

SD

𝑥𝑥

50,001100,000
SD

𝑥𝑥

SD

ม า ก ก ว่ า
100,000
F

Sig

𝑥𝑥

0.16

SD

0.76 4.10 0.59 4.21 0.35 3.75 0.51 1.74

2. ด้ า น ค ว า ม
4.02 0.90 4.06 0.66 4.05 0.52 4.17 0.52 0.19 0.90
น่าเชื่อถือ
3. ด้ า น ค ว า ม
รวดเร็ ว ในการ 3.83 0.72 3.93 0.75 4.00 0.74 3.50 0.83 1.90 0.13
ให้บริ การ
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 ลู กค้าธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่
ด้านพนักงาน ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความรวดเร็วในการให้บริ การ ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ผลการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา
สยามแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญที่สามารถอธิบายผลเพิม่ เติมดังนี้
1.
ผลการศึกษาเรื่ อ ง ความพึงพอใจของลู กค้าในการเข้า ใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) สาขาสยามแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาสยามแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมากทั้ง 3 ด้าน เรี ยงตามลําดับ ได้แก่ ด้าน
พนักงาน ด้านความน่ าเชื่อถือ และด้านความรวดเร็ วในการให้บริ การ ทั้งนี้ เนื่ องจากลูกค้ามีความ
ต้อ งการให้พ นัก งานธนาคารกรุ ง เทพให้บ ริ ก ารอย่า งถู ก ต้อ งแม่ นยํา แต่ ง กายเรี ย บร้ อ ย สุ ภ าพ
เหมาะสม รวมถึงมีจาํ นวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การด้วย ดังนั้น ด้านพนักงาน จึงเป็ นอันดับ
แรกที่ลูกค้าให้ความสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ปริ ญญา เพชรรุ่ งฟ้า และคณะ, (2553) ที่
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ศึกษาเรื่ อ ง ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารออมสิ น สาขาบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร แต่ไม่สอดคล้องกับ หทัยรัตน์ บันลือ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของลูกค้าที่
มีต่อการให้บริ การของธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา พบว่าลูกค้าพึงพอใจด้านความน่าเชื่อถือ
เป็ นอันดับ 1
2.
เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของลู กค้า ในการเข้า ใช้บ ริ การธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
2.1 ลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่มี
เพศแตกต่างกัน พบว่ามีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา
สยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเพราะพนักงานธนาคารให้บริ การ
ลูกค้าทุกเพศด้วยคุณภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเพศใดเพศหนึ่ง จึงทําให้ความพึงพอใจของทั้ง 2
เพศ ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ วัชราภรณ์ จันทร์สุวรรณ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจ
ในการให้บริ การของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อ ยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาพูนผล จังหวัดภูเก็ต
พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริ การของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อ ยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา
พูนผล จังหวัดภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับ หทัยรัตน์ บันลือ (2556) ได้ศึกษา
เรื่ องความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาสวนจิตรลดา มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของธนาคารออมสิ น
สาขาสวนจิตรลดา และเพือ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งการให้บริ การให้มีประสิทธิ ภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ของธนาคารออมสิ น สาขาสวนจิตรลดา และสาขาอื่น ๆ
มากยิง่ ขึ้น
2.2 ลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่มี
อายุแ ตกต่ า งกัน มี ค วามพึง พอใจโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แ ก่ ด้า นพนัก งานและด้า นความ
น่าเชื่อถือ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความรวดเร็วในการให้บริ การ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องมาจากลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามส
แควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร มีหลายช่วงอายุ ทําให้มีพฤติกรรมแตกต่างกัน โดยที่ลูกค้าที่มีอายุ
อายุ 25-40 ปี กับอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจสูงกว่าลูกค้าทีม่ ีอายุต่าํ กว่า 25 ปี และลูกค้าที่มีอายุ
60 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจสูงกว่าลูกค้าทีม่ ีอายุ 25-40 ปี ทั้งนี้อาจเนื่องจากลูกค้าที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์จากการเข้าใช้บริ การมากจึงเกิดเป็ นความคุน้ ชินและพึงพอใจกับบริ การที่ได้รับอยู่
เป็ นประจํามากกว่าลูกค้าทีม่ ีอายุ 25-40 ปี และลูกค้าที่มีอายุต่าํ กว่า 25 ปี ที่มีประสบการณ์การเช้าใช้
บริ การธนาคารไม่มาก ซึ่ งเป็ นช่วงอายุที่มีความพึงพอใจน้อ ยที่สุด อาจเพราะยังอยูใ่ นช่วงวัย รุ่ นที่
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ต้อ งการความสะดวก รวดเร็ ว มี ระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัย สามารถให้บริ การได้ทนั ทีที่ลู ก ค้า
ต้อ งการ จึงทําให้ความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านความรวดเร็ วในการให้บริ การ สอดคล้องกับ
หทัยรัตน์ บันลือ (2556) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของธนาคารออม
สิ น สาขาสวนจิ ต รลดา พบว่า อายุที่ แ ตกต่า งกันมี ความพึง พอใจในคุ ณ ภาพการให้บริ การของ
ธนาคารออมสิ น สาขาสวนจิตรลดาต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน 4
ด้านได้แก่ ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการให้ความมัน่ ใจ และด้าน
การเข้าใจการรับรู ้ความต้องการของผูร้ ับบริ การ ส่ วนความพึงพอใจอีก 1 ด้านได้แก่ ด้านความเป็ น
รู ปธรรมของบริ การ ไม่แตกต่างกัน
2.3 ลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 โดยที่ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจมากกว่า ระดับสู งกว่า
ปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาตรี ตามลําดับ ทั้งนี้ อาจเพราะ ลูกค้าที่ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญา
ตรี มีความเป็ นกันเองกับพนักงานธนาคารมากกว่าลูกค้าที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และระดับสู ง
กว่าปริ ญญาตรี ที่มี อี โก้สูงและมี ความรู ้สึกว่าต้องแบ่งแยกระหว่างพนักงานผูใ้ ห้บริ การกับลูกค้า
ผูร้ ับบริ การ จึงทําให้ความพึงพอใจน้อยกว่าระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี สอดคล้องกับ ปริ ญญา เพชรรุ่ ง
ฟ้า และคณะ (2553) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารออมสิ น สาขา
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของลูกค้าต่อ
การบริ การของธนาคารออมสิ น สาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุ ทรสาคร พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความพอใจโดยรวมในการใช้บริ การธนาคารออมสิน สาขาบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุ ท รสาคร แตกต่ า งกัน ที่ ร ะดับ นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ 0.05 และเมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริ การ ด้าน
พนักงาน และด้านสถานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันมีผลต่อความรู ้สึกนึ กคิด การรับรู ้ หรื อระดับความคาดหวังในการใช้บริ การธนาคาร ถ้าผลการ
ทํางานของผลิตภัณฑ์ต่าํ กว่าความคาดหวัง ลูกค้าก็จะไม่พึงพอใจ ถ้าผลการทํางานของผลิตภัณฑ์
เท่ากับความคาดหวัง ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ และถ้าผลการทํางานของผลิตภัณฑ์สูงกว่าความ
คาดหวังมาก ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจอย่างมาก
2.4 ลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่มี
อาชี พแตกต่างกันมี ความพึงพอใจ โดยภาพรวมไม่ แตกต่างกัน อธิ บายได้ว่า ลู กค้าที่มีอ าชี พรับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับพนักงานบริ ษทั เอกชน มีลกั ษณะการใช้ชีวติ ที่คล้ายคลึงกัน ลักษณะ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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งานคล้ายคลึงกัน ทําให้ท้งั ลูกค้าทีม่ ีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับพนักงานบริ ษทั เอกชน
มี ความพึงพอใจไม่ แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ อุ ไ รวรรณ จันท์เจริ ญวงษ์ และคณะ (2555) ได้
ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการให้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการประเมินคุณภาพการให้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ ไม่แตกต่าง
กัน และไม่สอดคล้องกับ ชัญญวัลย์ เชิดชูกิจกุล (2549) ศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริ การ ณ ศูนย์บริ การประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ สํานักงานเขต กรุ งเทพมหานคร โดย
ได้แบ่งความพึงพอใจออกเป็ น 3 ด้านคือ ด้านพฤติกรรมในการให้บริ การ ด้านอาคารสถานที่ ด้าน
ระบบการให้บริ การ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชาชนที่เข้าไปใช้บริ การ ณ ศูนย์บริ การประชาชน
แบบจุดเดี ยวเบ็ดเสร็ จของกรุ งเทพมหานคร จํานวน 408 คน ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ อาชีพ
สถานภาพสมรส งานที่ไปติดต่อต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ต่างกัน
2.5 ลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่มี
รายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน อาจเพราะ ลูกค้าโดยส่ วนใหญ่มีรายได้ที่ไ ม่ สูง
มากนัก เมื่อลูกค้าได้รับบริ การของธนาคารฯ แล้วได้รับการตอบสนองความต้องการในกลุ่มลูกค้าที่
มีรายได้ไม่สูงมากนักย่อมไม่คาดหวังมาก เมื่อกลุ่มส่ วนใหญ่ได้รับการบริ การที่ตอบสนองแล้วเกิด
ความพอใจในระดับมาก การวัดระดับความพึงพอใจจึงมี ผลไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่ สอดคล้องกับ
ปริ ญญา เพชรรุ่ งฟ้า และคณะ (2553) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริ การธนาคาร
ออมสิ น สาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใช้บริ การธนาคารออมสิน สาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไม่
แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะทางทฤษฎี
ผลการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา
สยามสแควร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั คิดว่า ผูบ้ ริ หารธนาคารควรมีการเพิม่ การอบรมพนักงาน เนื่องจากไม่ทราบว่าลูกค้า
ที่เข้ามาใช้บริ การมีอายุ และระดับการศึกษาอยูร่ ะดับใด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางาน และ
เพื่อ ให้พนักงานเกิ ดความใส่ ใจในการให้บริ การเพิ่มขึ้น อี กทั้งยังควรกําหนดให้พนักงานศึกษา
รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรื อบริ การประเภทต่าง ๆ ของธนาคารให้ถ่องแท้ เพื่อที่จะได้ให้รายละเอียด
หรื ออธิบายลูกค้าให้เข้าใจได้ โดยจะต้องคํานึงถึงความต้องการของลูกค้า เมื่อลูกค้ามีความเข้าใจเป็ น
อย่างดีก็จะเพิม่ โอกาสในการที่ลูกค้าจะตกลงทําธุรกรรมต่าง ๆ กับธนาคารต่อไป
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2. ผูว้ ิจยั คิดว่า พนักงานธนาคารให้บริ การอย่างแม่นยําโดยต้องมีจาํ นวนให้เพียงพอต่อการ
ให้บริ การลูกค้า เนื่ องจากลูกค้าที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป อาจต้องการรับบริ การที่รวดเร็ ว และต้องการรับ
บริ การด้วยความถูกต้องแม่นยํา เพือ่ เพิม่ ความน่าเชื่อถือให้แก่ธนาคารยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี การศึกษาปั จจัยในด้านอื่น ๆ ทั้งปั จจัยภายนอก และปั จจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ เพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่เป็ นตัวกําหนด ประสิ ทธิภาพในการ
ให้บริ การ
2. ควรมีการเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริ การแต่ละประเภทอย่างเป็ นสัดส่ วนและอาจเพิ่ม
การสัมภาษณ์ลูกค้ามาประกอบด้วยเพือ่ ให้ได้รับข้อมูลที่แท้จริ ง
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การวิเคราะห์ องค์ ประกอบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําและนํางบประมาณไปใช้ ของ
บริษัททีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
Analyze Factor The Problem and Threats Toward to Prepare
อรทัย วานิชดี

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

บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบปั ญหาและอุปสรรคในการจัดทําและนํา
งบประมาณไปใช้ในการวางแผนและควบคุ มของบริ ษ ัทที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั รวบรวมจากแบบสอบถามซึ่งเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั ได้แก่ กลุ่มทรัพยากรประกอบด้วย พลังงานและสาธารณู ปโภค 24 บริ ษทั
เหมืองแร่ 2 บริ ษทั รวม 26 บริ ษทั โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดรวม 390 คน
ประกอบด้วยผูจ้ ดั ทํางบประมาณบริ ษทั ละ 5 คน และผูน้ าํ งบประมาณไปใช้บริ ษทั ละ 10 คน โดยมี
อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามจํานวน 194 คนคิดเป็ นร้อ ยละ 49.74 ของตัวอย่างทั้งหมด
จากการวิเคราะห์ระดับปั ญหาและอุปสรรคในการจัดทําและนํางบประมาณไปใช้โดยรวมมีปัญหา
และอุ ปสรรคระดับมาก โดยปั ญหาและอุ ป สรรคด้านกระบวนการจัด ทํางบประมาณมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ ด้านการนํางบประมาณไปใช้ ด้านกระบวนการจัดทํางบประมาณปั ญหาที่มีระดับมาก
ที่สุดคือ ผูจ้ ดั ทํางบประมาณได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องทําให้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพในการนําไป
ปฏิบตั ิ รองลงมาคือ ผูจ้ ดั ทํางบประมาณได้รับข้อ มู ล ไม่ เพียงพอในการจัดทํางบประมาณทํา ให้
งบประมาณขาดความสมบู ร ณ์ และการปรั บ ปรุ ง งบประมาณบ่ อ ยครั้ งและไม่ ไ ด้ช้ ี แจงทํา ให้
ผูเ้ กี่ยวข้องเกิดความขัดแย้งในการนํางบประมาณไปปฏิบตั ิ ด้านผิดพลาดหรื อเกิดความไม่สมบูรณ์
ครบถ้วนในการปฏิบตั ิ รองลงมาคือ หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อ งไม่ ให้ความร่ วมมือ ในการปฏิบตั ิตาม
งบประมาณทําให้งบประมาณเกิดความล้มเหลว และการ
นํางบประมาณไปปฏิบตั ิไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่วางแผนไว้ ทําให้การปฏิบตั ิงานเกิด
ความผิดพลาด
คําสํ าคัญ : กระบวนการจัดทํางบประมาณ, กระบวนการนํางบประมาณไปใช้

1

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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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

หน้าที่หลักของการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารประกอบด้วยการวางแผน(Planning) การ
จัดการ(Organizing) การกํากับ(Directing) และการควบคุม(Controlling) เครื่ องมือที่มีบทบาทสําคัญ
ต่อผูบ้ ริ หารในด้านการวางแผนและควบคุมคือ งบประมาณ(Budgeting) ซึ่ งหมายถึงแผนงานที่ฝ่าย
บริ หารจัดทําขึ้นสําหรับงวดเวลาใดเวลาหนึ่ งในอนาคตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแสดงรายละเอียดการ
ได้ม าและใช้ไปของทรัพยากรของกิจการในรู ปของจํานวนเงิน ปั จจุบนั การดําเนิ นธุ รกิ จประสบ
ปั ญหาการแข่งขันอย่างรุ นแรงและปั จจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกซึ่งเป็ นปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นสภาวะเศรษฐกิจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การขาดแคลนพลังงาน
ทําให้ธุรกิจต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้การจัดหาและใช้ทรัพยากรต่างๆของกิจการไม่ว่าจะ
เป็ นเงินทุน กําลังคน เครื่ องจักรอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อได้ดาํ เนินการแล้วปรากฏผล
ไม่เป็ นตามแผนที่วางไว้ ฝ่ ายบริ หารจะต้องหาสาเหตุของปั ญหาเพือ่ ดําเนิ นการแก้ไข งบประมาณจึง
มี บทบาทสําคัญทั้งในการวางแผนและควบคุ ม อาทิงานวิจยั ของ Joshi(2001) ทําการศึกษากลุ่ ม
ตัวอย่างบริ ษทั ในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ในประเทศอินเดียจํานวนทั้งสิ้น
60 บริ ษทั ปรากฏว่าเทคนิคที่นิยมใช้ในการวัดผลปฏิบตั ิงานและเป็ นเทคนิคที่ให้ประโยชน์สูงสุ ดคือ
การจัดทํางบประมาณ งานวิจยั ของ Jahanan Hyvonen (2005) ศึกษาประโยชน์ที่ไ ด้รับจากการใช้
การจัดทํางบประมาณในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานโดยการวัดผลการปฏิบตั ิงานทาง
การเงิน วิเคราะห์ความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศฟิ นแลนด์
จากความสําคัญและประโยชน์ของงบประมาณดังกล่าว กิจการที่ใช้เทคนิคงบประมาณจึงควรทราบ
ถึ งปั ญหาและอุ ปสรรคในการจัด ทําและนํา งบประมาณไปใช้เ พื่อ ป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาและ
อุ ปสรรคดังกล่ าว เพื่อ ให้กิจการสามารถจัดทํางบประมาณและนําไปใช้ไ ด้อ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มที่มีมูลค่าซื้ อขายหลักทรั พย์
สูงสุด คือกลุ่มทรัพยากรหรื อพลังงานซึ่งจากข้อมูลของนักวิเคราะห์บล.กสิกรไทย ณ 4 มีนาคม 2555
วิเคราะห์ว่าหุน้ กลุ่มพลังงานเป็ นหุ ้นกลุ่มที่มีบทบาทต่อตลาดหุ ้นไทยมากที่สุดในแต่ละวันจะต้องมี
หุน้ ในกลุ่มนี้ไม่ตวั ใดตัวหนึ่งติด 1 ใน 5 ของหุน้ ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ผูว้ จิ ยั จึงสนใจในการวิจยั
กลุ่มทรัพยากรเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคในการจัดทําและนํางบประมาณไปใช้ในการวางแผน
และควบคุม โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพือ่ นําไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปั ญหา
และอุปสรรคดังกล่าวทําให้การจัดทําและนํางบประมาณไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการจัดทําและนํางบประมาณไปใช้ในการวางแผนและ
ควบคุมของบริ ษทั ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2.เพื่อศึกษาองค์ประกอบปั ญหาและอุปสรรคในการจัดทําและนํางบประมาณไปใช้ในการ
วางแผนและควบคุมของบริ ษทั ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.สมมติฐานการวิจัย
โครงสร้างองค์ประกอบปั ญหาและอุ ปสรรคในการจัดทําและนํางบประมาณไปใช้ของ
บริ ษ ัท ซึ่ งจดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบด้า น
กระบวนการจัดทํางบประมาณและองค์ประกอบด้านกระบวนการนํางบประมาณไปใช้
4.วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากร คือบริ ษทั ในกลุ่มทรัพยากรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จํานวน 26 บริ ษทั ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555
4.2 กลุ่มตัวอย่าง คือบริ ษทั ในกลุ่มทรัพยากรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยจํานวน 26 บริ ษทั โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด (Census Method) คิดเป็ น
ตัวอย่างขนาด 100 เปอร์เซ็นต์ รวม 390 คน ประกอบด้วยผูจ้ ดั ทํางบประมาณบริ ษทั ละ 5 คนและ
ผูน้ าํ งบประมาณไปใช้บริ ษทั ละ 10 คน
4.3 โมเดลองค์ประกอบในการวิจยั มี 3 องค์ประกอบได้แก่
4.3.1 องค์ประกอบข้อมูลพื้นฐาน
(background)มีตวั แปรสังเกตุได้ 4 ตัว ประกอบด้วย
X1 = อายุ (age)
X2 = ระดับการศึกษา (education)
X3 = ตําแหน่งงาน (position)
X4 = ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน (time)
4.3.2 องค์ประกอบกระบวนการ
จัดทํางบประมาณ (prepare)มีตวั แปรสังเกตได้ 3 ตัว ประกอบด้วย
X5 =การจัดหาทรัพยากร (resources)
X6 = ระบบข้อมูลข่าวสาร (information)
X7 = การกําหนดสาระสําคัญ (essence)
4.3.3 องค์ประกอบกระบวนการนํา
งบประมาณไปใช้ (use) มีตวั แปรสังเกตได้ 2 ตัว ประกอบด้วย
X8 = ความรู ้ความเข้าใจและการปฏิบตั ิตาม (know)
X9 = การมีส่วนรวมและความร่ วมมือจากหน่วยงานอื่น (partake)
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4.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือแบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดทําและนํางบประมาณไปใช้
ส่วนที่ 3 คําถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลดังนี้
4.5.1 แหล่ ง ข้อ มู ลปฐมภู มิ (Primary Data) เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยส่ งแบบสอบถามทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนไปยังกลุ่มตัวอย่าง 26 บริ ษทั จํานวน 390 ชุด
4.5.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) เป็ นการเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆดังนี้
1.เก็บข้อมูลที่เกี่ ยวข้องจากบทความ วารสาร หนังสื อ วิทยานิ พนธ์ งานวิจยั ของ
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาชีพ
2.เก็บรวบรวมรายชื่อกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจากรายชื่อบริ ษทั ในกลุ่มทรัพยากรที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนําเสนอผลการวิจยั จากข้อมูลที่รวบรวมได้โดยใช้เทคนิ คสถิ ติ ใน
การวิเคราะห์ดงั นี้
4.6.1 สถิ ติเชิ งบรรยาย(Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ ว นเบี่ ย งมาตรฐานและค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ การกระจายของตัว แปรชี้ วัด องค์ป ระกอบปั ญ หาและ
อุปสรรคของผูน้ าํ งบประมาณไปใช้และตัวแปรชี้วดั องค์ประกอบปั ญหาและอุปสรรคของผูจ้ ดั ทํา
งบประมาณ
4.6.2 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย(Simple Correlation Analysis) ระหว่างตัวแปรชี้
วัดองค์ประกอบข้อมูลพื้นฐาน องค์ประกอบปั ญหาและอุปสรรคของกระบวนการจัดทํางบประมาณ
กับตัวแปรชี้วดั องค์ประกอบปั ญหาและอุปสรรคของกระบวนการนํางบประมาณไปใช้
4.6.3 การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่ อ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง การประมาณค่าความเที่ยงและการตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยน
ของโครงสร้างองค์ประกอบโดยใช้โปรแกรม LISREL
4.7 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติเชิงบรรยายเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผูต้ อบแบบสอบถาม 194 คนพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อ ายุ 36-45 ปี ร้อ ยละ 41.2
รองลงมาอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 35.6 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 56.7 รองลงมาการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโทร้อ ยละ 40.7 ตําแหน่ งงานส่ วนใหญ่เ ป็ นพนักงานร้อ ยละ 48.5 รองลงมามี ตาํ แหน่ ง
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ผูจ้ ดั การแผนก//ส่ วนร้อ ยละ 29.9 มี ส่วนร่ วมในการจัดทําและนํางบประมาณไปใช้ร้อ ยละ 47.9
ระยะเวลาในการจัด ทํา งบประมาณ 1-2 เดื อ น ร้ อ ยละ 44.6 รองลงมาระยะเวลาในการจัด ทํา
งบประมาณ 3-4 เดือนร้อยละ 31.6
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติเชิ งบรรยายเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําและ
นํางบประมาณไปใช้
ผลการสํา รวจพบว่า ระดับ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจัด ทํา และนํา งบประมาณไปใช้
โดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคระดับมากค่าเฉลี่ย 3.94 โดยปั ญหาและอุ ปสรรคด้านกระบวนการ
จัดทํามากที่สุดค่าเฉลี่ ย 3.97 รองลงมาได้แก่ ปั ญหาและอุ ปสรรคด้านการนํางบประมาณไปใช้
ค่าเฉลี่ย 3.89
โดยด้านกระบวนการจัดทํางบประมาณพบว่าปั ญหาเกี่ยวกับ “ผูจ้ ดั ทํางบประมาณได้รับ
ข้อมูลไม่ถูกต้องทําให้งบประมาณไม่มีประสิ ทธิภาพในการนําไปใช้ปฏิบตั ิ” มากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.07
รองลงมาเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับ “ผูจ้ ดั ทํางบประมาณได้รับข้อมูลไม่เพียงพอในการจัดทํางบประมาณ
ทําให้งบประมาณขาดความสมบูรณ์” ค่าเฉลี่ย 4.06 และปั ญหาเกี่ยวกับ “การปรับปรุ งงบประมาณ
บ่อยครั้งและไม่ได้ช้ ีแจงทําให้ผเู ้ กี่ยวข้องเกิดความขัดแย้งในการนํางบประมาณไปปฏิบตั ิ” ค่าเฉลี่ย
4.03
สําหรับด้านกระบวนการนํางบประมาณไปใช้พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ “การจัด
อบรมความรู ้เกี่ยวกับงบประมาณไม่เพียงพอหรื อการละเลยการจัดอบรมทําให้ผนู ้ าํ งบประมาณไป
ปฏิบตั ิไม่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณอย่างแท้จริ ง เกิดความผิดพลาดหรื อเกิดความไม่
สมบูรณ์ ครบถ้วนในการปฏิบตั ิ” มากที่สุดค่าเฉลี่ ย 3.93 รองลงมาปั ญหาและอุ ปสรรคเกี่ ย วกับ
“แนวคิดและกระบวนการของงบประมาณ บุคลากรเฉพาะที่มีหน้าที่ในการจัดทํางบประมาณเท่านั้น
ที่ เ ข้า ใจ ส่ ว นบุ ค ลากรอื่ น ๆในองค์กรไม่ มี ความเข้าใจทํา ให้แ นวทางในการปฏิ บตั ิ แ ละการวัด
ประสิ ทธิภาพไม่ประสบความสําเร็ จ”ค่าเฉลี่ย 3.91 และปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ “หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามงบประมาณทําให้การนํางบประมาณไปใช้เกิดความ
ล้มเหลว” “การไม่ได้รับความร่ วมมือในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกันทําให้การ
ปฏิบตั ิตามงบประมาณเกิดความขัดแย้ง” และ “การนํางบประมาณไปปฏิบตั ิไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามที่วางแผนไว้ ทําให้การปฏิบตั ิงานเกิดความผิดพลาด” ค่าเฉลี่ย 3.90 เท่ากัน
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
แสดงผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาดังนี้
1. การกําหนดงบประมาณต้องให้ขอ้ มูลแก่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานของบริ ษทั ได้ทราบถึง
แนวทางข้อ กํา หนดในการจัด ทํา งบประมาณของบริ ษ ัท อย่า งชัด เจนเพื่อ ให้ก ารจัด ทํา และนํา
งบประมาณไปใช้ไม่มีความขัดแย้งกัน
2. ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่ไม่มีความรู ้ความเข้าใจในการจัดทํางบประมาณทําให้งบประมาณมี
ความคลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก
3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบงานงบประมาณไม่ได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการนํางบประมาณ
ไปใช้ทาํ ให้เกิดความไม่ชดั เจนในการดําเนินงานดังนั้น การจัดอบรมจึงเป็ นสิ่ งสําคัญเพือ่ ให้สมาชิก
ทุกคนในบริ ษทั มีความรู ้ความเข้าใจ และมีส่วนร่ วมในการจัดทําและนํางบประมาณไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. เมื่อมีการดําเนินงานตามงบประมาณแล้ว ไม่มีการประเมินผลตามตัวชี้วดั อย่างชัดเจนทํา
ให้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆถูกละเลยไม่ได้มีการปรับปรุ งแก้ไข บริ ษทั ควรมีการกําหนดตัวชี้วดั ที่
ชัดเจนและทําการวัดประเมินผลอย่างถูกต้องเพือ่ ให้การนํางบประมาณไปใช้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตอนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบและองค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ 2 (Factor
Analysis and Second Order Confirmatory Factor Analysis : CFA) มีดงั นี้
4.1ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบกระบวนการจัดทํางบประมาณประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่
ตัวแปรที่ 1 เรี ยกว่าตัวแปร “การจัดหาทรัพยากร (RESOUR)”
ตัวแปรที่ 2 เรี ยกว่าตัวแปร “ระบบข้อมูลข่าวสาร(INFOR)”
ตัวแปรที่ 3 เรี ยกว่าตัวแปร “กําหนดสาระสําคัญ(ESSENCE)”
เพือ่ พิจารณาค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy (KMO) =0.887 การ
ทดสอบนัยสําคัญ Bartlett’s Test of Sphericity = 1808.02 พบว่ามีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัว
แปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในขนาดที่เหมาะสมกับการนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้
4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบกระบวนการนํางบประมาณไปใช้ประกอบด้วย 2 ตัวแปร
ได้แก่
ตัวแปรที่ 1 เรี ยกว่าตัวแปร “ความรู ้ความเข้าใจและการปฏิบตั ิตาม (KNOW)”
ตัวแปรที่ 2 เรี ยกว่าตัวแปร “การมีส่วนร่ วมและความร่ วมมือจากหน่วยงานอื่น(PART)”
เมื่อพิจารณาค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy (KMO) =0.815 การ
ทดสอบนัยสําคัญ Bartlett’s Test of Sphericity = 1290.84 พบว่ามีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัว
แปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในขนาดที่เหมาะสมกับการนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้
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4.3 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ภายในระหว่างกันของตัวแปรสังเกตได้ (Inter correlation
coefficient) พบว่ า มี ค่ า Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่ งเป็ นทดสอบค่ า ไคสแควร์ ข องเมตริ ก ซ์
สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 554.339 (p<0.01) แสดงว่าเมตริ กซ์สหสัม พันธ์ของตัวแปรแตกต่า งจาก
เมตริ กซ์เอกลักษณ์(Identity Metric) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติขอ้ มูลชุดนี้ มีความเหมาะสมที่นําไป
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไปซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี ไกเซอร์ เมเยอร์ ออ
ลคิ น (Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy: KMO) เป็ นการตรวจสอบความ
เหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างควรมีค่ามากกว่า 0.5 จากผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ .816 แสดงว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความเหมาะสมมาก
4.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้างและเปรี ยบเทียบนํ้าหนักความสําคัญ
ของตัวแปรสังเกตุได้ในแต่ละองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถสร้างสเกลองค์ประกอบ
ปั ญหาและอุ ปสรรคในการจัดทําและนํางบประมาณไปใช้ในการวางแผนและควบคุ มแสดงถึ ง
ความสําคัญของแต่ละองค์ประกอบดังนี้
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
จากการวิเคราะห์ระดับปั ญหาและอุปสรรคในการจัดทําและนํางบประมาณไปใช้โดยรวมมี
ปั ญหาและอุปสรรคในระดับมาก
ด้านกระบวนการจัดทํางบประมาณปั ญหาที่มีระดับมากที่สุดคือ ผูจ้ ดั ทํางบประมาณได้รับ
ข้อ มู ล ไม่ ถูก ต้อ งทําให้ง บประมาณไม่ มี ประสิ ท ธิ ภาพในการนําไปปฏิบ ัติ รองลงมาคือ ผูจ้ ดั ทํา
งบประมาณได้รับข้อมูลไม่เพียงพอในการจัดทํางบประมาณทําให้งบประมาณขาดความสมบู รณ์
และการปรับปรุ งงบประมาณบ่อยครั้งและไม่ได้ช้ ีแจงทําให้ผูเ้ กี่ยวข้องเกิดความขัดแย้งในการนํา
งบประมาณไปปฏิบตั ิ
ด้านกระบวนการนํางบประมาณไปใช้ปัญหาที่มีระดับมากที่สุดคือ การจัดอบรวมความรู ้
เกี่ยวกับงบประมาณไม่เพียงพอหรื อละเลยการจัดอบรมทําให้ผนู ้ าํ งบประมาณไปปฏิบตั ิไม่มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณอย่างแท้จริ งทําให้เกิดความผิดพลาดหรื อเกิดความไม่ครบถ้วนใน
การปฏิบตั ิ รองลงมาคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามงบประมาณทําให้
งบประมาณเกิดความล้มเหลว
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การวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งของกระบวนการจัดทํางบประมาณประกอบด้วย 3 ตัวแปร
ได้แก่ ตัวแปร “การจัดหาทรัพยากร(RESOUR)” ตัวแปร “ระบบข้อมูลข่าวสาร (INFOR)” “กําหนด
สาระสําคัญ(ESSENCE)” และองค์ประกอบของการนํางบประมาณไปใช้ประกอบด้วย 2 ตัวแปรคือ
“ความรู ้ความเข้าใจและการปฏิบตั ิตาม(KNOW)” “การมีส่วนร่ วมและความร่ วมมือจากหน่ วยงาน
อื่ น(PART)” มี นัยสําคัญทางสถิ ติแสดงว่าตัว แปรทั้ง หมดมี ความสัม พัน ธ์ระหว่า งกัน ในขนาดที่
เหมาะสมกับการนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ตามสมมติฐานการวิจยั ที่ได้ต้งั ไว้
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เอกสารอ้ างอิง
ภาษาไทย
กิ่งกนก พิทยานุ คุณ , สุ นทรี จรู ญ . การวางแผนและควบคุมกําไร . กรุ งเทพมหานคร : โรงพิม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544.
ชนิษฐ์นาฏ จุรีมาศ. การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดร้ อยเอ็ด. วารสารการพยาบาลและการศึกษาปี ที่ 3 ฉบับ
ที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2553.
ดวงมณี โกมารทัต และคณะ . การบัญชี บริหาร . กรุ งเทพมหานคร : แมคกรอ – ฮิล อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็นเตอร์ไพร์อิงค์ , 2547.
ธนภร เอกเผ่าพันธุ์ . การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ . กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ฟิสิกส์
เซ็นเตอร์ , 2543.
พุทธชาด สมิตเมฆ. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดทํางบประมาณและการนํางบประมาณมาใช้
ในบริ ษัทกลุ่มธุรกิจประเภทผลิตไฟฟ้ า.วิทยานิ พนธ์มหาบัณฑิต บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2545.
เมธากุ ล เกี ย รติ ก ระจาย . การบั ญ ชี เพื่ อ การวางแผนและควบคุ ม .กรุ งเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2540 .
เยาวภา ปฐมศิริกุล. แบบจําลองปัจจัยความสํ าเร็ จการจัดการธุรกิจบริ การสุ ขภาพของโรงพยาบาล
เอกชนในประเทศไทย. วารสารบริ หารธุ ร กิ จ คณะพาณิ ชยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่ 34 ฉบับที่ 130 เมษายน – มิถุนายน 2554
ศศิวมิ ล มีอาํ พล . การบัญชีเพื่อการจัดการ . กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั อินไพไมนิ่ง จํากัด , 2550 .
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

592

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

ศิริพร ม่วงศรี จนั ทร์. การสํ ารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อระบบงบประมาณแบบแผนงาน.
วิท ยานิ พ นธ์ม หาบัณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการบัญ ชี : มหาวิท ยาลัย
หอการค้าไทย, 2541.
เสรี ชัดแช้ม. การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยืนยัน. วารสารวิจยั และวัดผลการศึกษา : มหาวิทยาลัย
บูรพา ปี ที่ 2 ฉบับ 1 มีนาคม 2547.
สุ รัสวดี ราชสกุลชัย . การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร . กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 .
สุ วิมล รักษ์ถาวรนันท์. การวางแผนและนํางบประมาณมาใช้ เพื่อการบริ หารกรณีศึกษาบริ ษัทเทค
จํากัด. การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542.
อัจฉรา นิ วงษา. การใช้ งบประมาณในการบริ หารงานของอุตสาหกรรมพลาสติก. การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวเองบัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.
อรทัย วานิ ชดี. การศึกษาผลกระทบของระดับการใช้ เทคนิคในการวางแผนและควบคุมกําไรต่ อผล
การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ซึ่ ง จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย.
กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2553.
อัญชลี พิพฒั นเสริ ญ . การบัญชีสําหรับผู้บริหารที่ไม่ ใช่ นักบัญชี . กรุ งเทพมหานคร :
บริ ษทั ธนาเพรส จํากัด , 2548 .
อัญ ชลี ศรี ก ลชาญ. การพั ฒ นาการวั ด พหุ ปั ญ ญาสํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น .
วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546.
ภาษาอังกฤษ
Hanson,Don R. Managerial Accounting . The United States : The Thomson Corporate ,2007.
Hyvonen , J. Adoption and Benefits of Management Accounting System : Evidence
from Finland and Australia .Advance in International Accounting 18 (2005) 97 – 120.
Hilton,Ronald W. Managerial Accounting .7 th ed.New York : McGraw – Hill Companies , Inc
., 2008 .
Joshi ,P.L. The International Diffusion of New Management Accounting Practices : The case of
India. Journal of International Accounting .Auditing & Tanation 10 (2001) : 85 – 109.

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

593

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียม
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
Factors Affecting Condominium Buying Decisions of Consumers L.P.N.
Development PCL.
คมกฤช บุดดีเลิศ

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

บทคัดย่ อ

การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมบริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ
กลุ่มประชากรในกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่วน
2. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของส่วนประสมการตลาด
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จจัย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจในการเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียม บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
โดยผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยทําการสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวกได้
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ที่มีความต้องการในการเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดี
เวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ทําการเก็บรวมรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง
วัน ที่ 12 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559 โดยวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม Microsoft Office ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการวิจ ัย และทํา การวิเ คราะห์ โ ดยใช้ส ถิ ติพ รรณนา ด้ว ยวิธี ก าร
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และเชิงปริ มาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน คํานวณหาค่า t-test และค่า One-Way Analysis
of Variance (F-Test) ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลจากการวิจยั พบว่า ความแตกต่างทางด้าน 1.ปั จจัยส่ วนบุคคล เกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ
รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และจํานวนผูอ้ ยูอ่ าศัย 2.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ราคา ทําเลที่ต้ งั การส่ งเสริ มการตลาด และบุคคลากร และ 3.ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ บุคคลมี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ จุดประสงค์ในการตัดสิ นใจ สิ่ งอํานวยความสะดวกครบครัน และความ
ปลอดภัย และความเป็ นอยู่ที่ดี ใ นการเข้า อยู่อ าศัย มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจในการเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียม บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ที่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
คําสํ าคัญ : การตัดสินใจเลือกซื้อ,คอนโดมิเนียม,แอลพีเอ็น
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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

ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์มีความคึกคักเป็ นอย่างมาก ทั้งใน
กรุ งเทพฯ ปริ มณฑล และด้วยจากปั จจัยบวกที่อตั ราดอกเบี้ยนโยบายอยูใ่ นระดับตํ่า การแข่งขันการ
ปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิ ชย์ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่ดูว่าจะอาศัยการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) เป็ นจุดขาย ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในภูมิภาค ซึ่งมีอตั ราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
นอกจากจะมีสาเหตุมาจากการเติบโตของกิจกรรมเศรษฐกิจในภูมิภาค และการที่ประเทศไทยก้าว
เข้า สู่ AEC ที่ มี ส่ ว นช่ ว ยกระตุ ้น กิ จ กรรมการค้า และการลงทุ น ระหว่า งประเทศของเพื่อ นบ้าน
นอกจากจะรองรั บความต้อ งการที่อ ยู่อ าศัย ของคนในประเทศแล้ว ยังเน้นกลุ่ ม เป้ า หมายไปยัง
ชาวต่างชาติที่ตอ้ งการซื้ อ อสังหาริ มทรัพย์ในไทยรับกระแส AEC เพื่อ เป็ นการลงทุนและเพื่ออยู่
อาศัยด้วย
ปี 2559 ตลาดที่อยูอ่ าศัยของไทยก็ยงั คงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ราคาที่อยูอ่ าศัยยังสู งขึ้น
ตามต้นทุนการก่ อ สร้างที่ปรับสู งขึ้น แต่อ ัตราดอกเบี้ยที่ยงั ตํ่าและการแข่งขันปล่ อ ยสิ นเชื่ อ ของ
ธนาคารพาณิ ชย์เป็ นปั จจัยสําคัญในการขับเคลื่ อ นกําลังซื้ อ โดยกําลังซื้ อ ภายในประเทศเป็ นตัว
ขับเคลื่อนหลักในตลาด กลุ่มที่เติบโตมากเป็ นกลุ่มคอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
และสําหรับทิศทางในปี 2558-2559 คาดว่าตลาดที่อยูอ่ าศัยของไทย ยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก
จากปี 2558 จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน AEC เป็ นประเทศที่มีความน่ าสนใจในระดับต้น ๆ
ประกอบกับสภาพแวดล้อ ม เอื้ อ อํานวยต่อ การที่จะมี คนต่างชาติเข้ามาลงทุน ซึ่ งส่ งผลให้มีการ
ขยายตัวในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านผูบ้ ริ โภค โดยจะมีกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่
เป็ นชาวต่างชาติมากขึ้น อย่างไรก็ตาม รู ปแบบการอยูอ่ าศัยในอนาคตของกลุ่มผูบ้ ริ โภคในประเทศ
จะเปลี่ ยนไป จะเน้นในเรื่ อ งของการทํา ที่อ ยู่อ าศัย ในเชิ ง เป็ นมิ ต รต่อ สิ่ งแวดล้อ ม การประหยัด
พลังงาน และความปลอดภัยมากขึ้น ขนาดของครอบครัวจะมีขนาดเล็กลง ที่อยูอ่ าศัยจะมีขนาดเล็ก
ลง แต่มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น การเดินทางในอนาคตจะสอดคล้องกับที่อยูอ่ าศัย สะดวกในการ
เดินทางเป็ นส่วนใหญ่
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า คอนโดมิเนี ยม เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่มีผนู ้ ิ ยมซื้อกัน
มากที่สุดในปั จจุบนั จากการซื้ อเพื่ออยูอ่ าศัยหรื อเพื่อการลงทุน โดยเฉพาะประชากรในเมืองหลวง
ซึ่ งมีราคาไม่แพงหนัก และอยูใ่ กล้แหล่งชุมชน ใกล้ระบบการขนส่ ง การเดินทางที่สะดวกสบาย
ประกอบกับแบบแผนการใช้ชีวติ ของคนรุ่ นใหม่ แตกต่างจากคนรุ่ นเก่า เพราะมีแนวคิดที่มองว่าการ
ใช้ชีวติ ในคอนโดมิเนี ยมใจกลางเมือง ที่มีความสะดวกในการเดินทาง เพราะไม่ตอ้ งใช้วสั ดุอุ ปกรณ์
และสิ่งอํานวยความสะดวกในการอยูอ่ าศัยมาก ดังนั้นในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมาจึงพบว่ามีโครงการ
และคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นมากมายหลายระดับ โดยมีระดับราคาที่หลากหลาย ตั้งแต่ถูกสุดจนถึงแพง
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สุ ด ขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบ และสิ่ งอํานวยความสะดวกภายในคอนโดมิเนียม และภูมิทศั น์ของห้องและ
โครงการ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จจัย ส่ ว นบุ ค คล ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2. เพือ่ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิ เนี ยม
บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
3. เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จ จัยอื่ น ๆ ได้แก่ บุคคลที่มี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมบริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
สมมติฐานการวิจัย
1.ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทแี่ ตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
2.ลักษณะพฤติกรรมศาสตร์ที่แตกต่างมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
3.ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ในกลุ่ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง สามารถนํา
ผลการวิจ ัย ด้า นปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ไปใช้ประโยชน์ใน
การทําการตลาดกับกลุ่มประชากรในกรุ งเทพมหานคร
2. ผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ในกลุ่ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง สามารถนํา
ผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม
บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ใช้เป็ นแนวทางในการสร้างฐาน
การตลาดให้กบั ธุรกิจ ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
3. ผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ในกลุ่ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง สามารถนํา
ผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่น ๆได้แก่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม
บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) สามารถนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กรอบแนวความคิดงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านบุคคล
• เพศ
• อายุ
• สถานภาพ
• ระดับการศึกษา
• รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
• อาชีพ
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
• ผลิตภัณฑ์
• ราคา
• ช่องทางการจัดหน่าย

การตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียมบริ ษทั
แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)

• การส่ งเสริ มการตลาด

พฤติกรรมในการซื้อ
• ผูม้ ีส่วนในการตัดสิ นใจซื้อ
• ระยะเวลาในการตัดสิ นใจซื้อ
• ช่องทางการรับรู ้ข่าวสาร
• รู ปแบบการซื้อ

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อบริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด (มหาชน) ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมทฤษฏี แนวคิด จากตํารา เอกสาร
บทความทางวิชาการ และงานวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ศิ ริ พั น ธ์ ถาวรทวี ว งษ์ (2553, หน้ า 2 - 37 ) กล่ า วว่า ประชากรศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่
ทําการศึกษาเกี่ ย วกับขนาดและจํานวนคนที่มีอ ยู่ในแต่ล ะสังคม แต่ล ะภูมิภาค และระดับโลก
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นอกจากนี้ ยงั ศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวในด้านพื้นที่ของประชากร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใน
จํานวนคน การกระจายตัวของคน และองค์ประกอบต่างๆ ของประชากร ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การเจริ ญพันธุ์
การตาย การอพยพ และการเคลื่อนไหวทางสังคม
องค์ประกอบของประชากร ประกอบด้วย
1. อายุและเพศ (Age and Sex Composition) เป็ นองค์ประกอบพืน้ ฐานของประชากร การ
กระจายตัวทางด้านอายุและเพศของประชากรในพื้นที่หนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
2. สถานภาพสมรส (Marital status) คือ สถานภาพของบุคคลว่าเป็ น โสด สมรส หย่าร้าง
หรื ออยูด่ ว้ ยกันโดยสมัครใจ
3. ที่อยูอ่ าศัยเมือง-ชนบท (Urban – Rural Composition) สามารถนําไปคาดการณ์ถึงอัตรา
การเกิ ด อัตราการตาย และแบบแผนการอพยพของประชากรได้ เพราะประชากรที่
อาศัยอยูใ่ นชนบทนิยมการมีลูกมากหรื อมีขนาดครอบครัวใหญ่
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนการตลาด
พิบูล ทีปะปาล (2549,หน้ า 122-240) กล่าวไว้ว่า การวางแผนพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับตลาดเป้ าหมายนั้น ส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย
องค์ประกอบ 4 อย่าง คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริ มการตลาด
ผลิตภัณฑ์ เป็ นองค์ประกอบหลักสําคัญและเป็ นจุด เริ่ มต้นของการพัฒนาส่ วนประสม
การตลาด นักการตลาดแบ่งผลิ ตภัณฑ์อ อกเป็ น 5 ระดับ คือ ประโยชน์หลัก ผลิ ตภัณฑ์พ้ืนฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ผลิตภัณฑ์ควบ และผลิตภัณฑ์ในอนาคต ผลิตภัณฑ์ทุกชนิ ดสามารถแบ่งออก
ได้เป็ น 2 แบบ คือ
การแบ่ งตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยถือความคงทนถาวร ได้ แก่
สินค้าไม่คงทน สินค้าคงทนและบริ การ และการแบ่งตามลักษณะการใช้และรู ปแบบการซื้อ
ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ สิ นค้าเพื่อการบริ โภค ได้แก่ สิ นค้าสะดวกซื้ อ เปรี ยบเทีย บซื้ อ
เจาะจงซื้อ และไม่ได้แสวงซื้อ สินค้าเพือ่ การอุตสาหกรรม ได้แก่ วัสดุและชิ้นส่วนประกอบ
สินค้าประเภททุน วัสดุสิ้นเปลืองและบริ การบริ ษทั ส่วนใหญ่มีผลิตภัณฑ์หลายรายการ เพือ่
ความสะดวกในการบริ หาร ซึ่ งได้จดั รวมผลิตภัณฑ์ออกเป็ นกลุ่มๆ ซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั บางอย่าง
แต่ละกลุ่มเรี ยกว่า สายผลิตภัณฑ์ และสายผลิตภัณฑ์หลายสายรวมกันเรี ยกว่า ส่วนประสมผลิตภัณฑ์
ในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัดองค์ประกอบส่ วนประสมที่เหมาะสม จะต้องพิจารณา 4 ด้าน คือ
ด้านความกว้าง ความยาว ความลึก และความสอดคล้องกัน
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ด้ านพฤติกรรมศาสตร์
พิบูล ทีปะปาล (2549, หน้ า104 - 107) กล่าวว่า กระบวนการของพฤติกรรมของมนุ ษย์มี
ลักษณะคล้ายกัน 3 ประการ ดังนี้
1.พฤติ ก รรมจะเกิ ด ขึ้ น ได้จ ะต้อ งมี ส าเหตุ ท าํ ให้ เ กิ ด หมายความว่า การที่ เ ราจะแสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งออกมานั้น จะต้องมีสาเหตุทาํ ให้เกิดและสิ่ งซึ่ งเป็ นสาเหตุก็คือ ความ
ต้องการทีเ่ กิดขึ้นในตัวคนนัน่ เอง
2.พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งจูงใจหรื อแรงกระตุน้ หมายความว่า เมื่อคนมีความต้อง
เกิดขึ้นแล้ว คนก็ปรารถนาทีจ่ ะบรรลุถึงความต้องการนั้น หากมีความต้องการมากก็จะกลายเป็ นแรง
กระตุน้ หรื อแรงจูงใจ ให้แสดงพฤติกรรมต่างๆเพือ่ ตอนสนองความต้องการที่เกิดขึ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
สรวีย์ วิศวชั ย วัฒน์ และ ดร.ไกรชิ ต สุ ตะเมื อง (2554) ศึกษาเรื่ อ ง การศึกษาปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภคในเขต กรุ งเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าท่วมปี
2554 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 420 คน
สถิ ติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อ ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) รวมทั้ งใช้ Independent Sample T – test F – test (One way
ANOVA) และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยกําหนด
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมหลังวิกฤตนํ้า ท่ วมปี
2554 ที่แตกต่างกัน
งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
นิธิวดี สุ ขโหมด และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดและพฤติ ก รรมที่ มี ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มมื อ สอง ของผู ้อ าศัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
400 คน และการวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการประเมินผล
โดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ANOVA, T – test , F –
test ในการวิเคราะห์ จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนี ยมมือสอง ของผูอ้ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ พฤติกรรมศาสตร์
ญิญ ญาพัฒน์ สุ นทรศั กดิ์ (2555) ศึกษาเรื่ อ ง รู ปแบบสภาพแวดล้อ มทางกายภาพภายใน
คอนโดมิเนี ยมระดับกลาง กรณี ศึกษาคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้ามหานครสายสี น้ าํ เงิน เครื่ องมือที่
ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ซึ่ งค่าความเชื่อมัน่ ที่กาํ หนดไว้คือ 0.80 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มู ล คือ สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ chi
– square จากการศึกษาพบว่า ผูอ้ าศัยต้อ งการรู ปแบบคอนโดที่สวย โครงการมี ความมัน่ คง การ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว รู ปแบบบรรยากาศภายนอกคอนโดเหมือนบรรยากาศในเมือง
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อคอนโดมิเนี ยม บริ ษทั ศุภาลัย
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ประชากร
กลุ่มประชากร ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูท้ ี่มีความต้องการในการเลือกซื้ อ
คอนโดมิเนียม บริ ษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) เท่านั้น
การเลือกกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
โดยกําหนดสัดส่ วนของประชากรที่ตอ้ งการสุ่ ม 50% ระดับความเชื่อมัน่ 95% Z = 1.96 ค่า
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% จึงได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจํานวน 384 คน
ใช้สูตรการคํานวณขนาดตัวอย่าง W.G. Cochran (1953) (ระดับความเชื่อมัน่ 95% และความคลาด
เคลื่อนไม่เกิน 5%)
P(1−P)(Z)2

ตามสู ตรดังนี้ n =
ผูว้ ิจยั จะเลือกตัวอย่างตามสะดวกในแต่ละพื้นที่ เช่น
E2
ตามสํานักงานขายโครงการต่างๆ ของ บริ ษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ที่ได้กาํ หนดไว้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
โดยแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลต่างๆจํานวน 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามปั จจัยส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปั จจัยอื่นๆ
ส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ จากการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มี
ผลต่อ การตัดสิ นใจ และเก็บรวบรวมข้อ มู ล จากเอกสารวิชาการ วารสาร สิ่ งตีพิมพ์ และข้อ มูลที่
เผยแพร่ ทางอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลปฐมภูมิ จากเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากผูต้ อบแบบสอบถาม
การจัดทําและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ทดสอบแบบสอบถามที่ได้ออกแบบไว้ (Pretest) และดําเนิ นการแก้ไขข้อบกพร่ องของ
แบบสอบถาม พร้อมตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Validity) ของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิ ทธิ์แอล
ฟ่ าของ Cronbach
2. นําแบบสอบถามที่แก้ไขข้อบกพร่ องเรี ยบร้อยแล้วออกเก็บข้อมูลจริ ง
3. นําแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลแล้วตรวจสอบความสมบูรณ์
4. นําแบบสอบถามที่ตรวนสอบความสมบูรณ์แล้วมาลงรหัสเพื่อ ประมวลผลข้อมู ลด้วย
คอมพิวเตอร์
5. นําข้อ มูลที่ลงรหัสแล้วไปบันทึกในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลโดยโปรแกรม
Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.ตัวแปรเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
2.ตัวแปรเชิงปริ มาณ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด
การวิเคราะห์สถิ ติเชิ งอนุ มาน คือ ค่า t-test (independent t-test) F-test และแบบการวิเคราะห์ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
เพศ อายุ อาชี พ รายได้ต่อ เดื อ น ระดับการศึกษา สถานภาพ และจํานวนผูอ้ ยู่อ าศัย มี ผลต่อ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนี ยม บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 56 อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-30 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 28 อาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 29
รายได้ต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต่าํ กว่า 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 53 สถานภาพ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพ โสด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 68 ระดับ การศึ ก ษา ผูต้ อบ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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แบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 48 รองลงมาคือตํ่ากว่าปริ ญญา
ตรี คิดเป็ นร้อยละ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจาํ นวนสมาชิกตั้งแต่
3-4 คน คิดเป็ นร้อยละ 47
ส่ วนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ของปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด และ
บุคลากร ที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ คอนมิเนี ยม บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด
(มหาชน) ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด . ขนาดพื้นที่ใช้สอย
ของคอนโดมิเนี ยม ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกขนาดคอนโดมิเนี ยมมีพ้ืนที่ 36-45 ตาราง
เมตร รองลงมามี พ้ืน ที่ 25-35 ตารางเมตร คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 36 งบประมาณในการตัด สิ น ใจซื้ อ
งบประมาณที่ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี งบประมาณอยู่ที่ ตํ่ากว่า 1 ล้าน คิดเป็ นร้อ ยละ 52
ทํา เลที่ ต้ ัง ทํา เลที่ ต้ งั ที่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ส นใจ คื อ ปริ ม ณฑล คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50
โปรโมชัน่ ที่น่าสนใจ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สนใจ คือ โปรโมชัน่ ร่ วมกับสถาบันการเงิน
คิดเป็ นร้อยละ 55
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยอื่ นๆ ลักษณะของคอนโดมิเนี ยมที่ท่านต้องการ บุคคลที่มี อิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยม ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยม ระยะเวลาที่ใช้ในการ
พิจารณาซื้อ และช่องทางการรับรู ้ ข่าวสารโครงการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ อ
คอนโดมิเนียม บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามปั จจัยอื่นๆ ผูม้ ีส่วนในการตัดสินใจซื้อ พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เลื อ กผูม้ ี ส่ ว นในการตัด สิ น ใจซื้ อ คื อ บิ ด า-มารดา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนี ยม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เลือกระยะเวลา มากกว่า 6 เดือน คิดเป็ นร้อยละ 69 ช่องทางการรับรู ้ข่าวสารโครงการคอนโดมิเนี ยม
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สนใจช่องทางการรับข่าวสาร คือ ตัวแทนนายหน้า คิดเป็ นร้อย
ละ 44
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสิ นใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม
บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลล
อปเมนท์ จํา กั ด (มหาชน) พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามจํา นวน 400 คน ที่ ต ัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนี ยม มากที่สุดนั้น ตัดสิ นใจซื้ อเพราะเหมาะสมตรงกับความต้อ งการของผูบ้ ริ โภคมาก
ที่สุด มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีในการอยูอ่ าศัย คิดเป็ น 3.66 คะแนน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็ น
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

603

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

1.094 คะแนน อันดับรองลงมา คือ ตัดสิ นใจซื้ อเพราะมีทาํ เลและภูมิทศั น์ที่เดินทางสะดวกในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน คิดเป็ น 3.89 คะแนน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็ น 1.095 คะแนน ส่ วน
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด (มหาชน) น้อยที่สุดคือ ชื่อเสียงบริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) คิด
เป็ น 3.66 คะแนน
ส่ วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้ว ย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ต่อ เดื อ น ระดับ
การศึ ก ษา สถานภาพ และจํา นวนผูอ้ ยู่อ าศัย ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียม บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยลักษณะของคอนโดมิเนียมที่
ท่านต้อ งการ ขนาดพื้นที่ใช้สอยของคอนโดมิ เนี ยมที่ท่านต้องการ (ผลิตภัณฑ์ ) ทําเลที่ต้ งั ในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม (ช่ องทางการจัดจําหน่ าย) งบประมาณในการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนี ยม (ราคา) ช่องทางการรับรู ้ข่าวสารจากโครงการคอนโดมิเนี ยม (การส่ งเสริ มการขาย)
ความต้องการในเรื่ องสิ ทธิพิเศษต่างๆการดูแลเอาใจใส่ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าจาก
พนักงานขายคอนโดมิเนี ยม ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม บริ ษทั
แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 3 : ปัจจัยอื่นๆ ลักษณะของคอนโดมิเนียมที่ท่านต้ องการ บุคคลที่มีอิทธิพลต่ อ
การตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียม ผู้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ระยะเวลาที่ใช้ ในการ
พิจารณาซื้อ และช่ องทางการรับรู้ ข่ าวสารโครงการ ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
คอนโดมิเนียม บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ที่แตกต่ างกัน
1. จากการศึกษาพบว่ าปัจจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับ
การศึกษา และจํานวนผูอ้ ยู่อ าศัย ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ คอนโดมิเนี ยม
บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดี เวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ที่ต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05
เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นิธิวดี สุ ขโหมด และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดและพฤติ ก รรมที่ มี ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มมื อ สอง ของผู ้อ าศัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น และจํา นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียมตามเส้นทางระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบราง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ไพศาข์ ภูริลดาพันธ์ และ ดร.เบญจมาภรณ์ อิศรเดช (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภคในเขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานครผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ คือ สถานภาพ เพศ ช่วยอายุ อาชีพ จํานวนสมาชิก รายได้ครอบครัวต่อ
เดือน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจผูซ้ ้ื อคอนโดมิเนี ยมในกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านสถานภาพ ที่แตกต่างกันไม่ มีอิทธิ พ ลต่อ การ
ตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อคอนโดมิเนี ยม บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดี เวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เนื่ อ งจาก
สถานภาพอาจไม่ ใช่ ส่วนหนึ่ งในตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เนี ยม เพราะผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อ อาจให้
ความสําคัญไปที่รายละเอียดของโครงการคอนโดมิเนียมในเรื่ องอื่นๆ มากกว่า
2. จากการศึกษาพบว่ าปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยประกอบด้วยลักษณะ
ของคอนโดมิเนี ยมที่ท่านต้องการ ขนาดพื้นที่ใช้สอยของคอนโดมิเนียมที่ท่านต้องการ (ผลิตภัณฑ์)
ทําเลที่ต้ งั ในการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เนี ยม (ช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย) งบประมาณในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม (ราคา) ช่องทางการรับรู ้ข่าวสารจากโครงการคอนโดมิเนี ยม (การ
ส่ งเสริ มการขาย) ความต้อ งการในเรื่ อ งสิ ทธิ พิเ ศษต่างๆการดู แลเอาใจใส่ และตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าจากพนักงานขายคอนโดมิเนี ยม ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียม บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ภัทท์ ชนก ประตู แก้ ว และ ดร.ไกรชิ ต สุ ตะเมื อง (2556) ศึกษาเรื่ อ ง ปั จจัยการตลาดเชิ ง
บูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่าการศึกษาปั จจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภคในในกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
สรวีย์ วิศวชั ย วัฒน์ และ ดร.ไกรชิ ต สุ ตะเมื อง (2554) ศึกษาเรื่ อ ง การศึกษาปั จจัย ที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภคในเขต กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
การศึ ก ษาปั จจั ย ส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อคอนโดมิ เ นี ย มในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย
และด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง ของการ
สื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการและปั จจัยทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3. จากการศึ กษาพบว่ าปัจจัยอื่นๆ : ลักษณะของคอนโดมิเนี ยมที่ท่านต้องการ บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนี ยม ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนี ยม ระยะเวลา
ที่ใช้ในการพิจารณาซื้ อ และช่ อ งทางการรับรู ้ ข่าวสารโครงการ ที่แตกต่างกันมี อิ ทธิ พลต่อ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนี ยม บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สรั ล รั ช ว์ สุ ร ธรรมทวี (2553) ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภค : กรณี ศึกษากรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ด้านความปลอดภัย ด้าน
ทําเลที่ต้ งั ด้านราคาที่อยูอ่ าศัย ด้านความสะดวกในการเดินทาง ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ด้าน
ประสบการณ์ผปู ้ ระกอบการ ด้านลักษณะที่อยูอ่ าศัย ด้านชื่อเสียงผูป้ ระกอบการ และด้านระยะเวลา
การสร้างเสร็ จ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเรื่ องพฤติกรรมในการเลือกซื้ อที่อยูอ่ าศัยของคนวัยทํางาน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05
ญิญ ญาพัฒน์ สุ นทรศั กดิ์ (2555) ศึกษาเรื่ อ ง รู ปแบบสภาพแวดล้อ มทางกายภาพภายใน
คอนโดมิเนียมระดับกลาง กรณี ศึกษาคอนโดมิเนี ยมแนวรถไฟฟ้ามหานครสายสี น้ าํ เงิน ผลการวิจยั
พบว่า ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ และด้านวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเรื่ องพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนี ยมลุมพินีคอนโดทาวน์โครงการบดินทรเดชารามคําแหง อย่างนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัยครั้งนี้
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล : สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ได้ ดังนี้
ผลการวิจยั พบว่า เพศ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และจํานวนผูอ้ ยูอ่ าศัย ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจในการเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เนี ยม บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดี เวลลอปเมนท์ จํากัด
(มหาชน) ที่แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า สถานภาพ ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกซื้อคอนโดมิเนี ยม บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
สถานภาพอาจไม่ใช่ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม เพราะผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ ออาจให้
ความสําคัญไปที่รายละเอียดของโครงการคอนโดมิเนี ยมในเรื่ องอื่นๆ มากกว่า อาทิเช่น การเลือก
โครงการจากทําเลที่ต้งั ที่ดี
ผูป้ ระกอบการสามารถนําเอาผลการวิจยั มากําหนดเป็ นกลยุทธ์เพื่อวางแผนในการพัฒนา
ธุ รกิ จด้านกาผลิ ตภัณฑ์เน้นการปรับปรุ งและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ เพื่อ ให้ดึงดู ดใจลู กค้าในจดจําใน
ผลิตภัณฑ์ดว้ ยรู ปแบบ โดยเน้นสร้างห้องพักที่มีขนาดใหญ่มีพ้นื ที่ใช้สอยรองรับผูอ้ ยูอ่ าศัยจํานวน 34 คน ส่ วนใหญ่มี อ ายุระหว่าง 25-30 ควรสนับสนุ นการตัดสิ นใจเพราะมี กาํ ลังซื้ อ เน้นทํา ห้อ งที่
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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เหมาะสมคนวัยทํางาน และกลยุทธ์การพัฒนาตลาดมีการจัดโปรโมชัน่ มอบสิ ทธิ พิเศษ เช่น บัตร
ของขวัญสําหรับไว้เป็ นส่วนลดในการซื้ อของตกแต่งห้อง เพื่อเป็ นการสนับสนุนการตัดสิ นใจของ
ลูกค้าให้คิดว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนค่าตกแต่งห้อง
2. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด: สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ได้ ดังนี้
ผลการวิจยั พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
(มหาชน) ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพือ่ ตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายให้มีความชัดเจน
ผูป้ ระกอบการสามารถนําเอาผลการวิจยั มากําหนดเป็ นกลยุทธ์เพือ่ วางแผนในการพัฒนาธุรกิจ ด้าน
กลพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่อ ตอบสนองกลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ เ ลื อ กพื้น ที่ 36-45 ตารางเมตร โดยให้บ ริ ก าร
ออกแบบห้องให้เหมาะสมกับพื้นที่ ทําเลที่ต้งั ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจ คือ ปริ มณฑลกล
ยุทธ์การส่งเสริ มทางการตลาดโดยมอบบัตรคูปองทางด่วนให้ลูกค้าเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจ
3. ปัจจัยอื่นๆ ด้ านพฤติกรรมศาสตร์ : สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ได้ ดังนี้
ผลการวิจยั พบว่า ผูม้ ีส่วนในการตัดสิ นใจซื้ อบิดา-มารดา ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา
ก่อนตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม มากกว่า 6 เดือน ช่องทางการรับรู ้ข่าวสารโครงการคอนโดมิเนียม
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นตัวแทนนายหน้า แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการ
เลือกซื้อคอนโดมิเนียม บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพือ่
ตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายให้มีความชัดเจน
ผูป้ ระกอบการสามารถนําเอาผลการวิจยั มากําหนดเป็ นกลยุทธ์เพื่อวางแผนในการพัฒนา
ธุรกิจ กลยุทธ์ความน่ าเชื่อถือและความปลอดภัย ให้ความน่ าเชื่อถือในด้านของมาตรการรักษา
ความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิ ดเพือ่ รักษาความปลอดภัยของทุกจุดในโครงการ และเพราะบุคคลที่มี
อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจคือ บิดา-มารดา ช่ วยส่ งเสริ ม ให้ขอ้ มู ลพวกนายหน้าเพื่อ ให้ช่ว ยในการ
ตัดสินใจได้เร็วขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ ทัศ นคติ และ ความพึง พอใจ ของผูบ้ ริ โ ภค ที่ อ ยู่อ าศัย
คอนโดมิเนี ยม เพื่อเปรี ยบเทียบกับที่อยูอ่ าศัยประเภทอื่นๆ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ เป็ นต้น และ
นํามาเปรี ยบเทียบกลยุทธ์และสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
2. ควรเน้นเรื่ องของคุณภาพของผลผลิตภัณฑ์รายย่อย เช่น ด้านคุณภาพของคอนโดมิเนียม
ควรศึกษาว่าห้องชุดรู ปแบบใดที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ รวมทั้งวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ เนื่ องจากการมี
คอนโดมิเนียมเกิดขึ้นเป็ นจํานวนมาก จึงต้องศึกษาว่าได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยเพียงพอ และ
ผูป้ ระกอบการอาจมีการเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยการที่ลูกค้าสามารถ ออกแบบผังห้องชุดเองได้ และ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ทํา การศึ ก ษาแนวโน้ม ความเป็ นไปได้ ในการในการก่ อ สร้ า งคอนโดมิ เ นี ย มในครั้ งต่ อ ไป ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อ ยอดขาย และส่วนครองตลาดที่
เพิม่ ขึ้นมากด้วย
3. ควรศึกษาปั จจัยการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม โดยใช้ปัจจัยการตลาด
แบบ 7P
รายการอ้ างอิง
กัลยา วานิชย์บญั ชา 2545 : 39 ค่าเฉลี่ย (Mean)
กัลยา วานิชย์บญั ชา 2545 : 48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
กัลยา วานิชย์บญั ชา การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสาํ หรับการบริ หารและวิจยั 2545 : 135 ค่า T – test
กัลยา วานิชย์บญั ชา 2545 : 144 ค่า F – test ( One – way Analysis Variance)
ชานนท์ เชยกลิ่น และ ผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดไอดิโอ
ของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการ
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ความพึงใจพอของนักท่ องเทีย่ วชาวไทยทีม่ ีต่อการไปท่ องเทีย่ วเกาะหลีเป๊ ะ จังหวัดสตูล
The satisfaction of Thai tourists toward Lipe Island : Satun
ภัทราภรณ์ กิจวิจารณ์1

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

บทคัดย่ อ

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
การไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ ะ จังหวัดสตูล โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ น
เขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งทําการศึกษาระหว่าง เดื อ น กรกฎาคม ถึ ง เดื อ น พฤศจิกายน 2559 รวม
ประมาณ 5 เดื อ น และเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ในการวิเ คราะห์ขอ้ มู ล คือ แบบสอบถามจากจํานวนกลุ่ ม
ตัวอย่าง 400 คน และเก็บข้อมูลแบบตามสะดวกสถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05
ผลการศึกษาค้นคว้ าพบว่ า
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล โดยข้อมูลพื้นฐานจากกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งหมด 400 คน ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
อาชีพพนักงานบริ ษทั และมีรายได้ในช่วง 30,0001 – 50,000 บาท
2. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ ะ
จัง หวัด สตู ล แสดงให้เ ห็ น ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้ค วามสนใจในกิ จ กรรมดํานํ้าดู
ปะการัง หาดทรายขาวสะอาด มีววิ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สถานที่พกั
เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน
3. ปัจจัยอื่น ๆ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ ะ จังหวัด
สตูล เนื่องจากเป็ นสถานที่ที่มีความสวยงาม โดยส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัว /
ญาติพนี่ อ้ ง
คําสํ าคัญ : กิจกรรมดํานํ้า ดูปะการัง
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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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจัย
ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยูม่ ากมายในทุกจังหวัดทัว่ ภูมิภาค มีการพัฒนา
และส่ งเสริ มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อ เนื่ อง โดยการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
บูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีการกําหนด
และจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่ งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 เพือ่ เป็ นกรอบในการส่งเสริ มบริ หาร
และพัฒนาการท่องเที่ยวโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางในการจัดทําแผนเพือ่
สร้างความยัง่ ยืนในกับการท่องเที่ยวของประเทศ
อีกทั้งปั จจุบนั รัฐบาลได้มีการส่งเสริ มให้คนไทยออกไปท่องเที่ยวเพิม่ มากขึ้น เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวนั้นก่อให้เกิดรายได้ต่อประเทศเป็ นจํานวนมาก ทั้งยังส่งเสริ มอาชีพของคนในท้องถิ่นด้วย
ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าวิจยั นี้ก็เป็ นส่วนหนึ่งที่จะได้ทราบถึงแนวคิดของของกลุ่มเป้าหมาย เพือ่ ที่จะ
ได้ปรับปรุ งแก้ไข หรื อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดียงิ่ ขึ้น
การท่องเที่ยวของไทยในส่วนของการท่องเที่ยวทางทะเล แน่นอนว่าทุกคนล้วนชื่นชอบใน
ความสวยงามของท้องทะเลไทย และที่หนึ่งที่ทุกคนรู ้จกั คือ เกาะหลีเป๊ ะ จังหวัดสตูล เป็ นเกาะเล็กๆ
ที่อยูใ่ นจังหวัดสตูลและตั้งอยู่ในแห่ งชาติหมู่ตะรุ เตา-เกาะอาดัง-ราวี โดยเป็ นที่รู้จกั ในชื่อ ว่า “มัล
ดีฟส์ เมืองไทย” เนื่ องจากความสวยงามของนํ้าทะเลที่ใสเหมือนกระจก หาดทรายสี ขาวและนุ่ ม
เหมือนสําลี รวมทั้งปะการังอ่อนหลากสี ที่สามารถพบได้ในนํ้าตื้น รวมทั้งความหลากของสัตว์ใต้
ทะเล ทําให้เกาหลีเป๊ ะได้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวและสวรรค์ของนักเดินทาง
นอกจากนี้ จงั หวัดสตูลเป็ นจังหวัดที่อยูท่ างใต้ของประเทศไทยที่มีภูเขาล้อมรอบ และหมู่
เกาะเล็กๆมากกว่า 40 เกาะในน่ านนํ้าของจังหวัดสตูล รวมทั้งมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่องค์การ
ยูเนสโกให้การรับรองว่าเป็ นสมบัติของทวีปเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ และได้สถานนี้ ก็ได้เป็ นอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของไทย นั้นก็คือ “ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุ เตา ”
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ ะ จังหวัดสตูล
2. เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ ะ จังหวัดสตูล
3. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความไว้วางใจ และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มี
ผลต่อความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะ หลีเป๊ ะ จังหวัด
สตูล
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ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วได้ใ ช้ผ ลวิ จ ัย ด้า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลในการวิ เ คราะห์
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
2. ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วได้ใ ช้ผ ลวิจ ัย ด้านปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบนเกาะ
หลีเป๊ ะ จังหวัดสตูล เพือ่ ให้เห็นถึงแนวทางในการส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว
3. ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้ใช้ผลวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆในการสร้างความไว้วางใจและ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ ะ จังหวัดสตูล
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มประชากรที่มีความพึงพอใจใน
การเดินทางท่องเที่ยวภาคเกาะหลีเป๊ ะ จังหวัดสตูล จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
2. ขอบเขตเนื้ อหาที่ศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความไว้วางใจ และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ ะ จังหวัดสตูล
3. ระยะเวลาการศึกษา เริ่ มต้นวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
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กรอบแนวความคิดทางงานวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-สถานภาพ
-ระดับการศึกษา

-อาชีพ
-ระดับรายได้

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
-ผลิตภัณฑ์
-กระบวนการ
-ราคา
-บุคลากร
-ช่องทางการจัดจําหน่าย -ลักษณะทางกายภาพ
-การส่งเสริ มการตลาด

ความพึงใจพอของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการไปท่องเที่ยวเกาะ
หลีเป๊ ะ จังหวัดสตูล

ปัจจัยอื่นๆ
-ความไว้วางใจ
-พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจ ัย เรื่ อ ง ความพึง ใจพอของนัก ท่อ งเที่ ย วชาวไทยที่มี ต่อ การไปท่ อ งเที่ ย วเกาะหลี เป๊ ะ
จังหวัดสตูล ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมแนวคิดทฤษฎีจาก หนังสือ ตํารา และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องจาก งานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
- ฉั ตรยาพร เสมอใจและมัทนียา สมมิ (2553) ได้ให้ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์
โดยกล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นปั จจัยที่จะนํามาช่วยในการกําหนดตลาดเป้ าหมาย
โดยเฉพาะการศึกษาตัวแปรทางด้านประชากร ที่นาํ มาใช้ในการวางเป้าหมายทางการตลาดที่สาํ คัญ
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ศาสนาภูมิลาํ เนาและเชื้อชาติ
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- วิเชียร วาศ์ ณชิ ชากุล (2554:13-18) ได้กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือเป็ น
หัวใจสําคัญของการบริ หารการตลาด การดําเนินงานของกิจการจะประสบความสําเร็จได้ก็ข้ ึนอยูก่ บั
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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การปรับปรุ งความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่ วนประสมทางการตลาดเหล่านี้ ซึ่ งส่ วนประสมทาง
การตลาดนั้นเราก็ถือว่าเป็ นปั จจัยภายในที่สามารถควบคุ มได้ เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อ
ปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อทําให้กิจการอยูร่ อดได้ หรื ออาจเรี ยกได้ว่าส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ถู กใช้เพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทําให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพอใจและมีความสุขได้
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ค่ านิ ยม ความไว้ วางใจ และความ
จงรักภักดี
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้ องการของผู้บริ โภค ความต้องการเป็ น ความแตกต่างที่บุคคล
รับรู ้ไ ด้ระหว่างสภาพในอุ ดมคติ และสภาพความเป็ นจริ ง ในปั จ จุบนั ซึ่ งมี อิ ทธิ พลเพียงพอที่ จ ะ
กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมซึ่งสามารถแบ่งความต้องการออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
(1) ความต้ องการทางด้ านร่ างกาย เป็ นความต้องการเบื้องต้นของร่ างกาย ได้แก่อากาศ นํ้า
อาหาร ที่ อ ยู่อ าศัย ยารั ก ษาโรค การพัก ผ่อ น ซึ่ ง ถื อ เป็ นความต้อ งการขั้นพื้น ฐาน ในการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล โดยที่ความแตกต่างทางลักษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคล ส่ งผลให้เกิ ด
ความต้องการและความจําเป็ นในสินค้าหรื อบริ การที่แตกต่างกัน
(2) ความต้ องการด้ านจิตวิทยา มนุ ษย์เป็ นสิ่ งมีชีวิตที่อยูร่ วมกันเป็ นสังคม มีความต้องการ
และการเรี ยนรู ้ที่จะอยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยกันในสังคมความต้องการที่เป็ นความปรารถนาจะ
เกิดขึ้นจากการ
ที่บุคคลเรี ยนรู ้จากการตอบสนองต่อวัฒนธรรมหรื อสิ่ งแวดล้อม ที่เป็ นผลจากสภาพจิตใจ
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550 : หน้า 118)
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
- Kotler (1994 อ้ างใน สุ คนธ์ ธาร สุ รเดชพิภพ, 2549) กล่ าวว่าความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกระดับ
บุคคล ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้ผลจากการทํา งาน หรื อประสิ ทธิภาพของ
สิ นค้าและ บริ การกับความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อ สิ นค้าและบริ การกล่าวคือถ้าผลที่ได้รับจาก
สิ นค้าและบริ การนั้น ตํ่า กว่า ความคาดหวังจะทํา ให้กิดความไม่พอใจถ้าผลที่ได้รับจากสิ นค้าและ
บริ การนั้นตรงกับความคาดหวัง จะทํา ให้เกิดความพึงพอใจ และถ้าผลที่ได้จากสินค้าและบริ การนั้น
สูงกว่าความคาดหวัง จะทํา ให้เกิด ความประทับใจ
- ชูชัย สมิทธิไกร (2553) กล่าวว่าการซื้อบริ การมีกระบวนการอยู่ 3 ขั้นตอนคือ
1. ขั้นก่ อนการซื้อ คือ กระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงปั ญหา ความต้องการของตนเอง
มีการค้นหาข้อมูลและการประเมินทางเลือก
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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2. ขั้นรั บบริ การ คือ กระบวนการหลังจากประเมินทางเลือกแล้ว มีการตัดสิ นใจเลือกผูใ้ ห้
บริ การและเข้ารับบริ การนั้นๆ
3.ขั้นหลังการซื้ อ เมื่อหลังจากได้รับบริ การแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะมีการประเมินหลังบริ การและ
ตระหนักว่าในอนาคตจะกลับมาใช้บริ การอีกหรื อไม่
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคล
- โกมล เย็นเปี่ ยม (2558) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการจัดการเพือ่ ความยัง่ ยืนทางการท่องเที่ยวที่มีต่อตลาด
นํ้าตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร โดยใช้การสัมภาษณ์และแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มาเที่ยวตลาดนํ้าตลิ่งชันกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่, ค่าร้อยละ,
ค่าเฉลี่ ย, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าตํ่าสุ ด, ค่าสู งสุ ด, ค่า T-test, ค่า F-test (One- Way ANOVA),
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis), ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพีย ร์ สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ธัญพรนภัส แฟงสม (2556) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมระดับ 4 ดาวเครื อ
ภายในประเทศในเขตเมืองพัทยา โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติที่เข้าพัก
โรงแรมระดับ 4 ดาวเครื อภายในประเทศ ในเขตเมืองพัทยา จํานวน 400 คน สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ,
ค่าเฉลี่ย, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า Independent Sample t-test, ค่า F-test และเปรี ยบเทียบรายคู่
โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Signiﬁcant Difference (LSD) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที่
0.05 และ 0.01 ตามลําดับ จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานเอกชน ภูมิลาํ เนาอยูใ่ นทวีปเอเชีย ซึ่ งมี
ความคิดเห็นต่อความสําคัญของกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโดยรวมได้แก่ ด้าานผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ า ย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านพนักงานหรื อ บุคคลากร ด้าน
กระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพอยูใ่ นระดับมาก
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ค่านิยม ความไว้ วางใจ และความจงรักภักดี
- รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกลู, ภรูิ เชษฐ์ กฤตยานุกลู และทัตเทพ หนูสุข (2558) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรม
และทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อความปลอดภัย ทางถนนสําหรับการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อ มู ลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยแบบสอบถาม
จํา นวน 800 ชุ ด สถิ ติ ที่ ใ ช้คื อ ค่ าร้ อ ยละ, การวิเ คราะห์ การถดถอย (Regression analysis) และค่า
ความสัม พันธ์ โดยกํา หนดระดับ นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 จากการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย ต่ า งๆ ที่
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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เกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลว้ นมีอิทธิพลต่อระดับความเสี่ ยงด้าน
ความปลอดภัยทางถนนทั้งสิ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
ความพึงใจพอของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการไปท่องเที่ยวเกาะหลี เป๊ ะ จังหวัดสตูล
เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมือ ในการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเกี่ยวกับประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
 กลุ่มประชากร คือ นักท่อ งเที่ยวชาวไทยที่เดิ นทางมาท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ ะ โดยใช้
วิธีการสุ่ ม เลื อ กตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)ในแต่ละสถานที่ เช่ น
แหล่งสถานบันการศึกษา, สถานที่ทาํ งาน เป็ นต้น
 กลุ่มตัวอย่ าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ ะ จังหวัดสตูล
จํานวน 400 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามประกอบด้วยคําถาม 4 ส่วนโดยส่วนที่ 1-3 เป็ นคําถามแบบปิ ด (Close Ended
Question) ได้แก่ ข้อ มู ล ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม, ข้อ มู ล ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลี
เป๊ ะ จังหวัดสตูล ของผูต้ อบแบบสอบถาม และข้อมูลปั จจัยด้านด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม และส่ วนที่ 4 เป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) คือ ข้อมูลปั จจัยที่มีผลต่อความพึงใจพอของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการไปท่องเที่ยวเกาะ
หลีเป๊ ะ จังหวัดสตูล ของผูต้ อบแบบสอบถาม
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาพฤติกรรม และเรื่ อง ความพึงใจพอของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่อการไปท่องเที่ยวเกาะหลี เป๊ ะ จังหวัดสตูล โดยการศึกษาครั้งนี้ มีแหล่ งข้อมู ลมาจากแหล่ ง
ต่างๆ ดังนี้
 แหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการรวบรวมข้อ มู ล จาก
แบบสอบถาม ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามได้ส่งกลับมาทั้งหมด 400 ชุด
 แหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาค้น คว้า จาก
หนังสือ วารสาร บทความ เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
 สถิติเชิ งพรรณนา ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
 สถิติเชิ งอนุมาน เป็ นการทดสอบสมมติฐานและความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวแปรอิ สระ
และตัว แปรตาม โดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ คื อ T-Test และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคล จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวนทั้งหมด 400 คนผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 25 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
อาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท และมี ร ายได้ใ นช่ ว ง 30,0001 – 50,000 บาท แสดงให้เ ห็ น ว่า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่น้ นั เป็ นผูห้ ญิงวัยเริ่ มทํางาน มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด มี
รายได้ปานกลาง
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ ะ จังหวัดสตูล
ผูต้ อบแบบสอบถามในส่ วนของปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสนใจใน
กิ จ กรรมด้า นดํา นํ้าดู ป ะการั ง มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 37.75 ส่ ว นปั จ จัย ด้า นราคา ผู ้ต อบ
แบบสอบถามจะมีค่าใช้จ่ายต่อคนอยูท่ ี่ 5,001 – 8,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 43.00 ส่ วนปั จจัยด้าน
สถานที่จดั จําหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถาม ให้ความสําคัญกับสถานที่พกั แบบเงียบสงบ / เป็ นส่ วนตัว
เหมาะแก่การพักผ่อน คิดเป็ นร้อยละ 88.00 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในส่ วนของช่องทาง
การรับรู ้ข่าวสารผูต้ อบแบบสอบถามจะรับทราบข้อ มูลโดยผ่านทางอินเตอร์ เนต คิดเป็ นร้อยละ
76.50 ในส่ วนของช่วงเวลาที่นิยมออกเดินทางไปท่องเที่ยว ผูต้ อบแบบสอบถามนิ ยมออกเดินทาง
ในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม คิดเป็ นร้อยละ 37.75 และในส่ วนของจํานวนวันที่ออกเดินทาง
ผูต้ อบแบบสอบถามจะใช้เ วลาในการท่ อ งเที่ ย ว 3 วัน 2 คื น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 73.25 ปั จ จัย ด้า น
กระบวนการการดําเนิ นงาน ผูต้ อบแบบสอบถามพึงพอใจในการรักษาความสะอาดของสถานที่
ท่องเที่ยว คิดเป็ นร้อยละ 71.50 ปั จจัยด้านบุคลากรผูต้ อบแบบสอบถามพึงพอใจการให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่ในเรื่ อง การมีอธั ยาศัยดี มีมิตรภาพ และความสุภาพของเจ้าหน้าที่มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
57.25 และปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามพอใจในความสวยงามในสถานที่
ท่องเที่ยว คิดเป็ นร้อยละ 81.00 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสนใจใน
กิ จกรรมดํานํ้าดู ปะการัง หาดทรายขาวสะอาด มี วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และมี ความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย สถานที่พกั เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน
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ในส่วนของปั จจัยด้านอื่น ๆ พบว่า ด้านความไว้วางใจ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เลือกเดินทาง
มาท่องเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ ะ จังหวัดสตูล เนื่ องจากเกาะหลีเป๊ ะ มีความสวยงาม คิดเป็ นร้อยละ 59.50
และปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกับ
ครอบครัว / ญาติพนี่ อ้ ง คิดเป็ นร้อยละ 58.50
แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชื่นชอบความเป็ นธรรมชาติที่สวยงามของเกาะหลีเป๊ ะ
และโดยส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมกันกับครอบครัว หรื อญาติพนี่ อ้ ง
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐาน / ปัจจัยที่ศึกษา
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ
ระดับรายได้

T-test / F-test
5.15
1.65
6.96
6.54
3.07
3.39

สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
สมมติฐาน / ปัจจัยที่ศึกษา T-test / F-test
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
5.61
ปั จจัยด้านราคา
5.54
ปั จจัยด้านสถานที่จดั จําหน่าย
-0.71
ปั จจัยด้านการส่งเสริ ม
การตลาด
 ช่องทางการรับ
3.60
ข้อมูลข่าวสาร
 ช่วงเดือนที่นิยม
11.55
เดินทางท่องเที่ยว
 จํานวนวันที่ใช้ใน
1.32
การท่องเที่ยว

(Sig.)
(0.00)
(0.18)
(0.00)
(0.00)
(0.03)
(0.02)

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

(Sig.)
(0.00)
(0.00)
(0.48)

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

(0.00)

เป็ นไปตามสมมติฐาน

(0.00)

เป็ นไปตามสมมติฐาน

(0.27)

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (ต่ อ)
สมมติฐาน / ปัจจัยที่ศึกษา T-test / F-test
ปั จจัยด้านกระบวนการ
2.49
การดําเนินงาน
ปั จจัยด้านบุคลากร
3.52
ปั จจัยด้านลักษณะทาง
3.24
กายภาพ
สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยอื่นๆ
T-test / F-test
สมมติฐาน / ปัจจัยที่ศึกษา
ปั จจัยด้านความไว้วางใจ
ปั จจัยด้านพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค

5.24
0.78

(Sig.)
(0.08)

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

(0.00)
(0.02)

เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

(Sig.)

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

(0.00)
(0.50)

อภิปรายผล
 ปัจจัยส่ วนบุคคล จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สู งสุ ด อาชีพ และระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ ะ จังหวัดสตูล ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานของ
การวิจยั ส่ วนปั จจัยด้านอายุ ที่แตกต่างกันไม่ มีผลต่อ ความพึงพอใจในการเดิ นทางไป
ท่อ งเที่ยวเกาะหลี เป๊ ะ จังหวัดสตูล ซึ่ งไม่ เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั เนื่ อ งจาก
ผูบ้ ริ โภคไม่ว่าจะมีอายุเท่าใดก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ ะได้ เนื่ องจากเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสามารถท่องเที่ยวได้ทุกวัยโดยไม่มีพษิ ภัย
 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร และเดือน
ที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว) ปั จจัยด้านบุคลากร และปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพที่แตกต่าง
กันมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลี
เป๊ ะ จังหวัดสตูล ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐาน ปั จจัย
ด้านสถานที่จดั จําหน่าย ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด (จํานวนวันที่ใช้ในการท่องเที่ยว)
และปั จจัยด้านกระบวนการการดําเนิ นงานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
เดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ ะ จังหวัดสตูล ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
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 ปัจจัยอื่นๆ จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านความไว้วางใจ และปั จจัยด้าน
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ ะ จังหวัดสตูล ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลี เป๊ ะ จังหวัดสตูล ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรให้
ความสําคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็ นพิเศษ ควรจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และช่วยกันดูแล
รักษาให้สถานที่ยงั ท่องเที่ยวยังคงสวยงามตลอดไป
2. ด้ านการวางกลุ่มตลาดเป้ าหมาย จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัย ส่ วน
บุคคลด้านเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการ
เดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ ะ จังหวัดสตูล แตกต่างกัน ดังนั้น ผูป้ ระกอบการสามารถนําปั จจัย
เหล่านี้ ไปใช้ในการแบ่งส่ วนตลาดเพื่อเลือกกลุ่มตลาดเป้ าหมายที่เหมาะสมได้ โดยอาจเน้นในการ
ให้บริ การ หรื อราคาที่พกั ห้องพักในระดับที่แตกต่างกันออกไปเพื่อ เป็ นการเพิ่มทางเลือกให้กับ
ผูบ้ ริ โภคได้ตดั สินใจการการมาท่องเที่ยวยังเกาะหลีเป๊ ะ จังหวัดสตูลได้มากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
เนื่ อ งจากการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ั ย สนใจศึ ก ษาเพี ย งกลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งอาจเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ยงั ไม่ครอบคลุม ดังนั้น ในการทําวิจยั
ครั้ งต่ อ ไป ผูว้ ิจ ัย อาจจะเปลี่ ย นกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้เ ป็ นผูบ้ ริ โ ภคที่อ ยู่ใ นจัง หวัดอื่ นๆ หรื อ ขยาย
กลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น เพือ่ เปรี ยบเทียบผลการศึกษา ซึ่งอาจจะแตกต่างออกไปจากการวิจยั ครั้งนี้
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ความพึงพอใจในการท่ องเทีย่ วปรากฏการณ์ บ้ งั ไฟพญานาค
ของนักท่ องเทีย่ วในเขตกรุงเทพมหานคร
(Naga Fireball Phenomenon Satisfaction Of The Tourist In Bangkok Area)
นันท์ณภัส กุลลภัสโชตศิริ1

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

บทคัดย่ อ

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีต่อ การไปท่อ งเที่ยวปรากฎการณ์ บ้ งั ไฟพญานาค โดยใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลกับผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งทําการศึกษาระหว่าง เดือน กรกฎาคม ถึง
เดื อ น พฤศจิ ก ายน 2559 รวมประมาณ 5 เดื อ น และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล คื อ
แบบสอบถามจากจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน และเก็บข้อมูลแบบตามสะดวกสถิติที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-Test (One-Way
ANOVA) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาค้นคว้ าพบว่ า
ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คล โดยข้อ มู ล พื้น ฐานจากกลุ่ มตัว อย่า งจํา นวนทั้ง หมด 400 คน ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36 – 50 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ในช่วง 30,0001 – 50,000 บาท
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาของนักท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานครที่ไป
ท่องเที่ยวปรากฎการณ์บ้ งั ไฟพญานาค แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
ในการชมปรากฎการณ์บ้ งั ไฟพญานาคที่ อ.โพนพิสัยและอ.รัตนวาปี (จ.หนองคาย) มีวฒั นธรรม
พื้นบ้านและวัดวาอารามมากมาย มีววิ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สถานที่
พักเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน
ปัจจัยอื่น ๆ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวปรากฎการณ์บ้ งั
ไฟพญานาค เนื่ อ งจากเป็ นสถานที่ ที่มีค วามสวยงาม สะอาด และน่ าประทับใจ โดยส่ ว นใหญ่
ต้องการทีจ่ ะเดินทางกลับมาอีกครั้งเพือ่ ชมปรากฎการณ์บ้งั ไฟพญานาค
คําสํ าคัญ : ปรากฎการณ์บ้งั ไฟพญานาค,ความพึงพอใจ
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจัย
จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬเป็ นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศ
ไทยหรื อที่เรี ยกอีกอย่างว่าภาคอีสาน มีชื่อเสี ยงทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ที่แตกต่างกันไป เช่น
ปรากฏการณ์บ้ งั ไฟพญานาค จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ทําให้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างประเทศได้เดินทางเข้ามาชมปรากฏการณ์บ้ งั ไฟพญานาคในแต่ละครั้งเป็ นจํานวนมากซึ่ ง เป็ น
การเพิม่ รายได้ให้กบั ชุมชน และเป็ นการรักษาประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงานนี้ไว้
ปรากฏการณ์บ้ งั ไฟพญานาค มี ลักษณะการเกิดเป็ น ลูกไฟแดงอมชมพูไม่มีเสี ยงไม่มีควัน
ไม่มีเปลว ขึ้นตรง ไม่โค้งและตกลงมาเหมือนลูกไฟทัว่ ไป จะดับกลางอากาศ ที่พงุ่ ขึ้นจากแม่น้ าํ โขง
สู่ ทอ้ งฟ้าใน วันออกพรรษาที่บริ เวณเขต อําเภอโพน จะเกิดขึ้นในเขตตั้งแต่ บริ เวณค่าย ตชด.(อ่าง
ปลาบึก), วัดหิ นหมากเป้ ง อําเภอศรี เชียงใหม่, ท่านํ้าวัดหลวง ตําบลวัดหลวง เรื่ อยลงไปจนถึง เขต
บ้านนํ้าเป อําเภอรัตนวาปี แต่ก่อนจะเห็นเกิดขึ้นเฉพาะท่านํ้าวัดหลวง, วัดจุมพล, วัดไทย และท่านํ้า
วัดจอมนาง อําเภอโพนพิสยั และบ้านนํ้าเป, บ้านท่าม่วง, ตาลชุม, ปากคาด และ แก่งอาฮงจังหวัดบึง
กาฬ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว
ปรากฏการณ์บ้งั ไฟพญานาคของนักท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยวปรากฎการณ์บ้งั ไฟพญานาคของนักท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานคร
3. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆได้แก่ ความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจ และความ
จงรักภักดีที่มีผลต่อต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวปรากฏการณ์บ้งั ไฟพญานาคของนักท่องเที่ยว
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วได้ใ ช้ผ ลวิ จ ัย ด้า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลในการวิ เ คราะห์
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
2. ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วได้ใ ช้ผ ลวิจ ัย ด้านปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
หนองคายและจังหวัดบึงกาฬ เพื่อ ให้เห็ นถึงแนวทางในการส่ งเสริ ม และพัฒนาการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
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3. ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้ใช้ผลวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆในการสร้างความไว้วางใจและ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวปรากฏการณ์บ้งั ไฟพญานาค
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มประชากรที่มีความพึงพอใจ
ในการเดินทางท่องเที่ยวปรากฏการณ์บ้งั ไฟพญานาคจํานวนทั้งสิ้น 400 คน
2. ขอบเขตเนื้อหาที่ศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยส่วนประสมการตลาด
ปั จจัยอื่นๆได้แก่ความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจ ความจงรักภักดีที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการท่องเที่ยวปรากฎการณ์บ้งั ไฟพญานาค
3. ระยะเวลาการศึกษา เริ่ มต้นวันที่ 23 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
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กรอบแนวความคิดทางงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ
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ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อาชีพ
-อายุ
-ระดับรายได้
-สถานภาพ
-ระดับการศึกษา
ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
-ผลิตภัณฑ์
-กระบวนการ
-ราคา
-บุคลากร
-ช่องทางการจัดจําหน่าย
-ลักษณะทางกายภาพ
-การส่งเสริ มการตลาด

ความพึงพอใจในการท่ องเทีย่ ว
ปรากฏการณ์ บ้ ังไฟพญานาค
ของนักท่ องเทีย่ ว
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปั จจัยอื่นๆ
-ความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจความ
ไว้ วางใจ
-ความจงรักภักดี
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การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรื่ อง ความพึงใจพอของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีการเดินทางท่องเที่ยวปรากฏการณ์บ้งั
ไฟพญานาคผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมแนวคิดทฤษฎีจาก หนังสือ ตํารา และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องจาก งานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
- ฉั ตรยาพร เสมอใจและมัทนียา สมมิ (2553) ได้ให้ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์
โดยกล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นปั จจัยที่จะนํามาช่วยในการกําหนดตลาดเป้ าหมาย
โดยเฉพาะการศึกษาตัวแปรทางด้านประชากร ที่นาํ มาใช้ในการวางเป้าหมายทางการตลาดที่สาํ คัญ
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ศาสนาภูมิลาํ เนาและเชื้อชาติ
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- วิเชียร วาศ์ ณชิ ชากุล (2554:13-18) ได้กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือเป็ น
หัวใจสําคัญของการบริ หารการตลาด การดําเนินงานของกิจการจะประสบความสําเร็จได้ก็ข้ ึนอยูก่ บั
การปรับปรุ งความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่ วนประสมทางการตลาดเหล่านี้ ซึ่ งส่ วนประสมทาง
การตลาดนั้นเราก็ถือว่าเป็ นปั จจัยภายในที่สามารถควบคุ มได้ เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อ
ปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อทําให้กิจการอยูร่ อดได้ หรื ออาจเรี ยกได้ว่าส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ถู กใช้เพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทําให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพอใจและมีความสุขได้
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ค่ านิ ย ม ความไว้ วางใจ และความ
จงรักภักดี
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้ องการของผู้บริ โภค ความต้องการเป็ น ความแตกต่างที่บุคคล
รับรู ้ไ ด้ระหว่างสภาพในอุ ดมคติ และสภาพความเป็ นจริ ง ในปั จ จุบนั ซึ่ งมี อิ ทธิ พลเพียงพอที่ จ ะ
กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมซึ่งสามารถแบ่งความต้องการออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
(1) ความต้ องการทางด้ านร่ างกาย เป็ นความต้องการเบื้องต้นของร่ างกาย ได้แก่อากาศ นํ้า
อาหาร ที่ อ ยู่อ าศัย ยารั ก ษาโรค การพัก ผ่อ น ซึ่ ง ถื อ เป็ นความต้อ งการขั้นพื้น ฐาน ในการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล โดยที่ความแตกต่างทางลักษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคล ส่ งผลให้เกิ ด
ความต้องการและความจําเป็ นในสินค้าหรื อบริ การที่แตกต่างกัน
(2) ความต้ องการด้ านจิตวิทยา มนุ ษย์เป็ นสิ่ งมีชีวิตที่อยูร่ วมกันเป็ นสังคม มีความต้องการ
และการเรี ยนรู ้ที่จะอยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยกันในสังคมความต้องการที่เป็ นความปรารถนาจะ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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เกิดขึ้นจากการ ที่บุคคลเรี ยนรู ้จากการตอบสนองต่อวัฒนธรรมหรื อสิ่งแวดล้อม ที่เป็ นผลจากสภาพ
จิตใจ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550 : หน้า 118)
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
- Kotler (1994 อ้ างใน สุ คนธ์ ธาร สุ รเดชพิภพ, 2549) กล่ าวว่าความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกระดับ
บุคคล ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้ผลจากการทํา งาน หรื อประสิ ทธิภาพของ
สิ นค้าและ บริ การกับความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อ สิ นค้าและบริ การกล่าวคือถ้าผลที่ได้รับจาก
สิ นค้าและบริ การนั้น ตํ่า กว่า ความคาดหวังจะทํา ให้กิดความไม่พอใจถ้าผลที่ได้รับจากสิ นค้าและ
บริ การนั้นตรงกับความคาดหวัง จะทํา ให้เกิดความพึงพอใจ และถ้าผลที่ได้จากสินค้าและบริ การนั้น
สูงกว่าความคาดหวัง จะทํา ให้เกิด ความประทับใจ
- ชูชัย สมิทธิไกร (2553) กล่าวว่าการซื้อบริ การมีกระบวนการอยู่ 3 ขั้นตอนคือ
1. ขั้นก่ อนการซื้อ คือ กระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงปั ญหา ความต้องการของตนเอง
มีการค้นหาข้อมูลและการประเมินทางเลือก
2. ขั้นรั บบริ การ คือ กระบวนการหลังจากประเมินทางเลือกแล้ว มีการตัดสิ นใจเลือกผูใ้ ห้
บริ การและเข้ารับบริ การนั้นๆ
3.ขั้นหลังการซื้ อ เมื่อหลังจากได้รับบริ การแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะมีการประเมินหลังบริ การและ
ตระหนักว่าในอนาคตจะกลับมาใช้บริ การอีกหรื อไม่
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคล
- โกมล เย็นเปี่ ยม (2558) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการจัดการเพือ่ ความยัง่ ยืนทางการท่องเที่ยวที่มีต่อตลาด
นํ้าตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร โดยใช้การสัมภาษณ์และแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มาเที่ยวตลาดนํ้าตลิ่งชันกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่, ค่าร้อยละ,
ค่าเฉลี่ ย, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าตํ่าสุ ด, ค่าสู งสุ ด, ค่า T-test, ค่า F-test (One- Way ANOVA),
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis), ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพีย ร์ สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ธัญพรนภัส แฟงสม (2556) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมระดับ 4 ดาวเครื อ
ภายในประเทศในเขตเมืองพัทยา โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติที่เข้าพัก
โรงแรมระดับ 4 ดาวเครื อภายในประเทศ ในเขตเมืองพัทยา จํานวน 400 คน สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ,
ค่าเฉลี่ย, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า Independent Sample t-test, ค่า F-test และเปรี ยบเทียบรายคู่
โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Signiﬁcant Difference (LSD) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที่
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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0.05 และ 0.01 ตามลําดับ จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานเอกชน ภูมิลาํ เนาอยูใ่ นทวีปเอเชีย ซึ่ งมี
ความคิดเห็นต่อความสําคัญของกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโดยรวมได้แก่ ด้าานผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้า นช่ อ งทางการจัดจํา หน่ าย ด้า นการส่ ง เสริ ม การขายด้า นพนักงานหรื อ บุค คลากร ด้า น
กระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพอยูใ่ นระดับมาก
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ค่านิยม ความไว้ วางใจ และความจงรักภักดี
- รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกลู, ภรูิ เชษฐ์ กฤตยานุกลู และทัตเทพ หนูสุข (2558) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรม
และทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อความปลอดภัย ทางถนนสําหรับการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อ มู ลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยแบบสอบถาม
จํา นวน 800 ชุ ด สถิ ติ ที่ ใ ช้คื อ ค่ าร้ อ ยละ, การวิเ คราะห์ การถดถอย (Regression analysis) และค่า
ความสัม พันธ์ โดยกํา หนดระดับ นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 จากการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลว้ นมีอิทธิพลต่อระดับความเสี่ ยงด้าน
ความปลอดภัยทางถนนทั้งสิ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
ความพึงใจพอของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการไปท่องเที่ยวเกาะหลี เป๊ ะ จังหวัดสตูล
เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมือ ในการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเกี่ยวกับประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ ะ โดยใช้วธิ ีการ
สุ่ ม เลื อ กตัว อย่า งตามสะดวก (Convenience Sampling)ในแต่ ล ะสถานที่ เช่ น แหล่ ง สถานบัน
การศึกษา, สถานที่ทาํ งาน เป็ นต้น
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วปรากฏการณ์ บ้ ัง ไฟ
พญานาคจํานวน 400 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามประกอบด้วยคําถาม 4 ส่วนโดยส่วนที่ 1-3 เป็ นคําถามแบบปิ ด (Close Ended
Question) ได้แก่ ข้อ มู ล ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม, ข้อ มู ล ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยวปรากฏการณ์
บั้งไฟพญานาค ของผูต้ อบแบบสอบถาม และข้อมูลปั จจัยด้านด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม และส่ วนที่ 4 เป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
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Scale) คือ ข้อมูลปั จจัยที่มีผลต่อความพึงใจพอของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยว
ปรากฏการณ์บ้งั ไฟพญานาคของผูต้ อบแบบสอบถาม
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาพฤติกรรม และเรื่ อง ความพึงใจพอของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่อการการเดินทางท่องเที่ยวปรากฏการณ์บ้ งั ไฟพญานาคโดยการศึกษาครั้งนี้ มีแหล่งข้อมู ล มา
จากแหล่งต่างๆ ดังนี้
 แหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการรวบรวมข้อ มู ล จาก
แบบสอบถาม ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามได้ส่งกลับมาทั้งหมด 400 ชุด
 แหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาค้น คว้า จาก
หนังสือ วารสาร บทความ เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
 สถิติเชิ งพรรณนา ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
 สถิติเชิ งอนุมาน เป็ นการทดสอบสมมติฐานและความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวแปรอิ สระ
และตัว แปรตาม โดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ คื อ T-Test และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวนทั้งหมด 400 คนผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36 – 50 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
อาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ในช่วง 30,0001 –50,000 บาท แสดงให้เห็น
ว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่น้ นั เป็ นผูห้ ญิงวัยทํางาน มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพ
สมรส มีรายได้ปานกลาง
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยว
ปรากฎการณ์บ้งั ไฟพญานาคที่ อ.โพนพิสยั และอ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เป็ นส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้อย
ละ 35.25 รองลงมาคือ อ.เมื อ งบึงกาฬ และอ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ คิดเป็ นร้อ ยละ 29.25โดยมี
ค่าใช้จ่ายรวมที่ 3,001-6,000 บาท ประมาณคิดเป็ นร้อยละ 40.75 ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวโดย
รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 49.25 ซึ่ งเดินทางมาช่วงเทศกาลเท่านั้น คิดเป็ นร้อยละ 77.00 โดย
เลือกที่พกั แบบโรงแรม/รี สอร์ท คิดเป็ นร้อยละ 58.00 รู ้จกั สถานที่ท่องเที่ยวปรากฎการณ์บ้งั ไฟ
พญานาคจาก วิทยุ/โทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 44.25 มีการประชาสัมพันธ์คิดเป็ นร้อยละ39.25โดย
จํานวนวันที่ไปท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 3วัน 2 คืน คิดเป็ นร้อยละ 49.75 แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ต อ บ
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แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เดินทางไปท่องเที่ยวที่ อ.โพนพิสัยและอ.รัตนวาปี จ.หนองคายโดยมีการ
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ในช่วงที่มีปรากฎการณ์เท่านั้น และเลือกที่พกั แบบโรงแรม/รี สอร์ท ซึ่ง
ได้รั บ ข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วจากวิท ยุ/ โทรทัศ น์ เพราะการประชาสัม พัน ธ์ การแก้ปั ญ หาให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวได้รวดเร็วของพนักงาน และความมีวฒั นธรรมของสถานที่ท่องเที่ยว
ปัจจัยด้ านอื่น ๆ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เดินทางมาท่อ งเที่ยวเพราะสถานที่
ท่องเที่ยวมีความสะอาด,สวยงาม,และน่ าประทับใจคิดเป็ นร้อยละ 43.75 โดยส่ วนใหญ่จะเดินทาง
กลับมาอีกครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 90.25
แสดงให้เ ห็ น ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ พึง พอใจในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว
ปรากฎการณ์บ้งั ไฟพญานาคเพราะเชื่อมัน่ และไว้วางใจในความสะอาด,สวยงาม,น่าประทับใจ และ
จะเดินทางกลับมาเที่ยวที่นี่อีก
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐาน / ปัจจัยที่ศึกษา T-test / F-test
เพศ
-1.742
อายุ
0.344
สถานภาพ
3.121
ระดับการศึกษาสูงสุด
4.291
อาชีพ
0.132
ระดับรายได้
1.033
สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
สมมติฐาน / ปัจจัยที่ศึกษา T-test / F-test
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
0.485
ปั จจัยด้านราคา
0.589
ปั จ จั ย ด้ า น ส ถ า น ที่ จั ด 0.164
จําหน่ายที่พกั
0.967
ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาด
 ช่ อ ง ท า ง ก า ร รั บ 30.177
ข้อมูลข่าวสาร
 ช่ ว ง เ ดื อ น ที่ นิ ย ม 11.436
เดินทางท่องเที่ยว
 จํา นวนวัน ที่ ใ ช้ใ น 2.954
การท่องเที่ยว

(Sig.)
(0.082)
(0.793)
(0.001)
(0.014)
(0.970)
(0.377)

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

(Sig.)
(0.692)
(0.621)
(0.975)
(0.031)

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

(0.950)

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

(0.000)

เป็ นไปตามสมมติฐาน

(0.032)

เป็ นไปตามสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (ต่ อ)
สมมติฐาน / ปัจจัยที่ศึกษา T-test / F-test (Sig.)
ปั จจั ย ด้ า น ก ระ บ วน ก า ร 7.088
(0.000)
การดําเนินงาน
ปั จจัยด้านบุคลากร
8.863
(0.00)
ปั จ จั ย ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ ท า ง 0.661
(0.575)
กายภาพ
สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยอื่นๆ
สมมติฐาน / ปัจจัยที่ศึกษา
T-test / F-test (Sig.)
ปั จ จัย ด้า นความเชื่ อ มั่นและ 0.872
(0.418)
ความไว้วางใจ
ความจงรักภักดี
0.829
(0.407)

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

อภิปรายผล
 ปัจจัยส่ วนบุคคล จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานภาพ ระดับการศึกษา ที่
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีท่องเที่ยวปรากฎการณ์บ้งั ไฟ
พญานาคซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ส่วนปั จจัยด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได้
ที่แตกต่างกันไม่ มีผลต่อ ความพึงพอใจในการเดิ นทางไปท่อ งเที่ ย วปรากฎการณ์ บ้ งั ไฟ
พญานาค ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั เนื่องจาก ผูบ้ ริ โภคไม่วา่ จะมีอายุเท่าใดก็
สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวปรากฎการณ์บ้งั ไฟพญานาคได้ เนื่องจากเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติสามารถท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัย
 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยด้านสถานที่
ประเภทที่พกั ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (ช่วงเดือนที่เดินทางไปและระยะเวลาวันที่
เดินทางไปท่องเที่ยว) ปั จจัยด้านการดําเนินงานและปั จจัยด้านบุคคลากร ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อ ความพึงพอใจของนักท่อ งเที่ ย วที่มี ต่อ การเดิ น ทางไปท่อ งเที่ ย วปรากฎการณ์ บ้ ัง ไฟ
พญานาค ที่แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐาน ปั จจัยด้าน
สถานที่จดั จําหน่าย ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด (จํานวนวันที่ใช้ในการท่องเที่ยว) ส่วน
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการเดินทาง ปั จจัยด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางไป
ท่องเที่ยวปรากฎการณ์บ้งั ไฟพญานาค ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
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 ปัจจัยอื่นๆ จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจ
และปั จจัยด้านความจงรักภักดีในการเดินทางกลับมาอีกครั้ง ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวปรากฎการณ์บ้งั ไฟพญานาค
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ด้ านสถานที่ จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปั จจัยด้านสถานที่ประเภทที่พกั ที่แตกต่างกันมี
ผลต่ อ ความพึง พอใจในท่ อ งเที่ ย วปรากฎการณ์ บ้ งั ไฟพญานาคดัง นั้น ผูป้ ระกอบการควรให้
ความสําคัญกับปั จจัยด้านสถานที่เป็ นพิเศษ ควรจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และช่วยกันดูแล
รักษาให้สถานที่ยงั ท่องเที่ยวยังคงสวยงามตลอดไป
2. ด้ านการวางกลุ่มตลาดเป้ าหมาย จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัย ส่ วน
บุ ค คลด้า นเพศ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความพึง พอใจ
ท่องเที่ยวปรากฎการณ์บ้ งั ไฟพญานาคแตกต่างกัน ดังนั้น ผูป้ ระกอบการสามารถนําปั จจัยเหล่านี้ ไป
ใช้ในการแบ่งส่ วนตลาดเพื่อเลือกกลุ่มตลาดเป้ าหมายที่เหมาะสมได้ โดยอาจเน้นในการให้บริ การ
หรื อราคาที่พกั ห้องพักในระดับที่แตกต่างกันออกไปเพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้
ตัดสินใจการการท่องเที่ยวปรากฎการณ์บ้งั ไฟพญานาคได้มากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
เนื่ อ งจากการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ั ย สนใจศึ ก ษาเพี ย งกลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งอาจเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ยงั ไม่ครอบคลุม ดังนั้น ในการทําวิจยั
ครั้ งต่ อ ไป ผูว้ ิจ ัย อาจจะเปลี่ ย นกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้เ ป็ นผูบ้ ริ โ ภคที่อ ยู่ใ นจัง หวัดอื่ นๆ หรื อ ขยาย
กลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น เพือ่ เปรี ยบเทียบผลการศึกษา ซึ่งอาจจะแตกต่างออกไปจากการวิจยั ครั้งนี้
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย
(Factors affecting the decision to travel in Chiangrai Province)
สมาภรณ์ จันธิมา

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้มีเป้าหมายเพือ่ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จ จัย ส่ วนบุคคลที่มี ผลต่อ การตัดสิ น ใจไปเที่ย วจัง หวัด
เชียงราย
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจไปเที่ยว
จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ปั จจัยด้านอิทธิ พล และปั จจัยด้านความ
ภักดี ที่มีผลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งสํารวจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ทาํ การเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นนักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวจังหวัดเชี ยงราย จํานวน 400 คน สําหรับ
เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแบบสอบถาม ซึ่ งทําการเก็บรวมรวมข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 15
ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปั จจัยโดย
ใช้สถิติวเิ คราะห์ t-test และสถิติวเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชีพ ภูมิลาํ เนา และระยะเวลาในการท่องเที่ยว ที่แตกต่าง
กันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
2. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร และ
กระบวนการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจไปเที่ยวจังหวัดเชี ยงรายที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
3. ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ปั จจัยด้านอิทธิพล และปั จจัยด้านความภักดี ทีแ่ ตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : การตัดสินใจ,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

มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจจากรัฐบาลในหลายปี ที่ผา่ นมา คือ รณรงค์และกระตุน้ ให้คนไทย
หันมาท่องเที่ยวภายในประเทศ เพราะการใช้จ่ายในอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะทําให้มี เม็ด เงิน
หมุ นเวียนภายในประเทศ ช่ วยให้สภาวะเศรษฐกิ จที่ ชะลอตัวมี การขับเคลื่ อ น ส่ งผลดี ต่อ ระบบ
เศรษฐกิจและบรรยากาศโดยรวมของชาติ
การท่อ งเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานของรัฐเกี่ ยวกับการท่อ งเที่ ย ว
โดยตรง ก็ได้สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการให้การอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นแกนสําคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการเปิ ดตัวกิจกรรม “ไทยเที่ยวไทย” ภายใต้แคมเปญ “รวม
ใจเที่ยวไทย” โดยได้รณรงค์แคมเปญ “รวมใจเที่ยวไทย” ซึ่ งเป็ นแคมเปญหลัก ครอบคลุมกิจกรรม
ทางการตลาดต่างๆที่ ททท. จะดําเนินการเพือ่ สร้างกระแสให้เกิดการเดินทางในประเทศ เพือ่ ให้เกิด
การกระจายรายได้ รวมถึ ง การสร้ า งงานสร้ า งอาชี พ ในทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ (ที่ ม า :
http://thai.tourismthailand.org, 4 พฤษภาคม 2559)
จังหวัดเชียงรายเป็ นอีกหนึ่ งจังหวัดที่นกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมไปเยีย่ ม
ชมทัศนา สถิตสิ ถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2552 – 2558 จากกรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แสดงให้เห็นว่าจํานวนผูม้ าเยีย่ มเยือนจังหวัดเชียงรายทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติมีแนวโน้มเพิม่ มากขึ้นในทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2556 แม้ปี 2557 จะมี
จํานวนลดลงบ้าง แต่กระนั้นในปี 2558 ก็กลับมามีจาํ นวนเพิม่ ขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ผมู ้ าเยีย่ มเยือนชาวไทย
มีจาํ นวนมากกว่าชาวต่างชาติอย่างเห็นได้ชดั โดยในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวเฉพาะชาวไทยมาเยือน
จังหวัดเชียงรายมากกว่าสองล้านห้าแสนคน จากแนวโน้มและกระแสการท่องเที่ยวภายในประเทศที่
สู งขึ้น สถานที่ท่อ งเที่ยวต่า ง ๆ สถานประกอบการร้านอาหาร โรงแรม/ที่พกั และหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้อ งควรมี การศึกษาหาข้อ มู ล เพื่อ การเตรี ยมพร้อ มรับมื อกับนักท่อ งเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือ นใน
โอกาสต่อไป
ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจไปเที่ยวจังหวัดเชี ยงรายโดยศึกษา
ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด รวมไปถึงปั จจัยทางด้านอื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย ซึ่งสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์เป็ นฐานข้อมูลในการปรับปรุ งและพัฒนาจังหวัดเชียงราย เพือ่
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้มาเยือนมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งเพือ่ เสริ มสร้างภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาจุดเด่นของจังหวัด
เชียงรายให้ดียงิ่ กว่าเดิม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจไปเที่ยว
จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ปั จจัยด้านอิทธิพล และปั จจัยด้านความภักดี
ที่มีผลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิลาํ เนา ผู ้
ร่ วมเดินทาง ระยะเวลาในการท่องเที่ยว และประเภทที่พกั ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ น ใจไป
เที่ยวจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย การ
ส่ ง เสริ ม การตลาด บุ ค ลากร กระบวนการ และลัก ษณะทางกายภาพ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่อ การ
ตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน
3. ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ปั จจัยด้านอิทธิพล และปั จจัยด้านความภักดี ที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. สถานประกอบการและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนําผลการวิจยั ความแตกต่างด้าน
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจไปเที่ยวจังหวัดเชี ยงราย ไปพัฒนาเงื่อนไขด้าน
แหล่งท่องเที่ยวให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มให้ได้เหมาะสมมากที่สุด
2. สถานประกอบการและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนําผลการวิจยั ความแตกต่างด้าน
ปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย ไปกําหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาด ให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างครอบคลุมและพัฒนาจุดเด่น
ของจังหวัดเชียงรายให้ดียง่ิ ขึ้น
3. สถานประกอบการและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนําผลการวิจยั ความแตกต่างด้าน
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ปั จจัยด้านอิทธิพล และปั จจัยด้านความภักดี ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจไป
เที่ ย วจัง หวัด เชี ย งราย ไปศึ ก ษาทํา ความเข้า ใจเพื่ อ ดํา เนิ น การเสริ มสร้ า งภาพลั ก ษณ์ แ ละ
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดเชียงราย
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กรอบแนวความคิดงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-ภูมิลาํ เนา
-ผูร้ ่ วมเดินทาง
-ระยะเวลาในการท่องเที่ยว
-ประเภทที่พกั
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
-ผลิตภัณฑ์
-ราคา
-ช่องทางการจัดจําหน่าย
-การส่งเสริ มการตลาด
-บุคลากร
-กระบวนการ
-ลักษณะทางกายภาพ

การตัดสิ นใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย

ปัจจัยอื่นๆ
-ด้านอิทธิพล
-ด้านความภักดี
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษา
ค้นคว้าและรวบรวมทฤษฎี แนวคิด จากตํารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และงานวิจยั วิทยานิพนธ์
ดุษฏีนิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548, หน้ า 22) ระบุว่า ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic
Factor) หมายถึ ง ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ
การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ ซึ่งโดยรวมแล้วจะมีผลต่อรู ปแบบของ
อุปสงค์และปริ มาณการซื้อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนการตลาด
คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2558, หน้ า 3) ระบุวา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix:
4’Ps) ประกอบด้วย
Product: สินค้า หรื อบริ การ โดยพิจารณาจากการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
Price: ราคา ความเหมาะสมของราคากับคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขัน
อื่นๆ
Place: สถานที่จดั จําหน่าย หรื อช่องทางในการจัดจําหน่าย ซึ่ งจะพิจารณาจากความสะดวก
และปริ มาณลูกค้า
Promotion: การส่ งเสริ มการขาย ที่จะทําให้เกิดแรงจูงใจในการซื้ อสิ นค้า สื่ อส่ งเสริ มการ
ขาย (Promotional Media) เกี่ ยวข้อ งกับสิ่ งพิมพ์ การพิมพ์และกระจาย สื่ อ ผ่านออนไลน์
เคเบิล ทีวี การประชาสัม พันธ์นอกบ้าน อิ นเตอร์ เนต จุดขายหน้าร้าน การจัดการสิ นค้า
การตลาดยุคดิจิตอล การประชาสัมพันธ์ในเกม การสาธิตสิ นค้า การส่ งเสริ มการขายแบบ
ปากต่อปาก การมีตวั แทนผลิตภัณฑ์
การตลาดแบบหยด (Drip) และการจัดการสิ นค้าที่สามารถติดตามและมองเห็นได้ปัจจุบนั
ได้เพิม่ ส่วนประสมทางการตลาดเป็ น 7Ps โดยเพิม่ ขึ้น 3Ps คือ
People: คน ความรู ้ความสามารถและความน่าเชื่อถือของบุคคล
Physical Evidence/Environment: สิ่ งที่ปรากฏต่อ สายตาลู กค้า เช่ น สี รู ปร่ าง แพ็คเกจ บรรยากาศ
ภายในร้าน
Process: กระบวนการในการจัดการด้านการบริ การ ที่จะทําให้ลู กค้าเกิดความประทับใจ
และเกิดความภักดีในตัวสินค้า
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ
คํ า นาย อภิ ป รั ช ญาสกุล (2558, หน้ า 2) ระบุ ว่ า ความหมายของพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะมีความหมายครอบคลุมสาระสําคัญอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ การกระทําของ
แต่ละบุคคล การได้รับและการใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิจ และกระบวนการตัดสิ นใจ การ
กระทําของแต่ล ะบุคคลเป็ นการเน้นพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน การได้รับและการใช้
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคเป็ นเรื่ องปกติวิสัยที่จะต้องอุปโภคบริ โภคสิ นค้า ส่ วนในเรื่ องของกระบวนการ
ตัดสินใจได้ช้ ีให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามแต่จะต้องผ่านขั้นตอนของการตัดสินใจ จาก
รู ปพบว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) มาจากปั จจัยส่ วนประสมการตลาด (Marketing
Mix) ปั จจัยทางจิตตะวิทยา (Psychological Factors) ปั จจัยทางสังคม (Social Factors) และปั จจัยทาง
สถานการณ์ (Situational Factors)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
สุ ธี ขวัญเงิน (2559, หน้ า77) ระบุวา่ โดยทัว่ ไปพบว่า การตัดสินใจ หรื อ การวินิจฉัยสั่งการ
(Decision Making) นั้น เป็ นกระบวนการเลือกในระหว่างทางเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้ผลบรรลุตามที่
วางวัต ถุ ป ระสงค์เ อาไว้ เชสเตอร์ ไอ. บาร์ น าร์ ด (Chester I. Barnard) ได้ก ล่ า วถึ ง กระบวนการ
ตัดสินใจว่าเป็ นเทคนิควิธีที่จะลดจํานวนทางเลือกลงมา
งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
รั ศมี เอกธงไชย (2550) ศึกษาเรื่ อ ง ปั จจัยที่มี อิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมการตัดสิ นใจไปเที่ยว
ประเทศจีนของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ เ คยไปประเทศจี น อย่า งน้อ ย 1 ครั้ ง จํา นวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติใช้โปรแกรม
SPSS for Windows Version 14.0 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
จากการศึกษาพบว่า อายุและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจไปเที่ ยว
ประเทศจีนของนักศึกษาที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
เฉลิมเกียรติ เฟื่ องแก้ ว (2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวในช่ วง
วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่องของคนวัยทํางานในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ
คนวัยทํางานในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี บริ บูรณ์ท้ งั เพศชายและหญิง ประกอบ
อาชีพ มีรายได้และเคยตัดสิ นใจเดินทางท่อ งเที่ยว ในช่วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์และวันหยุดต่อ เนื่ อ ง
จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล สถิ ติที่ใช้ในการ
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วิเคราะห์ขอ้ มู ล คือ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การ
ทดสอบค่ า ที และการวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว จากการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย รายด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย ด้านบุคลากรให้บริ การ ด้าน
กระบวนการให้บริ การ และด้านกายภาพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ ยว
แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และมี เพียงปั จจัยรายด้านราคาที่มีผลต่ อ การ
ตัดสินใจท่องเที่ยวไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ
จรรยา วาหลวง (2550) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ กรรมการท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวไทยในเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางและพํานักอยูท่ ี่เกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการเก็บรวบรวมข้อ มู ล สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล คือ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว จากการศึกษาพบว่า
การรับรู ้ขอ้ มู ล ข่าวสารการเที่ยวเกาะสมุ ย จากแฟน/คนรัก มี ความสัมพันธ์กับ ค่าใช้จ่ายในการ
เดิ นทางท่อ งเที่ยว จากพ่อ แม่ /ญาติพี่น้อ ง องค์กรท่อ งเที่ยว แผ่นพับ/ใบปลิ ว มี ความสัม พันธ์กับ
จํานวนครั้งที่มาท่อ งเที่ยว และจากองค์กรท่อ งเที่ยว มี ความสัม พันธ์กับความตั้งใจที่จะกลับ มา
ท่องเที่ยวอีก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ประชากร
กลุ่มประชากร ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไป
เที่ยวจังหวัดเชียงราย
การเลือกกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
โดยกําหนดสัดส่ วนของประชากรที่ตอ้ งการสุ่ ม 50% ระดับความเชื่อมัน่ 95% Z = 1.96 ค่า
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% จึงได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจํานวน 384 คน
ใช้สู ต รการคํา นวณขนาดตัว อย่า ง W.G. Cochran (1953) (ระดับ ความเชื่ อ มั่น 95% และ
ความคลาด เคลื่อนไม่เกิน 5%)
ตามสู ตรดังนี้ n =
แบบสอบถาม

P(1−P)(Z)2
E2

โดยผูว้ ิจยั จะเลื อ กตัวอย่า งตามสะดวกในการแจก
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
โดยแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลต่างๆจํานวน 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามปั จจัยส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปั จจัยอื่นๆ
ส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ จากการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มี
ผลต่อ การตัดสิ นใจและเก็บรวบรวมข้อ มู ล จากเอกสารวิชาการ วารสาร สิ่ งตีพิมพ์ และข้อ มู ลที่
เผยแพร่ ทางอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลปฐมภูมิ จากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ต อบแบบสอบถามด้วย
ตนเอง
การจัดทําและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ทดสอบแบบสอบถามที่ได้ออกแบบไว้ (Pretest) และดําเนิ นการแก้ไขข้อบกพร่ องของ
แบบสอบถาม พร้อมตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Validity) ของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิ ทธิ์แอล
ฟ่ าของ Cronbach
2. นําแบบสอบถามที่แก้ไขข้อบกพร่ องเรี ยบร้อยแล้วออกเก็บข้อมูลจริ ง
3. นําแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลแล้วตรวจสอบความสมบูรณ์
4. นําแบบสอบถามที่ตรวนสอบความสมบูรณ์แล้วมาลงรหัสเพื่อ ประมวลผลข้อมู ลด้วย
คอมพิวเตอร์
5. นําข้อ มูลที่ลงรหัสแล้วไปบันทึกในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลโดยโปรแกรม
Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตัวแปรเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ค่าร้อยละ
ตัวแปรเชิงปริ มาณ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด
การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน คื อ ค่ า t-test (independent t-test), F-test และแบบการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มู ล ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิลาํ เนา ผูร้ ่ วมเดินทาง ระยะเวลาในการท่องเที่ยว และ
ประเภทที่พกั ที่มีผลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบส่ วนใหญ่น้ นั เป็ นเพศหญิง จํานวน 287 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 71.15 อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 20-25 ปี และ 26-30 ปี มากที่สุดเท่ากันที่จาํ นวน 134 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 33.50 รายได้เฉลี่ย 15,000 - 25,000 บาท/เดือน จํานวน 164 คน มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 41.00
ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี จํา นวน 290 คน มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72.50 อาชี พ พนั ก งาน
บริ ษทั เอกชน จํานวน 179 คน มากที่สุดคิดเป็ นร้อ ยละ 44.75 ภูมิลาํ เนาภาคกลาง จํานวน 176 คน
มากที่สุดคิดเป็ นร้อ ยละ 44.00 มี ผูร้ ่ วมเดิ นทาง 2-5 คน จํานวน 300 คน มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
75.00 ระยะเวลาในการท่องเที่ยวต่อครั้ง 3-4 วัน จํานวน 260 คน มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 65.00 พัก
ที่โรงแรม จํานวน 143 คน มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 35.75
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบส่วนใหญ่ชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวประเภทภูเขา จํานวน
127 คน มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 31.75 ค่าใช้จ่ายโดยรวมสําหรับการไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย 5,000 10,000 บาทต่อบุคคล/ต่อครั้ง จํานวน 217 คน มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 54.25 เดินทางไปยังจังหวัด
เชียงรายด้วยรถส่ วนตัว จํานวน 162 คน มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 40.50 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
สนใจโปรโมชัน่ ราคาพิเศษจากงานไทยเที่ยวไทย (ที่พกั , ตัว๋ เครื่ องบิน, รถเช่า เป็ นต้น) จํานวน 132
คน มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 33.00 ด้านบุคลากรชื่นชอบเจ้าหน้าที่หรื อพนักงานมีความกระตือ รื อร้น
เอาใจใส่ และจริ งใจจํานวน 166 คน มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 41.50 ด้านกระบวนการให้ความสําคัญ
กับการคมนาคมภายในตัวจังหวัดมีความสะดวก จํานวน 196 คน มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 49.00 และ
ด้านลักษณะทางกายภาพให้ความสนใจกับสถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม บรรยากาศดี จํานวน
296 คน มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 74.00
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยอื่นๆ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ปั จจัยด้านอิทธิพล
และปั จจัยด้านความภักดี ที่มีผลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากบทความ (รี ววิ )/ภาพถ่าย
จากอินเทอร์เน็ต จํานวน 196 คน มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 49.00 และมีความภักดีจะกลับไปเที่ยว
จังหวัดเชียงรายอีกแน่นอน จํานวน 387 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.75
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ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสิ นใจที่มี ผลต่อการตัดสิ นใจไปเที่ยวจังหวัดเชี ย งราย
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์, คนรู ้จกั แนะนํา/เชิญชวน
, การเดินทางสะดวก, สถานที่ท่องเที่ยวคุม้ ค่ากับรายจ่าย และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายประเภท
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็ นว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจไป
เที่ยวจังหวัดเชียงราย คือ เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ มากที่สุดค่าเฉลี่ยคิดเป็ น
4.27 คะแนน โดยมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็ น 0.77 คะแนน ลําดับรองลงมา ตัดสิ นใจเลือก
ไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ค่าเฉลี่ยคิดเป็ น 4.05 คะแนน
โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็ น 0.85 คะแนน ลําดับรองลงมา ตัดสินใจเลือกไปเที่ยวจังหวัด
เชี ยงราย เพราะสถานที่ท่อ งเที่ ย วคุ ม้ ค่ากับ รายจ่า ย ค่าเฉลี่ ยคิดเป็ น 3.88 คะแนน โดยมี ค่า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็ น 0.80 คะแนน ลําดับรองลงมา ตัดสิ นใจเลือกไปเที่ยวจังหวัดเชี ยงราย
เพราะการเดินทางสะดวก ค่าเฉลี่ยคิดเป็ น 3.68 คะแนน โดยมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็ น
0.85 คะแนน และตัดสินใจเลือกไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย เพราะมีคนรู ้จกั แนะนํา/เชิญชวน น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยคิดเป็ น 3.47 คะแนน โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็ น 1.02 คะแนน
ส่ วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1: จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชีพ ภูมิลาํ เนา และ
ระยะเวลาในการท่องเที่ยว ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายที่แตกต่าง
กันอย่างมี นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ รายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ น ระดับ
การศึกษา ผูร้ ่ วมเดิ นทาง และประเภทที่พกั ที่แตกต่างกันไม่ มีอิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจไปเที่ ย ว
จังหวัดเชียงราย
สมมติฐานข้ อที่ 2: จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร และกระบวนการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจไปเที่ยว
จังหวัดเชี ยงรายที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ ราคา ช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย และลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย
สมมติฐานข้ อที่ 3: จากการศึกษาพบว่าปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ปั จจัยด้านอิทธิพล และปั จจัยด้าน
ความภักดี ที่แตกต่างกันมี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจไปเที่ยวจังหวัดเชี ยงรายที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผลการวิจัย
สมมติฐานข้ อที่ 1: ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ระดับการศึกษา
อาชี พ ภูมิลําเนา ผู้ร่วมเดินทาง ระยะเวลาในการท่ องเที่ยว และประเภทที่พัก ที่แตกต่ างกันมีผลต่ อ
การตัดสิ นใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายที่แตกต่ างกัน
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชี พ ภูมิลาํ เนา และระยะเวลาในการ
ท่อ งเที่ยว ที่แตกต่างกันมี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจไปเที่ ย วจังหวัด เชี ย งรายที่แ ตกต่า งกันอย่า งมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ BinQuan Fang (2555)
ศึกษาเรื่ อง การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน เพือ่ การท่องเที่ยวไทยแนวใหม่ จากการศึกษาพบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านอาชี พและสถานภาพสมรสแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของรั ศ มี เอกธงไชย (2550) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจไปเที่ยวประเทศจีนของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร จาก
การศึกษาพบว่า อายุและรายได้ต่อ เดื อ นที่แ ตกต่ างกันมี ผลต่อ พฤติก รรมการตัด สิ น ใจไปเที่ ย ว
ประเทศจีนของนักศึกษาที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา ผูร้ ่ วมเดินทาง และประเภทที่
พัก ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงรายสามารถไปเที่ยวได้ทุกเพศ ทุกระดับการศึกษา เพราะไม่มีการกําหนดข้อห้ามเฉพาะ
แต่อ ย่างใด ไม่ ว่าจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนจํานวนเท่าไหร่ ก็สามารถท่องเที่ยวจังหวัดเชี ยงรายได้
เพราะมีตวั เลือกหลากหลาย จํานวนผูร้ ่ วมเดินทางและประเภทที่พกั ก็มีให้เลือกตามความต้องการ
ดังนั้นปั จจัยเหล่านี้จึงไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย
สมมติฐานข้ อที่ 2: ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่ างกันมีผล
ต่ อการตัดสิ นใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายที่แตกต่ างกัน
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริ มการตลาด
บุ ค ลากร และกระบวนการ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจไปเที่ย วจัง หวัด เชี ย งรายที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของเฉลิม
เกี ยรติ เฟื่ องแก้ว (2556) ศึกษาเรื่ อ ง ปั จจัยที่ส่งผลต่อ การตัดสิ น ใจท่อ งเที่ ย วในช่ วงวัน หยุด สุ ด
สัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่ อ งของคนวัยทํางานในกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยราย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านบุคลากรให้บริ การ ด้าน
กระบวนการให้บริ การ และด้านกายภาพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ ยว
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ส่วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และลักษณะทางกายภาพ
ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจไปเที่ยวจังหวัดเชี ยงราย เนื่ องจากสถานที่ท่องเที่ ยวใน
จังหวัดเชี ยงรายสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ในทุกระดับราคา ส่ วนการ
เดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายก็มีให้เลือกหลายเส้นทางตามความต้องการ อีกทั้งลักษณะทางกายภาพ
ของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งต่างก็สวยงามและบรรยากาศดี ดังนั้นปั จจัยเหล่านี้จึงไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย
สมมติฐานข้ อที่ 3: ปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ปัจจัยด้ านอิทธิพล และปัจจัยด้ านความภักดี ที่แตกต่ าง
กันมีผลต่ อการตัดสิ นใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายที่แตกต่ างกัน
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ปั จจัยด้านอิทธิพล และปั จจัยด้านความภักดี ที่แตกต่าง
กันมี อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจไปเที่ยวจังหวัดเชี ยงรายที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
เป็ นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรรยา วาหลวง (2550) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มี
อิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมการท่อ งเที่ยวของนักท่อ งเที่ยวไทยในเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จาก
การศึกษาพบว่า การรับรู ้ขอ้ มู ล ข่าวสารการเที่ ย วเกาะสมุ ย จากแฟน/คนรัก มี ความสัมพันธ์กับ
ค่าใช้จ่ายในการเดิ น ทางท่อ งเที่ ย ว จากพ่อ แม่ /ญาติพี่น้อ ง องค์กรท่อ งเที่ยว แผ่นพับ/ใบปลิ ว มี
ความสัมพันธ์กบั จํานวนครั้งที่มาท่องเที่ยว และจากองค์กรท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจที่
จะกลับมาท่องเที่ยวอีก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
กลยุทธ์ ระดับองค์กร (Corporate strategy)
ควรใช้กลยุทธ์การเจริ ญเติบโต (Growth strategy) เนื่องจากการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
อยูใ่ นขั้นที่กาํ ลังขยายตัว เป็ นการสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง จึงควรเน้นกลยุทธ์การร่ วม
เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่อยูภ่ ายในจังหวัดเชียงรายด้วยกัน
กลยุทธ์ ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
เน้ น กลยุท ธ์ ก ารสร้ า งความแตกต่ า ง (Differentiation) ในการสร้ า งความแตกต่ า งใน
ผลิ ตภัณฑ์และตราสิ นค้า เนื่ อ งจากสถานที่ท่อ งเที่ยวแต่ละแห่ งภายในตัวจังหวัดเชี ยงรายมีความ
สวยงามเป็ นเอกลักษณ์โดดเด่ นเฉพาะตัว อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายประเภทภายใน
จัง หวัด เดี ย ว จึ ง ถื อ เป็ นจุ ด เด่ น ที่ แ ตกต่ า งจากจัง หวัด อื่ น ๆที่ มี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ โ ดดเด่ น เป็ น
เอกลักษณ์เพียงไม่กี่แห่ง
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กลยุทธ์ ระดับหน้ าที่ (Functional Strategy)
1. การเจาะกลุ่มเป้ าหมายต้องเลือกใช้วธิ ีการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม เช่น
ช่ วงอายุวยั รุ่ นควรเน้นประชาสัม พันธ์สถานที่ท่อ งเที่ยวประเภทภูเขา-ไร่ ชา, ช่ วงอายุวยั
กลางคนควรเน้นประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวประเภทวัด-สถานปฏิบตั ิธรรม เป็ นต้น
ภูมิลาํ เนาที่แตกต่างก็เป็ นอีกปั จจัยที่สาํ คัญ จึงควรเน้นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงรายในเขตพื้นที่หรื อภูมิภาคที่แตกต่างจากจังหวัดเชียงราย เพือ่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา
เที่ยวเพิม่ มากขึ้น
2. การส่ งเสริ มการตลาด สถานประกอบการและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีความร่ วมมือกับ
บริ ษทั ทัวร์ต่างๆเพือ่ เอื้อประโยชน์ซ่ ึงกันและกัน เช่น ให้ส่วนลดหรื อสิทธิพเิ ศษบางอย่างแก่
นักท่องเที่ยวที่จองผ่านทัวร์ เป็ นต้น
3. ด้านบุคลากร สถานประกอบการและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับการ
คัดเลื อ กเจ้าหน้าที่หรื อ พนักงานในการทํางานด้านการบริ การ อี กทั้งควรจัดฝึ กอบรมให้
เจ้าหน้าที่หรื อพนักงานมีความตระหนักรู ้และมีใจรักงานบริ การอย่างแท้จริ ง เช่น มีการจัด
อบรมร่ วมกันทุก 3 เดือน เป็ นต้น
4. ด้านกระบวนการ สถานประกอบการและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับ
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและให้บริ การข้อมูลนักท่องเที่ยว มีแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ท่อ งเที่ยว ที่พกั และร้านอาหารต่างๆภายในจังหวัดเชี ยงรายอย่างละเอี ยด มี การ
คัด เลื อ กและจัด อบรมเจ้า หน้ า ที่ ห รื อพนั ก งานให้ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ด้ า นข้อ มู ล แก่
นักท่องเที่ยวได้ เช่น การบอกเส้นทาง หรื อหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ให้แก่นกั ท่องเที่ยว เป็ นต้น
5. สถานประกอบการและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งควรมุ่ ง เน้ น สร้ า งความประทับ ใจแก่
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชี ยงราย เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีเรื่ องราวดีๆนําไปบอกกล่ าว
หรื อแนะนําคนใกล้ตวั ให้สนใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายเพิม่ มากขึ้น และทําให้นกั ท่องเที่ยว
มีความภักดีที่จะกลับไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายอีก
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างให้แคบลง โดยเน้นศึกษาเพียงสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งเดียว เพื่อให้ได้
ข้อมูลและศึกษาวิจยั ได้อย่างละเอียดยิง่ ขึ้น
2. ควรระบุหัวข้อและตัวเลือกในหัวข้อต่างๆให้มีความชัดเจนและเจาะจงมากขึ้น เพื่อให้ได้
ข้อมูลครอบคลุมและตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
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3. ควรมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากแหล่งท่องเที่ยวสถานที่จริ ง เพือ่ จะได้รับทราบความคิดเห็น
จากนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นโดยตรง
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ความพึงพอใจของผู้บริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Customer Satisfaction of Café Amazon in Bangkok Metropolitan Region
กันตยา เหิ นฟ้าปัญญา1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค Café Amazon ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (2) เพื่อศึกษาความ
แตกต่างของปั จจัยส่ วนประกอบการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค Café Amazon ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ค่านิ ยม และ
ความน่ าเชื่อถือที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคผูบ้ ริ โภค Café Amazon ในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใ ช้วิจ ัย ในครั้ งนี้ ได้แ ก่ กลุ่ มประชากรที่เ ลื อ กใช้บ ริ ก าร Café Amazon ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ น
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่ วนสถิติอา้ งอิงที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า
1.ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานะภาพที่แตกต่างกัน
ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค Café Amazon ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านพนักงาน ปั จจัยด้านขั้นตอนการ
ให้บริ การ ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อ มของร้าน ที่แตกต่างกัน ไม่ มี อิ ทธิ พลต่อ ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภค Café Amazon ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3.ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิ ยม และ ความน่ าเชื่อถือ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภค Café Amazon ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค Café Amazon

1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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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

ชื่อ Café Amazon มีที่มาจาก แหล่งกาแฟที่มีชื่อเสียงของโลก คือประเทศบราซิลซึ่งเป็ นต้น
ตํารับแห่งกาแฟผนวกกับเมื่อคิดถึงป่ า Amazon ก็จะคิดถึงความร่ มรื่ นของธรรมชาติอนั ประกอบด้วย
แมกไม้และเสียงนํ้าไหลที่ให้ความร่ มเย็น
ปั จจุบนั ร้านกาแฟสดในเมืองไทยยังมีอนาคตสดใส เนื่องจากอัตราการดื่มกาแฟต่อคนยังตํ่า
มากเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศในแถบยุโรปและอเมริ กา ด้วยเหตุน้ ี ปตท. ได้เล็งเห็นถึงโอกาส
ทางการธุ ร กิ จ ที่ จ ะนํา เอาร้ า นกาแฟที่ มี ม าตรฐานมาให้ บ ริ ก ารภายในสถานี บ ริ ก าร โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ เพิ่ ม ความสมบู ร ณ์ ใ ห้ กับ สถานี บ ริ ก าร สามารถตอบสนอง Life Style ของ
ผูใ้ ช้บริ การได้อ ย่า งครบถ้วน Café Amazon จึงถื อ กําเนิ ดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 Café Amazon มี
แนวคิดที่อยากให้เป็ นร้านกาแฟที่สามารถนัง่ พักผ่อนระหว่างการเดินทาง หรื อเป็ นแหล่งนัดพบของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภครุ่ นใหม่ที่นิยมดื่มกาแฟที่มีรสชาติอร่ อยเข้มข้น พร้อมบรรยากาศเย็นสบายด้วยร่ มไม้
ล้อมรอบในร้าน Cafe Amazon สินค้าที่จะพบได้คือ เครื่ องดื่ม, เบเกอรี่ , สินค้า ซึ่งทาง Cafe Amazon
มองว่าสิ่งที่ลูกค้าที่เดินเข้ามาต้องการก็คือเครื่ องดื่มที่มีความสดใหม่ ดื่มแล้วช่วยให้เกิดความสดชื่น
สิ นค้าที่นาํ เสนอ จะเป็ น กาแฟสด เครื่ องดื่มทั้งร้อนและเย็น อีกทั้งมีเบเกอรี่ ซึ่ งตอบความต้องการ
ให้กบั ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี สิ นค้าในร้านเมื่อเปรี ยบเทียบกับบรรยากาศที่ได้รับถือว่ายอมรับได้กับ
ราคาที่ตอ้ งจ่าย ลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านสามารถจ่ายได้อย่างไม่คิดมากซึ่งถือว่าบรรยากาศในการจัด
ร้านที่จะอาศัยความร่ มรื่ นของต้นไม้ และมี ที่น่ังทานของว่างและเครื่ อ งดื่ มจะช่ วยทําให้เกิ ดการ
ตัดสินใจที่จะจ่ายได้ไม่ยาก
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค Café Amazon ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อใช้ผลที่ได้จากการทําการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นข้อมูล ให้กบั ผูท้ ี่สนใจ
และร้านกาแฟ ที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็ นข้อมูลเพื่อกําหนดแนวทางหรื อวางแผนปรับปรุ งแก้ไขปั ญหา
พัฒนารู ปแบบการบริ การที่ดียง่ิ ขึ้น เพื่อ ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค Café Amazon ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.
เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
Café Amazon ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2.
เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภค Café Amazon ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3.
เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิ ยม และ ความน่ าเชื่อถือ ที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค Café Amazon ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
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ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.อาชีพ
4.รายได้
5.ระดับการศึกษา
6.สถานะภาพ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1.ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
2.ปั จจัยด้านราคา
3.ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4.ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด

ความพึงพอใจของผู้บริโภค
Café Amazon
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

5.ปั จจัยด้านพนักงาน
6.ปั จจัยด้านขั้นตอนการให้บริ การ
7.ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมของร้าน

ปั จจัยอื่นๆ
1.ค่านิยม
2.ความน่าเชื่อถือ
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา
และสถานะภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค Café Amazon ในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงาน ด้านขั้นตอนการให้บริ การ
และ ด้านสภาพแวดล้อมของร้านที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค Café Amazon ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ค่านิยม และ ความน่าเชื่อถือ ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค Café Amazon ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. Café Amazon สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีค วามสัม พัน ธ์กบั ความพึง พอใจ
ของผูบ้ ริ โภค Café Amazon ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ไปปรับปรุ งพัฒนาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. Café Amazon สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัม พัน ธ์ก ับ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค Café Amazon ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ไปเป็ นแนวทาง
ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อ สร้างการความได้เปรี ยบทางธุ รกิ จ ทั้งในด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และด้านการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์และบริ การของ Café Amazon ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. Café Amazon สามารถนํา ผลการวิจ ัย ด้า นปั จ จัยอื่ น ๆ ได้แก่ ค่า นิ ยม และ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค Café Amazon ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
เพือ่ นําไปเสริ มสร้างความนิยมให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มประชากรที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การ
Café Amazon ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 400 คน
2. ขอบเขตเนื้ อหาที่ศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ปั จจัยอื่นๆ
ได้แก่ ค่านิ ยม และ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ที่มีผลต่อ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โ ภค Café Amazon ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ระยะเวลาการศึกษา เริ่ มต้นวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 สิ้ นสุ ด
วันที่ 28 ตุลาคม 2559
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แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องและมีการทบทวนวรรณกรรมโดย
อาศัย แนวคิดและทฤษฏีหลายส่วนมาเป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษาดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ฟิ ลิป คอทเลอร์และคณะ (2549, หน้า 76-77) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคยังได้รับอิทธิพลจาก
1.) ปั จจัยทางสังคม (Social factor)
1.1) ครอบครัว (Family)
เป็ นสถาบันที่สําคัญที่สุดในสังคมเพราะผูบ้ ริ โภคทุกคนเติบโตมาจากครอบครัว ครอบครัวจึงมี
อิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก นักการตลาดจะสนใจในบทบาทและอิ ทธิ พลด้าน
ความสัม พันธ์ของสามีภรรยาและลู กๆที่มีต่อการซื้ อ ผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีอยู่หลากหลาย ซึ่ ง
บทบาทเหล่านี้จะมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศและชนชั้นทางสังคม
1.2) บทบาทและสถานะภาพ (Roles and Statuses)
1.3) บุคคลจะมีส่วนร่ วมในกลุ่มต่างๆ ตลอดชัว่ ชีวิตของเขา เช่น กลุ่มครอบครัว ชมรมหรื อ
องค์กร ซึ่งตําแหน่งของบุคคลนั้นๆ ในแต่ละกลุ่มสามารถกําหนดบทบาทและสถานะภาพ
ของตัวเขาเอง บทบางหนึ่ งๆ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลได้ถูกคาดหวังจะให้
กระทํา
2.) ปั จจัยส่วนบุคคล (Personal factor)
2.1) อายุและลําดับขึ้นในวงจรชีวติ
คนเราจะซื้อสินค้าและบริ การแตกต่างกันไปตลอดช่วงชีวติ ของตน
2.2) อาชีพและสถานะทางเศรษฐกิจ
อาชีพการงานของบุคคลหนึ่งๆ จะมีอิทธิพลต่อรู ปแบบการบริ โภค
2.3) บุคลิกภาพและความเป็ นปั จเจกชน
มนุ ษย์เราทุกคนจะมีลกั ษณะเฉพาะตัวเป็ นคุณสมบัติประจําตัวเองเรี ยกว่าบุคลิกภาพ และ
บุคลิกภาพจะมีผลต่อพฤติกรรมของแต่ละคนด้วย แม้ว่าจะมีส่ิ งกระตุน้ อย่างเดียวกันหากมี บุคลิ ก
แตกต่างกันก็จะแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้ เพราะเป็ นลักษณะเฉพาะตัว
บุคลิ กภาพใช้เป็ นตัวแปรที่เป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางเลื อ กตราสิ นค้าผูบ้ ริ โ ภค
แนวคิดนี้เชื่อว่าตราสินค้ามีบุคลิก และผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะเลือกตราสินค้าที่บุคลิกนั้นเข้าได้กบั
ตนเอง นิยามบุคลิกของตราสินค้า (Brand Personal) หมายถึงส่วนประสมลักษณะเฉพาะของมนุ ษย์
ที่อาจใช้อธิบายได้ถึงตราสินค้าบางยีห่ อ้
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาด
ฟิ ลิป คอทเลอร์ (2550, หน้า 160-161) ระบุว่ากิจกรรมหลายอย่างที่อาจดูเหมือนถูกละเลยหรื อไม่
รวมในส่วนประสมทางการตลาด 4P ที่จริ งได้ถูกรวมไว้ใน P ตัวใดตัวหนึ่งอยูแ่ ล้ว

กรอบความคิดเกี่ยวกับหลัก 4P
กรอบความคิด 4P เป็ นการใช้มุมมองเกี่ยวกับตลาดของผูข้ ายไม่ ใช่มุมมองของผูซ้ ้ื อ ผูซ้ ้ื อนั้น เมื่อ
พิจารณาข้อเสนอแล้ว อาจไม่ได้มองข้อเสนอดังกล่าวในแบบเดี ยวกับผูข้ ายก็ได้ ดังนั้นจึงอธิ บาย
หลัก 4P ได้ดียง่ิ ขึ้น ในฐานะที่เป็ นหลัก 4C เมื่อมองจากมุมผูซ้ ้ือ ดังต่อไปนี้
4Ps
4C
ผลิตภัณฑ์ (Product)
คุณค่าผูบ้ ริ โภค (Customer Valve)
ราคา (Price)
ต้นทุนต่อผูบ้ ริ โภค (Cost to the Customer)
การจัดจําหน่าย (Place)
ความสะดวกสบาย (Convenience)
การส่งเสริ มการตลาด (Promotion )
การสื่อสาร (Communication)
ดังนั้น ในขณะที่นักการตลาดมองตัวเองว่า เป็ นผูข้ ายผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคจะมองตัวเองว่า
เป็ นผูซ้ ้ือคุณค่า หรื อทางออกต่อปั ญหาหนึ่ง รวมทั้งผูบ้ ริ โภคจะมีความสนใจเรื่ องอื่นนอกเหนื อ จาก
ราคา เช่น ต้นทุนโดยรวมในการได้มา การใช้และการทิ้งผลิ ตภัณฑ์ดังกล่าว ผูบ้ ริ โภคต้องการให้
สามารถซื้ อหาผลิตภัณฑ์ และบริ การได้โดยสะดวกที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ แต่ผูบ้ ริ โภคไม่ตอ้ งการ
ส่ งเสริ มการตลาด พวกเขาต้องการแต่การสื่ อสารแบบสองทาง นักการตลาดจะทําได้ดี ถ้าหากคิด
พิจารณา
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ผ่านมุมมอง 4Cs ของผูบ้ ริ โภคก่อน เพือ่ ให้เป็ นมาตรฐานในการกําหนดหลัก 4Ps ของตน เมื่อทราบ
เงื่อนไขเหล่านี้แล้ว เราก็พร้อมที่พจิ ารณา P แต่ละตัวอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
สมดี หงส์ไพศาลวิวฒั น์ (2547, หน้า 41-42) ระบุวา่ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค คุณค่าที่
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคอาจจะมีผลพวงมากที่สุด เมื่อก่อให้เกิดความรู ้สึกปิ ติยนิ ดี ความรู ้สึกอย่างแรงกล้านี้
อาจไม่นาํ สู่ความจงรักภักดีต่อสินค้า หากสินค้านั้นไม่สามารถแข่งขันได้ดีเพียงพอ
นอกจากนี้ แล้วผูบ้ ริ โภคอาจคาดหวังเกี่ยวกับคุณค่าของสิ นค้านั้นๆ เพียงเพราะสามารถใช้
งานได้ จนกลายเป็ นความจําเป็ นไป ซึ่งทําให้คุณลักษณะของสิ นค้าดังกล่าวนี้ เป็ นตัวการสําคัญที่ทาํ
ให้ผบู ้ ริ โภคไม่พึงพอใจหากขาดไป แม้คุณลักษณะที่มีอยูจ่ ะไม่เพียงพอที่จะสร้างความพึงพอใจให้
ผูบ้ ริ โภคได้ การครอบครองสิ นค้าบางอย่างอาจมี นัยสําคัญแก่ผูค้ รอบครองค่อนข้างมา เช่ น การ
ครอบครองรถยนต์ บ้าน เครื่ องนุ่ งห่ ม เครื่ องประดับ สิ่ งเหล่านี่ ส่วนใหญ่ จะเป็ นตัวการที่ทาํ ให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ผูบ้ ริ โภคซึ่ งพร้อมที่จะยอมรับสิ่ งเหล่านี้ ว่าเป็ นเสมือนส่ วนหนึ่ งของตนทําให้คน
มองข้ามถึงคุณค่าของสิ่งที่เราคุน้ เคยได้ ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อสินค้าที่ปรับปรุ งใหม่มีส่วน
ทําให้ผบู ้ ริ โภคพิศวง และนําไปสู่ความพึงพอใจในระดับที่สูงยิง่ ขึ้น โดยทัว่ ไปแล้วเมื่อซื้อสินค้า เรา
มักคิดถึงตนเองหรื ออย่างดีก็ครอบครัวและเพื่อนฝูงโดยไม่คาํ นึ งถึงคุณค่าของสิ นค้าที่มีต่อสังคม มี
คนจํานวนไม่มากนักที่คิดในมุมกว้างกว่าตนเองและนึกเลยไปถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมาในสังคม
ยิง่ ไปกว่านั้นก็คือมีคนจํานวนน้อยนิดที่คิดจะซื้อหาสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมด้วยราคาที่แพง
กว่าสินค้าทัว่ ไปในลักษณะเดียวกัน นักการตลาดควรทําอย่างไร หรื อจะปล่อยให้เป็ นไปตามกระแส
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ปริ ฉัตร ปานพฤกษา (2549)ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านคาเฟ่ อะเมซอน ใน
สถานี บ ริ ก ารนํ้ามัน ที่ บริ ษ ัท ปตท. จํา กัด (มหาชน)เป็ นผู ้ด ํา เนิ น การเอง การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึ งพฤติกรรมการใช้บริ การและปั จจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญต่อ การ
ตัดสินใจมาใช้บริ การร้านคาเฟ่ อะเมซอน ของผูบ้ ริ โภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูท้ ี่มาใช้
บริ ก ารร้ า นคาเฟ่ อะเมซอน ที่ อ ยู่ใ นสถานี บ ริ ก ารนํ้า มัน ที่ บริ ษ ัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) เป็ น
ผูด้ าํ เนินการ จํานวน 385 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุ มานผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง
และเพศชายจํานวนใกล้เคียงกัน มีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด
มีอาชีพพนักงานบริ ษทั รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ส่ วนด้านพฤติกรรมการบริ โภค
พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างนิ ยมสั่งกาแฟสดเป็ นส่ ว นใหญ่ เหตุผลที่มาใช้บ ริ การคือ รสชาติและความ
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หลากหลายของเมนู ทําเลที่ต้ งั ที่เหมาะสม โดยไม่ ระบุวนั และเวลา ตลอดจนจํานวนครั้งที่มาใช้
บริ การได้แน่ นอน ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะใช้เวลาในการรับบริ การไม่เกิน 15 นาที ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
ประมาณ 41 – 100 บาท ด้านปั จจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การ กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญระดับมากกับปั จจัยด้านการจัดจําหน่ าย ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ตามลําดับ ส่ วนผลการ
ทดสอบสมมติฐานสรุ ปได้ว่า เพศมีผลต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การในด้านกระบวนการให้บริ การ
ระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริ การในด้านผลิตภัณฑ์ และสุดท้ายระดับรายได้มีผลต่อ
การตัดสินใจมาใช้บริ การในด้านการจัดจําหน่าย ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ การให้ความสําคัญ
กับพนักงาน ผูใ้ ห้บริ การ กระบวนการทํา งาน และการจัดกิ จกรรมการส่ งเสริ ม การตลาดอย่า ง
ต่อเนื่อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ธรรมปพน ศิริโสภา (2549) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมในการบริ โภคกาแฟสดร้านสตาร์
บัคส์ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นันทา จัดทําขึ้นเพื่อให้นิสิต
นั ก ศึ ก ษาผู ้ส นใจที่ เ ป็ นกลุ่ ม ผู ้ บ ริ โภคกาแฟสดรวมไปถึ ง ประชาชนทั่ ว ไปที่ อ ยู่ ใ น เขต
กรุ งเทพมหานคร สามารถที่จะได้นาํ ส่วนต่าง ๆ ของข้อมูลไปใช้ประกอบการค้นคว้าใน 4 ด้านคือ
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กดื่ ม ด้า นการให้ บ ริ ก าร ด้า นทํา เลที่ ต้ ัง ที่ มี ร้ า นสตาร์ บ ัค ส์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครในสาขาต่างๆ ซึ่ งจะเน้นด้านการส่ งเสริ มการตลาดในส่ วนต่าง ๆ เพิม่ ขึ้นให้แก่
ผูป้ ระกอบการได้นาํ ไปพัฒนาปรับปรุ งต่อไป ผลของการวิจยั พบว่าทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริ โภคกาแฟสดของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญที่สุด คือ รสชาติ
ของกาแฟและความหอมกรุ่ นที่มีกลิ่นของกาแฟสดจากตัวเมล็ดนํามาบดละเอียดและชงกับนํ้าร้อน
รวมไปถึงราคามิตรภาพที่นกั ศึกษาและกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่สนใจดื่มกาแฟสดของร้านสตาร์บคั ส์สามารถ
ซื้ อได้ พร้อมกับด้านการให้บริ การที่มีระดับความสําคัญคือ ความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ
ลูกค้า ด้านทําเลที่ต้งั มีระดับความสําคัญอีกเช่นกัน กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคต้องการให้ร้านขายกาแฟสดมี
เพิม่ มากขึ้นโดยจัดให้มีตาํ แหน่งที่ทวั่ ถึงในเขตกรุ งเทพมหานคร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ค่านิยม และความน่ าเชื่ อถือ
ณัฐ ศรี สุขวัฒนานันท์ (2549) ทําการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีผลต่อการบริ โภคกาแฟ โดยทําการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 200 คน โดยผลการศึกษาพบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาหญิงจํานวน 123 คน นักศึกษาชายจํานวน 77 คน แหล่งที่มารายได้
ส่วนใหญ่มาจากผูป้ กครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง มีรายได้อยูร่ ะกว่าง 5,001 – 7,000
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บาท การดื่มกาแฟของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 200 ราย พบว่าวัตถุประสงค์ในการดื่ม
กาแฟคือ การดื่มตามกระแส รองลงมาคือ ดื่มแก้ง่วง สถานที่ที่นิยมในการบริ โภคกาแฟมากที่สุด
คือ บริ เวณนิ มมาน-เหมินทร์ รองลงมาคือบริ เวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
กาแฟโดยเฉลี่ยต่อครั้งมากที่สุดคือ 40 บาทต่อครั้งปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อกาแฟของนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ พบว่านักศึกษาให้ความสําคัญต่อการลดราคามากที่สุด
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่มาใช้บริ การ Café Amazon ในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลซึ่งไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดกลุ่ ม ตัวอย่างเพื่อ เป็ นตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมด โดยคํานวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณี ของผูบ้ ริ โภคที่ไ ม่ทราบจํานวนประชากร เนื่ อ งจากประชากรไม่
สามารถนับ ได้ โดยใช้สู ต รการคํา นวณขนาดตัว อย่า งของ William G.Cochran ขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั 400 ชุด
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเรื่ อง ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค Café
Amazon ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยแบ่งเครื่ องมือในการวิจยั ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และสถานภาพ มี
ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist)
ส่วนที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย ทําเลที่ต้งั และช่องทางการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
ลักษณะทางกายภาพทัว่ ไป และ ด้านกระบวนการให้บริ การ มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ส่ ว นที่ 3 ปั จ จัย อื่ น ๆ ได้แ ก่ ค่ า นิ ย ม และความน่ า เชื่ อ ถื อ มี ลัก ษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ(Checklist)
ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจ แบบมาตรประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิ
เคิ ร์ ท (อ้า งถึ งใน บุ ญ ธรรม กิ จ ปรี ด าบริ สุ ท ธิ์ 2547, หน้า 137-138) โดยกํา หนดความหมายของ
คะแนนเป็ น 5 ระดับ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลทุติยภูมิ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับร้านกาแฟ ความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภคกาแฟ ส่ วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจกาแฟ เป็ นการเก็บรวบรมข้อมูล
จากเอกสารวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ และข้อมูลที่เผยแพร่ ทางอินเตอร์เน็ต
ข้ อมูลปฐมภูมิ ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเอง โดยอธิบายคําศัพท์ที่ใช้และให้คาํ แนะนําในการตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
การวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติพ้นื ฐานได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) ใช้ในการแจกแจงความถี่แบบที่ใช้กบั ข้อมูล ที่มี จาํ นวนลัก ษณะที่
เป็ นไปได้ท้งั หมด เช่น จําแนกตามเพศ คือ ชาย หญิง เป็ นต้น
ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เพือ่ ใช้แปลความหมายของข้อมูลในแบบสอบถามส่ วนที่ 1 ข้อ
1-6 ส่วนที่ 2 ข้อ 1-7 ส่วนที่ 3 ข้อ 1-2
ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติได้แก่
ค่า t-test ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ค่า One – Way Analysis of Variance (F - test) ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
สรุปผลการวิจัย
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค Café
Amazon ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 69.00 เพศ
ชาย คิดเป็ นร้อยละ 31.00 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 45.00 ลําดับรองลงมามีอายุระหว่าง
31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.25 ช่วงอายุต่าํ กว่า 20 ปี น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 7.50 สถานภาพโสด คิด
เป็ นร้อยละ 69.50สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 30.50 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
70.25 ลําดับรองลงมามีการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 22.50 การศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี
น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 7.25 มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 32.25 ลําดับรองลงมามี
พนักงานรัฐวิสาหกิ จ คิดเป็ นร้อ ยละ 24.00 อาชี พอิ สระน้อ ยที่สุด คิดเป็ นร้อ ยละ 9.00 และมี ช่วง
รายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 33.25 ลําดับรองลงมามีช่วงรายได้ 20,001-30,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 23.50 ลําดับรองลงมามีรายได้มากกว่า 40,001 บาท คิดเป็ นร้อยละ 19.25 ช่วงรายได้
30,001-40,000 บาท น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 9.75
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2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภค Café Amazon ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์มีผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ดื่มกาแฟ คิดเป็ นร้อยละ 70.00 และไม่ดื่มกาแฟ คิดเป็ นร้อยละ 30.00
ส่ วนใหญ่บริ โภคกาแฟเอสเปรสโซ่ คิดเป็ นร้อยละ 17.25 ลําดับรองลงมาบริ โภคกาแฟคาปูชิโน คิด
เป็ นร้อ ยละ 15.75 ลําดับรองลงมาบริ โภคกาแฟลาเต้ อเมซอน คิดเป็ นร้อ ยละ 12.50 และบริ โภค
กาแฟ White Choc Macchiato Frappe น้อ ยที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.50 มี ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ เ ลื อ ก
เครื่ องดื่มประเภทเย็น คิดเป็ นร้อยละ 59.50 ลําดับรองลงมาเลือกเครื่ องดื่มประเภทปั่ น คิดเป็ นร้อยละ
28.75 และเลื อ กเครื่ องดื่ มประเภทร้อนน้อ ยที่สุด คิดเป็ นร้อ ยละ 11.75นอกเหนื อ จากกาแฟแล้วมี
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ดื่ม ชาเขียว/ชาเย็น คิดเป็ นร้อยละ 36.75 ลําดับรองลงมาดื่มโกโก้ คิดเป็ นร้อยละ
31.50 ลําดับรองลงมาดื่มนมสด คิดเป็ นร้อยละ 11.25 และเลือกซื้ อของที่ระลึกของ Café Amazon
น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 1.50
ด้านราคาที่ผบู ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีจาํ นวนค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่ องดื่ม/ผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้ง
อยูร่ ะหว่าง 50-100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 75.75 ลําดับรองลงมามีจาํ นวนค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่ องดื่ม/
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งอยูร่ ะหว่าง 101-200 บาท คิดเป็ นร้อยละ 20.25 และมีจาํ นวนค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อเครื่ องดื่ม/ผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งมากกว่า 201 บาท น้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 4.00
ด้านช่ อ งทางการจัด จํา หน่ ายของผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่มีส าเหตุ เลื อ กบริ โภค Café Amazon เพราะ
เดินทางสะดวก คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ลําดับรองลงมาคือเลือกบริ โภค Café Amazon ที่ใกล้ที่ทาํ งาน
คิดเป็ นร้อ ยละ 36.25 และเลื อ กบริ โภค Café Amazon ที่ใกล้ที่พกั อาศัยน้อ ยที่สุด คิดเป็ นร้อ ยละ
13.75
ด้านการส่ งเสริ มการขายผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ชื่นชอบโปรโมชัน่ ซื้ อ 1 แถม 1 คิดเป็ นร้อยละ
83.50 และชื่นชอบโปรโมชัน่ ส่วนลดเมื่อนําแก้วมาเองน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 16.50
ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่พึงพอใจให้พนักงานที่มีความสุ ภาพมีใจรักการบริ การ
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 48.00 ลําดับรองลงมาพึงพอใจใกล้เคียงกันในส่ วนของพนักงานที่มีความรู ้
ความเข้าใจในเครื่ องดื่ม/ผลิตภัณฑ์และพนักงานที่แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อยมีสุขอนามัยที่ดี คิดเป็ น
ร้อยละ 26.25 และคิดเป็ นร้อยละ 25.75 ตามลําดับ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ได้รับเครื่ องดื่มที่ถูกต้องตามที่
ต้องการคิดเป็ นร้อยละ 47.25 ลําดับรองลงมาได้การบริ การที่มีมาตรฐานและเป็ นมืออาชีพ คิดเป็ น
ร้อยละ 28.75 และได้รับเครื่ องดื่มที่รวดเร็วน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 24.00
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ด้านลักษณะทางกายภาพของร้านที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่พึงพอใจภาพแวดล้อมที่ร้านตกแต่ง
สวยงามมีบรรยากาศร่ มรื่ นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 58.25 ลําดับรองลงมาพึงพอใจสภาพแวดล้อมที่
ร้านมีความสะอาดทั้งภายใน และภายนอก คิดเป็ นร้อยละ 28.50 และพึงพอใจน้อยที่สุดคือสิ่งอํานวย
ความสะดวกในร้าน คิดเป็ นร้อยละ 13.25
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนอื่นๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค Café
Amazon ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จากการศึกษาพบว่าด้านค่านิยมของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่บริ โภคโดยมีความชื่นชมส่วนบุคคล
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 49.75 ลําดับรองลงมานิ ยมเพื่อลดอากาง่วงนอน/เพื่อคลายเครี ยด คิดเป็ น
ร้อยละ 39.75 และเป็ นที่นดั พบปะเจรจาธุรกิจ/สังสรรค์นอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 10.50
ด้านความน่ าเชื่ อถือในความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่รู้สึกว่า Café Amazon มี ชื่อ เสี ยง
ได้รับความไว้วางใจ คิดเป็ นร้อยละ 42.25 ลําดับความน่าเชื่อถือรองลงมาคือมีราคาสินค้าบอกชัดเจน
คิดเป็ นร้อ ยละ 38.00 และในส่ วนของเมล็ดกาแฟ/ใบชา มี คุณภาพ มี รสชาติดี มี รสชาติคงที่ น้อ ย
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 19.75
อภิปรายผล
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ปั จ จัย จากผลการวิจ ัย “ ความพึง พอใจของผูบ้ ริ โ ภค Café Amazon ใน
กรุ งเทพมหา-นคร และปริ มณฑล ” จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน นําผลการศึกษามาเปรี ยบเทียบ
กับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และ
สถานะภาพที่ แ ตกต่ า งกั น ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้บ ริ โภค Café Amazon ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เนื่ อ งจาก Café Amazon มี ผลิ ตภัณฑ์ที่หลากหลายให้เลื อ กสรร
ฉะนั้น ทุ ก เพศทุ ก วัย ไม่ ว่า จะมี อ าชี พ ใด มี ร ายได้เ ท่ า ใด การศึ ก ษาระดับ ใด และไม่ ว่า จะอยู่ใน
สถานะภาพอะไร ก็สามารถเลือกบริ โภคได้ทุกคน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงาน ด้านขั้นตอนการให้บริ การ
และ ด้า นสภาพแวดล้อ มของร้ า น ไม่ มี อิ ท ธิ ต่ อ ความพึง พอใจของผูบ้ ริ โ ภค Café Amazon ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มีเครื่ องดื่มและ
ผลิตภัณฑ์อื่นสําหรับผูท้ ี่ไม่บริ โภคกาแฟ มีราคาที่เหมาะสมและชัดเจน ทําเลที่ต้ งั ร้านใกล้ที่ทาํ งาน
และเดินทางสะดวก มีโปรโมชัน่ 1 แถม 1 พนักงานที่มีความรู ้ความเข้าใจในเครื่ องดื่ม/ผลิตภัณฑ์มี
ความสุภาพมีใจรักการบริ การ และการบริ การที่รวดเร็ว อีกทั้งร้านสะอาดทั้งภายในและภายนอกร้าน
ตกแต่งสวยงามมีบรรยากาศร่ มรื่ น ทําให้ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริ การ
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สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ค่านิยม และ ความน่าเชื่อถือ ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค Café Amazon ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศศิวมิ ล ไพศาลสุทธิเดช (2556) ศึกษาทัศนคติและ
พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสตาร์บคั ส์ของคนไทยและคนเกาหลี มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบ
ทัศนคติและพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสตาร์บคั ส์ของคนไทยที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพ งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องจากการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสตาร์บคั ส์ของคนไทยแลคนเกาหลี
พบว่า ลักษณะการบริ โภคกาแฟของคนไทยและคนเกาหลีน้ นั มีท้งั ส่วนเหมือนและส่วนต่าง ส่วนที่
เหมื อ นกันคือ คนไทยและคนเกาหลี เชื่ อ ว่า ร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์เป็ นร้านกาแฟที่มีคุณภาพและ
น่าเชื่อถือมากบริ การในร้านกาแฟสตาร์บคั ส์ความต้องการคือการบริ โภคกาแฟและนัง่ พูดคุยเพียงชัว่
ครู่ เท่านั้น ในขณะที่คนไทยบางส่ วนบริ โภคกาแฟสตาร์บคั ส์เพราะความต้องการกาแฟอย่างแท้จริ ง
แต่ในบางส่ วนนั้น บริ โภคภาพลักษณ์ของร้านกาแฟสตาร์บคั ส์ ไม่ใช่กาแฟ เพราะฉะนั้น การเห็น
เด็กไทย ถื อ แก้วกาแฟสตาร์ บคั ส์แก้วละ 120-150 บาท จึงเป็ นเรื่ อ งที่เรี ยกได้ว่าเป็ นค่านิ ยมจาก
งานวิจยั ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าค่านิ ยมและความน่ าเชื่อถือในการใช้บริ การร้านกาแฟมีผลต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และ
สถานะภาพ เนื่ องจากร้าน Café Amazon ไม่ได้เจาะจงกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาดื่มกาแฟโดยตรง มีเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย Café Amazon ควรเพิ่มเมนู เครื่ องดื่มให้มีน้ าํ ผลไม้มากขึ้น ในขณะที่อายุของ
ผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นช่วง 21-30 ปี ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน อยูใ่ นวัยที่บริ โภคกาแฟ
เป็ นส่ วนใหญ่ มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท เครื่ องดื่มควรมีราคาที่เหมาะสมกับกําลังซื้ อ
ผูบ้ ริ โภค
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงาน ด้านขั้นตอนการให้บริ การ
และ ด้านสภาพแวดล้อมของร้าน
ด้านผลิ ตภัณฑ์ มี ผูท้ ี่ดื่มกาแฟร้อ ยละ 70 และร้อ ยละ 30 คือ ไม่ ดื่ม กาแฟ สามารถรัก ษา
คุณภาพของกาแฟให้มีความอร่ อยและมีรสชาติคงที่ อีกทั้งสามารถออกเครื่ องดื่มใหม่ๆเพิม่ ตัวเลือก
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่ไม่ดื่มกาแฟมากยิง่ ขึ้น ในส่ วนของแก้วกาแฟ amazon bio cub ที่ยอ่ ยสลายได้ตาม
ธรรมชาติ แต่ใช้กบั เครื่ องดื่มร้อนเพียงอย่างเดียว ควรมีแก้วกาแฟสําหรับเครื่ องดื่มเย็นด้วย
ด้านราคา ในการซื้ อให้แต่ละครั้งผูบ้ ริ โภคมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 50-100 บาท ด้านราคาทําได้
โดยรักษาระดับราคาของเครื่ องดื่มให้เหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณต่อไป
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ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ในส่ วนของทําเลที่ต้ งั ร้านมีความเหมาะสมเพราะผูบ้ ริ โภคมี
ความพึงพอในใจการเดินทางสะดวกและใกล้ที่ทาํ งาน ในการเปิ ดสาขาในครั้งต่อไปควรเปิ ดร้านใน
บริ เวณสถานที่ทาํ งานและเดินทางมาร้านสะดวก
ด้า นการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด ประชาสัม พัน ธ์ท าง Social media เช่ น Facebook Line
Twitter ในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค เพื่อแจ้งหรื อประกาศให้ทราบว่ามีส่ิงที่น่าสนใจมานําเสนอ เป็ น
การชักจูงให้ใช้บริ การ
ด้านพนักงาน จัดฝึ กอบรมให้พนักงานมีความรู ้ดา้ นเครื่ องดื่มอยูเ่ สมอ เพื่อแนะนําผูบ้ ริ โภค
ที่สนใจสามารถแนะนําเมนูเครื่ องดื่มให้ผบู ้ ริ โภคได้
ด้านขั้นตอนการให้บริ การ การบริ การควรมีมาตรฐาน และให้ความสําคัญกับความรวดเร็ว
ในการบริ การ
ด้านสภาพแวดล้อมของร้าน ให้ความสําคัญกับความสะอาดทั้งภายในและภายใน และจัด
ร้านให้มีความสวยงาม
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ค่านิยม และ ความน่าเชื่อถือ โดยผลการวิจยั ในครั้ง
นี้ค่านิยมและความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค Café Amazonใน
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ Café Amazon สามารถนํา ผล
การศึกษามาวิเคราะห์ตามกระบวนการจัดการกลยุทธ์เพื่อ ประโยชน์สูงสุ ด และทําให้ร้าน Café
Amazon ได้เปรี ยบคู่แข่ งอย่างยัง่ ยืน (Above average returns) โดยการใช้กลยุท ธ์ระดับธุ ร กิ จ คื อ
Differentiation ในการสร้างความแตกต่าง เช่น การวิจยั และพัฒนาคุณภาพของกาแฟและใบชา จะ
ทําให้สามารถขายในราคาที่สูงกว่าคู่แข่งได้ ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความนิยมกับสิ่งที่สามารถทําเอง
ได้จบั ต้องได้ ก็เหมาะสมที่จะมีการจัดให้มีการเข้าชมโรงงานผลิตเมล็ดกาแฟเพือ่ ให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกมี
คุณค่าและน่ าเชื่อถือ และพร้อมที่จะยอมจ่ายเงินเพื่อ ซื้ อ เครื่ องดื่ม ในร้าน และเพื่อให้ร้านอยู่อ ย่าง
ยัง่ ยืนต่อไปต้องรักษามาตรฐานและรักษาคุณภาพ
นํามากําหนดกลยุทธ์ได้ดงั นี้
“รสชาติตอ้ งคงที่ ” ในทุกสาขาต้อ งมี ม าตรฐานรสชาติ เครื่ อ งดื่ ม กาแฟเข้ม ข้นตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค มีจดั ฝึ กอบรมบาริ สต้าอยูเ่ สมอ ในกรณี ลูกค้าต้องการรสชาติที่เปลี่ยนจากเดิม
จึงทําตามความต้องการของลูกค้า เพือ่ ให้ลูกค้าพึงพอใจ
“ดื่มดํ่ากับบรรยากาศ กรี นโอเอซิส” ร้านเต็มไปด้วยความร่ มรื่ นของธรรมชาติอนั ประกอบด้วยแมก
ไม้และเสียงนํ้าไหลที่ให้ความร่ มเย็น
“ทําราคาให้ลูกค้าเข้าถึงได้ทุกคน” ราคาเครื่ องดื่มมีราคาขั้นตํ่า 50 บาท มีราคาที่สมเหตุสมผล ก็จะ
ยืนหยัดว่าราคาสามารถให้คนไทยเข้าถึงได้
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“คุณภาพคู่บริ การ” ให้ความสําคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบ มุ่งมัน่ คุณภาพและมาตรฐาน และการ
บริ การที่รวดเร็วถูกต้องตามกระบวนการ
“ร่ วมลดอุบตั ิติเหตุจากการเดินทาง” ร้าน Café Amazon มีตามสถานี PTT เพือ่ รองรับลูกค้าที่มีความ
เหนื่ อยล้าจากการเดินทาง เป็ นจุดพักผ่อน ให้คนเดินทางแวะพักได้ยดื เส้นยืดสาย และรู ้สึกสดชื่น
กระปรี้ กระเปร่ าขึ้นเมื่อซื้อเครื่ องดื่มในร้าน
“ดื่ ม กาแฟของเราเท่ า กับ การช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรไทย” เป็ นเมล็ ด กาแฟจากโครงการหลวงซึ่ ง
เชี่ยวชาญในการปลูกเมล็ดกาแฟ เมื่อดื่มกาแฟของร้านก็เท่ากับการกระจายรายได้ให้กบั เกษตรกร
ไทย
สุดท้ายทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นต้องมีการนํามาใช้จริ งและมีการพัฒนาอยูเ่ สมอ
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
เนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นกลุ่มตัวอย่างที่บริ โภค Café Amazon ในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ฉะนั้นผูท้ ี่จะจัดวิจยั ครั้งต่อไป สามารถนําไปศึกษาต่อในระดับภูมิภาคหรื อในจังหวัด
อื่นๆ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่มีประโยชน์ครอบคลุมมากขึ้น และควรทําการศึกษาเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริ การCafe Amazon
เพื่อ นําผลการวิจยั ที่มีความละเอียดถี่ถว้ นมาเป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์หรื อเป็ น
แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อนํา้ ดื่มเนสท์ เล่เพียวไลฟ์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
Factors that influence the purchase decisions of consumers, Nestle Pure Life
drinking water in Bangkok
วิลาวัณย์ ณนุวงษ์1

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

บทคัดย่ อ

การค้นคว้าแบบอิ สระนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ นํ้า ดื่ ม
เนสท์เล่เพียวไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่วน
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) เพือ่ ศึกษาความ
แตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ คือ ค่านิ ยมและความไว้วางใจที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล ในระหว่าง
วันที่ 23 กรกฎาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปั จจัย โดยใช้สถิติวเิ คราะห์
T-test และสถิติวเิ คราะห์ F-test
ผลจากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
สถานภาพ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด และปั จจัยอื่นๆ ด้านค่านิยมและความไว้วางใจ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ นํ้า ดื่ ม เนสท์เล่ เ พียวไลฟ์ ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ ต่า งกันอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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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

นํ้าเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่สาํ คัญในการดํารงชีวิตของมนุ ษย์ และเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับสิ่ งที่มี
ชีวิต ร่ างกายมีส่วนประกอบของนํ้าถึงร้อยละ 60-70 ร่ างกายจะหมุนเวียนนํ้าตลอดเวลา โดยกินเข้า
ไปในรู ปของนํ้าดื่มและอาหาร นํ้าเป็ นส่วนประกอบสําคัญและจําเป็ นของเซลล์ทุกชนิด และยังช่วย
นําออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่ างกาย อีกทั้งยังสามารถนํามาบําบัดรักษาโรคต่างๆ ได้ “นํ้าดื่ม”
ที่ดี ควรเป็ นนํ้าสะอาด มีคุณภาพดี มีลกั ษณะใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีเชื้อโรคและแร่ ธาตุที่
อันตรายหรื อสิ่งใดเจอปนอยู่ ที่จะก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย
นํ้าดื่มบรรจุภาชนะปิ ดสนิทเป็ นนํ้าดื่มที่ผลิตโดยผ่านกระบวนการกรอง การฆ่าเชื้อโรคและ
บรรจุขวดหรื อถึงจําหน่ าย นับเป็ นนํ้าดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ ว เพราะคนส่ วนใหญ่เชื่อกัน
ว่าเป็ นนํ้าที่สะอาดและปลอดภัย เช่น นํ้าดื่มตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เป็ นนํ้าดื่มตรายีห่ ้อในระดับโลก
ผลิตและจัดจําหน่ายโดยบริ ษทั เนสท์เล่ (ไทย)
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่ศึกษาปั จจัยการตัดสินใจซื้ อนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลในการดําเนิ นงานของบริ ษทั เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผบู ้ ริ โภคนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ มากที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนํ้าดื่มเนสท์เล่
เพียวไลฟ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจ
ซื้อนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ คือ ค่านิยม ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนํ้าดื่มเนสท์
เล่เพียวไลฟ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. บริ ษทั เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ ีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไปปรับปรุ งพัฒนาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริ ษทั เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ในเขตกรุ งเทพมหานครไปเป็ นแนวทาง
ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อ การสร้างความได้เปรี ยบทางธุ รกิ จ ทั้งในด้านการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่
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3. บริ ษ ัท เนสท์เ ล่ (ไทย) จํา กัด สามารถนําผลการวิจ ัย ด้านปั จ จัย อื่ น ๆ คื อ ค่ า นิ ย ม ที่ มี
ความสัม พันธ์กับการตัดสิ น ใจซื้ อ นํ้าดื่ ม เนสท์เล่ เ พีย วไลฟ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร นําไปสร้า ง
ค่านิยมให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์สินค้า
กรอบแนวความคิดงานวิจัย
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-อาชีพ
-รายได้
-การศึกษา
-สถานภาพ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
-ปั จจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์
-ปั จจัยทางด้ านราคา
-ปั จจัยทางด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
-ปั จจัยทางด้ านการส่งเสริ มทางการตลาด

การตัดสินใจเลือกซือ้ นํา้
ดื่มเนสท์ เล่ เพียวไลฟ์

ปั จจัยอื่นๆ
-ปั จจัยด้ านค่านิยม
-ปั จจัยด้ านความไว้ วางใจ
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ ระดับรายได้ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่
ต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยทางด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยทางด้านราคา
ปั จจัยทางด้านช่องทางการจําหน่ าย ปั จจัยทางด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ต่างกัน
3. ปั จจัยอื่นๆ คือ ค่านิ ยมและความไว้วางใจ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ นํ้าดื่ ม
เนสท์เล่เพียวไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ่ มประชากรที่ตดั สิ นใจซื้ อนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน
ทั้งสิ้น 400 คน
2. ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ปั จจัยอื่นๆ คือ ค่านิ ยมและ
ความไว้วางใจ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ระยะเวลาการศึกษา เริ่ มต้นวัน 23 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ พฤติกรรมผู้บริโภค (2538, หน้ า 41) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตัว
แปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้
อาชีพ การศึกษา ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะที่สาํ คัญ และสถิติที่วดั ได้ของประชากร
และช่ วยในการกําหนดตลาดเป้ าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่ วย
อธิบายถึงความคิด และความรู ้สึกของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่า ตัวแปรอื่น โดยตัว
แปรด้านประชากรศาสตร์ที่สาํ คัญมีดงั นี้
1. อายุ (Age) เนื่ องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มี
อายุแตกต่างกัน โดยนักการตลาดจะสามารถใช้ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแบ่งส่วนตลาดได้
2. เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรที่สําคัญเช่ นกัน โดยสตรี จะเป็ นเป้ าหมาย และเป็ นผูบ้ ริ โภคที่มี
อํานาจในการซื้อสูง ไม่วา่ จะเป็ นสินค้าประเภทใดก็
3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) เป็ นเป้าหมายที่สาํ คัญของ นักการตลาด โดยจะ
ให้ความสนใจกับจํานวน และลักษณะของบุคคลในครัวเรื อนที่ใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง เพือ่ ใช้ในการ
พัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้
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4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) ซึ่งนับเป็ นตัวแปรที่
สําคัญในการกําหนดส่ วนของตลาด โดยทัว่ ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ ริ โภคที่มีความรํ่ารวย มี
อํานาจซื้อสูง แต่คนที่มีรายได้ปานกลางถึงตํ่า จะเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจมีความสามารถใน
การซื้อก็ได้
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะการบริหารการตลาดยุคใหม่ (2552 , หน้ า 80-81) ได้กล่าวไว้วา่
ส่ วนประสมการตลาด หมายถึ ง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ ึ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนอง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครื่ องมือดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายสู่ ตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใช้
หรื อการบริ โภคที่สามารถทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เช่น บรรจุภณั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า
บริ การ ชื่อเสียงของผูข้ าย สินค้า บริ การ สถานที่ บุคคล หรื อความคิด
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนที่ตอ้ งจ่ายเพื่อ ให้ไ ด้ผลิ ตภัณฑ์/บริ การ หรื อ เป็ นคุ ณค่า
ทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู ้เพือ่ ให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริ การคุม้ กับเงินที่จ่ายไป
3. การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่อสารเพือ่ สร้างความพอใจต่อตรา
สินค้าหรื อบริ การ หรื อความคิด หรื อต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรื อเพือ่ เตือนความ
ทรงจําในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริ มการขาย การให้ข่าว
และประชาสัมพันธ์
4. การจั ด จํ า หน่ าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึ ง โครงสร้ า งของช่ อ งทางซึ่ ง
ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้ เพือ่ เคลื่อนย้ายสินค้าและบริ การจากองค์กรไปยังตลาด โดยใช้
ช่องทางการจัดจําหน่ายและการกระจายสินค้า
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอี่นๆ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะการบริหารการตลาดยุคใหม่ (2546, หน้ า 205-216) ปั จจัยด้าน
รู ปแบบการดํารงชีวติ รสนิยม ค่านิยม อาชีพการศึกษา ฯลฯ ก็อาจเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินใจที่สาํ คัญ
ได้นอกเหนือจากปั จจัยด้านรายได้เพียงอย่างเดียว และในด้านของการศึกษา อาชีพ และรายได้ จะมี
แนวโน้มความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดในเชิงเหตุและผล เช่น บุคคลที่มีการศึกษาตํ่าโอกาสที่จะหา
งานระดับสูงยาก จึงทําให้มีรายได้ต่าํ เป็ นต้น
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะการบริหารการตลาดยุคใหม่ (2546, หน้ า 217-219) ขั้นตอนใน
การตัดสิ นใจซื้ อ เป็ นลําดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจํานวนมากในกระบวนการซื้อ
พบว่าผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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1. การรั บรู้ ถึงความต้ องการ (Need recognition) หรื อ การรับรู ้ปัญหา การที่บุคคลรับรู ้ถึง
ความต้องการภายในของตน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรื อเกิดจากสิ่งกระตุน้ ภายในและภายนอก เช่น ความ
หิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความเจ็บปวด
2. การค้ นหาข้ อมู ล (Information search) ถ้าความต้อ งการถู กกระตุน้ มากพอ และสิ่ งที่
สามารถตอบสนองความต้องการอยูใ่ กล้กบั ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะดําเนินการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มากขึ้น แหล่งข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคแสวงหาและมีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลือกแหล่งข้อมูล
4 . การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase decision) ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมาก
ที่สุด และปั จจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างประเมินผลพฤติกรรมและ
การตัดสิ นใจซื้ อ 3 ประการ
คือหลังจากประเมินทางเลือก ก่อนที่จะเกิดความตั้งใจซื้ อ และเกิดการตัดสิ นใจซื้ อในการตัดสิ นใจ
ซื้อแต่ละครั้งผูบ้ ริ โภคจะต้องตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Post purchase behavior) ภายหลังจากที่ผูบ้ ริ โ ภคได้ซ้ื อ
สิ นค้าหรื อ บริ การแล้ว พฤติกรรมหลังการซื้ อบางอย่างก็จะตามมา เช่ น อาจซื้ อ เพิ่มขึ้น หรื อ อาจ
ประเมินการซื้อที่ได้ตดั สินใจซื้อไปแล้ว
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคล
สายสุ ณี ภูวนาถ (2556) ปั จจัยการตลาดและปั จจัยจิตวิทยา ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
ของผูบ้ ริ โภคนํ้าดื่ ม บรรจุขวดในจังหวัดปทุม ธานี ใช้แบบสอบถามเก็บข้อ มู ล จากประชาชนใน
จัง หวัด ปทุ ม ธานี จํา นวน 400 คน และสถิ ติ ที่ ใ ช้คื อ ค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต ค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติอ ้างอิ งเพื่อ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิ ติ สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ ผลจากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รู ปแบบการบริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อนํ้าดื่มบรรจุขวด โดยมีปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้าน อายุ รายได้การศึกษา อาชีพ รู ปแบบการดําเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อนํ้าดื่ม
บรรจุขวดมากที่สุดและปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อนํ้าดื่มบรรจุขวด
น้อยที่สุด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับส่ วนประสมทางการตลาด
สายสุ ณี ภูวนาถ (2556) ปั จจัยการตลาดและปั จจัยจิตวิทยา ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
ของผูบ้ ริ โภคนํ้าดื่ ม บรรจุขวดในจังหวัดปทุม ธานี ใช้แบบสอบถามเก็บข้อ มู ล จากประชาชนใน
จัง หวัด ปทุ ม ธานี จํา นวน 400 คน และสถิ ติ ที่ ใ ช้คื อ ค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต ค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติอ ้างอิ งเพื่อ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิ ติ สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลจากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะปั จจัยการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง
ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญด้านการ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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สื่ อสารการตลาดมากที่สุด ด้านราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย การสื่ อสารการตลาด และผลิตภัณฑ์
ส่ งอิ ทธิ พลต่อ ความจงรักภักดี ด้านความพึงพอใจ อิ ทธิ พลต่อ ความจงรักภักดี ด้านการซื้ อ ซํ้าด้าน
ผลิตภัณฑ์ ส่งอิทธิพลต่อความจงรักภักดีดา้ นการแนะนําบอกต่อ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยอื่นๆ
สายสุ ณี ภูวนาถ (2556) ปั จจัยการตลาดและปั จจัยจิตวิทยา ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
ของผูบ้ ริ โภคนํ้าดื่ ม บรรจุขวดในจังหวัดปทุม ธานี ใช้แบบสอบถามเก็บข้อ มู ล จากประชาชนใน
จัง หวัด ปทุ ม ธานี จํา นวน 400 คน และสถิ ติ ที่ ใ ช้คื อ ค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต ค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติอ ้างอิ งเพื่อ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิ ติ สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ ผลจากการศึกษาพบว่า ผลการทดสอบอิ ทธิ พลปั จจัยจิตวิทยามี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคนํ้าดื่มบรรจุขวดในจังหวัดปทุมธานี พบว่าปั จจัยจิตวิทยา
ด้านการรับรู ้ การจูงใจ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ ส่ งอิทธิพลต่อความจงรักภักดี ดา้ นความพึง พอใจ
ปั จจัยจิตวิทยา ด้าน การรับรู ้ การจูงใจ และทัศนคติ ส่ งอิทธิพลต่อความจงรักภักดีดา้ นการซื้อซํ้า
ปั จ จัย จิ ต วิท ยา ด้า นการรั บ รู ้ การจู ง ใจ ทัศ นคติ บุ ค ลิ ก ภาพและการเรี ย นรู ้ ส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
จงรักภักดีดา้ นการแนะนําบอกต่อ
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ผู ้ต ัด สิ น ใจซื้ อ นํ้ าดื่ ม เนสท์ เ ล่ เ พี ย วไลฟ์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถระบุจาํ นวน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ผูศ้ ึกษาวิจยั
คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรที่ไ ม่ทราบจํานวนประชากรโดยกําหนดที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั คือ แบบสอบถาม(Questionnaires) ที่ถูก
สร้างขึ้นให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยเป็ นแบบสอบแบบปลายทั้งหมด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ้วิ จ ัย นํ า แบบสอบถามที่ ร วบรวมได้ ม าดํา เนิ นการตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม และนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป
(Microsoft Office Excel 2010) ประมวลผล มีรายละเอียดการวิเคราะห์และดําเนิ นการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
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- การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิ งพรรณนา 1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ หา
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ ใช้สถิติวเิ คราะห์ขอ้ มูล
คือ การหาค่าเฉลี่ย, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าสูงสุด, ค่าตํ่าสุด
- การวิเคราะห์ สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐานปั จจัยที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อนํ้าดื่มเนสท์
เล่ เพียวไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้สถิ ติ t-test ในกรณี ตวั แปรอิสระมีจาํ นวน 2
กลุ่ ม และใช้สถิ ติ F-test (ANOVA) กรณี ตวั แปรอิ สระมี จาํ นวนมากกว่า 2 กลุ่ ม โดยมี ปัจจัยส่ วน
บุคคล ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆ เป็ นตัวแปรอิสระ และการตัดสินใจเลือก
ซื้อนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นตัวแปรตาม
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปั จจัย ส่ วนบุคคล ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อ ยละ
78.75 มีอายุระหว่าง 41-60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 44.25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.50 มีสถานภาพสมรส คิด
เป็ นร้ อ ยละ 72.25 มี ร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 59.50 มี อ าชี พ เป็ นพนัก งาน
บริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 31.75 มีรายได้เฉลี่ย/เดือน 20,000 - 30,000 บาท แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงวัยทํางาน มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน และเป็ นผูท้ ี่มีรายได้สูง
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ผลการวิจยั พบว่า
1) ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าขนาดผลิตภัณฑ์ที่ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อคือขนาด 1,500
มล. คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 39.00 รองลงมาคื อ ขนาด 600 มล.คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 37.75 และผูบ้ ริ โ ภคให้
ความสําคัญน้อยที่สุดคือ ขนาด 18,900 มล. คิดเป็ นร้อยละ 2.50
2) ด้านราคา พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เป็ นอันดับ 1 คิด
เป็ นร้อ ยละ 47.25 รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ คิดเป็ นร้อ ยละ31.50 และผูบ้ ริ โภคให้
ความสําคัญน้อยที่สุดคือ ราคาถูก คิดเป็ นร้อยละ 5.75
3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย พบว่าซูปเปอร์มาร์เก็ต/ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นอันดับ 1 คิด
เป็ นร้อ ยละ 37.00 รองลงมาคือ ร้านสะดวกซื้ อ /มินิมาร์ ท คิดเป็ นร้อ ยละ 32.50 และผูบ้ ริ โภคให้
ความสําคัญน้อยที่สุดคือ ตัวแทนจําหน่าย คิดเป็ นร้อยละ 1.25
4) ด้านส่ งเสริ มการตลาด พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญคือ ซื้ อขนาดใหญ่ราคาถูกลง เป็ น
อันดับ 1 คิดเป็ นร้อ ยละ 43.50 รองลงมาคือ ซื้ อ 1 แถม 1 คิดเป็ นร้อ ยละ 24.00 และผูบ้ ริ โภคให้
ความสําคัญน้อยที่สุดคือ ซื้อคู่ราคาถูกลง คิดเป็ นร้อยละ 16.00
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ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิยมและความไว้วางใจ ผลการวิจยั พบว่า
1) ด้านค่านิ ยม พบว่า ความเชื่ อ มั่นในตราผลิ ตภัณฑ์ เป็ นอันดับ 1 คิดเป็ นร้อ ยละ 41.25
รองลงมาคือ ความสะอาดและปลอดภัย คิดเป็ นร้อ ยละ33.75 และผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญน้อ ย
ที่สุดคือ มีการให้บริ การส่ งถึ งบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 3.00 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ให้ความสําคัญต่อตราผลิตภัณฑ์เนสท์เล่เพียวไลฟ์
2) ด้านความไว้วางใจ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ไว้วางใจแนะนํา เป็ นอันดับ 1 คิดเป็ นร้อย
ละ 49.00 รองลงมาคือ ไม่แนะนํา คิดเป็ นร้อยละ 33.25 น้อยที่สุดคือ ไม่แน่ใจ คิดเป็ นร้อยละ 17.75
ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพื่ อ หาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ นํ้าดื่ ม เนสท์เ ล่ เ พีย วไลฟ์ ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
สมมุติฐานที่ 1
ปัจจัย
Sig.
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
0.0014
สอดคล้อง
อายุ
0.0012
สอดคล้อง
อาชีพ
0.0000
สอดคล้อง
รายได้
0.0000
สอดคล้อง
การศึกษา
0.0001
สอดคล้อง
สถานภาพ
0.0000
สอดคล้อง
ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างมี
ผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ นํ้า ดื่ ม เนสท์เล่ เพีย วไลฟ์ ที่ แตกต่า งกัน จากการวิจยั พบว่า เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อนํ้าดื่มเนสท์เล่
เพียวไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
สมมุติฐานที่ 2
Sig.
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยประสมทางการตลาดส่ วน
ผลิตภัณฑ์
0.0000
สอดคล้อง
ราคา
0.0043
สอดคล้อง
ช่องทางการจัดจําหน่าย
0.0000
สอดคล้อง
การส่งเสริ มการตลาด
0.0000
สอดคล้อง
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ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย การ
ส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน จากการวิจยั พบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัดจําหน่ า ย การ
ส่งเสริ มการตลาด ที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
สมมุติฐานที่ 3
Sig.
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยอื่นๆ
ค่านิยม
0.0000
สอดคล้อง
ความไว้วางใจ
0.0000
สอดคล้อง
ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ค่านิยมและความไว้วางใจ ที่แตกต่างมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อนํ้าดื่ม
เนสท์เล่เพียวไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ต่างกัน จากการศึกษาพบว่า ด้านค่านิ ยม
และความไว้วางใจที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนํ้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ของผูบ้ ริ โ ภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1) ผูบ้ ริ หารบริ ษทั เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นําผลการวิจยั ปั จจัยด้านส่ วนบุคคลโดยคํา นึ งถึ ง
เกณฑ์ดา้ นเพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และสถานภาพของผูบ้ ริ โภคเป็ นสําคัญ จึงอาจเน้น
การจําหน่ายนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ในร้านค้าสวัสดิการของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เพือ่
สนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด
2) ผูบ้ ริ หารบริ ษทั เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ไปจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเน้นหนักในส่ วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด เช่น การสร้างสื่ อโฆษณาใหม่ๆ เพื่อ
นําเสนอรายการโปรโมชัน่ ในแต่ละช่วงระยะเวลานั้นๆ
3) ผูบ้ ริ หารบริ ษทั เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นําผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆ ไปสร้างค่านิ ยมและ
ความไว้วางใจแก่ผูบ้ ริ โภค เช่น การทํา CSR เพื่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าและความ
ไว้วางใจกับบริ ษทั
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1) การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ท าํ การศึ ก ษาการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ นํ้าดื่ ม เนสท์เ ล่ เ พีย วไลฟ์ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น ผูส้ นใจควรทําการศึกษาจากประชากรในเขตจังหวัดอื่น
2) การวิจยั ครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะการตัดสิ นใจเลือกซื้อนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทางด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ อ งทาง การจัดจําหน่ าย ด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาดเท่ า นั้น ไม่ มี ก ารศึก ษาถึ ง การบริ ก ารด้านอื่ น เช่ น ด้า นพนัก งานบริ การ ด้า น
กระบวนการผลิต ดังนั้นผูท้ ี่สนใจจะศึกษาครั้งต่อไป ควรจะศึกษาเพิม่ เติมด้านอื่นๆ และควรศึกษา
ถึงความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อนํ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์
3) ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ขนาดผลิตภัณฑ์
ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรเพิ่มเติม รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจมากที่สุด
ทั้งนี้เพือ่ ให้ได้ผลการวิจยั ด้านผลิตภัณฑ์ละเอียดขึ้น
4) ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่ วนบุคคลกับปั จจัยที่มีความสําคัญต่อพฤติกรรม
การบริ โภคนํ้าดื่ม
5) ควรศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคนํ้าดื่มเนสเล่เพียวไลฟ์
เช่น ปั จจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้ านมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
Factor influencing the decision to buy used house in Bangkok and vicinity
อัจฉริ ยา อุ่นวิจิต

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

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านมือสองในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านมือสองในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล (3) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย อื่ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ้า นมื อ สองในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรทัว่ ไปที่สนใจซื้ อบ้านมือสอง โดยไม่จาํ กัดเพศ
อายุ สถานภาพ จํานวน 400 คนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้แปรแกรม Microsoft Excel สถติพรรณนาที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุด
ส่ วนสถิ ติอ ้างอิ งที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรม t-test และ F-Test ANOVA ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ในการหาค่าความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพส่วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง รายได้อยูร่ ะหว่าง 40,001 –
50,000 บาท/เดื อ น สถานภาพสมรส มี จาํ นวนสมาชิ กในครอบครั ว 3-4 คน ลักษณะที่อ ยู่อ าศัย
ปั จจุบนั เป็ นบ้านเดี่ยว และประเภทของที่พกั อาศัยที่สนใจจะซื้ อคือบ้านเดี่ยว ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เลือกซื้ อบ้านมือสองจากราคาซื้ อขายเป็ นเหตุผลหลัก ผูม้ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้าน
คือครอบครัว ระดับราคาที่เลือกซื้อบ้าน 3,000,001 – 4,000,000 บาท จากผลการทดสอบหาปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านมือสองทําให้พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างใน
การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านมือสองของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล คือประเภท
ของที่อยูอ่ าศัยที่สนใจจะซื้ อ ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านมือสอง
ด้านผลิตภัณฑ์ได้แก่สภาพสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ดี ด้านบริ การได้แก่พนักงานขายให้การต้อนและ
และให้บริ การด้วยความยินดีมีไมตรี จิตที่ดีต่อลูกค้า และปั จจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อบ้านมือสองคืองบประมาณที่มี
คําสํ าคัญ: บ้านมือสอง/ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

686

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

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

บ้าน ถือว่าเป็ นปั จจัยสี่ เป็ นปั จจัยพื้นฐานที่มนุษย์ขาดเสี ยมิได้ โดยเฉพาะที่อยูอ่ าศัยนั้นเป็ น
ปั จ จัย ที่ สํา คัญ ต่ อ การดํา รงชี วิต ของมนุ ษ ย์ม าทุ ก ยุค ทุ ก สมัย นอกเหนื อ จากปั จ จัย ด้า นอาหาร
เครื่ องนุ่ งห่ ม และยารักษาโรค มนุ ษย์มีความต้องการที่อยูอ่ าอาศัยเป็ นที่พกั อาศัยเพื่อเป็ นที่หลบภัย
และยังเป็ นหลักประกันความมัน่ คงในชีวติ ซึ่งกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นศูนย์กลางในด้าน
ต่างๆของประเทศ จึงทําให้มีความเจริ ญหลายๆด้านไม่ ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง
การศึกษาและด้านอื่นๆ ดังนั้นจึงทําให้ประ ชากรมีการอพยพจากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุ งเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล มี ผ ลทํา ให้เ กิ ด ความหนาแน่ น ของประชากร และเมื่ อ ประชากรเพิ่ม ขึ้ น ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลความต้องการที่จะมีที่อ ยู่อาศัยก็มีความต้องการเพิ่มขึ้น ซึ่ งความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากความต้องการที่อยูอ่ าศัยมือสองมากขึ้นเนื่ องจากว่าสะดวกสามารถเข้า
อยูไ่ ด้เลยและไม่ตอ้ งวางเงินดาวน์
ภายหลังจากวิกฤติอุทกภัยในปี 2554 ส่งผลให้ผซู ้ ้ือบ้านจํานวนมาก ต้องประสบปั ญหาทาง
การเงินไม่ สามารถชําระหนี้ ได้ จึงถู กธนาคารฟ้ องร้องบังคับจํานอง และมี การขายทอดตลาดแก่
ประชาชนทัว่ ไปโดยกรมบังคับคดี จาํ นวนมากในบางกรณี เจ้าของบ้าน จะทําการโอนบ้านหรื อ
อสังหาริ มทรัพย์ให้กบั ธนาคารเพือ่ เป็ นการ “ตีราคาชําระหนี้” และมีบางกรณี ที่ธนาคารเป็ นผูป้ ระมูล
ซื้ออสังหาริ มทรัพย์ที่ขายทอดตลาดมาเป็ นของตนเอง ดังนั้น จึงเป็ นเหตุให้ ธนาคารมีบา้ นและที่ดิน
ในครอบครอง จํานวนมาก ซึ่ งบ้านเหล่านี้ ถือเป็ นบ้านมือสองที่ธนาคารจะประกาศให้เช่าหรื อขาย
ต่อไปทําให้ตลาดบ้านมือสองมีปริ มาณเพิม่ ขึ้น และด้วยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปโดยให้ความสําคัญกับบ้านมือสองมากขึ้น มีทศั นคติต่อบ้านมือสองดีข้ ึนซึ่ งเห็นได้จากบ้านที่
ประกาศขายจากนายหน้าโดยเฉพาะสภาพและทําเลที่ดีๆ ของนายหน้าในสมาคมได้หายไปจาก
ตลาดอย่างรวดเร็ วและหาสิ นค้าใหม่ๆเข้ามาได้ยากขึ้น ทําให้เห็นว่าบ้านมือสองได้รับความสนใจ
และเป็ นที่ยอมรับจากผูบ้ ริ โภคมากขึ้นเนื่องจากบ้านมือสองจะอยูใ่ นทําเลที่ดีกว่าบ้านใหม่ที่สร้างอยู่
ในทําเลไกลๆ ประกอบกับสภาพบ้านมือสองบางส่ วนอยูใ่ นสภาพที่ยงั ดูดีและวัสดุที่ใช้บางอย่างก็
แข็งแรงทนทานแม้แบบบ้านจะดูไม่ทนั สมัยแต่สามารถนําไป Renovate ให้ดีข้ ึนและทันสมัยขึ้นได้
ในปั จจุบนั พบว่าปริ มาณบ้านมือสองในท้องตลาดมีไม่น้อยกว่าบ้านมือหนึ่ งในแต่ละปี ซึ่ งจากเดิม
ปริ มาณบ้านมือสองมีเพียงจากผูบ้ ริ โภคและลูกค้าที่ฝากขายเพียงอย่างเดียว แต่ในปั จจุบนั ปริ มาณ
บ้านมือสองเข้าสู่ตลาดจากแหล่งต่างๆ คือ 1 . กรมบังคับคดีที่นาํ ทรัพย์สินที่ถูกบังคับขายทอดตลาด
2. บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ของสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ 3. นักเก็งกําไรที่นาํ เงินมาลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ 4. โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่สร้างเสร็ จแล้วและเหลือค้างในโครงการ 5.
ผูบ้ ริ โภคหรื อผูฝ้ ากขายโดยตรง
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นอกจากนี้ ยงั พบว่าว่ามีขอ้ มูลการซื้ อขายบ้านในประเทศไทยปี 2558 พบกว่าการซื้ อ ขาย
บ้านมือสองมีมากกว่าบ้านมือหนึ่งถึง 2 เท่า (แหล่งที่มา: เอเจนซี่ ฟอร์ เรี ยลเอสเตท แอฟแฟร์ส)
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านมือสองของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อผู ้
ประกอบกิจการขายที่อยูอ่ าศัยมือสองและนักการตลาดได้นาํ ข้อมูลที่ได้มาไปปรับปรุ งและวางแผน
การตลาดเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยมือสอง เพือ่ สร้างความพึงพอใจกับผูซ้ ้ือทางด้านการบริ การในด้านต่างๆ
และเป็ นประโยชน์ต่อผูศ้ ึกษาค้นคว้าต่อไปในภายหน้า
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านมือสอง
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑล
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ อ
บ้านมือสองของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อ ศึกษาปั จจัย ด้านอื่ น ๆที่มี อิ ท ธิ พลต่อ การตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ้านมื อ สองของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กรอบแนวคิดในการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจยั สามารถแสดงถึ งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตามได้ดงั นี้
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน
- ลักษณะที่อยูอ่ าศัยในปัจจุบนั
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- จํานวนสมาชิกในครอบครัว
- ประเภทที่พกั อาศัยที่สนใจซื้ อ

การตัดสิ นใจซื้อบ้านมือสองใน
ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจําหน่าย- การส่งเสริ มการตลาด
- ข้อมูลข่าวสาร
- บุคคลากร
- การบริ การ

เขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล

ปั จจัยด้านอื่นๆ
- เหตุผลที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านมือสอง
- บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ อบ้านมือสอง
- ระดับราคาที่เลือกซื้อบ้านมือสอง
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อ เดื อ น
ส่ วนบุคคล จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยูอ่ าศัยปั จจุบนั และประเภทที่อยูอ่ าศัยที่สนใจ
ซื้ อ ที่แตกต่างกันมี ผลต่อ ระดับการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ ที่อ ยู่อ าศัยมื อ สองของเจ้าของบ้า นในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อที่อยูอ่ าศัยมือสอง
ของเจ้าของบ้านในเขตกรุ งเทพมหานครและ ปริ มณฑล
3. ปั จจัยด้านอื่นๆมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อที่อยูอ่ าศัยมือสองของเจ้าของบ้าน
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตทางด้านประชากรศาสตร์ การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
2. ขอบเขตเนื้ อหาที่ศึกษา ศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ เหตุผลที่ใช้ในการเลือกซื้อบ้านมือสอง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และ
ระดับราคาเลือกซื้ อบ้านมือสองที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านมือสองในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล
3. ระยะเวลาการศีกษาเริ่ ม วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านมือสองในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ไปวางแผนกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับปั จจัยส่ วน
บุคคล เพือ่ ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
2. เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
มื อ สองใน เขตกรุ งเทพฯ และปริ ม ณฑลเพื่อนําไปปรับปรุ งและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การ
ส่งเสริ มการขาย ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและวางแผนการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
เพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจมากสุด
3. เพื่อ ให้ทราบถึ งปั จ จัยด้านอื่ นๆที่มี อิ ทธิ พลต่อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ้านมื อ สองในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพือ่ สร้างความได้เปรี ยบคู่แข่งขัในการทําตลาดธุรกิจที่พกั อาศัยและ
เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการกระตุน้ ให้เกิดการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
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แนวคิดทฤษฎี
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
อดุ ล ย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 38-39) กล่ าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอายุ
เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็ นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความสําคัญต่อนักการ
ตลาดเพราะมั น เกี่ ย วพัน กับ อุ ป สงค์ (Demand) ในตัว สิ น ค้า ทั้ง หลาย การเปลี่ ย นแปลงทาง
ประชากรศาสตร์ ช้ ี ให้ เ ห็ น ถึ ง การเกิ ด ขึ้ น ของตลาดใหม่ และตลาดอื่ น ก็ จ ะหมดไป หรื อ ลด
ความสําคัญลง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่สาํ คัญมีดงั นี้
1. อายุ นักการตลาดต้องคํานึ งถึงความสําคัญของการเปลี่ ยนแปลงของประชากรในเรื่ อ ง
ของอายุดว้ ย
2. เพศ จํานวนสตรี (สมรสหรื อโสด) ที่ทาํ งานนอกบ้านเพิม่ มากขึ้นเรื่ อยๆ นักการตลาดต้อง
คํานึงว่าปั จจุบนั สตรี เป็ นผูซ้ ้ือรายใหญ่ ซึ่งที่แล้วมาผูข้ ายเป็ นผูต้ ดั สินใจซื้อ นอกจากนั้นบทบาทของ
สตรี และบุรุษบางส่วนที่ซ้ าํ กัน
3. วงจรชี วิตครอบครั ว ขั้นตอนแต่ล ะขั้นของวงจรชี วิตของครอบครัว เป็ นตัวกํา หนดที่
สําคัญของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวติ ของครอบครัวแบ่งออกเป็ น 9 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอน
จะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน
4. การศึกษาและรายได้ นักการตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล เนื่องจาก
รายได้จะมีผลต่ออํานาจการซื้ อ ส่ วนผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพดี
มากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่าเนื่ องจากผูม้ ี่มีการศึกษาสู งจะมีอาชี พที่สามารถสร้างรายได้สูงกว่า ผูท้ ี่มี
การศึกษาตํ่า เพราะจะทําให้นักการตลาดนั้นสามารถประเมิ นขนาดของตลาดเป้ า หมายได้ต าม
สัดส่วนที่ตอ้ งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
โคเลอร์ อามสตรอง (Kotler & Armstrong 2006, p. 44 อ้างถึงใน สุ รสิ ฐ อินต๊ะ, 2551, หน้า
26) กล่าวว่ากรอบความคิดเกี่ยวกับ 4Ps กําหนดไว้ว่า นักการตลาดจะต้องทาการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ และลักษณะเฉพาะตัวของมัน ทําการกําหนดราคาตัดสิ นใจว่า จะจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์
ของตนอย่างไร และเลือกวิธีการส่งเสริ มการขาย นักวิเคราะห์บางรายรู ้สึกว่า หลัก 4Ps มองข้ามหรื อ
ให้ความสําคัญต่อกิจกรรมบางอย่างน้อยเกินไป
แนวคิดทางการตลาดเป็ นสิ่ งจําเป็ นพืน้ ฐานที่ควรเรี ยนรู ้ เพือ่ ใช้เป็ นเครื่ องมือในการกําหนด
วิธีทางการตลาด โดยแนวคิดที่รู้จกั กันแพร่ หลายและนํามาใช้ในด้านธุรกิจคือ 4Ps ในการกําหนด
ส่ วนประสมทางการตลาดนั้น องค์การต้องคํานึ งถึ งความจําเป็ นและความต้อ งการซื้ อผลิตภัณฑ์
โดยทัว่ ไปแล้วนิ ยมเรี ยกว่าเครื่ องมือทางการตลาด 4 ประการ ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ (Product)
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ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริ มการตลาด (Promotion ท ฤ ษ ฎี เ กี่ ย ว กั บ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทําต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา ซึ่ง
การบริ โภคและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่ งสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้น ทั้ง
ก่ อ นและหลังการกระทําดังกล่าวด้วย (Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard.
1990, น. 3 อ้างอิงใน ศุภร เสรี รัตน์. 2550, น.5)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
จัดหาและการใช้ผลิ ตภัณฑ์ ทั้งนี้ หมายรวมถึ งกระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่ งเกิ ดขึ้นก่ อ น และมี ส่วน
กําหนดให้เกิดการกระทํา (ปริ ญ ลักษิตานนท์, 2536, หน้า 27)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เพ็ญประภา ทาใจ และ ดร.ไกรชิ ต สุ ตะเมื อ ง(2556 หน้า 514) ได้ศึกษารวิจยั เรื่ อ ง ปั จจัย
การตลาดเชิ ง บู ร ณาการที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ บ้า นเดี่ ย วของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพและ
ปริ มณฑล พบว่า การศึกษานั้นมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในเขตสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ของ ณัฐพร ศิริสานต์ (2555 หน้า 20) และ
งานวิจ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ กรรมการซื้ อ
คอนโดมิเนียมระดับC+ ของ กาญจนา พิมนอก (2551 หน้า 8)
เกียรติยศ สร้างคําและทศพร ฉุ นหอม(2554 หน้า 3) ศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อบ้านจัดสรรในเขตอําเภอเมือง สุ พรรณบุรี จังหวัด
สุ พรรณบุรี พบว่า ผลิตภัณฑ์น้ นั มีความสัมพันธ์ที่เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยการตัดสินใจผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วย
ระบบชิ้ น ส่ ว นคอนกรี ต สํ า เร็ จ รู ปของ ดํา รงค์ สิ ริ เขต (2554 หน้ า 5-10) และงานวิ จ ัย เรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้กบั ฟฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานครของ เกศกนก อู่แสงทอง และสันติธร ภูริภกั ดี(2554 หน้า 35) บทความเรื่ อง THE
MARKET BENEFITS OF ‘GREEN’ CONDOS IN TORONTO ของ Brian Depratto (2015)
หนึ่ งฤทัย เนาว์คาํ และ ดร.นิ เวศน์ ธรรมะ (2556 หน้า7) ศึกษาวิจยั เรื่ อ ง อิ ทธิ พลของการ
สื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการและปั จจัยทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ราคานั้นมีความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
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คอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานครของ นิธิวดี สุขโหมด และกิตติพนั ธ์ คง
สวัสดิ์เกียรติ(2554 หน้า60) และงานวิจยั เรื่ อง การตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนี ยมเพือ่ การลงทุนใน
กรุ งเทพมหานครของ อั ช ฌา ติ โ ลกวิ ชั ย (2557 หน้ า 6-38) จากการวิ จ ัย เรื่ อ ง 11th Annual
Demographic International Housing Affordability Survey ของ Dr. Shlomo Angel (2015 หน้า 5-9)
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จ ั ย เรื่ อง ปั จจั ย ที่ มี ผลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อกซื้ อบ้ า นมื อ สองในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (survey research) ประชากรเป้ าหมายที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ ประชาชนทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า ง 400 ตัว อย่า งโดยการใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ วิ จ ัย และใช้ก าร
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมการทดสอบสมมติฐาน T-test, Anova Analysis เพือ่ หาความสัมพันธ์ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และ
นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ลัก ษณะของเครื่ อ งมื อ เป็ นแบบสอบถามที่ ผู ้วิ จ ัย สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยส่วนบุคคลต่อเดือน สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยูอ่ าศัยใน
ปั จจุบนั ประเภทที่อยูอ่ าศัยที่สนใจจะซื้อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อบ้านมือสอง ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จํานวน 7 ข้อ ซึ่ งมีลกั ษณะคําถามโดยใช้
แบบสอบถามที่มีหลายคําตอบให้เลือก และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามกําหนด
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวปั จจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจบ้านมือสอง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ ม ณฑล จํานวน 3 ข้อ ซึ่ งมี ล ักษณะคําถามที่ใช้แบบสอบถามที่มีหลาย
คําตอบให้เลือก และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามกําหนด
ส่ ว นที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จจั ย การตั ด สิ นใจซื้ อบ้ า นมื อ สองใน เขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วยคําถามแบบมาตราส่ วน
ประเมินค่าตอบ และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
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ข้อมูลปฐมภูมิ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง โดยอธิ บายคําศัพท์ที่ใช้และให้คาํ แนะนําในการตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน
ในช่วงเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2559
ข้อมูลทุติยภูมิ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไ ด้จากงานวิจยั ในอดี ตที่เกี่ ยวข้อ งกับบ้านมื อ
สอง การวางแผนกลยุทธ์การตลาด ปั จจัยสู่ ความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการ พฤติกรรมตลาดบ้านมือ
สอง เป็ นการเก็บรวบรวมข้อ มู ล จากเอกสารวิชาการ วารสาร สิ่ งพิมพ์ และข้อ มู ล ที่เผยแพร่ ทาง
อินเตอร์เน็ต
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่
1.1 ค่าความถี่ (Frequency) ใช้ในการแจกแจงความถี่แบบที่ใช้กบั ข้อมูลที่มีจาํ นวน
ลักษณะที่เป็ นไปได้ท้งั หมด เช่น จําแนกเพศ คือ ชาย หญิง เป็ นต้น
1.2 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เพือ่ ใช้แปลความหมายของข้อมูลในแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) เพือ่ ใช้แปลความหมายของข้อมูลในแบบสอบถามในส่วนที่ 4
1.4 ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สํา หรั บ ข้อ มู ล ของ
แบบสอบถามในส่วนที่ 4
1.5. การหาค่าตํ่าสุด (Min) สําหรับข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 4
1.6. การหาค่าสูงสุด (Max) สําหรับข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 4
2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติ ONE WAY ANOVA (T-TEST AND F-TEST) เพือ่ วัดความแตกต่างของกลุ่ม
ตัวแปร โดยใช้การคํานวณและการวิเคราะห์ผา่ นโปรแกรม Excel ประกอบด้วย
2.1 ค่า t-test ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่ม
2.2 ค่ า One-Way Analysis of Variance (F-test) ใช้ใ นการทดสอบความแตกต่ า ง
ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้านมือสองในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปนําเสนอดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

695

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 26 – 35 ปี สถานภาพ
สมรสระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนหรื อลูกจ้างเอกชน รายได้อยู่
ระหว่าง 40,001-50,000 บาท มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ลักษณะที่อยูอ่ าศัยปั จจุบนั เป็ น
บ้านเดี่ยว และสนใจซื้อบ้านมือสองประเภทบ้านเดี่ยว
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ อ
บ้านมือสองของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องของ
สภาพบ้านและคุณภาพบ้านมือสอง ปั จจัยด้านราคาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า มีราคาหลากหลายใน
การเลือกซื้ อบ้านมือสอง ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายส่ วนใหญ่เลือกซื้ อบ้านมือสองจาก การ
จัดแสดงผลงานในงานแสดงสิ นค้า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายได้แก่ส่วนลดเงินสด ปั จจัยด้าน
ข้อ มู ลข่าวสาร ส่ วนใหญ่แหล่ งข้อมูลข่าวสารในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อจะมาจากป้ ายโฆษณาและ
โฆษณาทางเว็บไซต์ ปั จจัยด้านบุคคลกรให้ความสําคัญเกี่ยวกับการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวบ้านมือ
สองของพนักงานขาย และปั จจัยด้านบริ การ ส่วนใหญ่พงึ พอใจหากมีการรับประกัน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยอื่นที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านมือสอง
จากปั จ จัย ที่ ศึ กษา ผลการวิเ คราะห์ข ้อ มู ล พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับ
เหตุผลที่ใช้ในการเลือกซื้อบ้านมือสองในเรื่ องของราคาซื้อขายเป็ นลําดับแรก ด้านปั จจัยอื่นในเรื่ อง
ของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านมือสองคือครอบครัว และระดับราคาเลือกซื้ อ
บ้านมือสองส่วนใหญ่อยูท่ ี่ราคา 3,000,000 – 4,000,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ ระดับ
รายได้เ ฉลี่ ย ส่ ว นบุ ค คลต่ อ เดื อ น จํา นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ลัก ษณะที่ อ ยู่อ าศัย ปั จ จุ บ ัน ให้
ความสําคัญกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านมือสองในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลไม่แตกต่าง
กัน ส่ วนปั จจัยด้านประเภทที่พกั อาศัยที่สนใจซื้ อมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านมื อ
สองในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั การเลือกซื้ อ
บ้านมือสองคือ ประเภทที่อยูอ่ าศัยที่สนใจจะซื้อ อย่างมีนยั สําคัญ
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย
การส่ งเสริ มการขาย ข้อมูลข่าวสาร บุคลากร ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ บ้านมือ สองในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อบ้านมือสองในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านมือสองได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริ การ อย่างมีนยั สําคัญ
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สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่น ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ระดับราคาในการเลือก
ซื้ อ บ้านมื อ สอง ไม่ มีอิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ บ้านมื อ สองในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล ส่ วนปั จจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านมือสองในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ได้แก่ เหตุผลที่ใช้ในการเลือกซื้อบ้านมือสอง และระดับราคาที่เลือกซื้อบ้านมือ สอง
อย่างมีนยั สําคัญ
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ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
ผลการวิจยั เกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลกับการตัดสิ นใจซื้ อบ้านมือสอง ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล ควรปรับปรุ งให้ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับความต้องการ
ของผู ้บ ริ โ ภค ซึ่ งจากผลการวิ จ ัย ผู ้บ ริ โ ภคให้ ค วามสํา คัญ เรื่ อ งคุ ณ ภาพและสภาพบ้า นดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการจึงควรปรับปรุ งพัฒนาให้โครงสร้างหรื อรู ปแบบบ้านทันสมัย น่ าอยูอ่ าศัย เพื่อสร้าง
ความดึงดูดใจ และสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด
2.ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
1.1 เนื่องจากปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
ดีเป็ นสิ่ งสําคัญในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงควรปรับปรุ งและพัฒนา
สภาพแวดล้อมของที่อยูอ่ าศัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเช่น การจัดพื้นที่ส่วนกลางให้
เหมาะสม การจัดระบบสาธารณะประโยชน์ต่างๆที่ใช้ร่วมกัน เช่นสโมสร สระว่ายนํ้า ฟิ ตเนส ให้มี
ความครบถ้วนและทันสมัยมากยิง่ ขึ้น เพือ่ สร้างความแตกต่างและความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
1.2 ด้านราคาของบ้านมือสอง ผูป้ ระกอบการควรกําหนดราคาบ้านมือสองให้ตรงกับความ
ต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภค ซึ่ งผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ใ ห้ค วามสํา คัญ กับ การกํา หนดราคาบ้า นที่ มี ความ
หลากหลายเพือ่ ให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกซื้อได้ตามงบประมาณที่มีอยู่
1.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายบ้านมือสอง ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญทําเลที่ ต้ งั
ของสํานักงานขาย ให้มีความสะดวกในการเดินทาง และมีการแสดงบ้านตัวอย่าง ผลงานบ้าน การ
ลงโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต เนื่องจากผูบ้ ริ โภคให้ระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุด
1.4 ด้านการส่งเสริ มการขาย ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับการเงินดาวน์ต่าํ ดังนั้นหากการซื้ อ
บ้านมือสองโดยไม่ตอ้ งวางเงินดาวน์หรื อวางเงินดาวน์ที่ต่าํ จะดึงดูดความสนใจและกระตุน้ ให้เกิด
การซื้อบ้านมือสองจากผูบ้ ริ โภคได้
1.5 เนื่องจากปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบริ การ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน
มือสองของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล คือการบริ การและการต้อนรับที่ดีมี
ไมตรี จิตที่ดีต่อลูกค้า ผูป้ ระกอบการจึงควบคุมและรักษามาตรฐานในเรื่ องของการบริ การให้ลูกค้า
พึงพอใจอย่างต่อเนื่อง
1.6 ด้านข่าวสาร ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญในด้านข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ใน
สื่ ออินเตอร์เน็ต เนื่ องจากเป็ นช่องทางที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ง่ายและเป็ นที่แพร่ หลาย เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจ
ซื้อบ้านมือสองสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจ
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1.7 ด้านบุคลากร ผูป้ ระกอบการให้ความสําคัญในเรื่ องของบุคลากรผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบ้าน
มือสอง รวมถึงการฝึ กทักษะต่างๆให้กบั พนักงานเพือ่ ให้โน้มน้าวและจูงใจลูกค้าให้เกิดการตัดสิ นใจ
ซื้อ
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรทําการศึกษาวิจยั ในส่ วนของจังหวัดอื่นๆ นอกเหนื อจากกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้
ทราบถึงการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอื่นๆ ว่ามีปัจจุบนั ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือ
สองแตกต่งกันหรื อไม่
2. ในการศึ ก ษาวิจ ัย ครั้ ง ต่ อ ไป ควรเน้น ทางด้า นคุ ณภาพผลิ ต ภัณฑ์ และทํา เลที่ต้ งั ของ
โครงการที่อย่าอาศัยที่ไม่เกิ ดปั ญหานํ้าท่วม หรื อเป็ นเส้นทางนํ้าโดยผูป้ ระกอบการต้องศึก ษาพื้น
ที่ต้ งั ของบ้านแต่ลละแห่ ง เพื่อสร้างจุดเด่นและให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มาก
ที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อยอดขายและการเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาด
3. ควรมี การวิจยั ในเรื่ อ งความพึงพอใจหลังการซื้ อ และการบริ การหลังการขายในด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทําเลที่ต้งั และการส่งเสริ มการขาย เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
พัฒนา เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดกับผูบ้ ริ โภค
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บรรณานุกรม
การอ้างอิงในเนื้อหา
ศรุ ตม์ เพชรสกุลวงค์ (2554) ได้กล่าวถึงวิกฤตการณ์ทางการเงินสหรัฐ
ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (2556) ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพือ่
รองรับการเจริ ญเติบโต ณ ปั จจุบนั
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539ก) ได้กล่าวถึงปั จจัยส่วนบุคคลว่าปั จจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546ข, หน้า 53-55) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541ค, หน้า 194) ได้กล่าวถึงการบริ หารการตลาดยุคใหม่
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546ง, หน้า 194) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546จ, หน้า 18-19) ได้กล่าวถึงการประเมินภายหลังการซื้อ
อัจฉรา นพวิญ�ูวงศ์ (2550) ได้กล่าวถึงการศึกษาตัวแปรด้านประชากรศาสตร์
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, หน้า 44-52) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรเป็ นทฤษฎีที่
ใช้หลักการของความเป็ นเหตุเป็ นผล
Defleur, and Bcll-Rokeaoh (1996) ได้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะต่าง
ๆ ของบุคคล หรื อลักษณะทางประชากร
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543ก, หน้า 38-39) ได้กล่าวถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอายุ เพศ
วงจรชีวติ ของครอบครัว การศึกษา รายได้
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543ข, หน้า 26) ได้กล่าวถึงตัวแปรหรื อองค์ประกอบของส่วนผสมทาง
การตลาด
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2536ค, หน้า 5) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิจ
ปรมะ สตะเวทิน (2546ก, หน้า 112-118) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติเฉพาะของตน
ปรมะ สตะเวทิน (2546ข, หน้า 7) ได้กล่าวถึงอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อบุคคลกิติมา
สุรสนธิ (2541, หน้า 15-17) ได้กล่าวถึงการจําแนกผูร้ ับสารออกเป็ นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะประชากร
สุรสิฐ อินต๊ะ (2551ก, หน้า 26) ได้กล่าวถึงกรอบความคิดเกี่ยวกับ 4Ps
สุรสิฐ อินต๊ะ (2551ข, หน้า 26) ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์
สุรสิฐ อินต๊ะ (2551ค, หน้า 26) ได้กล่าวถึงความหมายของราคา
สุรสิฐ อินต๊ะ (2551ง, หน้า 26) ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดจําหน่าย
สุรสิฐ อินต๊ะ (2551จ, หน้า 26) ได้กล่าวถึงความหมายของการส่งเสริ มการตลาด
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เอ็ตเซล วอล์คเกอร์ และสแตนตัน (2001a, p. 9) ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสินค้า บริ การ
สถานที่ บุคคลหรื อความคิด
เอ็ตเซล วอล์คเกอร์ และสแตนตัน (2001b, p. 10) ได้กล่าวถึงการส่งเสริ มการตลาดเป็ นเครื่ องมือการ
สื่อสารเพือ่ สร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรื อบริ การ หรื อความคิด หรื อต่อบุคคล
เอ็ตเซล วอล์คเกอร์ และสแตนตัน (2001c, p. 11) ได้กล่าวถึงเครื่ องมือกระตุน้ ความต้องการซื้อที่ใช้
สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย
เอ็ตเซล วอล์คเกอร์ และสแตนตัน (2001d, p. 10) ได้กล่างถึงการประชาสัมพันธ์ มีจดุ มุ่งหมายเพือ่
ส่งเสริ ม หรื อป้องกันภาพพจน์ หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
เบลช์ (2001a, p. 9) ได้กล่าวถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคล เพือ่ พยายามจูงใจผูซ้ ้ือที่เป็ น
กลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อมีปฏิกิริยาต่อความคิด
เบลช์ (2001b, p. 11) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายเพือ่ ให้เกิดการขายในทันทีทนั ใด
คอตเลอร์ และอาร์มสตรอง (2003, p. 5) ได้กล่าวถึงการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพือ่ ให้เกิดการ
ขายและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
อเรนส์ (2002a, p. 17) ได้กล่าวถึงการเสนอข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อตราสินค้า หรื อ
บริ ษทั ที่ไม่ตอ้ งมีการจ่ายเงิน โดยผ่านสื่อกระจายเสียง หรื อสื่อสิ่งพิมพ์
อเรนส์ (2002b, p. 6) ได้กล่าวถึงการตลาดทางตรง เป็ นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพือ่ ให้
เกิดการตอบสนองโดยตรง
อเรนส์ (2002c, p. 6) ได้กล่าวถึงการโฆษณาเพือ่ ให้เกิดการตอบสนองโดยตรง
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, หน้า 136-137) ได้กล่าวถึงการส่งเสริ มการตลาดท่องเที่ยวเป็ นส่วนผสม
ทางตลาดท่องเทีย่ วที่สาํ คัญ และนักวิชาการส่วนใหญ่ก็มกั ใช้ส่วนประสมทางการตลาด
Belch & Belch (1993, p. 103) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
Engel, Blackwell & Miniard (1993, p. 4) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ศุภร เสรี รัตน์ (2550, หน้า 5) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ปริ ญ ลักษิตานนท์ (2536, หน้า 27) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ธงชัย สันติวงษ์ (2540ก, หน้า 29) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ธงชัย สันติวงษ์ (2554ข, หน้า 17) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์เพือ่ ให้
ทราบถึงสาเหตุท้งั ปวงที่มีอิทธิพลทําให้ผบู ้ ริ โภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริ การ
เกศกนก อู่แสงทอง และสันติธร ภูริภกั ดี (2554, หน้า 35) ได้กล่างถึงผลิตภัณฑ์กบั การตัดสินใจเลือก
ซื้ อ ในงานวิ จ ัย เรื่ อ งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู ้ กับ ฟฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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Brian Depratto (2015,) ได้กล่างถึงผลิตภัณฑ์กบั การตัดสินใจเลือกซื้อในงานวิจยั เรื่ องTHE
MARKET BENEFITS OF ‘GREEN’ CONDOS IN TORONTO
หนึ่งฤทัย เนาว์คาํ และดร.นิเวศน์ ธรรมะ (2556, หน้า7) ได้กล่าวถึงราคากับการตัดสินใจเลือกซื้อใน
งานวิจยั เรื่ องอิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการและปั จจัยทางการตลาดต่อ
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุ งเทพมหานคร
นิธิวดี สุขโหมด และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554, หน้า60) ได้กล่าวถึงราคากับการตัดสินใจ
เลือกซื้อในงานวิจยั เรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
อัชฌา ติโลกวิชยั (2557, หน้า 6-38) ได้กล่าวถึงราคากับการตัดสินใจเลือกซื้อในงานวิจยั เรื่ องการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพือ่ การลงทุนในกรุ งเทพมหานคร
Dr. Shlomo Angel (2015, หน้า 5-9) ได้กล่าวถึงราคากับการตัดสินใจเลือกซื้อในงานวิจยั เรื่ อง11th
Annual Demographic International Housing Affordability Survey
ผกาวรรณ ผดุงสินเลิศวัฒนา (2554 หน้า3) ได้กล่าวถึงช่องทางการจัดจําหน่ายกับการตัดสินใจเลือก
ซื้อในงานวิจยั เรื่ องปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความภักดีของโรงแรมห้าดาวในกรุ งเทพมหานคร
นฤตย์อร ศรี คงแก้ว และเบญจวรรณ สุจริ ต (2558, หน้า 94) ได้กล่าวถึงช่องทางการจัดจําหน่ายกับ
การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ในงานวิ จ ัย เรื่ องปั จจั ย การตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานคร
อรุ ณี ลอมเศรษฐี (2544, หน้า 6) ได้กล่าวถึงช่องทางการจัดจําหน่ายกับการตัดสินใจเลือกซื้อใน
งานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการเลือกใช้บริ การ
ห้องพักในเขตกรุ งเทพมหานคร
ADAM DUCKER (2014,) ได้กล่าวถึงช่องทางการจัดจําหน่ายกับการตัดสินใจเลือกซื้อในงานวิจยั
เรื่ อง Deeper and Deeper and Deeper Sizing America's Condominium Markets
อัชฌา ติโลกวิชยั (2558, หน้า 37) ได้กล่าวถึงการส่งเสริ มการขายกับการตัดสินใจเลือกซื้อใน
งานวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้ อ
คอนโดมิเนียมเพือ่ การลงทุนในกรุ งเทพมหานคร
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สุนีย ์ เจษฎาวรางกูล. (2553,) ได้กล่าวถึงการส่งเสริ มการขายกับการตัดสินใจเลือกซื้อในงานวิจยั
เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์เฮ้าส์ ใน โครงการบริ ษทั วังทองกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
สรัลรัชว์ สุรธรรมทวี. (2551,) ได้กล่าวถึงการส่งเสริ มการขายกับการตัดสินใจเลือกซื้อในงานวิจยั
เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ของผูบ้ ริ โภค
ธงชัย ชูสุ่น (2556, หน้า 31) ได้กล่าวถึง6W 1H กับการตัดสินใจเลือกซื้อในงานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
ธงชัย สันติวงษ์ (2546ค, หน้า 63-72) ได้กล่าวถึงปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคอาจเกี่ยวข้องกับปั ญหาของการ
ตัดสินใจเพือ่ จัดหาสิ่งของมาบริ โภค
Kolter (1997, หน้า 171) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Friedman’s Consumption Function (1994, p. 9) ได้กล่าวถึงคํานิยามความหมายของการตัดสินใจ
ศิริพร พงศ์ศรี โรจน์ (2540, หน้า 187) ได้กล่าวถึงการตัดสินใจหรื อการวินิจฉัยสัง่ การ
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2547, หน้า 44-45) ได้กล่าวถึงการตัดสินใจทางการจัดการ
บรรยงค์ โตจินดา (2548, หน้า 178) ได้กล่าวถึงการวินิจฉัยสัง่ การหรื อการตัดสินใจ
สมคิด บางโม (2548, หน้า 175) ได้กล่าวถึงการตัดสินใจ
สุโขทัยธรรมาธิราช (2548, หน้า 263-264) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการตัดสินใจจําแนกตามวิธีการ
ตัดสินใจและทฤษฎีการตัดสินใจตามบุคคลที่ตดั สินใจ
กาญจนา เกียรติมณี รัตน์ (2548, หน้า 11) ได้กล่าวถึงความหมาย “แรงจูงใจ”
John L. Holland (2525) เป็ นผูส้ ร้าง "แบบสํารวจความพอใจในอาชีพ" "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ"
Guilford (1954) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์บุคลิกภาพและความสนใจของบุคคล
Schiffman & Kanuk (2000, p. 659) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ขบวนการตัดสินใจทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมทางกายภาพ
Schiffman & Kanuk (2000, p. 663) ได้กล่าวถึงการรับรู ้ถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่ตอ้ งการ
และสภาพปั จจุบนั ซึ่งมากพอที่จะกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการตัดสินใจ
Blackwell, Miniard & Engel (2001, p.72) ได้กล่าวถึงการรับรู ้ถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่
ต้องการและสภาพปั จจุบนั ซึ่งมากพอที่จะกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการตัดสินใจ
สมฤทัย ผุยวรรณ์ (2555, หน้า 3) ได้กล่าวถึงเพศกับการตัดสินใจเลือกซื้อ ในงานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนี ยมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสาย สีน้ าํ เงินของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตฝั่งธนบุรี
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กฤษณะ กสิบุตร (2554, หน้า 4) ได้กล่าวถึงเพศกับการตัดสินใจเลือกซื้อ ในงานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ภัฐฬเดช มาเจริ ญ และวชรภูมิ เบญจโอฬาร (2556, หน้า 26) ได้กล่าวถึงเพศกับการตัดสินใจเลือกซื้อ
ในงานวิจ ัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ บ้า นจัด สรรของผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัด
ขอนแก่น
ชัชวาลย์ เวศย์วรุ ตม์ (2553, หน้า 5) ได้กล่าวถึงอายุกบั การตัดสินใจเลือกซื้อในงานวิจยั เรื่ องปั จจัยทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยของผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ณัชพล กติกาวงศ์ขจร (2556, หน้า 25) ได้กล่าวถึงอายุกบั การตัดสินใจเลือกซื้อในงานวิจยั ปั จจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อบ้านทาวน์โฮมในจังหวัด ปทุมธานี
เพ็ญประภา ทาใจ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2556, หน้า 514) ได้กล่าวถึงการศึกษากับการตัดสินใจ
เลือกซื้ อในงานวิจยั เรื่ องปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ ยว
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ณัฐพร ศิริสานต์ (2555, หน้า 20) ได้กล่าวถึงการศึกษากับการตัดสินใจเลือกซื้อในงานวิจยั เรื่ องปั จจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในเขตสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
กาญจนา พิมนอก (2551, หน้า 8) ได้กล่าวถึงการศึกษากับการตัดสินใจเลือกซื้อในงานวิจยั เรื่ อง
ปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละเครื่ องมื อ สื่ อ สารทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ
คอนโดมิเนียมระดับC+
สุดารัตน์ รักบํารุ ง และศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม (2552, หน้า 449) ได้กล่าวถึงอาชีพกับการตัดสินใจ
เลือกซื้ อในงานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูอ้ ยูอ่ าศัยในคอนโดมิ เนี ยมใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
กวี บูรพสายันต์ (2554, หน้า 10) ได้กล่าวถึงอาชีพกับการตัดสินใจเลือกซื้อในงานวิจยั เรื่ อง
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมย่านพระราม 3
จิราพร กําจัดทุกร์ (2552, หน้า 4) ได้กล่าวถึงอาชีพกับการตัดสินใจเลือกซื้อในงานวิจยั เรื่ องความพึง
พอใจหลังการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ตรี นุช แววแสง (2556, หน้า 3) ได้กล่าวถึงรายได้ต่อเดือนกับการตัดสินใจเลือกซื้อในงานวิจยั เรื่ อง
ส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อที่อยูอ่ าศัย
สุมาลี ทศพรวิชยั และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555, หน้า 95) ได้กล่าวถึงรายได้ต่อเดือนกับการ
ตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ ในงานวิจยั เรื่ อ งการตัดสิ น ใจซื้ อ บ้านเดี่ ยวของเจ้าของบ้านในจัง หวัด
นนทบุรี
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วัฒนา อัคราวัฒนานุพงษ์ (2540 – 2544, หน้า 7) ได้กล่าวถึงรายได้ต่อเดือนกับการตัดสินใจเลือกซื้อ
ในงานวิจยั เรื่ องทัศนคติที่มีต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรเป็ นที่อยูอ่ าศัยในช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่า
ชุติมา หวังเบ็ญหมัด, เจตสฤษฎ์ สังขพันธ์ และเลิศพงศ์ ปานรัตน์ (2556, หน้า 157) ได้กล่าวถึง
ภู มิ ล ํา เนากับ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ในงานวิ จ ัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมในคอนโดหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บุญชัย สกุลโชติกโร และสุชนนี เมธิโยธิน (2558, หน้า 1) ได้กล่าวถึงภูมิลาํ เนากับการตัดสินใจเลือก
ซื้ อในงานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรของผูบ้ ริ โภคในอําเภอบ้าน
บึง
ธันยพร เลิศวรรณพงษ์ (2554, หน้า 6) ได้กล่าวถึงภูมิลาํ เนากับการตัดสินใจเลือกซื้อในงานวิจยั เรื่ อง
ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบ้านเพลินจิตร์อพาร์ทเม้นต์
เกียรติยศ สร้างคําและทศพร ฉุนหอม (2554, หน้า 3) ได้กล่างถึงผลิตภัณฑ์กบั การตัดสินใจเลือกซื้อ
ในงานวิจยั เรื่ องพฤติกรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อบ้าน
จัดสรรในเขตอําเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ดํารงค์ สิริเขต (2554, หน้า 5-10) ได้กล่างถึงผลิตภัณฑ์กบั การตัดสินใจเลือกซื้อในงานวิจยั เรื่ อง
ปั จจัยการตัดสิ น ใจผูบ้ ริ โภคในการเลื อ กซื้ อ บ้านพักอาศัยที่ก่อ สร้างด้ว ยระบบชิ้ น ส่ ว น
คอนกรี ตสําเร็จรู ป
ภัทท์ชนก ประตูแก้ว และดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2556, หน้า 615) ได้กล่าวถึงอายุกบั การตัดสินใจ
เลื อ กซื้ อ ในงานวิ จ ัย เรื่ อ งปั จจัย การตลาดเชิ ง บู ร ณาการที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
นุสรา คะเชนชาติ และปิ ยพร รัศมี (2555,หน้า 10) ได้กล่าวถึง6W 1H กับการตัดสินใจเลือกซื้อใน
งานวิจ ัย เรื่ อ งพฤติ ก รรมและการตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มชายทะเลหัว หิ นของ
นักท่องเที่ยว
อัญชนา ทองเมืองหลวง (2554, หน้า 13-16) ได้กล่าวถึง6W 1H กับการตัดสินใจเลือกซื้อในงานวิจยั
เรื่ องปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ บ้านเดี่ ยวของบริ ษทั พฤกษา
เรี ยลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
กิติบดี คุณโลหิต. (2552). การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน). มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors influencing decision to buy used cars in Bangkok
จารุ วรรณ ปกราณเสนีย ์

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

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
การตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์มื อ สอง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร 2) เพื่อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภค 3) เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆที่มีผลใน
การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลที่สนใจซื้ อรถยนต์มือสอง ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยไม่จาํ กัด เพศและสถานภาพ จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ด และค่าตํ่าสุด ส่ วนสถิติอา้ งอิงที่
ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ F-test ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในการหาความ
แตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
จากการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มี อ ายุระหว่าง 26-35 ปี
สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ย
ในช่ วง 15,001-30,000 บาทต่อ เดื อ น ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อ รถยนต์มือ สอง
เพราะมีราคาตํ่ากว่ารถยนต์ใหม่ ตอบสนองความต้องการด้านความสะดวกสบาย มีรายการส่งเสริ ม
การขายที่พงึ พอใจ ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต์ และมีการรับประกันหลังการขาย
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1)ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ อายุ การศึกษา
อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ นที่ แตกต่า งกันมี การตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์มือ สองที่แตกต่างกันอย่า งมี
นัยสําคัญ 2)ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า ราคา การส่ งเสริ มการขาย การบริ การหลัง
การขาย จากการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ รถยนต์มือ สองอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจําหน่ าย ข้อมูลข่าวสาร บุคลากร จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์มือสอง 3)ด้านปั จจัยอื่นๆ เหตุผล
ที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ ปั จจัยแวดล้อมอื่นๆ ค่านิ ยม จากการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ:อิทธิพล ตัดสินใจ รถยนต์มือสอง ผูบ้ ริ โภค
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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 aftersale 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

รถยนต์เป็ นปั จจัยอย่างหนึ่ งที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนิ นชีวิตของมนุ ษย์ ทุกคนปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าการดําเนิ นชีวิตในทุกๆวัน ทุกคนต้องเดินทางไม่ว่าจุดประสงค์ในการเดินทาง จะเป็ นการ
เดินทางเพื่อไปทํางาน เรี ยน ท่องเที่ยว หรื อด้วยจุดประสงค์อื่นๆที่แตกต่าง ปั จจุบนั มียานพาหนะ
ให้เลือกเดินทางได้หลายชนิด แต่ที่ตอบโจทย์ดา้ นความสะดวกสบาย และหลายคนเลือกใช้ในการ
เดินทางมากที่สุดก็คือรถยนต์ แม้ว่าการขนส่ งสาธารณะจะมีการบริ การขนส่งมวลชนของรัฐบาล
ไว้คอยอํานวยความสะดวก แต่ก็ยงั ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ ว
ทันใจ อีกทั้งยังขาดความสะดวกสบายและความเป็ นส่ วนตัว จึงเกิดเป็ นแรงกระตุน้ ความต้องการ
ของทุกคนที่ตอ้ งการจะมีรถยนต์ไว้ใช้ส่วนตัว
โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําให้มีผูต้ อ้ งการใช้รถยนต์มาก
ขึ้น แต่ดว้ ยสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของคนเปลี่ยนแปลงตาม
มีการประหยัดค่าใช้จ่ายกันมากขึ้น จึงเป็ นแรงกระตุน้ ให้ประชาชนหันมาเลือกใช้รถยนต์มือสอง ที่
สามารถตอบสนองความต้องการส่ วนตัวด้านต่างๆ ด้วยมีปัจจัยด้านราคาที่มีราคาถูกกว่ารถยนต์
ใหม่ แต่มีคุณภาพดี รู ปลักษณ์และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย สามารถใช้งานได้อีกหลายปี
ในส่ วนของตลาดรถยนต์ เมื่อมีการซื้ อรถยนต์ใหม่ก็จะมีการขายรถยนต์เก่า เพื่อนําเงินจา
การขายรถยนต์มาดาวน์หรื อซื้ อรถยนต์คนั ใหม่ จึงมีผปู ้ ระกอบการหันมาทําธุรกิจเต็นท์รถมือสอง
กันเป็ นจํานวนมาก มีการแข่งขันของธุรกิจตลาดรถยนต์มือสอง มีผปู ้ ระกอบการรายย่อยๆ จํานวน
มากและปั จจุบนั บริ ษทั รถยนต์ค่ายใหญ่ก็หนั มาทําธุรกิจรถยนต์มือสองในตราสินค้าของตนเอง ซึ่ง
ตลาดสามารถเติบโตไปได้เรื่ อยๆ จากการแข่งขันกันของตลาดรถยนต์มือสอง จึงเป็ นโอกาสที่ดีที่
ผูส้ นใจรถยนต์มือสอง มีโอกาสเลือกรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพดีได้มากขึ้น อีกทั้งสถาบันการเงิน
ต่างๆ ก็ให้การสนับสนุนในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสอง
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับความสําคัญของปั จจัย
การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์มือสอง เพื่อเป็ นแนวทางปรับปรุ งพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค และสร้างศักยภาพการแข่งขันกับรถใหม่ป้ายแดง หรื อรถมือสอง เพือ่ ให้
มียอดจําหน่ายที่สูงขึ้น
โดยผูว้ ิจยั ได้นําองค์ค วามรู ้ กรอบแนวคิด และทฤษฏีต่างๆที่ไ ด้ศึกษามาใช้ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เพือ่ ให้ได้มาซึ่ งข้อค้นพบที่สาํ คัญ และนําผลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้มา
เป็ นข้อเสนอแนะสําหรับผูส้ นใจต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.
เพื่อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
รถยนต์มือสอง
2.
เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
3.
เพือ่ ศึกษาปั จจัยอื่นๆที่มีผลในการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-การศึกษา
-อาชีพ
-รายได้
-สถานภาพ
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
-ผลิตภัณฑ์
-ราคา
-ช่องทางการจัดจําหน่าย
-การส่ งเสริ มการขาย
-การบริ การ
-ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
-บุคคลากร

การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ปัจจัยอื่นๆ
-ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลในการตัดสิ นใจ
-เหตุผลที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้อ
-ค่านิยม
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ สถานภาพ มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย
การส่ งเสริ มการขาย การบริ การ ข้อมูลข่าวสาร บุคลากร มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์มือ
สอง
3. ปั จจัยด้านอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย ปั จจัยแวดล้อม เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ ค่านิยม
ขอบเขตของการวิจัย
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง
ที่มีความสนใจศึกษาข้อมูลและมีความสนใจซื้อรถยนต์มือสอง จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
2.ขอบเนื้ อหาที่ศึกษา : ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ปั จจัย
อื่นๆ ได้แก่ ปั จจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและค่านิ ยมที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อรถยนต์มือสอง
3.ระยะเวลาการศีกษา เริ่ มต้นวันที่ 23 กรกฏาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. บริ ษ ัท ผู ้จ ัด จํา หน่ า ยรถยนต์ มื อ สองสามารถนํ า ผลการวิ จ ัย ด้ า นปั จจัย บุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์มือสอง ไปปรับปรุ งพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้ามากที่สุด เพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริ ษทั ผูจ้ ดั จําหน่ ายรถยนต์มือ สองสามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีความ สัม พันธ์กับการตัดสิ นใจใช้รถยนต์มือสองในเขตกรุ งเทพมหานคร ไปเป็ น
แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพือ่ สร้างความได้เปรี ยบทางธุรกิจ
3. บริ ษทั ผูจ้ ดั จําหน่ ายสามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ปัจจัยสิ่ งแวดล้อ มและ
ค่านิ ยมที่มีความสัม พันธ์กับการตัดสิ นใจเลื อ กใช้รถยนต์มือ สองในเขตกรุ งเทพมหานคร นําไป
เสริ มสร้างค่านิยม ให้เกิดความพึงพอใจและตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
แนวคิด ทฤษฎี
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, นภวร ชลประเสริ ฐ และธงชัย สินติวงษ์ (2546) ได้อธิบายถึงปั จจัยส่ วน
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Presonal Factors Influencing Consumer) ดังนี้
1. อายุ อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
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2. ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็ นขั้นตอนชีวติ ของบุคคลใน
ลักษณะของการมี ครอบครัว การดํารงชี วิตในแต่ล ะขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อ ความต้อ งการ
ทัศนคติและค่านิยม
3. อาชีพ อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็ นและความต้องการสินค้าและบริ การที่
แตกต่างกัน
4. รายได้ หรื อโอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริ การที่ตดั สินใจซื้อ
5. การศึกษา การศึกษาเป็ นตัวแปรที่สาํ คัญ ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
6. รู ปแบบการดํารงชีวติ ประกอบด้วยกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็นแบบการดํารงชีวติ
ขึ้นกับวัฒนธรรม ชั้นของสังคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล
2.แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
เสรี วงษ์มณฑา (2542, หน้า 11) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินค้าที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาทีผ่ บู ้ ริ โภคยอมรับได้และผูบ้ ริ โภค
ยินดีจ่าย เพราะมองเห็นว่าคุม้ ค่า รวมถึงมีการจัดจําหน่าย กระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
การซื้ อ เพื่อ ให้ความสะดวกแก่ลู กค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิ ดความชอบในสิ นค้าและเกิด
พฤติกรรม การซื้อ
3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
เสรี วงษ์มณฑา (2540, หน้า 32) กล่ าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) เป็ น
การศึกษาเรื่ อ งการตอบสนองความต้องการและความจําเป็ น (Needs) ของผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดความ
พอใจ (Satisfaction) นักการตลาดจะตอบสนองผูบ้ ริ โภคให้เกิดความพอใจได้น้ นั จึงจําเป็ นต้องทํา
ความเข้าใจผูบ้ ริ โภค เพราะถ้าไม่เข้าใจว่าผูบ้ ริ โภคคือใคร ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรชอบสิ่ งใดก็
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการเขาได้
4.แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550 : หน้า 48-49) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งเป็ น
กระบวนการสําคัญที่น่าจะศึกษาว่าก่อนที่ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจนั้นมีข้ นั ตอนการตัดสิ นใจอย่า งไร
แบ่ ง เป็ น 5 ขั้น ตอน 1) การรั บ รู ้ ปั ญ หา (Problem Recognition) 2) การแสวงหาทางเลื อ ก
(Search for Alternative) 3) การประเมินผลทางเลือก (Altenative Evaluation) 4) การตัดสินใจซื้ อ
(Choice / Purchase) 5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เกรี ยงศักดิ์ สุ ไพบูลย์พิพฒั น์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อรถยนต์มือสองของลูกค้าบริ ษทั สิ นการยนต์ จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปั จจัย ส่ วน
บุ ค คลของลู กค้า ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ รถยนต์มื อ สองของลู กค้า ปั จ จัย ส่ ว นบุ คคลที่
แตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการซื้ อรถยนต์มือสอง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
ลูกค้าของบริ ษทั สินการยนต์ จํากัด จํานวนทั้งสิ้น 190 ราย
กุลกัญญา บุษปะบุตร (2550: 67-70) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตันสินใจซื้ อ
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหาสคร ทําการทดสอบโดยใช้แบบสอบถาม กับ
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ ย งเบนมาตราฐาน และการทดสอบค่ า ไค-สแควร์ ผลการวิ จ ัย พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 คือ เพศ อาชีพ ส่วนอายุ สถานภาพ นั้นไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ณ
ระดับ 0.05
รัชนี กร ณ พัทลุง (2548, บทคัดย่อ) การศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากเต็นท์
รถยนต์มือสองในเขตบางนา ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมส่วนบุคคลและปั จจัยทางสังคมกับการตัดสิ นใจ
ซื้ อ รถยนต์มือ สองเป็ นการศึกษาเพื่อ ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์มือ สองโดยเฉพาะในสภาวะ
เศรษฐกิจปั จจุบนั ซึ่งประชากรที่ทราบถึงองค์ประกอบต่างๆ ทั้งปั จจัยในและภายนอกที่ผบู ้ ริ โภคใช้
ในการประกอบการพิจารณาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตบางนาและซื้ อรถยนต์จาก
เต็นท์รถยนต์มือสองเท่านั้น โดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 200 คน
วิธีดําเนินการวิจัย
บุคคลที่สนใจซื้ อ รถยนต์ใมื อ สอง ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยไม่ จาํ กัดเพศและรายได้
จํานวน 400 คน เนื่ องจากไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน จึงได้ใช้วิธีการคํานวณโดยใช้สูตรของ ใช้สูตร
การคํานวณขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (ความเชื่อมัน่ 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกิน
5%)จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถามเรื่ อง การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือ สอง
ในเขตกรุ งเทพฯ โดยแบ่งเครื่ องมือในการวิจยั ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือน มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
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ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย การ
ส่ งเสริ ม การขาย การบริ การหลังการขาย ข้อ มู ล ข่าวสาร บุคลากร มี ล ักษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ(Checklist)
ส่ ว นที่ 3 ปั จ จัย อื่ น ๆ ได้แ ก่ เหตุ ผ ลที่ ใ ช้ใ นการตัด สิ น ใจ ปั จ จัย แวดล้อ มอื่ น ๆ ค่ า นิ ย มที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist)
ส่ วนที่ 4 แบบข้อ มู ลเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์มือสองในเขตกรุ งเทพมหานคร แบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดความหมายของคะแนนเป็ น 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมู ลทุติย ภูมิ จากการเก็บรวบรวมข้อมู ลที่ได้จากงานวิจยั ในอดี ตที่เกี่ ยวข้อ งกับรถยนต์มือสอง
ความพึงพอใจในการใช้รถยนต์มือสอง ส่ วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับรถยนต์มือสอง เป็ นการ
เก็บรวบรมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ และข้อมูลที่เผยแพร่ ทางอินเตอร์เน็ต
ข้ อมูลปฐมภูมิ ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
การวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)โดยใช้สถิติพ้นื ฐานได้แก่
1.ค่าความถี่ (Frequency)ใช้ในการแจกแจงความถี่แบบที่ใช้กบั ข้อมูลที่มีจาํ นวนลักษณะที่
เป็ นไปได้ท้งั หมด เช่น จําแนกตามเพศ คือ ชาย หญิง เป็ นต้น
2.ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลในแบบสอบถาม ส่ วนที่ 1
ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
3.ค่าเฉลี่ย (Mean) เพือ่ ใช้แปลความหมายของข้อมูลในแบบสอบถามในส่วนที่ 4
4.ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)สําหรับข้อ มูลของแบบสอบถามใน
ส่วนที่ 4
5.การหาค่าตํ่าสุด(Min) สําหรับข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 4
6.การหาค่ามากสุด(Max) สําหรับข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 4
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic ) โดยใช้สถิติได้แก่
1.ค่า t-test ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
2.ค่ า One-Way Analysis of Variance (F-test) ใช้ใ นการทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า ง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
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ผลการการศึกษาและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มู ลปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัย
อื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อรถยนต์มือสอง ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผล
การศึกษาค้นคว้าสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จํานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.75 มี
อายุระหว่าง 26-35 ปี จํานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.25 สถานภาพสมรส จํานวน 220 คน คิด
เป็ นร้อ ยละ 55.00 มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 270 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 67.50 มี อ าชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง จํานวน 224 คนคิดเป็ นร้อยละ 56.00 มีรายได้ในช่วง 15,001-30,000
บาท จํานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.75
ปัจจัยส่ วนประสมทางตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อรถยนต์มือสองโดยการ
ให้ค วามสํา คัญในด้า นสมรรถนะของเครื่ อ งยนต์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.06 และค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.62
2.ด้า นราคา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ต ัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์มื อ สอง โดยให้
ความสําคัญกับราคารถยนต์ที่ต่าํ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71
3.ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อ รถยนต์มื อ สอง
โดยให้ความสําคัญกับสถานที่ต้งั โชว์รูมอยูใ่ นทําเลสะดวกในการเดินทางไปเลือกชมสินค้า หรื อรับ
การบริ การหลังการขาย สามารถเดินทางได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.60
4.ด้านการส่ งเสริ มการขาย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สินใจซื้ อรถยนต์มือสอง โดย
ให้ค วามสํา คัญ กับ ข้อ เสนอพิเ ศษด้า นการประกันอุ บตั ิ เ หตุ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.11 และค่ า ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67
5.ด้านการบริ การหลังการขาย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อ รถยนต์มื อ สอง
โดยให้ความสําคัญกับศูนย์บริ การเพียงพอต่อ ความต้อ งการ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.22 และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66
6.ด้านข้อ มู ล ข่าวสาร ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อ รถยนต์มือสอง โดยให้
ความสําคัญกับข้อ มู ล ข่าวสารจากนิ ตยสารรถยนต์ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.26 และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.53
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7.ด้า นบุ ค ลากร ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ต ัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์มื อ สอง โดยให้
ความสําคัญกับบุคลากรที่ให้ขอ้ มูล เกี่ ยวกับรถยนต์ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.05 และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.69
ปัจจัยอื่นๆ
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ คือ เพื่อหลีกเลี่ยงจาก
ปั ญหาขนส่ งมวลชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ส่ วนปั จจัย
แวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจ คือ พนักงานขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.61 ด้านค่านิ ยมที่มีความสัมพันธ์ คือ เพื่อความสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59
การตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดั สินใจซื้อรถยนต์มือสองเพราะมีราคาที่ต่าํ กว่ารถยนต์ใหม่
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.43 และส่ ว นเบี่ ย งเบนเท่ า กับ 0.86 ตอบสนองความต้อ งการด้า นความ
สะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99 เพราะรายการส่งเสริ ม
การขายที่ท่านพึงพอใจ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.59 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.11 ราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 มี
การรับประกันหลังการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.18
การอภิปรายผล
ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์มือ สอง ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี
ประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล
1.เพศมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กุลกัญญา บุษปะบุตร (2550: 69) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่
มี ความสัม พันธ์กับการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์นั่งส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่ า เพศมี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ การตัด สิ น ใจซื้ อรถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คลของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร อาจจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ข้ ึนอยูก่ บั เพศ ดังนั้นเพศจึงส่งผลให้
ความต้องการซื้อรถยนต์มือสองด้านประเภทของรถยนต์แตกต่างกัน
2.อายุมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์, นภวร ชลประเสริ ฐ และธงชัย สิน
ติวงษ์ (2546) ได้อ ธิ บายถึงปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Personal Factors
Influencing Consumer) ว่าการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่ วนบุคคลของคนด้าน
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ต่างๆ ได้แก่ อายุ วงจรชีวติ ครอบครัว รายได้ การศึกษา และรู ปแบบการดํารงชีวติ ในความเห็นของ
ผูว้ ิจยั เห็นว่า อายุของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์มือสองที่แตกต่า งกัน
เช่ นวัยหนุ่ มสาวมักจะใช้รถขนาดเล็กมี ความคล่อ งตัวสู ง ส่ วนวัยทํางานนิ ยมใช้รถยนต์ที่มีความ
คงทนประหยัดนํ้ามัน เป็ นต้น
3.สถานภาพ ไม่ มีอิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกรถยนต์มือ สองในเขตกรุ งเทพมหานคร
เนื่องจากรถยนต์มือสองสามารถใช้ได้ในทุกสถานภาพ สถานภาพโสดสามารถซื้อรถยนต์มือสองใน
ขนาดที่พอเหมาะกับการใช้รถคนเดียว สถานภาพสมรสสามารถเลือกซื้ อรถยนต์มือสองที่มีขนาด
ใหญ่ข้ ึนให้เหมาะสําหรับครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคน สถานภาพหม้าย/หย่าก็สามารถเลือ กซื้ อ
รถยนต์ขนาดเล็กหรื อใหญ่ข้ นึ อยูก่ บั สมาชิกในครอบครัว
4.ระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อิงอร ชัยยันต์(2550: 126) ได้ทาํ การศึกษา
เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความต้อ งการซื้ อ รถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ระดับการศึกษามีผลต่อความต้องการซื้อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อาจจะ
เป็ นเพราะระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจะมีแนวโน้มของรายได้ที่สูงขึ้นด้วย โดยกลุ่มที่มีระดับการศึกษา
ที่สูงจะมีการซื้อรถยนต์ที่มีราคาแพงกว่าผูท้ ี่มีระดับการศึกษาที่ต่าํ กว่า
5.อาชี พ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์มื อ สองในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กุลกัญญา บุษปะบุตร (2550: 69) ศึกษาเรื่ อง
ปั จจั ย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อรถยนต์ นั่ ง ส่ วนบุ ค คลของผู ้ บ ริ โภคใน เขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในความเห็นของผูว้ จิ ยั พบว่า อาชีพทีแ่ ตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อรถยนต์มือสองที่แตกต่างกันเช่น อาชีพพนักงานบริ ษทั ก็จะใช้รถยนต์ในการเดินทางไปทํางาน
ส่วนบางอาชีพจําเป็ นต้องใช้รถไปทํางานไปติดต่อลูกค้า ซื่งจะแตกต่างกันตามอาชีพ
6.รายได้มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์มื อ สองในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รชฎ ตั้งวงศ์พฒั นกิจ (2546) ได้ศึกษาเรื่ อ ง
ปั จจัยการตลาดที่มีผลกระทบต่อการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล พบว่า อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน และได้สอดคล้องกับแนวคิดของ
นันธิญา ทองบุญส่ง (2555) ทําการศึกษาเรื่ องปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อ
รถอีโคคาร์ของผูบ้ ริ โภค ในเขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน ใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อด้านการส่งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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1. ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์มือสองในเขตกรุ งเทพมหานคร
เนื่ อ งจากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในปั จจัยด้านราคาที่เหมาะสมกับคุ ณภาพของรถยนต์
มากกว่าด้านผลิตภัณฑ์
2.ด้านราคา มี อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์มือสองในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้อ งกับงานวิจยั นันธิ ญา ทองบุญส่ ง (2555) ทําการศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มี ผลต่อ การ ตัดสิ นใจซื้ อ รถอี โคคาร์ ของผูบ้ ริ โภค ในเขตราชเทวี
กรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูบ้ ริ โ ภคให้ค วามสํา คัญ กับ การใช้ปั จ จัย ส่ ว น ประสม
การตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อ ทั้งโดยรวม และรายได้อยูใ่ นระดับมาก (เรี ยงลําดับความสําคัญ)คือ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านการบริ การ
ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านบุคลากร ตามลําดับ และได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของจุลินทร์ พุดตาลเล็ก
(2545, บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ในการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รถยนต์ นั่ ง ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มากที่สุด รองลงมา คือ
ช่องทางการจัดจําหน่าย ราคา และการส่งเสริ มการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสําคัญมากที่สุดเรื่ อง
ความแข็งแกร่ ง ปลอดภัยในการขับขี่ การประหยัดนํ้ามัน หาอะไหล่ง่าย การรับประกัน และรู ปทรง
การออกแบบ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายในเรื่ องความน่าเชื่อถือ การให้บริ การดี รวดเร็ว และความ
มีหลายแห่งเพียงพอทัว่ ถึง ด้านราคาในเรื่ องราคาอะไหล่และค่าซ่อมบํารุ ง ด้านการส่งเสริ มการตลาด
เรื่ องการทําประกันภัยชั้นหนึ่งฟรี และการให้ส่วนลดเงินสด
3.ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ นใจซื้ อ รถยนต์มื อ สองในเขต
กรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากปั จจุบนั ช่องทางการจัดจําหน่ ายรถยนต์มือสองมีมากหลายช่องทางไม่
ว่าจะเป็ นโชวรู ม หรื อการจําหน่ายทางเวบไซด์ Internet จึงสามารถเลือกซื้อได้ง่าย
4.ด้ า นการส่ ง เสริ มการขาย มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อรถยนต์ มื อ สองในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้อ งกับงานวิจยั นันธิ ญา ทองบุญส่ ง
(2555) ทําการศึกษาเรื่ อ งปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ การ ตัดสิ นใจซื้ อ รถอี โคคาร์ ของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับการใช้
ปั จจัยส่วน ประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อ ทั้งโดยรวม และรายได้อยูใ่ นระดับมาก (เรี ยงลําดับ
ความสํา คัญ )คื อ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย และด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด ด้านการบริ การ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านบุคลากร ตามลําดับ และได้สอดคล้องกับงานวิจยั
ของจุลินทร์ พุดตาลเล็ก (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์นั่ง
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ มาก
ที่สุด รองลงมา คือ ช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย ราคา และการส่ งเสริ มการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ให้
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

718

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

ความสําคัญมากที่สุดเรื่ องความแข็งแกร่ ง ปลอดภัยในการขับขี่ การประหยัดนํ้ามัน หาอะไหล่ง่าย
การรับประกัน และรู ปทรง การออกแบบ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายในเรื่ องความน่ าเชื่อถือ การ
ให้บริ การดี รวดเร็ ว และความมีหลายแห่ งเพียงพอทัว่ ถึง ด้านราคาในเรื่ องราคาอะไหล่และค่าซ่อม
บํารุ ง ด้านการส่งเสริ มการตลาด เรื่ องการทําประกันภัยชั้นหนึ่งฟรี และการให้ส่วนลดเงินสด
5.ด้ า นบริ การหลั ง การขาย มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อรถยนต์ มื อ สองในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้อ งกับงานวิจยั นันธิ ญา ทองบุญส่ ง
(2555) ทําการศึกษาเรื่ อ งปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ การ ตัดสิ นใจซื้ อ รถอี โคคาร์ ของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับการใช้
ปั จจัยส่วน ประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อ ทั้งโดยรวม และรายได้อยูใ่ นระดับมาก (เรี ยงลําดับ
ความสําคัญ)คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านการบริ การ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านบุคลากร ตามลําดับ
6.ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร ไม่ มี อิ ทธิ พลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อรถยนต์ มื อ สอง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากปั จจุบนั ปั จจัยด้านข้อมูลข่าวสารเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ง่ายและมีช่องทางการ
นําเสนอข่าวสารหลากหลายช่องทาง
7.ด้านบุคลากร ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรถยนต์มือสอง ในเขตกรุ งเทพมหานคร
เนื่องจากปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการรถยนต์มือสองส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับด้านบุคลากรในองค์กร มี
การฝึ กอบรมพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา พนักงานขายจึงมีความเชี่ยวชาญในการขาย จึงเป็ นตัวสนับสนุน
ให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
สมมติฐานส่ วนที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ
1.เหตุผลที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์มือ สอง มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์มือ
สองในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุรี ทรัพย์
ปั ญญากุล (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค
ผลการศึ ก ษาพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ซ้ื อ รถยนต์ด้ว ยวิธี เ งิ นผ่อ น ส่ ว นใหญ่ ซ้ื อ รถยนต์คนั
ดังกล่าวเป็ นคันแรกในชีวติ เหตุผลในการซื้ออันดับแรก คือ มีความจําเป็ นใช้ในชีวิตประจําวันหรื อ
หน้าที่การงาน
2.ปั จจัยแวดล้อม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่าง
มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ รั ช นี ก ร ณ พัท ลุ ง (2548, บทคัด ย่อ )
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์จากเต็นท์รถยนต์มือสองในเขตบางนา พบว่าปั จจัยทาง
สังคม คือ กลุ่มอ้างอิง ซึ่ งได้แก่ คําพูดปากต่อปาก ความคิดเห็นของผูท้ ี่เคยใช้รถยนต์มือสอง และ
ความคิดเห็นของบุคคลในครอบครัว ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญระหว่างกลุ่มอ้างอิงกับการ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

719

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

ตัดสิ นใจซื้ อ โดยเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมและตรายี่ห้อ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับความคิด เห็ น
ของผูท้ ี่เคยใช้รถยนต์มือสองมาแล้ว เป็ นอันดับแรก
3.ค่านิ ยม มี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์มือสอง ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัชนีกร ณ พัทลุง (2548, บทคัดย่อ) การศึกษา
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์จากเต็นท์รถยนต์มือสองในเขตบางนา พบว่าปั จจัยทางสังคม คือ
กลุ่มอ้างอิง ซึ่งได้แก่ คําพูดปากต่อปาก ความคิดเห็นของผูท้ ี่เคยใช้รถยนต์มือสอง และความคิดเห็น
ของบุคคลในครอบครัว ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญระหว่างกลุ่มอ้างอิงกับการตัดสิ นใจซื้ อ
โดยเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมและตรายีห่ ้อ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของผูท้ ี่เคยใช้
รถยนต์มือสองมาแล้ว เป็ นอันดับแรก
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
ผลการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.ปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล ควรปรับปรุ งให้ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับความต้อ งการ
ของผูบ้ ริ โภค ในด้านสมรรถนะของเครื่ องยนต์ ราคา ความแข็งแกร่ ง ความปลอดภัยในการขับขี่
การประหยัดนํ้ามัน หาอะไหล่ง่าย การรับประกัน เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี ศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001-30,000 บาท
2.ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์ ของรถยนต์มือสอง ผูป้ ระกอบการควรตระหนักถึงเรื่ องของสมรรถนะของ
เครื่ องยนต์ตอ้ งอยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ โครงสร้างของรถยนต์แข็งแรง และอะไหล่ในการซ่อมบํารุ ง
สามารถหาซื้อได้สะดวก เนื่องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในเรื่ องของสมรรถนะ
ด้ านราคาของรถยนต์มือ สอง ผูป้ ระกอบการควรจัดให้มีรถยนต์มือ สองหลายระดับ ราคา
ระดับสู ง กลาง ตํ่า โดยเฉพาะราคารถยนต์มือสองที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผูบ้ ริ โภค
ส่วนใหญ่ตดั สินใจซื้อรถยนต์มือสองเนื่องจากมีราคาที่ต่าํ ผูป้ ระกอบสามารถใช้ราคาเป็ นจุดแข็งใน
การทําการตลาดกับรถยนต์ใหม่ โดยเน้นไปที่ราคาอะไหล่ และการผ่อนชําระในระยะยาว มีอตั รา
ดอกเบี้ยที่ต่าํ
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ ายรถยนต์มือสอง ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญทําเลที่ต้งั ของ
สํานักงานขาย โชว์รูม ให้อยูใ่ นทําเลที่มีความสะดวกในการเดินทางไปเลือกชมสิ นค้า เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับทําเลที่ต้ งั ของสํานักงานขายโชว์รูม จึงควรเน้นความรวดเร็ วสะดวกใน
การเดินทางเพือ่ เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ด้ านการส่ งเสริ มการขาย ผูป้ ระกอบการควรตระหนักถึ งการให้ขอ้ เสนอพิเศษด้านการ
ประกันอุบตั ิเหตุ แก่ ผูบ้ ริ โภค โดยจัดให้มีการประกันอุบตั ิเหตุเสริ มเข้าไปกับตัวสิ นค้าในราคาที่
พิเศษและมีการรักษาที่ครอบคลุม หรื อผูป้ ระกอบการอาจจะเพิม่ การบริ การช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด
24 ชัว่ โมง เพื่อเป็ นการสนับสนุ นการตัดสิ นใจ ซึ่ งจากการตอบแบบสอบถามผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
ตัดสินซื้อรถยนต์มือสองเนื่องมาจากต้องการข้อเสนอพิเศษในการส่งเสริ มการขาย
ด้ านการบริ การหลังการขาย ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญการกับบริ การหลังการขาย
โดยเพิ่ม ศู น ย์ก ารบริ ก ารให้เ พีย งพอต่ อ ความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภค หรื อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยผูร้ ่ ว ม
ให้บริ การหลังการขาย เพื่อ ให้มีศูนย์บริ การครอบคลุ มมากมายเหลายพื้นที่ เป็ นการเพิ่มความ
สะดวกแก่ผบู ้ ริ โภค
ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร ผู ้ป ระกอบการควรให้ ค วามสํา คัญ ในด้า นข้อ มู ล ข่ า วสารของตัว
ผลิตภัณฑ์ อัพเดตข้อมูลของสิ นค้า ในสื่ อนิ ตยสารรถยนต์ ซึ่ งเป็ นสื่ อที่ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงและ
ให้ความสนใจในข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
ด้ านบุคลากร ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู ้และ
ทัก ษะในด้า นต่ างๆของผลิ ต ภัณฑ์ เนื่ อ งจากผูบ้ ริ โ ภคให้ค วามสํา คัญ ในเรื่ อ งของการให้ขอ้ มู ล
เกี่ยวกับรถยนต์ในระดับมากที่สุด
3.ปัจจัยอื่นๆ
ปั จจัยด้านเหตุผลที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ ผูต้ อบแบบส่ วนใหญ่ตดั สิ นสิ นใจซื้ อรถยนต์มือ
สอง เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาการขนส่ งมวลชน ดังนั้นเหตุผลที่สาํ คัญในการหลีกเลี่ยงจากปั ญหาการ
ขนส่งมวลชนก็คือ เพือ่ ความสะดวกสบายและความคล่องตัวในการเดินทาง ผูป้ ระกอบการจึงควร
ให้ความสําคัญของคุ ณภาพของรถยนต์ที่นาํ มาจําหน่ ายทั้งภายในและภายนอก รวมถึงสภาพของ
เครื่ องยนต์ เพือ่ ตอบโจทย์ของผูบ้ ริ โภค
ปั จจัยแวดล้อม ในการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจที่ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกคือ
พนักงานขาย เนื่ องจากพนักงานขายคือผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลของสิ นค้า เพื่อเป็ นการสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ดัง นั้น ผูป้ ระกอบการควรให้ความสํา คัญกับการฝึ กอบรมเพิ่มทักษะ แก่ พ นัก งานขายอย่าง
สมํ่าเสมอ
ค่านิ ยม ที่มีความสัมพันธ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือก ความสะดวกสบาย ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญในส่ วนนี้ โดยจัดให้มีให้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านความสะดวกสบาย มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็ นในส่ วนของภายใน
รถยนต์ หรื อในส่ วนของเครื่ องยนต์ หรื อจัดให้มีผลิตภัณฑ์ของตรายีห่ ้อสิ นค้าที่ได้การยอมรับใน
ชื่อเสียง/เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจของลูกค้า
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1.ควรทําการศึกษาวิจยั ในส่ วนของจังหวัดอื่นๆ นอกเหนื อ จากกรุ งเทพมหานคร เพื่อ ได้
ทราบถึงการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอื่นๆ ว่ามีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือ
สองแตกต่างกันหรื อไม่
2.ควรทําการศึกษาวิจยั ในส่ วนประเภทของรถยนต์ให้มากกว่านี้ เนื่ อ งจากการวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิจยั โดยไม่แยกประเภทของรถยนต์ ดังนั้นควรทําการศึกษาเพิม่ เติม ประเภทของ
รถยนต์ เช่น รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล เป็ นต้น เพือ่ ศึกษาดูการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภค ให้ทราบถึงการตัดสินใจซื้อ
3.ควรทําการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของการใช้รถยนต์มือสอง เพื่อให้ทราบถึงการความ
พึงพอใจ ความคาดหวัง ปั ญหาและความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ อรถยนต์มือสอง เพื่อ
นําไปพัฒนาปรับปรุ งด้านผลิตภัณฑ์ มาตราฐานสินค้าและการบริ การ
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตบ้ านความเร็วสู ง AIS Fibre
ในเขตกรุงเทพมหานคร
The Factors that Influence Customer’s Selection of AIS Fibre High-Speed
Internet Service in Bangkok Metropolitan Area
สาริ ศา วงวาด1

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

บทคัดย่ อ

การค้นคว้าอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล (2)
เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปั จจัยส่วนส่วนประสมการตลาด (3) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของ
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิ ยม และความน่ าเชื่อถือ ที่มีผลการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การอินเทอร์เน็ตบ้าน
ความเร็ วสู ง AIS Fibre ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อ มู ล กลุ่ มตัวอย่างที่
เลื อ กใช้ บ ริ การอิ น เทอร์ เ น็ ต บ้ า นความเร็ วสู ง AIS Fibre จํา นวน 400 คน ที่ อ าศั ย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร สถิติท่ใี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยใช้สถิติพ้นื ฐานคือ
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ ค่า
t-Test, F-Test
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่น้ นั เป็ น เพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 31-45 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั /ลูกจ้าง มีรายได้ต่อเดือน
20,001-30,000 บาท และพักอาศัยที่บา้ น
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศและอาชี พ ที่แตกต่างกันมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การอิ น เทอร์ เ น็ ต บ้านความเร็ ว สู ง AIS Fibre ต่ า งกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา กระบวนการ และลักษณะ
ทางกายภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การอินเทอร์เน็ตบ้าน ความเร็ วสู ง
AIS Fibre ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสํ าคัญ : การตัดสินใจ, อินเทอร์เน็ต, AIS Fibre

1
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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 HighSpeed 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 ความเป็ นมา และความสํ าคัญของปัญหาการวิจัย
ในยุคที่บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย กําลังเป็ นที่นิยมอย่างมาก อีกทั้งรู ปแบบการใช้
ชีวิตออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั สะท้อนได้จากปริ มาณข้อมูลใช้งาน ซึ่ งศูนย์วิจยั กสิ ก รไทย
คาดว่า ในปี 2559 จะเพิ่มขึ้นเป็ น 275,383 เทระไบต์ต่อ เดื อ น สู งกว่าปี 2556 ที่ขอ้ มู ล ใช้งานอยูท่ ี่
80,553 เทระไบต์ต่อเดือน ราว 2.4 เท่า ส่งผลให้ความต้องการดังกล่าวถ้าตอบสนองด้วยอินเทอร์เน็ต
มื อ ถื อ ผู ้บ ริ โ ภคอาจจะต้อ งจ่ า ยค่ า บริ ก ารค่ อ นข้า งสู ง เมื่ อ เที ย บกับ การใช้ง านบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตแบบมีสาย
ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้นอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงมีความสําคัญ เพราะให้ความเร็วในการดาวน์
โหลดสู ง และมี ความเสถี ยรในการรับส่ งข้อ มู ล อี กทั้งผูบ้ ริ โภคยังใช้งานข้อ มู ล ได้อ ย่างไม่จาํ กัด
ส่งผลให้ค่าบริ การอินเทอร์เน็ตบ้านถูกกว่า ทําให้แม้อินเทอร์เน็ตมือถือจะเป็ นที่นิยม แต่ก็กระทบกับ
ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านไม่มากนัก นอกจากนี้ ปัจจุบนั ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านยังมีความน่าสนใจมาก
ขึ้น จากการเข้ามาของผูเ้ ล่นรายใหม่ที่มีการใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาสู ้กบั ผูใ้ ห้บริ การรายเดิม เพื่อช่วงชิง
ลูกค้าระหว่างกัน ทําให้การแข่งขันในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านทวีความเข้มข้นขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความแตกต่ า งของปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปั จจัยส่ วนส่ วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อ ศึกษาปั จจัยอื่ น ๆได้แก่ ค่านิ ยม และความน่ าเชื่ อ ถื อ ที่มีผลการตัดสิ นใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.3 สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ และประเภทที่
พักอาศัย ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ อินเทอร์เน็ตบ้าน ความเร็วสูง AIS Fibre ใน
เขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ ม
การตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้ อินเทอร์เน็ตบ้าน ความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ปั จ จัย อื่ น ๆได้แ ก่ ค่ า นิ ย ม และความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้
อินเทอร์เน็ตบ้าน ความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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1.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย

ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับ
การศึกษา, อาชีพ, ระดับรายได้
และประเภทที่พกั อาศัย
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางการจัด
จําหน่าย, การส่ งเสริ มการตลาด,
บุคลากร, กระบวนการ,
และลักษณะทางกายภาพ

การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
อินเทอร์ เน็ตบ้านความเร็ วสู ง
AIS Fibre ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยอื่นๆ
ค่านิยม, ความน่าเชื่อถือ
1.5 ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มประชากรที่เลือกใช้บริ การอินเทอร์ เน็ ต
บ้านความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุ งเทพมหานครจํานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง
2. ขอบเขตเนื้ อหาที่ศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัย
อื่นๆ ได้แก่ ค่านิ ยมและความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริ การ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ระยะเวลาการศึกษา เริ่ มต้นวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุด วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
1.6 ประโยชน์ ของการวิจัย
1. สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
อิ นเทอร์ เน็ ตบ้านความเร็ วสู ง AIS Fibre ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ไปปรับปรุ ง
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และสามารถจัดกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดได้
อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็ วสู ง AIS Fibre ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อการสร้างความได้เปรี ยบทางธุรกิจ ทั้ง
การรักษาฐานลูกค้าเดิมและการเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่
3. สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ค่านิ ยมและความน่ าเชื่อถือ ที่มีความสัมพันธ์กบั
การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การอิ นเทอร์ เ น็ ต บ้า นความเร็ ว สู ง AIS Fibre ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร นําไปเสริ มสร้างค่านิ ยมให้เกิดความภักดีและความน่ าเชื่อถือต่อแบรนด์สินค้า
และบริ การ
4. เพื่อ ให้ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผูใ้ ห้บริ การในกลุ่มธุ รกิจอิ นเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง ได้ทราบถึง
ปั จจัยที่เกี่ ยวข้อ งกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตบ้านความเร็ วสู ง AIS Fibre ของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร นําผลการวิจยั ที่ไ ด้ไ ปใช้เป็ นข้อ มู ลประกอบการวางแผน
พัฒนาธุรกิจ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
5. เพือ่ เป็ นข้อมูลแก่ผสู ้ นใจนําผลการวิจยั ไปศึกษาและพัฒนาต่อไปในอนาคต
2. การทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้ อง
อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2542, หน้า 71) ได้ระบุว่า อายุ ความต้องการ (Want) เปลี่ยนแปลงเมื่อ
อายุของเราเปลี่ยนแปลงไป การกระจายของประชากรตามอายุใช้เป็ นเกณฑ์ในส่ วนแบ่งตลาดได้
รายงานของคนตามอายุเช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มวันกลางคน และกลุ่มสูงอายุมีแบบแผนการใช้
จ่ายต่างกัน ชั้นทางสังคมเป็ นเครื่ องวัดลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้เป็ นอย่างดี เครื่ องชี้ช้ นั ทาง
สังคมก็คือ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ทรัพย์สมบัติ เป็ นต้น ชั้นทางสังคมมีอิทธิพลต่อการเลือก
ซื้อของผูบ้ ริ โภค บริ ษทั มักเลือกชั้น หนึ่งหรื อสองชั้นเป็ นตลาดเป้าหมายเพือ่ พัฒนาส่วนประสมทาง
การตลาด
Kolter & Armstrong (2554, หน้า 24-25) ได้ระบุวา่ ส่วนประสมการตลาดหมายถึงเครื่ องมือ
ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้า
ชัย สมพล ชาวประเสริ ฐ (2547, หน้ า 107 ) ได้ร ะบุ ว่ า ความเชื่ อ ถื อ และไว้ว างใจได้
(reliability) เป็ นความสามารถในการมอบบริ การ เพือ่ สนองความต้องการของลูกค้าตามที่ได้สัญญา
หรื อที่ควรจะเป็ นได้อย่างถูกต้องและได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ภายในเวลาที่เหมาะสม
สมจิ ต ร ล้ว นจํา เริ ญ (2555, หน้า 98-100) ได้ร ะบุ ไ ว้ว่า กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภค โดยจะเริ่ มตั้งแต่ การตระหนักถึงปั ญหาหรื อความจําเป็ น การค้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลือก และการซื้อ เหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคต้องมีกระบวนการหรื อขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อนั้นก็คือ
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สินค้าจะต้องใช้เงินซื้อ ซึ่งเงินก็มีความหมายกับผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการจะได้สินค้าที่เหมาะสมที่สุด หรื อ
คุม้ ค่ากับราคา ตลอดจนความพึงพอใจทีต่ อ้ งการจะได้สินค้าที่ตวั เองต้องการ
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สันติ สุกาญจนไพร (2550) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตความเร็ ว
สูงภายในที่อยูอ่ าศัย กรณี ศึกษาผูใ้ ช้ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จากการศึกษาพบว่าปั จจัย
ที่ เ ป็ นตัว กําหนดการเลื อ กใช้อิ นเทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ได้แ ก่ จํา นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ใช้
อินเทอร์เน็ต, ระดับรายได้เฉลี่ยของครอบครัว, จํานวนชัว่ โมงการใช้งาน, ราคาอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง
พงศ์ศกั ดิ์ คงทรัพย์ (2552) ศึกษาเรื่ อ ง ปั จจัยที่มีผลต่อ การเลื อ กผูใ้ ห้บริ การอิ นเทอร์ เ น็ ต
ADSL ในเขต ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด
ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ส่ วนการวิเคราะห์เส้นทางที่ผลต่อ
การเลือกให้บริ การอินเทอร์เน็ต คือตัวแปรที่มีผลกระทบรวมสูงสุ ดได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และ
การให้บริ การ รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ ก าร ในด้านตัวแปรที่มีผลกระทบ
ทางตรงสู งที่สุดได้แก่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริ การ และตัวแปรที่มีผลกระทบทางอ้อมสู ง
ที่สุดได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ
นิ่ ม อนงค์ สนสู ง เนิ น (2551) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต
ความเร็ วสู งในระบบ ADSL ของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริ ญญาตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านระบบป้ องกันไวรัสของผูใ้ ห้บริ การ สําหรับตัวแปร
ของปั จจัยนี้มีค่านํ้าหนักปั จจัยเท่ากับ 0.897 ซึ่งบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การทุกรายควรตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบป้ องกันไวรัส ทั้งนี้ เพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การสามารถรับรู ้ได้ถึงระบบความปลอดภัยในการใช้
บริ การที่บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การมอบให้
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือผูท้ ี่ใช้บริ การอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็ วสู ง AIS Fibre ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งทางผูว้ จิ ยั ไม่สามารถหาจํานวนประชากรผูใ้ ช้บริ การอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็ ว
สู ง AIS Fibre ในเฉพาะเขตกรุ งเทพมหานคร ณ เดื อ น ตุลาคม 2559 ที่แท้จริ งจากแหล่ งข้อ มู ล ที่
เชื่อถือใดๆได้
ดังนั้นการกําหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่า ง จึงถื อ ว่าเป็ นกรณี ของประชากรที่ไ ม่ สามารถนับ
จํานวนได้ จึงใช้สูตรของ William G Cochran (ความเชื่อมัน่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5%)
ตามสูตรดังนี้
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

730

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

P(1 − P)(Z)2
n=
(E)2
โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
P = ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจยั
Z = ระดับความเชื่อมัน่
E = ค่าความคลาดเคลื่อน
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มู ล เป็ นแบบสอบถาม มี ล ักษณะเป็ นแบบสอบถาม
ปลายปิ ด (Closed-ended Questionnaire) โดยแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 ปั จจัย ส่ ว น
บุคคล ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ส่ วนที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ อันได้แก่ ค่านิ ยมและความ
น่ าเชื่อถือ และส่ วนที่ 4 การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็ วสู ง AIS Fibre ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การอินเทอร์เน็ต
บ้านความเร็ วสู ง AIS Fibre ในเขตกรุ งเทพมหานคร ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยอธิ บาย
คําศัพท์ที่ใช้และให้คาํ แนะนําในการตอบแบบสอบถาม
ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากงานวิ จ ัย ในอดี ต ทั้ง จากเอกสาร
บทความทางวิชาการ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริ การอินเทอร์เน็ต หรื อ
อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง
3.4 การจัดกระทําและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่
1.1 ตั ว แปรเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Variables) ได้ แ ก่ ความถี่ (Frequency) ค่ า สถิ ติ ร้ อ ยละ
(Percentage) เพื่อ ใช้แปลความหมายของข้อมูลในแบบสอบถามคําถามส่ วนที่ 1 จํานวน 7 ข้อ
ถามส่วนที่ 2 จํานวน 7 ข้อ และส่วนที่ 3 จํานวน 2 ข้อ
1.2 ตัวแปรเชิงปริ มาณ (Quantitative Variables) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ค่าสู งสุ ด (Maximum) และค่าตํ่าสุ ด (Minimum) เพื่อ ใช้แปลงความหมาย
ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 4 จํานวน 6 ข้อ
2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่
2.1 ค่า t-Test ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม
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2.2 One –Way Analysis of Variance (F-Test) ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าสองกลุ่มโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
4.ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายจํานวน 239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.75
อายุระหว่าง 31-45 ปี จํานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.75 สถานภาพโสดจํานวน 257 คน
คิดเป็ นร้อยละ 64.25 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จาํ นวน 253 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.25
ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั / ลูกจ้างจํานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.50 มีรายได้ต่อเดือ นอยู่
ในช่วง 20,001-30,000 บาทจํานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.50 พักอาศัยที่บา้ นจํานวน 294 คน คิด
เป็ นร้อยละ 73.50
4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านความเร็ วสู งสุ ดที่ตอ้ งการใช้งาน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ต้องการใช้งาน
ความเร็ วอินเทอร์เน็ตสู งสุ ด 30-50 Mbps มากที่สุด จํานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.50 รองลงมา
คือ มากกว่า 100 Mbps จํานวน 99 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 24.75 ส่ วนความเร็ วอิ นเทอร์ เน็ ต สู ง สุ ด ที่
ต้องการใช้งานน้อยที่สุด คือ 51-100 Mbps จํานวน 76 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 19.00
ด้านค่าบริ การทีย่ นิ ดีจ่ายต่อเดือน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ยินดีจ่ายค่าบริ การต่อ
เดื อ น น้อ ยกว่าหรื อเท่ากับ 599 บาทมากที่สุดจํานวน 202 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 50.50 รองลงมาคือ
ค่าบริ การต่อเดือน 600 – 1,000 บาทจํานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.50 ส่ วนค่าบริ การต่อเดือนที่
ยินดีจ่ายน้อยที่สุด คือ มากกว่า 1,000 บาท จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.00
ด้า นช่ อ งทางการสมัครใช้บ ริ ก าร พบว่า แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ สมัค รใช้บ ริ ก ารผ่าน
ศูนย์บริ การลู กค้า (Shop) จํานวน 177 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 44.25 รองลงมาคือ ผ่านทางเวปไซด์
จํา นวน 108 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.00 ส่ ว นช่ อ งทางที่ ส มั ค รใช้ บ ริ ก ารน้ อ ยที่ สุ ด คื อ บู ท
ประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆ จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.25
ด้านการส่ งเสริ ม การขาย พบว่าแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกการส่ งเสริ มการขายในด้าน
อุปกรณ์ และค่าติดตั้งฟรี จํานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.25 รองลงมาคือแพ็กเกจที่หลากหลาย
จํานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50 ส่ วนการส่ งเสริ มการขายที่เลือกน้อยที่สุด คือ บริ การเสริ ม
จํานวน 14 คนคิดเป็ นร้อยละ 3.50
ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลื อ กพนักงานที่สามารถ
แนะนําและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อ ย่างรวดเร็ วมากที่สุด จํานวน 191 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.75
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รองลงมาคือมีความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริ การ ที่สุด จํานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.00
ส่วนให้ความสําคัญน้อยที่สุด คือ การแต่งกายสุภาพเหมาะสม จํานวน 11คน คิดเป็ นร้อยละ 2.75
ด้า นกระบวนการติ ด ตั้ง และการให้บ ริ การ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เลื อ ก
กระบวนการติดตั้งและการให้บริ การที่รวดเร็ ว ตรงเวลามากที่สุด จํานวน 219 คน คิดเป็ นร้อยละ
54.75 รองลงมาคื อ สะดวก ไม่ ยุ่ง ยากซับ ซ้อ น จํา นวน 146 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 36.50 ส่ ว นให้
ความสําคัญน้อยที่สุด คือ มีการจัดลําดับคิวก่อนหลัง (FIFO) จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.50
ด้านลักษณะทางกายภาพของของศูนย์บริ การลูกค้า (Shop) พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ให้ความสําคัญกับสถานที่ต้ งั เดินทางสะดวกมากที่สุด จํานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.75
รองลงมาคือบรรยากาศ ผ่อนคลาย สะอาดจํานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00 ส่ วนให้ความสําคัญ
น้อยที่สุด คือ มีป้ายชื่อสถานที่ชดั เจน จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50
4.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยอื่นๆ
ด้านค่านิ ยม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านเพื่อความบันเทิงมาก
ที่สุด จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือค้นคว้าหาข้อมูล จํานวน 98 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 24.50 และน้อยที่สุดคือ ซื้อ /ขายของออนไลน์ จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.25
ด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ให้ค วามสํา คัญ ความเสถี ยร
ความเร็วและแรงของสัญญาณมากที่สุด จํานวน 343 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.75 รองลงมาคือเครื อข่าย
มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.25
4.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการตัดสิ นใจ
ด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็ วสู ง AIS Fibre พบว่าผูใ้ ช้บริ การ
ได้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การเพราะโครงข่ายใยแก้วนําแสง 100 % สัญญาณแรงและมีเสถียรภาพสู ง
มากที่สุดคิดเป็ น 4.47 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 ลําดับรองลงมาเป็ นแพ็กเกจคุม้ ค่าและ
หลากหลายตามการใช้งาน คิดเป็ น 4.38 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 ส่วนปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็ วสู ง AIS Fibre น้อยที่สุดคือ การชําระค่าบริ การได้
หลายช่องทาง คิดเป็ น 3.93 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13
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4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน

ค่านัยสําคัญ

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
(0.0012)
อายุ
(0.4282)
สถานภาพ
(0.2867)
ระดับการศึกษา
(0.4253)
อาชีพ
(0.0489)
รายได้ต่อเดือน
(0.1960)
ประเภทที่พักอาศัย
(0.0935)
สมมติฐานที่ 2 :ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ความเร็วสูงสุดที่ต้องการใช้งาน
ค่าบริการที่ยินดีจ่ายต่อเดือน
ช่องทางการสมัครที่ใช้บริการ
การส่งเสริมการขาย
พนักงานผู้ให้บริการ
กระบวนการติดตั�งและการให้บริการ
ลักษณะทางกายภาพของศูนย์บริการ (Shop)
สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยอื่น ๆ

(0.0521)
(0.0216)
(0.2428)
(0.0887)
(0.1202)
(0.0023)
(0.0002)

ค่านิยม
ความน่าเชื่อถือ

(0.7804)
(0.8821)

* ระดับนัยสําคัญ 0.05
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5. อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
อิ นเทอร์ เน็ ตบ้านความเร็ วสู ง AIS Fibre ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่ งจากผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า
เพศ และอาชี พ ที่แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ การอิ นเทอร์ เน็ ตบ้าน
ความเร็ ว สู ง AIS Fibre ต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐ าน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณิ วฒั นา ตั้งชนม์จาํ รัส และพัฒน์ พิสิษฐเกษม (2557) ที่ศึกษาเรื่ องความ
ต้องการใช้บริ การ 3G ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า เพศ มีผลต่อความ
ต้องการใช้บริ การ 3G ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของพงศ์ศกั ดิ์ คงทรัพย์ (2552) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลื อ กผูใ้ ห้บริ การอิ นเทอร์ เน็ ต ADSL ในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า ผูท้ ี่มี อ าชี พพนักงาน/ลู กจ้าง
เอกชน มีความแตกต่างในการเลือกผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ต ADSL ในเขตกรุ งเทพมหานคร กับผูท้ ี่มี
อาชีพนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประเภทที่อยูอ่ าศัย ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริ การอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจ
เลือกใช้บริ การอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็ วสู ง AIS Fibre ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่ งจากผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า
ราคา กระบวนการ และลัก ษณะทางกายภาพ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจ
เลือกใช้บริ การอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็ วสู ง AIS Fibre ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สันติ สุกาญจนไพร (2550) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ภายในที่ อ ยู่อ าศัย กรณี ศึ ก ษาผู ้ใ ช้ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จากการศึกษาพบว่า ราคาอินเทอร์เน็ตความเร็วสู ง มีอิทธิพลต่อการ
ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ99
ธนสักก์ ผิวหอม (2551) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การอินเทอร์ เน็ต
ADSL ของผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคกลาง 11จังหวัด จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านการบริ การ อัน
ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริ การ และการให้บริ การของพนักงาน เป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ
อินเตอร์เน็ต ADSL ของผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เท่ากับ 0.013 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่กาํ หนด ( α = 0.05)
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บุญรัตน์ รัตนบุรี (2559) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้เครื อข่ายมือถือในเขต
กรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพที่
แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เครื อข่ายมือถือใน เขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่ 0.05
ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ มการตลาด และบุคลากร ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านค่านิ ยม และความน่ าเชื่อถือ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ตบ้านความเร็ ว สู ง AIS Fibre ในเขตกรุ ง เทพมหานครต่ างกัน ซึ่ งจากผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่านิ ยม และความน่ าเชื่อถือ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre
5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
ด้ านปั จจัย ส่ วนบุคคล สามารถนําข้อ มู ล มาจัดกลุ่ มเป้ าหมาย (Target Market) โดยปั จจัยด้านเพศ
ผูป้ ระกอบการอินเทอร์ เน็ ตบ้านความเร็ วสู ง AIS Fibre ควรให้ความสําคัญสําหรับกลุ่มลูกค้าเพศ
หญิงเป็ นพิเศษ โดยเพิ่ม Digital Content ที่เพศหญิงชอบ เช่ น ช่ อ งซี รียเ์ กาหลี ช่ อ งแฟชั่น มาใน
PlayBox TVทําส่วนลดกับ AIS Moblie ในการซื้อมือถือประเภทถ่ายรู ปสวย ตามที่เพศหญิงชอบ ให้
สิ ทธิพิเศษสําหรับลูกค้าอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็ วสู ง AIS Fibre โดยให้ส่วนลดกับร้านค้าพันธมิตร
ชั้นนํา เช่นสถานเสริ มความงาม
ปั จจัยด้านอาชีพ ผูป้ ระกอบการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre ควรมีการให้บริ การ
เสริ มในด้านต่างๆ ที่ผูป้ ระกอบอาชี พธุ รกิ จ ส่ วนตัวต้อ งการ ซึ่ งเป็ นกลุ่ มที่มีกาํ ลังซื้ อ และความ
ต้องการใช้งานสู ง เพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจ เช่นนําเสนอบริ การเสริ ม สําหรับผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
โดยการเพิม่ บริ การ Business Cloud การใช้อินเตอร์เน็ต ร่ วมกับโปรโมชัน่ ส่ วนลดค่าโทรมือถือ เพื่อ
การติดต่อธุรกิจ บริ การผูช้ ่วยส่วนตัว Personal Assistance Service
ด้ านส่ วนประสมทางการตลาด สามารถนําวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยด้านราคาควรมี การ
ออกแพ็กเกจ ที่ราคาในช่วง 600 - 1000 บาท ซึ่งเป็ นค่าบริ การต่อเดือนที่ผเู ้ ลือกใช้บริ การอินเทอร์เน็ต
บ้านความเร็วสูง AIS Fibre ต้องการ เพือ่ สร้างความแตกต่าง และเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจ ได้ง่าย
และชัดเจนมากขึ้น
ด้านกระบวนการ ผูป้ ระกอบการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre ควรให้ความสําคัญ
กับกระบวนการติดตั้งและการให้บริ การที่สะดวก ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน โดยควรใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง
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ด้วยการลงทุนเดินสายไฟเบอร์ออฟติก ตามหมู่บา้ นและอาคารต่างๆ ทั้งในกรุ งเทพและต่างจังหวัด
ในครอบคลุมมากที่สุด เพือ่ ความสะดวกในการติดตั้งและบริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูป้ ระกอบการ ควรให้ความสําคัญกับศูนย์บริ การ (Shop) ที่มีส่ิ ง
อํานวยความสะดวกระหว่างรอ โดยมีการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายให้ฟรี มีโทรทัศน์ให้ดู มี
เครื่ องดื่มไว้คอยบริ การ เพือ่ ความสะดวกสบายระหว่างรอคิว เพือ่ สร้างความแตกต่างและ สนับสนุน
การตัดสินใจเข้าใช้บริ การ
ด้ านการตัดสิ นใจ ผูป้ ระกอบการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็ วสู ง AIS Fibre ควรเน้นหนักในเรื่ องของ
การสร้างสัญญาณเครื อ ข่ายที่มีคุณภาพ ความแรง และความชัดเจนมากที่สุด เพราะเป็ นปั จจัย ที่
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ค วามสนใจเป็ นพิเ ศษ รองลงมาควรเน้น การสร้ า งโปรโมชั่น หรื อ แพคเก็ จ ให้
ผูใ้ ช้บริ การสามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละบุคคล
5.2.2 ข้ อเสนอแนะสําหรั บการศึกษาครั้ งต่ อไป
1. ศึ ก ษากับ กลุ่ ม ตัว อย่า งประชากรในเขตภู มิ ภ าคต่ า งๆ เพื่อ ให้รู้ ปั ญ หาการเลื อ กผูใ้ ห้บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre ของในเขตภูมิภาค
2. ศึกษาเชิงลึก (In-depth Study) เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การอินเทอร์ เน็ ต
บ้านความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ควรศึ ก ษากลยุท ธ์ท างด้า นการตลาด ของผูป้ ระกอบการรายอื่ น ๆ เพื่อ นํา ข้อ ดี ข้อ เด่ น ของ
ผูป้ ระกอบการแต่ละราย เป็ นฐานข้อมูลในการพัฒนาสินค้า และบริ การ
4. ศึกษาตัวแปรอื่นๆเพิม่ เติม เช่น ความพึงพอใจ ความไว้วางใจ แรงจูงใจ เพือ่ เป็ นการปรับปรุ งและ
พัฒนา ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
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ความพึงพอใจของลูกค้ าทีม่ ตี ่ อการใช้ บริการ 7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร
กิติญา แก้วอําไพ1

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

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี ผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก าร 7-Eleven ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร 3) เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จ จัย อื่ น ๆ ได้แ ก่ ความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและความน่ าเชื่อถือที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-Eleven ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
การศึ ก ษาครั้ งนี้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ประชากรที่ เ ลื อ กใช้ บ ริ การ 7-Eleven ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้ น 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ด และค่าตํ่าสุ ด และสถิติอา้ งอิงที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ F-test (ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
จากการวิจยั พบว่า
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เ ป็ นเพศหญิง อายุ 20-29 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ 10,00120,000 บาท และความถี่ในการซื้อสินค้า 5-10 ครั้งต่อเดือน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด จัดอันดับปั จจัยตามความสําคัญมากไปน้อ ยได้ดังนี้
ด้านราคา บุคลากร สถานที่จดั จําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด ผลิตภัณฑ์และลักษณะทางกายภาพ
ปั จจัยอื่นๆ ความภักดีต่อตราสินค้าของลูกค้า ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าและบริ การใน 7-eleven ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใช้บริ การในช่ วงเวลา 18.01-24.00 น. และใช้การเดินมาใช้บริ การ ซื้ อสิ นค้าเพราะมีสาขาอยู่
ใกล้และมีสินค้าหลากหลาย
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ, 7-eleven, กรุ งเทพมหานคร
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

739

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

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 ถือกําเนิ ดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2470 โดย บริ ษทั เซาท์แลนด์ ไอซ์ จํากัด (เซาท์แลนด์
คอร์ปอเรชัน่ ) ซึ่งในระยะแรก เปิ ดให้บริ การ ตั้งแต่เวลา 07.00-23.00 น. ของทุกวัน อันเป็ นที่มาของ
ชื่อ 7-Eleven ต่อมาบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เป็ นผูบ้ ริ หารแฟรน
ไชส์ 7-Eleven ในประเทศไทย จากการลงนามในสัญญา ซื้ อสิ ทธิประกอบกิจการ จากเจ้าของสิทธิ์
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ในปั จจุบนั 7-Eleven ในประเทศไทย มีจาํ นวนประมาณ 8,000
สาขา (ณ เดือนตุลาคม 2557) เฉพาะในกรุ งเทพมหานครมีมากกว่า 500 สาขา รองลงมาคือชลบุรี มี
มากกว่า 200 สาขา ซึ่ งไทยมี สาขามากเป็ นอันดับ 3 รองจากญี่ปุ่นและไต้หวันตามลําดับ โดยมี
ยอดขายเฉลี่ย 65,019 บาท ต่อวันต่อสาขา ทั้งนี้ บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ทําการขยายกิจการ
ให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ หรื อการให้อนุญาตสิ ทธิช่วง ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ นใจ สามารถ
เข้ามาบริ หารกิจการ โดยบริ ษทั ฯ จะให้ความช่วยเหลือในการดําเนิ นธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความรู ้
ความเข้าใจในการบริ หารงาน หลักการคัดเลือกสิ นค้า ระบบการเงิน มี แผนส่ งเสริ มการขายและ
แผนการโฆษณาทัว่ ประเทศอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการไปช่วยแนะนําและ
แก้ปัญหาต่างๆ จนถึ งปั จจุบนั 7-Eleven ได้รับความสําเร็ จเป็ นอย่างมาก ทั้งในด้านยอดรวมการ
จําหน่าย และการขยายสาขาไปยังภูมิภาคต่างๆ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่ส่งผลถึงความ
พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริ การ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลในการ
ดําเนินงานของ 7-Eleven ในการจัดหาสิ นค้าและบริ การตามความต้องการของลูกค้าและสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มากที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่ นๆ ได้แก่ ความภักดี ต่อตราสิ นค้า พฤติกรรมของ
ผู ้บ ริ โภคและความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร 7-Eleven ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับ
รายได้และความถี่ ในการใช้บริ การที่แตกต่างกัน มี ผลต่อ ความพึงพอใจของลู กค้าที่มีต่อ การใช้
บริ การ 7-eleven ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
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สมมติฐานข้อ ที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัด
จําหน่ าย การส่ งเสริ มการขาย พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริ การ 7-eleven ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ ความภักดีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริ การ 7-eleven ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1.ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ กลุ่ ม ประชากรที่เลื อ กใช้บริ การ 7Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
2.ขอบเขตเนื้ อหาที่ศึกษา: ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
และปั จจัยอื่ นๆ ได้แก่ ความภักดี ต่อ ตราสิ นค้า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และความน่ าเชื่ อ ถื อ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.ระยะเวลาการศึกษา เริ่ มต้นวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 สิ้ นสุ ดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ประโยชน์ ของการวิจัย
1.บริ ษทั ซี พีออลล์ สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในการใช้บริ การ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานครไปปรับปรุ งพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพือ่ ขยายส่วนแบ่งการตลาดให้เพิม่ มากขึ้น รักษาตําแหน่งผูน้ าํ ด้าน
ธุรกิจค้าปลีกในไทย และบริ หารจัดการร้านค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.บริ ษ ัท ซี พี อ อลล์ สามารถนํา ผลการวิ จ ัย ด้า นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานครไปเป็ นแนวทาง
ในการวางแผนกลยุท ธ์ท างการตลาด เพื่อ สร้ า งความได้เ ปรี ย บทางธุ ร กิ จ ทั้ง ในด้า นการเพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายในร้านค้า ด้านการเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่และด้านการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่เลือกใช้
บริ การ 7-Eleven
3.บริ ษทั ซี พีอ อลล์ สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความภักดี ต่อตราสิ นค้า
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและความน่ าเชื่อถือที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและเสริ มสร้างความ
น่าเชื่อถือให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้า

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

742

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

743

กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.ระดับการศึกษา
5.อาชีพ
6.รายได้
7.ความถี่ในการใช้บริ การ
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
1.ผลิตภัณฑ์
2.ราคา
3.ช่องทางการจัดจําหน่าย
4.การส่ งเสริ มการขาย
5.บุคลากร
6.ลักษณะทางกายภาพ
7.กระบวนการ

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ีต่อการ
ใช้บริ การ 7-eleven ในเขต
กรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยอื่นๆ
1.ความน่าเชื่อถือ
2.ความภักดีต่อตราสิ นค้า
3.พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศัย แนวคิดและทฤษฏีหลายส่วนมาเป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษาดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538, หน้า 41-42) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย
อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้
ในการแบ่งส่ วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็ นลัก ษณะที่ สําคัญและสถิ ติ ที่ว ดั ได้ข อง
ประชากรที่ ช่ ว ยกํา หนดตลาดเป้ า หมายข้อ มู ล ด้า นประชากรศาสตร์ จ ะสามารถเข้า ถึ ง และมี
ประสิทธิผลต่อการกําหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2546, หน้า 63-81) ให้ความหมายว่า ส่ วนประสมทางการตลาด
ของตลาดบริ การจะมีความแตกต่างกันออกไป ตามปั จจัยดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์หรื อการให้บริ การ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพือ่ สนองความ
ต้องการของลูกค้าให้พงึ พอใจ ซึ่งจะมีหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ เช่น สินค้าบริ การ ความคิด เป็ นต้น
2. ราคา (Price) เป็ นสิ่งที่กาํ หนดรายได้ของกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสู งจะทําให้ธุรกิจมี
รายได้สูง ถ้าตั้งราคาตํ่าก็ทาํ ให้ธุรกิจมีรายได้ต่าํ ซึ่งอาจจะนําไปสู่ภาวะขาดทุนได้
3. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลของสิ นค้า และ
บริ การระหว่างผูซ้ ้ือกับผูข้ าย เพื่อแจ้งข่าวสารหรื อจูงใจให้ผซู ้ ้ื อเกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ นค้าและบริ การ
4. ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) เป็ นการศึกษาถึงกิจกรรมและสถาบันการตลาดที่สร้าง
อรรถประโยชน์ ท างด้านเวลา สถานที่ และความเป็ นเจ้า ของ เพื่อ สนองต่ อ ความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคในตลาดเป้าหมายได้
5. บุคลากร (People) ประกอบไปด้วยบุคลากรทั้งหมดขององค์กร จะรวมตั้งแต่เจ้าของ
ผูบ้ ริ หารพนักงานในทุกระดับ ซึ่งบุคคลดังกล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพของการให้บริ การ
6. กระบวนการในการทํางาน (Process) เป็ นขั้นตอนในการให้บริ การเพื่อส่ งมอบคุณภาพ
ในการให้บ ริ ก ารกับ ลู กค้าด้ว ยความสะดวกรวดเร็ ว และลู กค้าเกิ ดความพึง พอใจ ซึ่ งต้อ งอาศัย
พนักงานที่มีประสิทธิภาพหรื อเครื่ องมือที่ทนั สมัย
7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and Presentation) หมายถึง สิ่ งแวดล้อมที่ซ่ ึ งมี
การให้บริ การและปั จจัยที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่อาํ นวยความสะดวกในการปฏิบตั ิการและส่ ง
มอบบริ การ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ความน่ าเชื่ อถือ ความภักดีต่อตราสิ นค้า และพฤติกรรม
ของผู้บริโภค
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545, หน้า 6) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลกระทําเมื่อได้รับบริ โภคสินค้าหรื อบริ การ รวมไปถึงการขจัดสิ นค้า
หรื อบริ การหลังการบริ โภค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การได้รับมา (Obtaining) หมายถึง กิจกรรมที่นาํ ไปสู่การซื้ อและการรับผลิตภัณฑ์น้ นั ไว้
โดยผูบ้ ริ โภคจะตระหนักถึงปั ญหา ความต้อ งการ ความจําเป็ น ที่จะต้อ งซื้ อหรื อรับบริ การ มี การ
ค้นหาข้อมูลในตัวสิ นค้าหรื อบริ การ การประเมินทางเลือกต่างๆ และการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและใช้
บริ การ
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2. การบริ โภค (Consuming) หมายถึ ง วิธีใด เมื่ อ ใด ที่ไ หน และภายใต้สถานการณ์ ใ ดที่
ผูบ้ ริ โภคทําการบริ โ ภคผลิ ต ภัณฑ์ หมายถึ ง การดําเนิ นการเพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ ง สิ นค้า หรื อ บริ ก ารที่
ผูบ้ ริ โภคต้องการ ตั้งแต่การเลือกแหล่งที่จะซื้ อ วิธีการจ่ายเงินค่าสิ นค้าและบริ การ ตลอดจนการใช้
สินค้าและบริ การ
3. การกําจัดส่ วนที่เหลือ (Disposing) หมายถึง วิธีการที่ผบู ้ ริ โภคจัดการกับผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์เมื่อเลิกใช้ โดยอาจกระทําในรู ปแบบต่างๆ เช่น การทิ้งในถังขยะ การนํากลับมาใช้ใหม่
และการนําไปผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
สมรัฐ แก้วถาวร (2546) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction
Measurement) เป็ นการวัดเพือ่ ให้ทราบว่า ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคมีความรู ้สึกเช่นใดต่อสินค้าและบริ การ
โดยที่ทางกิจการหรื อธุรกิจ สามารถนําความพึงพอใจของลูกค้าไปแก้ไขและพัฒนาให้ตรงต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าได้ ซึ่ งจะเป็ นการรับรู ้ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีประสิ ทธิภาพ การวัดความพึง
พอใจของลูกค้า โดยใช้ ปั จจัยที่เป็ นองค์ประกอบของบริ การใดๆ ที่มี ผลด้านคุ ณภาพของบริ การ
นั้นๆ อาจช่วยสร้างความพึงพอใจในสายตาลูกค้าได้ ซึ่ งสามารถแบ่งปั จจัยเหล่านี้ ออกเป็ น 3 กลุ่ม
ใหญ่ คือ กลุ่ ม ที่มีผลก่ อ นรับ กลุ่ มปั จจัยที่มีผลขณะรับบริ การ และกลุ่ มปั จจัยที่มีผลหลังรับการ
บริ การแล้ว
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
โชติรส ขจรโรจนวัจน์ (2549) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การ 7-eleven เขต
บางกอกน้อย โดยการสัมภาษณ์อาศัยแบบสอบถามจํานวน 210 ชุด และการสัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน
9 ชุ ด สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ t-test และ One way ANOVA โดยกํา หนดระดับ
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 จากการศึ กษาพบว่า ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ มีผลต่อมูลค่าการใช้จ่ายจากร้าน 7-eleven ที่แตกต่างกัน ในขณะที่
ปั จจัยเพศเป็ นปั จจัยเดียวที่ไม่มีผลต่อมูลค่าการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน
อายุ สะนิ (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ นค้า ในร้ า น 7-eleven ในเขต
จังหวัดปทุมธานี โดยการออกแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์สแควร์และ Eta ทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จากการศึกษา
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้าน 7-eleven คือ ปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคาสิ นค้า การส่ งเสริ มการตลาด การจัดจําหน่าย และการบริ การของพนักงานซึ่งมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ณัฐพร ต้นลาภเจริ ญ (2550) ศึกษาเรื่ อ ง ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อ ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การของร้าน 7-eleven ในเขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร โดยการออกแบบสอบถาม
จํานวน 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เพื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของข้อ มู ล ได้แก่ T - test, F - test ทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จาก
การศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การร้าน 7eleven ในเขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยดังนี้ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ
ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านบุคลากรและด้านราคา โดยในด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ายมีความพึงพอใจในประเด็นช่วงเวลาการให้บริ การมากที่สุด และด้านราคาในประเด็น
ราคาถูกกว่าที่อื่นน้อยที่สุด
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การ 7-eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน
2.กลุ่มตัวอย่าง ผูท้ ี่เคยใช้บริ การ 7-eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน เนื่องจาก
ไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน จึงได้ใช้วธิ ีการคํานวณโดยใช้สูตรของ William G.Cochran (ความเชื่อมัน่
95% ความผิดพลาดที่ยอมรับ ไม่เกิน 5%) จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน
n=

P(1 − P) Z 2
E2

=
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
=
สัดส่วนของประชากรที่ตอ้ งการสุ่ม
=
ระดับความเชื่อมัน่
=
ค่าความคลาดเคลื่อน
=
0.5(1-0.5)(1.96)2/(0.05)2
=
384 คน
เพราะฉะนั้น จึ ง กํา หนดจํา นวนของกลุ่ ม ตัว อย่างในงานวิจ ัย นี้ เท่ า กับ 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามที่ได้จดั เตรี ยมไว้เพือ่ รวบรวมข้อมูลให้ครบตามจํานวน 400 คน
โดย

n
P
Z
E
คํานวณได้ดงั นี้ n
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถามเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริ การ
7-eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งเครื่ องมือในการวิจยั ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้
และความถี่ในการใช้บริ การ มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist)
ส่วนที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ให้บริ การ มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist)
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ด้านความน่ าเชื่อถือ ความภักดีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist)
ส่ ว นที่ 4 ความพึ ง พอใจ แบบมาตราประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกํา หนด
ความหมายของคะแนนเป็ น 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลทุติยภูมิ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไ ด้จากงานวิจยั ในอดี ตที่เกี่ ยวข้อ งกับร้าน 7-eleven ความพึง
พอใจในการใช้บริ การร้าน 7-eleven ส่ วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับร้าน 7-eleven เป็ นการเก็บ
รวบรมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ และข้อมูลที่เผยแพร่ ทางอินเตอร์เน็ต
ข้ อมูลปฐมภูมิ
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการโดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
โดยอธิบายคําศัพท์ที่ใช้และให้คาํ แนะนําในการตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติพ้นื ฐานได้แก่
1. ค่าความถี่ (Frequency) ใช้ในการแจกแจงความถี่แบบที่ใช้กบั ข้อมูลที่มีจาํ นวนลักษณะที่
เป็ นไปได้ท้งั หมด เช่น จําแนกตามเพศ คือ ชาย หญิง เป็ นต้น
2. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้แปลความหมายของแบบสอบถามส่ วนที่ 1 ข้อ 1-7
ส่วนที่ 2 ข้อ 1-14 ส่วนที่ 3 ข้อ 1-5
3. ค่าเฉลี่ย (Mean) เพือ่ ใช้แปลความหมายของแบบสอบถามในส่วนที่ 4 ข้อ 1-4
4. ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สําหรับข้อมูลของแบบสอบถามใน
ส่วนที่ 4 ข้อ 1 – 4
5. การหาตํ่ามากสุด (Min) สําหรับข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 4 ข้อ 1 – 4
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6. การหาค่ามากสุด (Max) สําหรับข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 4 ข้อ 1 – 4
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติได้แก่
1. ค่า t-test ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
2. ค่า One – Way Analysis of Variance (F - test) ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ ระดับรายได้ และความถี่ในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ จากการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 61 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็ นร้อยละ 65 สถานะภาพโสด
คิดเป็ นร้อยละ 82 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 74 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
คิดเป็ นร้อยละ 45 มีระดับรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 42 และมีความถี่ใน
การซื้ อสิ นค้าและบริ การ 5-10 ครั้งต่อเดือนคิดเป็ นร้อยละ 41 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงวัยเริ่ มทํางาน มีการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี และมีรายได้ปานกลาง
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ มการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ
- ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประเภทอาหาร คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 64 ใช้บ ริ ก ารจ่ า ยบิ ล คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 56 และเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า จากความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นร้อยละ 74 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าจากความ
หลากหลาย โดยนิยมซื้ออาหาร และใช้บริ การจ่ายบิล
- ด้านราคา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บริ การ 1 ครั้งอยู่
ระหว่าง 50-100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 66 และเลือกสิ นค้าที่ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 53 แสดงให้เ ห็ น ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กซื้ อ สิ นค้า ที่ มี ร าคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 50-100 บาท
- ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลื อ กซื้ อ สิ นค้า จาก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต คิดเป็ นร้อยละ 51 และเลือกใช้บริ การร้าน 7-eleven เนื่องจากทําเลที่ต้งั ของร้านใกล้
บ้าน ใกล้ที่ทาํ งาน และสถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 52 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เลือกซื้อสินค้าจากซุปเปอร์มาร์เก็ต และเลือกใช้บริ การ 7-eleven เนื่องจากมีสาขาตั้งอยูใ่ กล้
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารของ
ร้านจากสื่ อ ออนไลน์ คิดเป็ นร้อ ยละ 47 กิ จกรรมส่ งเสริ ม การตลาดที่นิยมคือ การสะสมแสตมป์ ,
คะแนน,คูปอง เพื่อ แลกของพรี เมี่ยม คิดเป็ นร้อ ยละ 50 แสดงให้เห็ นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
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ใหญ่ทราบข่าวสารของร้านผ่านทางสื่ อออนไลน์และเลือกสะสมแสตมป์ คะแนน คูปอง เพื่อแลก
ของพรี เมี่ยม
- ด้านบุคลากร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ชอบบริ การที่มีความสะดวก รวดเร็ ว
คิดเป็ นร้อยละ 75 เลือกพนักงานที่มีอธั ยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คิดเป็ นร้อยละ 48 แสดงให้เห็นว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ชอบบริ การที่มีความสะดวก รวดเร็ ว พนักงานมี อ ัธยาศัยดี และมี
มนุษยสัมพันธ์ดี
- ด้านกระบวนการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้ งการการบริ การที่เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันในทุกๆ สาขา คิดเป็ นร้อยละ 69 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้มี
การบริ การที่เหมือนกันในทุกๆ สาขา
- ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกใช้บริ การร้านค้าที่มี
สภาพแวดล้อมบริ เวณร้านที่สะอาด คิดเป็ นร้อยละ 56 นึกถึงร้าน 7-eleven จากลักษณะเด่นของป้ าย
ชื่อร้านและสี ของร้าน คิดเป็ นร้อยละ 56 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ชอบร้านที่
สะอาด และจดจําร้าน 7-eleven จากป้ายชื่อร้านและสีของร้าน
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความภักดีต่อตราสิ นค้า และพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค
- ความภักดีต่อตราสิ นค้า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจมาซื้ อสิ นค้า ซํ้าที่
ร้านเพราะสิ นค้าและบริ การมีความหลากหลาย ครบครัน คิดเป็ นร้อยละ 46 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ กลับมาซื้อสินค้าในร้านเนื่องจากมีความหลากหลายและครบครัน
- พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูท้ ี่มี อิ ทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้าและบริ การของ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 90 มาใช้บริ การโดยการเดิน คิดเป็ นร้อยละ
71 ช่วงเวลาในการใช้บริ การ 18.01-24.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 40 เลือกชําระสินค้าและบริ การด้วยเงิน
สด คิดเป็ นร้อยละ 90 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การด้วย
ตนเอง เดินมาใช้บริ การในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. และชําระค่าสินค้าและบริ การด้วยเงินสด
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริ การ 7-eleven ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลื อ กใช้บริ การเนื่ อ งจากความคุ ม้ ค่า
ค่าเฉลี่ย 3.70 ค่าสู งสุ ด 5 ค่าตํ่าสุ ด 1 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 เลือกใช้เนื่ องจากมีความพึงพอใจ
ในการให้บริ การโดยรวม ค่าเฉลี่ย 3.68 ค่าสูงสุด 5 ค่าตํ่าสุด 1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 เลือกใช้
เนื่ องจากเป็ นร้านจําหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ดีที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.47 ค่าสู งสุ ด 5 ค่าตํ่าสุ ด 1 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 และจะแนะนําผูอ้ ื่นมาใช้บริ การ ค่าเฉลี่ย 3.21 ค่าสู งสุ ด 5 ค่าตํ่าสุ ด 1 ส่ วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามชื่นชอบสิ นค้าที่คุม้ ค่าควรแก่การซื้ อ
มากที่สุด
ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
- เพศ พบว่าเพศหญิงมีคะแนนความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven 3.58 คะแนน ซึ่ ง
มากกว่าเพศชายทีม่ ีคะแนนความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven 3.40 คะแนน ซึ่งผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า เพศที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven ต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับผูใ้ ช้บริ การเพศหญิง โดยการจัดทําโปรโมชัน่
เพือ่ รักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ไว้
- อายุ พบว่าช่วงอายุที่มีความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven มากที่สุดคือ ช่วงอายุ 2029 ปี มีคะแนน 3.60 คะแนน รองลงมาคือช่วงอายุ 30-39 ปี มีคะแนนความพึงพอใจในการใช้บริ การ
7-eleven 3.51 คะแนน ซึ่ งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การ 7-eleven ต่างกันอย่างมี นัยสําคัญ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจัดทําโปรโมชั่นให้
ลูกค้ากลุ่มนี้
- สถานภาพ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสมีคะแนนความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การ 7-eleven มากที่สุด 3.61 คะแนน รองลงมาคือสถานภาพโสดมีคะแนนความพึงพอใจใน
การใช้บริ การ 7-eleven 3.49 คะแนน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานภาพไม่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven
- ระดับการศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีคะแนนความ
พึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven มากที่สุด 3.60 คะแนน รองลงมาคือ การศึกษาระดับสู งกว่า
ปริ ญญาตรี มีคะแนนความพึงพอใจในการใช้บ ริ ก าร 7-eleven 3.44 คะแนน ซึ่ งผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมี อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับผูใ้ ช้บริ การในกลุ่มนี้ โดยการ
จัดทําโปรโมชัน่ เพือ่ รักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ไว้
- อาชี พ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ว่างงานมี คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7eleven มากที่สุด 3.83 คะแนน รองลงมาคืออาชีพอื่นๆ มีคะแนนความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7eleven 3.68 คะแนน ซึ่ งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การ 7-eleven ต่างกันอย่างมี นัยสําคัญ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสํา คัญ กับ
ผูใ้ ช้บริ การในกลุ่มนี้ โดยการจัดทําโปรโมชัน่ เพือ่ รักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ไว้
- รายได้ต่อเดือน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้อยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท มี
คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven มากที่สุด 3.64 คะแนน รองลงมาคือผูท้ ี่มีรายได้
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ตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป มีคะแนนความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven 3.63 คะแนน ซึ่งผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับรายได้ที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับผูใ้ ช้บริ การในกลุ่มนี้ โดยการ
จัดทําโปรโมชัน่ เพือ่ รักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ไว้
- ความถี่ในการใช้บริ การต่อเดือน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีความถี่ ในการซื้ อ สิ นค้า
และบริ การ 21-30 ครั้งต่อเดือน มีคะแนนความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven มากที่สุด 4.15
คะแนน รองลงมาคือ 11-20 ครั้งต่อเดือน มีคะแนนความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven 3.53
คะแนน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความถี่ในการซื้อสินค้าและบริ การที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บ ริ การ 7-eleven ต่างกันอย่างมี นัยสําคัญ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้
ความสําคัญกับผูใ้ ช้บริ การในกลุ่มนี้ โดยการจัดทําโปรโมชัน่ เพือ่ รักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ไว้
- ด้านผลิตภัณฑ์ สิ นค้า พบว่าสิ นค้าประเภทอาหาร มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 3.55
คะแนน รองลงมาคือ สิ นค้าประเภทเครื่ อ งดื่ ม ที่ไ ม่ มี แอลกอฮอล์ มี คะแนนความพึงพอใจ 3.53
คะแนน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประเภทของสิ นค้าที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การ 7-eleven ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
บริ การ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีคะแนนความพึงพอใจในการใช้บริ การประเภทจ่ายบิล
และไม่เคยใช้บริ การมากที่สุด 3.59 คะแนน รองลงมาคือบริ การประเภทบัตร 7-card มีคะแนนความ
พึงพอใจ 3.45 คะแนน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประเภทของบริ การที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีคะแนนความพึงพอใจในสิ นค้าที่มี
การรับประกันคุณภาพมากที่สุด 3.59 คะแนน รองลงมาคือสินค้าที่มีความสดใหม่ มีคะแนนความพึง
พอใจ 3.45 คะแนน ซึ่ งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้
ความสําคัญกับสิ นค้าประเภทอาหารที่มีการรับประกันคุ ณภาพและบริ การจ่ายบิล โดยการจัดทํา
โปรโมชัน่ เพือ่ รักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ไว้
- ด้านราคา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยในการใช้บริ การ 1 ครั้ง พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ ยต่อ 1 ครั้งในการใช้บริ การตํ่ากว่า 50 บาท มี คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 3.75 คะแนน
รองลงมามี ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 101-200 บาท มี คะแนนความพึงพอใจ 3.56 คะแนน ซึ่ งผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อ 1 ครั้งที่ต่างกันมีอิ ทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การ 7-eleven ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับผูใ้ ช้บริ การใน
กลุ่มนี้ โดยการนําสินค้าราคาประหยัดเข้ามาขายในร้านเพิม่ ขึ้นเพือ่ รักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ไว้
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- ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย สถานที่หลักในการซื้ อ สิ นค้าของครอบครัว พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามซื้ อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้ อและห้างสรรพสิ นค้าเป็ นหลัก มีคะแนนความพึงพอใจ
มากที่สุด 3.71 คะแนน รองลงมาคือซุปเปอร์มาร์ เก็ต มีคะแนนความพึงพอใจ 3.43 คะแนน และ
ปั จจัยหลักในการเลื อ กใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถามคือ ระยะเวลาการเปิ ดบริ การตลอด 24
ชัว่ โมง มี คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven มากที่สุด 3.61 คะแนน รองลงมาคือ
จํานวนสาขาที่มีเพียงพอและสะดวกต่อการใช้บริ การ มีคะแนนความพึงพอใจ 3.55 คะแนน ซึ่ งผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานที่หลักในการซื้ อสิ นค้าของครอบครัวและปั จจัยหลักในการ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารที่ ต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึง พอใจในการใช้บ ริ ก าร 7-eleven ต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับผูใ้ ช้บริ การในกลุ่มนี้ โดยการพัฒนาคุณภาพ
การบริ การให้ดียงิ่ ขึ้นและสรรหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อรักษาฐาน
ลูกค้ากลุ่มนี้ไว้
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด แหล่งข้อมูลข่าวสาร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้รับข้อ มู ล
ข่ า วสารจากแผ่ น ป้ า ยโฆษณามากที่ สุ ด มี ค ะแนนความพึ ง พอใจ 3.80 คะแนน รองลงมาคื อ
โทรทัศ น์ ,วิ ท ยุ มี ค ะแนนความพึ ง พอใจ 3.63 คะแนน ซึ่ งผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven ต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับผูใ้ ช้บริ การในกลุ่มนี้ โดยการโฆษณาสิ นค้า
ผ่านป้ายโฆษณาเพิม่ ขึ้น
โปรโมชัน่ ผูต้ อบแบบสอบถามชื่นชอบการจัดรายการของแถม มีคะแนนความพึงพอใจ
มากที่สุด 4.13 คะแนน รองลงมาคือ การสะสมแสตมป์ ,คะแนน,คู ปอง เพื่อ แลกของพรี เมี่ ยม มี
คะแนนความพึงพอใจ 3.68 คะแนน ซึ่ งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การส่ งเสริ ม การตลาดที่
ต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก าร 7-eleven ต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับผูใ้ ช้บริ การในกลุ่มนี้ โดยการจัดทําโปรโมชัน่ เพื่อรักษาฐาน
ลูกค้ากลุ่มนี้ไว้
- ด้านบุคลากร การบริ การของพนักงาน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามชื่นชอบการบริ การของ
พนักงานที่มีความมีระเบียบเรี ยบร้อยมากที่สุด มีคะแนนความพึงพอใจ 3.67 คะแนน รองลงมาคือ
การบริ การของพนักงานที่มีความสะดวก รวดเร็ ว มีคะแนนความพึงพอใจ 3.45 คะแนน ซึ่ งผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า การบริ การของพนักงานที่ต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การ 7-eleven ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
คุณสมบัติของพนักงาน ผูต้ อบแบบสอบถามชื่นชอบพนักงานที่มีความรู ้ทางด้านสินค้าและ
บริ การที่ดี มี คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 3.77 คะแนน รองลงมาคือพนักงานที่พูดจาไพเราะ
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อ่อนหวาน มีคะแนนความพึงพอใจ 3.50 คะแนน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณสมบัติของ
พนักงานทีต่ ่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ดัง นั้น ผูป้ ระกอบการควรให้ความสํา คัญกับ ผูใ้ ช้บริ การในกลุ่ มนี้ โดยการจัด ฝึ กอบรม
พนักงานให้มีความรู ้ความชํานาญทางด้านสินค้าและบริ การให้มากขึ้น เพือ่ รักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ไว้
- ด้านกระบวนการ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเลือกกระบวนการในการให้บริ การที่มีการรับ
ชําระบริ การหลากหลายช่องทางมากที่สุด มีคะแนนความพึงพอใจ 3.58 คะแนน รองลงมาคือการ
บริ การที่เป็ นมาตรฐานเดี ยวกันในทุกๆ สาขา มี คะแนนความพึงพอใจ 3.51 คะแนน ซึ่ งผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า กระบวนการในการให้บริ การไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การ 7-eleven
- ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามชื่ นชอบสภาพแวดล้อมของร้านที่
สะดวกในการจอดรถมากที่สุด มีคะแนนความพึงพอใจ 4.13 คะแนน รองลงมาคือสภาพแวดล้อมที่
มีความปลอดภัย มีคะแนนความพึงพอใจ 3.65 คะแนน และลักษณะเด่นที่เป็ นเอกลักษณ์ของร้านคือ
สโลแกนของร้าน "หิ วเมื่อไหร่ ก็แวะมา 7-eleven" มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 3.97 คะแนน
รองลงมาคือคํากล่าว "รับขนมจีบ ซาลาเปาเพิ่มมัย๊ ครับ/คะ" มีคะแนนความพึงพอใจ 3.75 คะแนน
ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สภาพแวดล้อมบริ เวณร้านและลักษณะเด่นที่เป็ นเอกลักษณ์ของ
ร้านที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการควรจัดพื้นที่ในการจอดรถที่สะดวกมากขึ้นและติดสโลแกนของร้านไปที่หน้าร้านทุก
สาขา เพือ่ รักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ไว้
- ความภักดีต่อตราสิ นค้า พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ นใจกลับมาใช้บริ การซํ้าเนื่องจาก
ราคาสินค้ามีมาตรฐานตรงตามท้องตลาดมากที่สุด มีคะแนนความพึงพอใจ 4.40 คะแนน รองลงมา
คือมีโปรโมชัน่ ที่น่าสนใจ มีคะแนนความพึงพอใจ 4.31 คะแนน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
เหตุผลในการกลับมาใช้บริ ก ารที่ต่ างกันมี อิ ท ธิ พลต่อ ความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven
ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ผูป้ ระกอบการควรรักษาระดับราคาสินค้าและบริ การให้มีมาตรฐานเดี ยวกับ
ท้องตลาดอยูเ่ สมอ เพือ่ รักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ไว้
- พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภค พบว่า ผูท้ ี่ มี อิ ท ธิ พ ลในการซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารของผู ้ต อบ
แบบสอบถามมากที่สุดคือตนเอง มีคะแนนความพึงพอใจ 3.54 คะแนน รองลงมาคือครอบครัว มี
คะแนนความพึงพอใจ 3.31 คะแนน และชําระเงินค่าสิ นค้าและบริ การด้วยบัตร 7-card มีคะแนน
ความพึงพอใจมากที่สุด 3.78 คะแนน รองลงมาคือการชําระด้วยเงินสด มีคะแนนความพึง พอใจ
3.48 คะแนน ซึ่ งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูท้ ี่มีอิ ทธิ พลในการซื้ อ สิ นค้าและบริ การไม่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

753

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

ผูต้ อบแบบสอบถามเดิ นทางมาใช้บริ การด้วยรถจักรยาน มี คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 4.13
คะแนน รองลงมาคือรถจักรยานยนต์ มีคะแนนความพึงพอใจ 3.83 คะแนน เข้าใช้บริ การในช่วงเวลา
00.01-06.00 น. มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 4.25 คะแนน รองลงมาคือช่วงเวลา 12.01-18.00
น. มี คะแนนความพึงพอใจ 3.63 คะแนน ซึ่ งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเดิ นทางมาใช้
บริ การและช่วงเวลาในการใช้บริ การที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ 7-eleven
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรอํานวยความสะดวกทางด้านที่จอดรถและการ
บริ การในช่วงเวลา 00.01-06.00 น. เพือ่ รักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ไว้
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การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าออนไลน์
MAKING DECISION TO PURCHASE PRODUCTS ONLINE
ณทัตสิ ทธิ์ ศรี จนั ทร์

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

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ได้แก่ ปั จจัยส่ วน
บุคคล ปั จจัยส่วนประสมการตลาด และปั จจัยอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่
เคยมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด วุฒิ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท โดย
สิ น ค้า ที่ ซ้ื อ ได้แ ก่ เสื้ อ ผ้า เครื่ อ งแต่ ง กาย เหตุ ผ ลที่ ต ัด สิ น ใจซื้ อ เพราะความสะดวกสบายและ
ประหยัดเวลา จากผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่าไม่แตกต่างกัน ยกเว้นกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาและรายได้ต่อเดือนต่างกัน ผลการ ศึกษาด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดก็พบว่าไม่
แตกต่างกันยกเว้นราคาที่แตกต่างกัน และด้านปั จจัยอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
จากผลการวิจยั ผูป้ ระกอบการควรเน้นกลุ่มคนในวัยทางาน เนื่องจากผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้มีความ
ต้องการสิ นค้าซึ่ งมีกาํ ลังในการซื้ อค่อนข้างสู ง และควรให้ความสําคัญในเรื่ องคุณภาพสิ นค้า ความ
หลากหลายของสิ นค้า ราคาสิ นค้าที่ไม่สูงมากเกินไป เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเลือกเพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคซื้อสินค้าเพิม่ ขึ้น
คําสํ าคัญ: การตัดสินใจ, การซื้อสินค้า, สินค้าออนไลน์
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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

ในสังคมที่โลกออนไลน์กาํ ลังเป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนิ นชี วิตของคนรุ่ นใหม่ เราคง
ปฏิเสธไม่ได้วา่ สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอทิ ธิพลต่อเราในทุกขณะ ตั้งแต่ตื่นเช้าจน กระทัง่ เข้านอน อีก
ทั้งความรวดเร็ วและความสะดวกสบายของโลกออนไลน์ยงั ถูกนํามา ใช้ประโยชน์กบั กลุ่มคนทุก
สาขาอาชีพ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมกันอย่างแพร่ หลาย
เพราะสามารถทําให้ผอู ้ ื่นรู ้จกั เราหรื อสินค้าของเราได้อย่างกว้างขวาง
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทําการตลาดในสื่อออนไลน์มีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อ ทําให้สินค้าของเราเป็ นที่รู้จกั เพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรื อ
โฆษณาขายสิ นค้า ที่จะนําสิ นค้าของเราไปเผยแพร่ ตามสื่ อออน ไลน์เพื่อ ให้ผูอ้ ื่นได้รับรู ้และเกิด
ความสนใจ จนกระทัง่ เข้ามาใช้บริ การหรื อซื้อสินค้าของเราในที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
2.2 เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ
สินค้าออนไลน์
2.3 เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
ประโยชน์ ของการวิจัย
3.1 ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล เพื่อเพิ่มองค์ความรู ้ถึงพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภท
ต่างๆ และใช้ในการกําหนดกลุ่มเป้ าหมายให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์สาํ หรับผู ้ ประกอบการร้านค้า
ออนไลน์และผูท้ ี่สนใจที่จะดําเนินธุรกิจในการขายสินค้าออนไลน์
3.2 ด้านปั จจัยส่วนประสมการตลาด ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้า และเป็ นข้อมูลสําหรับผูป้ ระกอบการรายใหม่ ๆ
3.3 ด้านปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความน่ าเชื่อถือ และความภักดี เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผปู ้ ระกอบการ
ธุ ร กิ จ สิ น ค้า ออนไลน์ ไ ด้ทราบปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ สิ นค้าออนไลน์นําไปใช้ใ นการ
ปรับปรุ งพัฒนาร้านค้าออนไลน์ของตนเองต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้ อ
สินค้าออนไลน์
4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสินค้าออนไลน์
4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาศึกษา โดยการเก็บข้อมู ลเชิ งสํารวจ ด้วยแบบสอบถาม ตั้งแต่
วันที่ ระยะเวลาศึกษา 23 กรกฎาคม 2559 – 27 สิงหาคม 2559
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กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สมมติฐานการวิจัย
4.1 ปั จจัยส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ต่างกัน
4.2 ปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย
และการส่งเสริ มการขายที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ต่างกัน
4.3 ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบไปด้วย ความน่ าเชื่อถือ และความภักดี มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สินค้าออนไลน์ต่างกัน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
• กิ่งพร ทองใบ (2553, หน้า 13) กล่าวถึงเรื่ อง ระบบค่าตอบแทนสมัยใหม่
ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง รางวัลทั้งหมดที่ลูกจ้างหรื อพนักงานได้ รับจากการ
แลกเปลี่ยนโดยการทํางานให้กบั เจ้านายหรื อองค์การ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบ แทนที่เป็ นตัวเงิน และ
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ไม่เป็ นตัวเงิน ค่าตอบแทนทั้งหมดที่ลูกจ้างหรื อพนักงานได้รับนี้อาจมีชื่อเรี ยกต่างๆ กันไปในแต่ละ
องค์การขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ ใช้จาํ แนกประเภทและวัตถุ ประสงค์ในการบริ หารค่า ตอบแทนของ
องค์การแต่ละแห่ง
สรุ ป ค่าตอบแทน หมายถึง ทุกรู ปแบบของสิ่งตอบแทนที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างทั้งเพื่อตอบ
แทนการทํางานและเพื่อส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ตลอดจนการธํารง
รักษาให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ และพึงพอใจในงาน เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
• ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546, หน้า 602) กล่าวถึงเรื่ อง การส่งเสริ มการขาย มีผใู ้ ห้ความหมาย
ของการส่งเสริ มการขาย (Sales promotion) พอประมวลได้ดงั นี้
1. การส่งเสริ มการขาย เป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การนําไปใช้ และการเผย แพร่ วสั ดุ
และเทคนิคต่างๆ โดยจะใช้เพือ่ ช่วยเสริ มการโฆษณาและการขาย การส่งเสริ มการขายอาจจะทําโดย
วิธีทางไปรษณี ย ์ แคตตาล็อกสิ่ งพิมพ์จากบริ ษทั ผูผ้ ลิต การจัดแสดงสิ นค้า การแข่งขันการขาย และ
เครื่ องมือขายอื่นๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพิ่มความพยายามในการขายของพนักงานขาย (Salesman)
ผูจ้ ดั จําหน่ าย (Distributors) และผูข้ าย (Dealers) ให้ขายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ใดยีห่ ้อ หนึ่ ง และเพื่อทําให้
ลูกค้าต้องการซื้ อผลิตภัณฑ์ยหี่ ้อนั้น ทําให้การขายโดยใช้พนักงานขายและการโฆษณาสามารถไป
ได้อย่างงดงามเพราะการส่งเสริ มการขายเป็ นการให้ส่ิงจูงใจพิเศษ
2. การส่ งเสริ มการขายเป็ นเครื่ องมือ อย่างหนึ่ งของการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่
ออกแบบขึ้นเพือ่ กระตุน้ การตอบสนองให้เร็วขึ้นและเข้มข้นขึ้น
3. การส่งเสริ มการขายเป็ นเครื่ องมือระยะสั้นเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการซื้อหรื อขายผลิตภัณฑ์
4. การส่งเสริ มการขายตามคํานิ ยามของสมาคมการตลาดแห่ งประเทศสหรัฐ อเมริ กา กล่าว
ไว้ว่าเป็ นกิจกรรมที่กระตุน้ หรื อเร่ งเร้าให้เกิดการซื้ อเร็ วขึ้น เป็ นกรกระตุน้ เพื่อให้ตวั แทนจําหน่ าย
สามารถจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ไดมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็ทาํ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจเร็ วขึ้น
ผลิ ตภัณฑ์มี แรงดึ งดู ดใจมากขึ้นในสายตาผูบ้ ริ โภคโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจ้างพนักงานขาย การ
โฆษณาหรื อการเผยแพร่ ใดๆ ทั้งสิ้น
• ณัฐดนัย อ่วมชํานาญไพร (2553, หน้า 10) กล่าวถึงเรื่ อง ทําให้เว็บไซต์มีความน่ าเชื่อถื อ
การทําเว็บไซต์ของเรานั้นดูน่าเชื่อถือมีการขายสินค้าจริ งไม่ได้ขายสินค้าลมสินค้าหลอกๆ โดยใช้รูป
เป็ นสื่อนํา แต่เป็ นร้านค้าที่ขายสินค้าจริ งๆ นัน่ ก็คือ ให้คุณนัน่ จดทะเบียนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
จะมีส่วนช่วยให้เว็บไซต์ของเรานั้นมีความเชื่อถือเพิม่ ขึ้นเป็ น 100% เต็ม
เนื่ องจากการจดทะเบียนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์น้ นั ผูซ้ ้ื อจะสามารถตรวจสอบชื่อและที่อยู่
จริ งของผูท้ ี่จดทะเบียนได้กบั ทางราชการ เพื่อเป็ นการอุ่นใจได้ว่าถ้าหากเจ้าของร้านเล่นตุกติกหรื อ
เป็ นมิ จฉาชี พออนไลน์ คุ ณก็สามารถไปดําเนิ นคดี ได้เลย เราะสมัยนี้ ร้านค้าบนโลกออนไลน์ก็มี
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การค้าสิ นค้าหลอกๆ ให้เห็ นอยู่บา้ งประปรายเช่ นกัน แต่ร้านไหนที่มีคนฟ้ องแจ้งตํารวจหรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง ร้านนั้นก็จะถูกปิ ดไปในที่สุด
การที่จะทําเว็บไซต์ของคุณนั้นมีความเชื่อถือ คุณจะต้องบอกรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับตัวคุณคือ เจ้าของร้าน, ที่อยู(่ ถ้าเป็ นไปได้), ชื่อ, โทรศัพท์, อีเมล เป็ นต้นสิ่งเหล่านี้ จะบ่งบอกวัด
ว่า คุณนั้นขายสินค้าหรื อบริ การนี้อย่างจริ งจัง รวมทั้งเป็ นการเพิม่ ความน่าเชื่อถือให้กบั ลูกค้าที่จะมา
ซื้อสินค้าของคุณต่อไปไม่วา่ ลูกค้าหน้าเก่าหรื อหน้าใหม่ก็ตาม
• วริ พสั ย์ เจียมปั ญญารัช (2553, หน้า 38-40) กล่าวถึงเรื่ อง การตัดสินใจ (Decision Analysis)
ถือเป็ นสิ่ งสําคัญ เพื่อที่จะใช้ในกระบวนการวางแผนในการบริ หารโครงการต่างๆ ในการตัดสิ นใจ
จึงมีความจําเป็ น โดยทัว่ ไปการตัดสิ นใจต้องพิจารณาทั้งด่านบวกและด้านลบซึ่ งผลที่เกิดขึ้นหลัง
การตัดสิ นใจนั้นจะสามารถควบคุมได้ท้ งั หมด ควบคุมได้บา้ ง และไม่สารถควบคุมได้เลย (State of
Nature) ซึ่ งสมารถอธิบายได้โดยการใช้ตารางแสดงผลลัพธ์ (Payoff Table) การตัดสิ นใจจะต้องใช้
ข้อมูล และความเข้าใจในข้อมูลรวมถึงความคาดหมายถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากได้ตดั สิ นใจไป
แล้ว ดังนั้นการตัดสิ นใจจึงต้องมีกระบวนการที่รอบคอบก่อนการตัดสิ นใจ เพื่อที่จะให้ได้ป้าหมาย
คาดหวัง ไว้ ดัง นั้น ความรู ้ ท างสถิ ติ ความน่ า จะเป็ นและกระบวน การคิ ด ในการแข่ ง ขัน จึ ง มี
ความสําคัญเพือ่ ที่จะได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนและแน่นอนป้องกันการตัดสินใจที่ผดิ พลาดให้ได้มากที่สุด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
• บุณฑริ กา นันทิพงศ์ และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
กับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุ งเทพมหา นคร ศึกษานี้ ได้ใช้ขอ้ มูลปฐม
ภูมิ เป็ นกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ที่เคยซื้ อ/กําลังจะซื้ อ สิ นค้าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตทั้งสิ้ น 400 ราย
การกําหนดกลุ่ม ตัวอย่างผูว้ ิจยั คํานวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane กําหนดความเชื่ อมัน่ ที่ 95%
ความผิดพลาดไม่เกิน 5% โดยการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมู ล จากนั้นมีการ
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยโปรแกรมคอมพิว เตอร์ สํา เร็ จ รู ป ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิ ติ T (T-test) สถิ ติ F
(One-way ANOVA) และการวิเ คราะห์ ความถดถอยเชิ ง ซ้อ น (Multiple Regression Analysis) ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จากการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านประชากร ศาสตร์ (เพศ อายุ อาชีพ
การศึ ก ษา สถานภาพสมรส รายได้) ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ พฤติก รรมการซื้ อ สิ นค้าผ่า นระบบ
อินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยด้านพฤติกรรมส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน และปั จจัยด้านความไว้วางใจระหว่างผูซ้ ้ือกับผูข้ าย
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกัน
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• อมรรัตน์ ทันมา (2558) ศึกษาเรื่ องอิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปของสุ ภาพสตรี ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ : กรณี ศึกษากรุ งเทพมหานคร ศึกษา
โดยทําการวิจยั ในเชิ งปริ ม าณและเก็บรวบรวมข้อ มู ลจากแบบ สอบถามจากผูห้ ญิงที่อาศัยอยูใ่ น
กรุ งเทพมหานครที่ใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จานวน 445 คน และมีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบโควต้า ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ มตัวอย่างตัดสิ นใจซื้ อ เสื้ อ ผ้าสําเร็ จรู ปออนไลน์โดยให้ความ
สําคัญกับภาพรวมของเครื่ อ งมือการสื่ อ สารการตลาด (ซึ่ ง ประกอบด้วยการโฆษณา การประชา
สัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย และการตลาดทางตรง) อยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 43.82
จากการวัดขนาดความสัมพันธ์ดว้ ยค่าสถิติ Eta พบว่า ค่าใช้จ่ายในการซื้อ เสื้อ ผ้าสําเร็จรู ปไม่มีความ
สัมพันธ์กบั เครื่ องมือสื่อสารทางการตลาดยกเว้นโฆษณา ซึ่งที่มีความสัมพันธ์กบั ค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
เสื้ อ ผ้า สํา เร็ จ รู ป ในระดับ ตํ่า (0.165) และจากการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) จากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีอิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ เสื้ อ ผ้าสําเร็ จรู ป
ได้แก่ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต และจํานวน
ครั้ง ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าชมสิ นค้าผ่านเครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างยังให้ขอ้ เสนอแนะว่า
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญในเรื่ องการรับประกัน รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และราคา
ความน่าเชื่อถือในการทําธุรกรรมทางการเงิน ระยะเวลาการจัดส่ ง และช่องทางติดต่อกับผูป้ ระกอบ
การเพือ่ ให้ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการซื้อเสื้อ ผ้าสําเร็จรู ปผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เพิม่ ขึ้น
• นายธนธร โล่ ห์จินดา (2556) ศึกษาเรื่ อ ง ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทําธุ รกรรมใน
ธุ รกิ จซื้ อ ขายออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิท ยาลัย เขตจัง หวัดนครปฐม ด้วย
เทคนิ ค การวัดพฤติ กรรมเชิ งเส้น แบบหลายกลุ่ ม ศึ ก ษาโดยกลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัยได้แก่
นักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเขต จังหวัดนครปฐมที่เคยทําธุรกรรมในธุ รกิ จซื้ อ ขาย
ออนไลน์ จํานวน 400 คนใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุ่ม (Multinomial Logistic Regression) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมด้าน ความถี่ในการซื้อคือ แคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วย มีรูปภาพของสินค้า มีรายละเอียดของสินค้าครบถ้วน และมีเครื่ องมือช่วยค้นหาสิ นค้า
เว็บไซต์มีรายละเอียดการเปรี ยบเทียบราคา ประกอบด้วย มีการแสดงราคาเปรี ยบเทียบ และมีการ
แสดง ราคากลางของสินค้าที่จดั ทําโดยหน่ วยงานกลางที่น่าชื่อ มีระบบวิจารณ์และให้คะแนนสิ นค้า
หรื อบริ การจากผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย มีระบบวิจารณ์และให้คะแนนสินค้าจากผูท้ ี่เคยซื้อสินค้าจาก
เว็บ ไซต์ รวมไปถึ ง การมี เ ครื่ อ ง หมายรั บ รองความน่ า เชื่ อ ถื อ ในการประกอบธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ (Trustmark) จากหน่ วยงานกลาง ในด้านของปั จจัยที่ส่งผลต่อรู ปแบบการชําระเงิน
คือ มีเครื่ องหมายรับรองความน่ าเชื่อถือ ในการประกอบธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และปั จจัยที่
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ส่ งผลต่อพฤติกรรมด้านประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อ ได้แก่ แคตตาล็อก อิเล็กทรอนิ กส์ และมีระบบวิจารณ์
และให้คะแนนสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภค อิ เล็กทรอนิ กส์ และมี ระบบวิจารณ์ และให้คะแนนสิ นค้าจาก
ผูบ้ ริ โภค
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งไม่ทราบจํานวน
ประชากรที่แน่นอน (Infinite population)
การเลือกกลุ่มตัวอย่ างและแผนการสุ่ มตัวอย่ าง
ผูศ้ ึกษากําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพือ่ เป็ นตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมด โดยการคํานวณ
ขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่าง ใช้สูตรการคํานวณขนาดตัวอย่างของ WILLIAM G. COCHRAN (ความ
เชื่ อ มั่น 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับไม่ เกิ น 5%) ขนาดของกลุ่ มตัวอย่างที่ทาํ การศึกษา คือ 384
ตัวอย่าง โดยเผือ่ การสูญเสียของแบบสอบถามอีก 16 ชุด รวมทั้งสิ้น 400 ชุด การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู ้
ศึกษาใช้เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) ตามที่ได้กาํ หนดไว้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษานําคะแนนที่ได้จากแบบสอบไปวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการอธิบายถึงคุณลักษณะต่างๆ
ของตัวแปร ทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได้แก่ (1) ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variables)
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ความถี่ (Frequency)และร้ อ ยละ (Percentage) (2) ตัว แปรเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Variable) สถิ ติที่ใช้ ค่าเฉลี่ ย (Mean), ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), ค่าตํ่าสุ ด
(Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum)
2. การวิเคราะห์สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่ ม
ประชากรตัวอย่างที่ทาํ แบบทดสอบปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลของตัวแปรอิสระที่เป็ นข้อมูลเชิงคุ ณ ภาพ
(Qualitative variables) ใช้ระดับของการวัด แบบระดับ ช่ วงหรื อ ระดับกลุ่ ม (Nominal Scale) และ
ระดับอันดับ (Ordinal Scale) และตัวแปรตามที่เป็ นข้อมูลเชิ งปริ มาณ (Quantitative Variable) โดย
ใช้ระดับของการวัด แบบระดับช่ ว งหรื อ ระดับอัน ตรภาค (Interval Scale) และ ระดับอัตราส่ ว น
(Ratio Scale) สรุ ปเป็ นข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่างไปอ้างอิงหรื ออธิบายถึงกลุ่มประชากร โดย
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (1) ค่า T – Test ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม (2) ค่า One – Way Analysis of Variance (F – Test) ใช้ในการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว
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สรุปผลงานวิจัย
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 83.00 มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ
49.25 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 67.50 อาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนคิดเป็ นร้อย
ละ 55.50 รายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 10,000 - 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30.25 และรองลงมา 15,001 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 29.00 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดคิดเป็ นร้อยละ 72.50
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายคิดเป็ น
ร้อยละ 54.25 เคยชําระค่าสิ นค้าในการสั่งซื้ อแต่ละครั้งในราคาที่ต่าํ กว่า 1,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
68.00 และการสั่งซื้ อแต่ละครั้งส่วนใหญ่ไม่เคยต่อรองราคาหรื อขอส่ วนสดใดๆ เลย คิดเป็ นร้อยละ
63.00 แต่เมื่อผูต้ อบแบบสอบถามไปซื้ อสิ นค้าที่หน้าร้านจะมีการต่อรองราคาหรื อขอส่ วนลดบ้าง
บางครั้งคิดเป็ นร้อยละ 58.75 ส่วนช่องทางการสัง่ ซื้อสินค้าจะสัง่ ผ่านช่องทาง Facebook คิดเป็ นร้อย
ละ 57.50 ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะมีการสื บค้นหาร้านค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตคิดเป็ นร้อยละ 45.25 และ
จะตัดสินใจซื้อสินค้าเมื่อมีความต้องการสินค้าคิดเป็ นร้อยละ 84.75
ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ พ บว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่จาํ เป็ นที่จะหาข้อมูลของผูข้ ายหรื อข้อมูลอื่นๆ ของทางร้านเพิ่มเติมโดยคิด
เป็ นร้อยละ 74.00 และส่วนใหญ่ที่เคยสัง่ ซื้อสินค้าไม่เคยถูกหลอกลวงจากการซื้อสินค้าออนไลน์คิด
เป็ นร้อยละ 89.75 และเมื่อมีความต้องการสิ นค้าประเภทเดิมจะกลับไปซื้ อสิ นค้าที่ร้านเดิมคิดเป็ น
ร้อยละ 55.25
ผลการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่า ผูท้ ตี่ ดั สินใจซื้อสินค้าออนไลน์น้ นั ผูซ้ ้ือตัดสินใจ
ซื้อเพราะความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการสัง่ ซื้อสินค้า คิดเป็ น 4.18 คะแนน รองลงมาคือ
มีจาํ นวนร้านค้าที่หลากหลาย คิดเป็ น 4.13 คะแนน ความหลากหลายของสิ นค้าและรู ปแบบสินค้า
คิดเป็ น 4.00 คะแนน และปั จจัยที่ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์น้อยที่สุดคือ ราคาที่ถูกกว่า
ราคาตลาดคิดเป็ น 3.24 คะแนน
อภิปราย
ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า ระดับการศึกษาและรายได้ต่อ เดือนมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญตามสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไป
ตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อมรรัตน์ ทันมา (2558) ศึกษาเรื่ องอิทธิพลของการ
สื่ อสารการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปของสุ ภาพสตรี ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ :
กรณี ศึ ก ษากรุ ง เทพมหานครศึ ก ษาโดยทํา การวิจ ัย ในเชิ ง ปริ ม าณและเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จาก
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แบบสอบถามจากผูห้ ญิงที่อ าศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานครที่ใช้บริ การเครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ ผล
การศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เสื้ อ ผ้าสําเร็ จรู ปได้แก่ สถานภาพสมรส อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต และจํานวนครั้ง ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าชมสินค้า
ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างยังให้ขอ้ เสนอแนะว่าผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญใน
เรื่ องการรับประกัน รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และราคา ความน่ าเชื่อถือในการทําธุรกรรม
ทางการเงิน ระยะเวลาการจัด ส่ ง และช่ อ งทางติด ต่อ กับ ผูป้ ระกอบการเพื่อ ให้ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วาม
ต้องการซื้อเสื้อ ผ้าสําเร็จรู ปผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เพิม่ ขึ้น
ส่ วนเพศ อายุ อาชี พ และสถานภาพที่แตกต่างกันไม่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ เนื่องจากการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของตัวบุคคลซึ่งคนทุกคนล้วน
มีความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อยูแ่ ล้ว และเนื่ องจากคนในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่มีการใช้โซเชียลเป็ น
ประจําทุกวันอยูแ่ ล้ว ดังนั้นการโฆษณาการจําหน่ ายสิ นค้าผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆ ก็สามารถทํา
ให้ง่ายต่อการสัง่ ซื้อสินค้า
ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า ราคา มี อิ ทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญตามสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นายฤทธิ์ฤชา ชาญเชี่ยว (2556) ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบกลยุทธ์ในการ
ดําเนิ นธุ รกิ จของผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพและความงามผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผลการศึกษา
พบว่า (1) รู ปแบบและลักษณะธุรกิจเป็ นแบบเจ้าของคนเดี ยวที่มีรูปแบบการจําหน่ ายแตกต่างกัน
เอกลักษณ์เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวใสในรู ปหลายแบบ (2) กลยุทธ์ทางการตลาดคือ เป็ นผลิตภัณฑ์
เพื่อผิวขาวใสราคา 300-500 บาท ช่องทางการจําหน่ ายหลักคือ เฟสบุ๊ก มีการส่ งเสริ มการขายแบบ
บอกต่อ โดยผูข้ ายเป็ นเหมือนพรี เซนเตอร์สินค้า (3) ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จคือลูกค้า คุณภาพ และ
ราคา (4) พฤติกรรมการซื้อพบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับโปรโมชัน่ มีความถี่ในการซื้อคือ เดือน
ละครั้งโดยมองว่าเป็ นเหมือนผลิตภัณฑ์ทวั่ ไปที่มีมาตรฐานการผลิต และอิทธิพลในการซื้อคือผูข้ าย
และข้อมูล (5) ผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ ผลดีคือลูกค้าได้รับของดีราคาสมเหตุสมผล ส่ วนผลเสี ยคือ
บุคคลรอบข้างส่งผลต่อสภาพจิตใจลูกค้า และลูกค้าบางส่วนมีปัญหาสภาพผิวเล็กน้อย
ส่วนผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจําหน่าย และการส่งเสริ มการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทนั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการหรื อ
ความจําเป็ นในแต่ละช่วงเวลาของบุคคลซึ่ งบุคคลหนึ่ งอาจจะมีความต้องการสิ นค้ามากกว่า หนึ่ ง
ประเภท ส่ วนช่องทางการจําหน่ ายหรื อการติดต่อนั้นในปั จจุบนั คนส่ วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต เล่น
โซเชียลกันอย่างทัว่ ถึงอยูแ่ ล้ว ดังนั้นก็เป็ นการง่ายที่สามารถเข้าถึงร้านค้าและตกลงสั่งซื้ อสิ นค้าได้
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โดยสะดวก และการส่ งเสริ ม การตลาดก็แทบจะไม่มีผลเลยเพราะส่ วนใหญ่เมื่ อผูบ้ ริ โภคมีความ
ต้องการสินค้าก็จะสืบค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพือ่ สัง่ ซื้อสินค้าที่ตอ้ งการ
ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความน่ าเชื่อถือและความภักดี ไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจออนไลน์ เนื่องจากความน่าเชื่อถือนั้นลูกค้าส่วนใหญ่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ละ
ร้านได้มีการสื บค้นข้อมูลต่างๆ ของร้านค้าเพื่อให้แน่ ใจระดับนึ งก่อนอยูแ่ ล้วว่าจะได้รับสิ นค้าจริ ง
และส่วนความภักดีเมื่อผูบ้ ริ โภคเคยสัง่ ซื้อสินค้าและได้รับสินค้าที่พงึ พอใจ เมื่อใดที่ผบู ้ ริ โภคมีความ
ต้องการสิ นค้าประเภทเดิมก็จะมีการกลับมาสั่งซื้ อซํ้าร้านค้าเดิมเพราะความคุน้ เคย รวมถึงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ที่เคยได้รับนั้นสามารถสร้างความพึงใจให้ผบู ้ ริ โภคได้
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ ามือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล
Decision Making of Consumers Toward Buying Used Clothing in Bangkok and
Vicinity
อารยา โคมัทซึซะกิ

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

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสอง ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 2) เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ของปั จจั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อเสื้ อผ้า มื อ สอง ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 3) เพือ่ ศึกษาปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ปั จจัยแวดล้อมอื่นๆ ค่านิยม ที่มีผล
ต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ เสื้ อ ผ้ามื อ สอง ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล การศึกษาครั้งนี้ กลุ่ ม
ตัวอย่าง คือ บุคคลที่สนใจซื้อเสื้อผ้ามือสอง ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลโดยไม่จาํ กัดเพศ
และสถานภาพ จํานวน 400 คน เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่ า สู ง สุ ด และค่ า ตํ่าสุ ด ส่ ว นสถิ ติ อ ้างอิ ง ที่ ใ ช้ใ นการทดสอบสมมติ ฐ าน คื อ t-Test และ F-test
ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05ในการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคเป็ นเพศชาย สถานภาพโสด ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน/ 15,000- 30,000
บาท ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาใน
ระดับมากที่สุด ให้ความสําคัญต่อส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางจําหน่าย ส่ งเสริ มการขาย
รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในระดับมาก ด้านพฤติกรรมการเลือกซื้ อ เสื้ อ ผ้ามือสอง พบว่า ผูบ้ ริ โภค
ส่วนใหญ่เลือกซื้อเสื้อผ้ามือสอง ด้วยเหตุผลเพราะราคาถูก เป็ นความชื่นชอบส่วนตัว เป็ นแบรนด์ที่
ชอบ และหาซื้ น ไม่ ไ ด้ข าดตลาดโดยมี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ ด้ว ยตนเอง ส่ ว นใหญ่ ไ ปเลื อ กซื้ อ ที่
ห้างสรรพสิ นค้า และสั่งซื้ อจากร้านค้าออนไลน์ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั คือ ด้านผลิ ต ภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการควรจะต้อ งมี ก ารตรวจสอบในเรื่ อ งของความสะอาด สุ ขอนามัยของสิ นค้า หรื อ
ผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ ด้านราคาผูป้ ระกอบการควรมีการติดป้ายแสดงราคาที่ชดั เจน และควรตั้งราคาให้
เหมาะสมกับคุ ณภาพและเหมาะสมกับ ยี่ห้อ ด้านช่ อ งทางจําหน่ ายควรเลื อ กทําเลที่ต้ งั ที่มี ค วาม
สะดวกและง่ายต่อการเดินทาง มีพ้นื ที่สะอาด และด้านส่งเสริ มการตลาดผูป้ ระกอบการควรมีการให้
ของแถมเมื่อผูบ้ ริ โภคซื้อสินค้าจํานวนมาก
คําสํ าคัญ: อิทธิพล ตัดสินใจ เสื้อผ้ามือสอง ผูบ้ ริ โภค
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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

เครื่ องนุ่ งห่ ม ถือเป็ น 1 ใน 4 ปั จจัยพื้นฐานของมนุ ษย์เพื่อใช้ในการดํารงชี วิต มีไว้ใช้เพื่อ
สวมใส่ ปกป้ องร่ างกายจากสภาพอากาศ สภาพแวดล้อมให้ความสะดวกสบาย เครื่ องนุ่ งห่ มยังรวม
ไปถึ ง การแสดงให้เ ห็ น ถึ ง สัง คม วัฒ นธรรม แนวความคิ ด และรสนิ ย มของผูส้ วมใส่ อี ก ด้ว ย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปั จจุบนั พฤติกรรมการดูแลตัวเองของคนไทยได้มีการเพิม่ ขึ้นไปอย่างต่อ เนื่ อง
มีความสนใจภาพลักษณ์แฟชัน่ การแต่งกาย เข้าถึงทุกคนทุกระดับ และปั จจุบนั กระแสโลกาภิวตั น์
การพัฒนาเทคโนโลยี การติดต่อสื่ อสาร การคมนาคม มีผลอย่างมากในการเชื่อมต่อโลกเข้าด้วยกัน
ทําให้เกิดผลต่อกระแสแฟชัน่ กระแสนิ ยม การเข้าถึงแหล่งข่าวสารต่างๆ รสนิ ยม หรื อค่านิ ยมของ
ตัวแต่ละบุคคล
ประเทศไทยถื อ เป็ นประเทศหนึ่ งที่มีการพัฒนาเปลี่ ยนแปลง ไม่ ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เริ่ มก้าวสู่ ความเป็ นทันสมัยและเป็ นสังคมอุตสาหกรรมกันมากขึ้น
ทําให้ภาพรวมของ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงสร้างการผลิต การกระจายรายได้ที่กาํ ลังขับเคลื่อนเข้ามา
แทนที่การผลิตแบบเกษตรกรรมและจะขยายจากตัวเมืองสู่ ชนบท การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีท้ งั
ข้อดีและข้อเสียส่งผลกระทบต่อวิถีชีวติ ประชากร ทําให้วถิ ีชีวติ ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปตาม
วิถีชีวติ แบบใหม่ ภายใต้อิทธิผลวัฒนธรรมสมัยใหม่ อาทิเช่น การบริ โภคนิยม ทัศนคติ ค่านิยม เป็ น
ต้น
ปั จจุบนั เศรษฐกิจประเทศไทยอยูใ่ นสภาวะซบเซา อาจจะเนื่องจากผลของราคานํ้ามันที่เพิ่ม
สู งขึ้นส่ งผลให้ตน้ ทุนของสิ นค้าสูงขึ้น ราคาสิ นค้าต่างๆจึงสูงขึ้นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็ นสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคย่อมส่ งผลให้ค่าครองชีพของประชากรสู งขึ้นและรายได้ไม่ เพียงพอที่จะใช้ในการใช้จ่ าย
จับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆได้ในชีวติ ประจําวันได้ไม่มากนัก ดังนั้นการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองจึงเป็ น
อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนลงได้เนื่องจากเสื้อผ้ามือสองเป็ นสินค้าที่มีราคาถูก มี
ความหลากหลาย ไม่วา่ จะยุคสมัยไหน ถึงแม้วา่ สินค้าชนิดนั้นจะผ่านการใช้งานมาแล้ว แต่ยงั สภาพ
ที่ดีสามารถใช้งานได้อีกทําให้ผูท้ ี่ตอ้ งการเสื้ อผ้าในแบบ รสนิ ยม แฟชัน่ ตรายีห่ ้อ รุ่ นนิ ยม ก็หันมา
บริ โภคเสื้อผ้ามือสองแทน รวมไปถึงผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ย ก็สามารถชื้อเสื้อผ้ามือสองได้เช่นกัน
สําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ มุ่ งศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองใน
กลุ่มตัวอย่างของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑล เนื่องจากกลุ่มประชากรกลุ่มนี้
เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ผูว้ ิจยั สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยประชากรกลุ่มนี้ มีการดําเนิ นชีวิต มีความรู ้และ
ความคิด ทัศนคติและสังคมที่หลากหลายรวมถึงมีแนวคิด การตัดสินใจ ที่น่าสนใจอีกด้วย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.
เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้ อผ้า
มือสองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2.
เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3.
เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ปั จจัยแวดล้อมอื่นๆ ค่านิ ยม ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
1.
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลกับการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อเสื้ อผ้ามือสอง
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
2.
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลกับการตัดสิ นใจในการเลือกซื้อ
เสื้อผ้ามือสองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
3.
ปั จจัยอื่นๆได้แก่ แวดล้อมอื่นๆ และ ค่านิ ยม มีผลกับการตัดสิ นใจในการเลือกซื้อ
เสื้อผ้ามือสองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ขอบเขตของการวิจัย
1.
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่ มประชากรที่เลือกเลือกซื้ อ
เสื้อผ้ามือสองในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
2.
ขอบเขตเนื้อหาที่ศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยส่วนประสมการตลาด
ปั จ จัย อื่ น ๆได้แ ก่ ปั จ จัย แวดล้อ มต่ อ ร้ า นค้า เสื้ อ ผ้า มื อ สอง และ ค่ า นิ ย ม ที่ มี ผ ลกับ การ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
3.
ระยะเวลาการศึกษา เริ่ มต้นวันที่ 15 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
รายได้สถานภาพปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
-ผลิตภัณฑ์
-ราคา
-ช่องทางการจัดจําหน่าย
-การส่งเสริ มการการตลาด
การบริ การข้อมูลข่าวสาร บุคคลากร-

การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสอง
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล

ปัจจัยอื่นๆ
-ปั จจัยแวดล้อมอื่นๆที่มีผลในการ
ตัดสินใจ
ค่านิยมในการตัดสินใจประโยชน์ ของงานวิจัย
1.
ร้ า นขายเสื้ อ ผ้า มื อ สองสามารถนํา ผลการวิจ ัย ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลกั บ การ
ตัด สิ น ใจในการเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้า มื อ สองของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล
ปรับปรุ งพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพื่อให้สามารถแข่งขัน
กับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.
ร้านขายเสื้ อผ้ามือสองสามารถนําผลวิจยั ปั จจัยประสมทางการตลาดที่มีผลกับการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล เพือ่ การ
สร้างความได้เปรี ยบทางธุรกิจ และสามารถนําเอาข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้
เกิ ดเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดหรื อพัฒนาให้สามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งขันได้
3.
ร้านขายเสื้อผ้ามือสองสามารถนําผลวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ปั จจัยด้านแวดล้อม
อื่นๆ ค่าความนิยม ที่มีผลกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล นําไปเสริ มสร้างค่านิ ยมให้เกิดความภักดีต่อการซื้ อเสื้ อผ้ามือสอง
ของร้านค้า
แนวคิด ทฤษฎี
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
) นภวร ชลประเสริ ฐ และธงชัย สินติวงษ์ ,ศิริวรรณ เสรี รัตน์2546) ได้อธิบายถึงปั จจัยส่ วน
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Personal Factors Influencing Consumer) ว่าการตัดสิ นใจ
ของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่ วนบุคคลของคนด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ วงจรชีวิต ครอบครัว
รายได้ การศึกษา และรู ปแบบการดํารงชีวติ ดังนี้
1. อายุ อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ตามอายุประกอบด้วย กลุ่มอายุก่อนเข้าโรงเรี ยน ช่วงเข้าโรงเรี ยน ช่วงวัยรุ่ น ช่วงอายุ 10-25 ปี ช่วง
อายุ 40-65 ปี และช่วงอายุ 65 ปี ขึ้นไป
2. ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็ นขั้นตอนชีวติ ของบุคคลใน
ลักษณะของการมี ครอบครัว การดํารงชี วิตในแต่ล ะขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อ ความต้อ งการ
ทัศนคติและค่านิยมของบุคคลทําให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่าง
กัน
3. อาชีพ อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็ นและความต้องการสินค้าและบริ การที่
แตกต่างกัน เช่น ข้าราชการจะซื้อชุดทํางานและสิ นค้าที่จาํ เป็ น ประธานกรรมการบริ ษทั และภรรยา
จะซื้อเสื้อผ้าราคาสู ง หรื อตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งนักการตลาดจะศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯมีบุคคลใน
อาชีพไหนสนใจ เพือ่ ที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดให้สนองความต้องการให้เหมาะสม
4. รายได้ หรื อ โอกาสทางเศรษฐกิ จ ของบุ ค คล จะกระทบต่ อ สิ น ค้า และบริ ก ารที่ เ ขา
ตัดสินใจซื้อประกอบด้วย รายได้ การออมสินทรัพย์ อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
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5. การศึกษา การศึกษาเป็ นตัวแปรที่สาํ คัญ ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค โดย
เชื่อว่าการศึกษานั้นทําให้มีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป โดยผูท้ ี่มีการศึกษาสู งจะมีความสนใจใน
เรื่ องที่มีเหตุผลสนับสนุน ทั้งนี้เพือ่ นํามาประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า
6. รู ป แบบการดํา รงชี วิต ประกอบด้ว ยกิ จ กรรม ความสนใจ ความคิ ด เห็ น แบบการ
ดํารงชีวติ ขึ้นกับวัฒนธรรม ชั้นของสังคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2542 ) ได้อา้ งถึงแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริ การ
(Service mix) ของ Kotler ไว้ว่า เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริ การ ซึ่ งจะได้ส่วนประสม
การตลาด (Marketing mix) หรื อ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจําเป็ นและความต้องการของมนุ ษ ย์ไ ด้
คือ สิ่ งที่ผขู ้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
โดยทัว่ ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้อง
ไม่ได้
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ลูกค้าจะตัดสิ นใจ
ซื้อ ดังนั้นการกําหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การชัดเจนและง่าย
ต่อการจําแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อ ม
ในการนําเสนอบริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่ งมี ผลต่อ การรับรู ้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
บริ การที่นาํ เสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านทําเลที่ต้งั (Location) และช่องทางในการนําเสนอบริ การ
(Channels)
4. ด้ า นส่ ง เสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมื อ หนึ่ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้ผูใ้ ช้บ ริ ก าร โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่ แ จ้ง ข่ า วสารหรื อ ชัก จู ง ให้ เ กิ ด ทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมการใช้บริ การและเป็ นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) ซึ่ งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม
การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนื อคู่แข่ง เป็ นความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การต่างๆขององค์กร เจ้าหน้าที่ตอ้ งมี ความสามารถ มี
ทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มี ความคิดริ เริ่ ม มี ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา
สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
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6. ด้านการสร้างและนํา เสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation)
เป็ นการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้ง
ทางด้านกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้านการแต่งกาย
สะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาต้องสุ ภาพอ่อนโยน และการให้การบริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์
อื่นๆที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิใน
ด้านการบริ การที่นาํ เสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ เพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และทําให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ
อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุ ล (2543, หน้า 112ก ( ล่ า วว่า พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภค หมายถึ ง
พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย บุคคลและครอบครัวที่ทาํ การซื้ อสิ นค้า และบริ การเพื่อ
การบริ โภคส่วนตัว ผูบ้ ริ โภคคนสุดท้ายเหล่านี้ท้งั หมดรวมกันเป็ นตลาดเพือ่ ผูบ้ ริ โภค
เรวัตร์ ชาตรี วศิ ิษฎ (2553, หน้า 1) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคคือ การกระทําหรื อการแสดงออก
ของมนุ ษย์ที่ปรากฏออกเป็ นการกระทําดังกล่ าวนี้ จะมีกระบวนการของสิ่ งของต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ ง
กํากับอยูจ่ ากภายในตัวบุคคลนั้นๆ เสมอ กล่าวคือ จะมีกลไกของการกํากับสั่งการจากความนึกคิด
และความรู ้สึกที่มีอยูภ่ ายในชี วิตประจําวันของมนุ ษย์ทุกคน การกระทําของแต่ละคนจะมีของตน
ตลอดเวลา จะมี ส่ิ งที่ยึดถื อ ต่า งๆ ภายในความคิดของคน (Frame of mind) อยู่เอง และจํารับ เอา
เรื่ องราวต่างๆ (Sensation) จากภายนอกเข้ามาได้ตลอดเวลาอีกด้วย การตัดสิ นใจกระทําการต่างๆ
ของเขาที่ปรากฏออกมาเป็ นพฤติกรรมต่างๆ ย่อมจะอยูภ่ ายใต้การกํากับของสิ่งเหล่านี้ท้งั สิ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
บุคคลที่สนใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสอง ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล โดยไม่จาํ กัดเพศ
และรายได้จาํ นวน 400 คน เนื่ องจากไม่ทราบจํานวนที่แน่ นอน จึงได้ใช้วิธีการคํานวณโดยใช้สูตร
ของ ใช้สู ต รการคํา นวณขนาดตัว อย่างของ Taro Yamane (ความเชื่ อ มั่น 95% ความผิด พลาดที่
ยอมรับได้ไม่เกิน 5% จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเรื่ อง การตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้ามือสอง
ในในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล โดยแบ่งเครื่ องมือในการวิจยั ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
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ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย
การส่ งเสริ มการขาย การบริ การหลังการขาย ข้อมูลข่าวสาร บุคลากร มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ(Checklist)
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ปั จจัยแวดล้อมอื่นๆ ค่านิ ยมที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อเสื้อผ้ามือสอง มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist)
ส่ วนที่ 4 แบบข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ เสื้ อ ผ้ามือ สองในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล แบบมาตรประมาณค่ (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดความหมายของคะแนนเป็ น 5
ระดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลทุติยภูมิ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้ามือสอง ความ
พึงพอใจในการใช้เสื้อผ้ามือสอง ส่ วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับเสื้ อผ้ามือสอง เป็ นการเก็บรวบ
รมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ และข้อมูลที่เผยแพร่ ทางอินเตอร์เน็ต
ข้ อมูลปฐมภูมิ ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
การวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)โดยใช้สถิติพน้ื ฐานได้แก่
1. ค่าความถี่ (Frequency)ใช้ในการแจกแจงความถี่แบบที่ใช้กบั ข้อมูลที่มีจาํ นวนลักษณะที่
เป็ นไปได้ท้งั หมด เช่น จําแนกตามเพศ คือ ชาย หญิง เป็ นต้น
2. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เพือ่ ใช้แปลความหมายของข้อมูลในแบบสอบถาม ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
3. ค่าเฉลี่ย (Mean) เพือ่ ใช้แปลความหมายของข้อมูลในแบบสอบถามในส่วนที่ 4
4. ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)สําหรับข้อมูลของแบบสอบถามใน
ส่วนที่ 4
5. การหาค่าตํ่าสุด(Min) สําหรับข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 4
6. การหาค่ามากสุด(Max) สําหรับข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 4
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic ) โดยใช้สถิติได้แก่
1. ค่า t-test ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
2. ค่ า One-Way Analysis of Variance (F-test) ใช้ใ นการทดสอบความแตกต่ า งระหว่า ง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
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ผลการการศึกษาและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มู ลปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัย
อื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสอง ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล ผลการศึกษาค้นคว้าสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนที่1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้
ต่อเดือน อาชีพ สถานภาพ ของผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ผลการวิจยั พบว่าเป็ นดังต่อไปนี้
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จํานวน237 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.25 มี
อายุระหว่าง ปี จํานวน 35-26169 คน คิดเป็ นร้อยละ สถานภาพ 42.25โสด จํานวน 271 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 67.75 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 221 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.25 มีอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชนลูกจ้าง/ จํานวน 184 คนคิดเป็ นร้อยละ 15 มีรายได้ในช่วง 46.00,30-000, บาท 000
จํานวน183 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.75
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
1. ด้า นราคา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ต ัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้า มื อ สอง โดยให้
ความสํา คัญ กับ ราคาที่ เ หมาะและสอดคล้อ งกับ รายได้ เฉลี่ ย เท่ า กับ 66.25 รองลงมาคื อ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ เฉลี่ยเท่ากับ 9.25
2. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจเสื้ อผ้ามือสองโดยการให้
ความสําคัญในด้านที่เป็ นแบบแฟชัน่ ที่ทนั สมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45.25 รองลงมาคือ เป็ นเสื้ อผ้าแบ
รนด์เนมที่นิยม เฉลี่ยเท่ากับ 28.50
3. ด้า นข้อ มู ล ข่ า วสาร ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ต ัด สิ น ใจเสื้ อ ผ้า มื อ สอง โดยให้
ความสําคัญกับข้อมูลข่าวสารจาก โฆษณาทาง Internet มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.50 รองลงมาคือ นิตยสาร
เฉลี่ยเท่ากับ 20.25
4. ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อ เสื้ อ ผ้ามื อ สอง
โดยให้ความสําคัญกับสถานที่ต้ งั ร้าน ตามร้าค้าเปิ ดท้ายทัว่ ไป มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 42.25 น้อ ยที่สุด
ตลาดนัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.25
5. ด้านการส่ งเสริ มการขาย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสอง โดย
ให้ความสําคัญกับข้อเสนอพิเศษด้าน มีของแถม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.25 รองลงมาคือการสะสมยอด
ซื้อเพือ่ แลกเป็ นเงินสด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.75
6. ด้า นบุ ค ลากร ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ต ัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้า มื อ สอง โดยให้
ความสําคัญกับบุคลากรที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.00 รองลงมาคือพนักงานมี
อัธยาศัยดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.25
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7. ด้านการบริ การหลังการขาย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อ เสื้ อ ผ้ามื อ สอง
โดยให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนสิ นค้าได้ภายใน 7 วันโดยสิ นค้ามีภาพสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
44.75 รองลงมาคือการคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันโดยสินค้ามีภาพสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.50
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลปัจจัยอื่นๆ
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ตดั สินใจซื้อเสื้อผ้ามือสอง เพราะ ปั จจัยแวดล้อมอื่นๆ
คือ ราคา มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 53.50 และ มี ค่านิ ยม เพราะความชื่ นชอบส่ วนบุคคล มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
47.25
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลปัจจัยอื่นๆ
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ที่ตดั สิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล นั้น เพราะมีราคาตํ่ากว่าเสื้ อผ้าใหม่ ค่าเฉลี่ย 4.53 ค่าสู งสุ ด 5.00 ค่าตํ่าสุ ด 1.00 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 รองลงมา เพราะราคาเหมาะสมกับคุณภาพและการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.23
ค่าสู งสุ ด 5.00 ค่าตํ่าสุ ด 1.00 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 และน้อ ยที่สุด เพราะแบรนด์ที่ท่านพึง
พอใจ ค่าเฉลี่ย 3.47 ค่าสูงสุด 5.00 ค่าตํ่าสุด 1.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.12
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สุ ทธาสิ นี แก้ วขอด (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้ามือสอง มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการซื้อ สินค้ามือสองและปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริ โภคสินค้ามือ
สอง โดยได้ทาํ การสํารวจโดยใช้ แบบสอบถามที่มีลกั ษณะปลายปิ ด ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 300
กลุ่มตัวอย่าง และใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทั้งนี้ ผลการวิจยั นําเสนอออกเป็ น 3
ตอนดังนี้
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จากแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน คน 300
อาชีพของผูป้ 10,000-5,001 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4 ปี ศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 22 ส่ วนใหญ่มีอายุกครอง
ส่วนใหญ่ คือ อาชีพรับราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ ผูป้ กครองมีรายได้ บาทต่อเดือน 40,000-30,001
พฤติกรรมการซื้อสินค้ามือสอง พบว่าการซื้อสินค้ามือสองของ ส่วนใหญ่จะมี จํานวนครั้งโดยเฉลี่ย
ในการซื้ อสินค้าที่ไม่แน่นอน ส่ วนใหญ่เลือกซื้ อสิ นค้ามือสองกับเพือ่ น โดยใช้ เงินซื้ อในแต่ละครั้ง
นิยมซื้อสินค้ามือสองประเภทเสื้อผ้า รองเท้า กระเป้า เครื่ องประดับ ฯลฯ พบว่าส่วนใหญ่ซ้ือ 100-50
สิ นค้ามือสองในInternet โดยทราบแหล่งซื้ อขายสิ นค้ามือสองจากเพื่อน สิ นค้ามือสองที่มีราคาถูก
เป็ นส่วนสําคัญที่เป็ นเหตุจูงใจในการซื้อของกลุ่มตัวอย่าง และมักซื้อ ในช่วงด้นเดือน
ปั จจัยที่มี อิ ทธิ พลต่อ การบริ โภคสิ นค้ามื อ สอง คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์โดยมี รูปแบบให้เลื อ ก
หลากหลาย ด้านราคา โดย ราคาเหมาะสมกับสินค้าและต่อรองราคาได้ ด้านสถานที่ ที่ต้งั ง่ายต่อการ
ซื้ อ ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด มีส่วนลดราคา ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มี
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สภาพแวดล้อ มของร้าน ที่ดี ด้านบุคลากร มี มนุ ษย์สัมพันธ์ของผูข้ ายและความเอาใจใส่ ใ นการ
บริ การ
พรรณวดี ปริ ญญาเมธี (2553) ไต้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า
มือสองของ เมื่อทําการสํารวจเสร็ จแล้วพบว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 150คน เป็ นเพศชายจํานวน 76
คน จะเห็นไต้ว่าเพศชาย มีการเลือก ซื้ อสิ นค้ามือสองมากกว่าเพศ 74 คน และเป็ นเพศหญิงจํานวน
% 50.67 หญิง กลุ่ มตัวอย่างมี ความสนใจสิ นค้ามือสองในระดับปานกลาง คือ อาจจะเป็ นเพราะ
สินค้ามือสองเป็ นสินค้าที่ผา่ นการใช้งานมาแล้ว ทําให้ระดับความพึง พอใจมีไม่มากเต็มที่ นักศึกษา
ส่ วนใหญ่ชอบเลือกซื้ อรองเท้ามือสองมากที่สุด รองลงมาคือกระเป้ า และเสื้ อผ้า ซึ่ งส่ วนมากมักจะ
ซื้ อสิ นค้าที่เป็ น Brand name เนื่ องจากของจริ งของแท้มีราคาแพง ราคา ไม่เหมาะกับนักศึกษา และ
รองลงมาคือ ซื้ อสิ นค้าที่ไม่มียหี่ ้อและ copy brand name สถานที่ที่กลุ่ม ตัวอย่างไปเลือกซื้ อสิ นค้า
มากที่สุดคือ สถานที่อื่นๆ เช่น ตลาดโรงเกลือ ตลาดจตุจกั ร แถวศาลา กลางจังหวัดเชียงใหม่ ตลาด
มาแลง เป็ นต้น รองลงมาคือ ตลาดหน้ามอ ตลาดริ นคํา ส่วนผูท้ ี่มี อิทธิพลในการเลือกซื้อหรื อ ผูช้ ่ วย
ในการตัดสินใจมากที่สุดคือ เพือ่ น รองลงมาคือแฟนกับตัดสินใจ ด้วยตัวเอง ความถี่ในการซื้อสินค้า
มือสองจะอยูป่ ระมาณมากกว่า -200 เดือนต่อการซื้ อหนึ่ งครั้งและมี ความยินดีที่จะจ่ายประมาณ 3
บาท ปั จจัยที่สําคัญที่สุดคือ ปั จจัยทางด้านผลิ ตภัณฑ์และปั จ จัย ทางด้านราคา เนื่ อ งจากว่า 500
นักศึกษามีรายได้ที่จํากัด ทําให้พวกเขาตระหนักถึงขีดจํากัดของตนเองว่า ควรจะจัดสรรเงินอย่างไร
ให้เหมาะในการดํารงชีวิต จากการเลือกซื้ อการใช้สินค้ามือสอง พบว่า มีความพึงพอใจในการใช้/
สิ นค้ามือสองในระดับปานกลาง และพวกเขาคิดว่าสิ นค้ามือสองมีความแตกต่างจากสิ นค้ามือหนึ่ง
ทั้งทางด้านตัวผลิตภัณฑ์ด้าน คุณภาพ และด้านราคา
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
1. ปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล
ควรปรับปรุ งให้ผลิ ตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับความต้อ งการของผูบ้ ริ โภค ในด้านของ
เสื้ อผ้าที่ทนั สมัย เสื้ อผ้าที่หาได้ยากหรื อผลิ ตมาน้อ ยชิ้ น ราคาคุณภาพ ความสะอาดของเสื้ อผ้า มี
รู ปแบบที่หลากหลาย เนื่ อ งจากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มี อ ายุระหว่าง ปี ศึกษา 35- 26
ระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนลูกจ้าง/ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15 ,30-000, 000
บาท และมีสถานภาพ โสด
2. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านราคา ของเสื้ อ ผ้ามื อ สอง ผูป้ ระกอบการควรจัดให้มีเสื้ อ ผ้ามื อ สองหลายระดับราคา
โดยเฉพาะราคาเสื้ อผ้ามือสองที่เหมาะและสอดคล้องกับระดับรายได้ ที่ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ตดั สินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองเนื่องจากมีราคาที่เหมาะและสอดคล้องกับ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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รายได้ ทั้งนี้ ผปู ้ ระกอบสามารถใช้ราคาเป็ นจุดแข็งในการทําการตลาดกับใหม่ โดยเน้นไปที่ราคาที่
หลายหลายระดับตามแต่ผลิตภัณฑ์ได้ ด้ านผลิตภัณฑ์ ของเสื้ อ ผ้ามื อ สอง ผูป้ ระกอบการควร
ตระหนักถึงเรื่ องของความทันสมัยของเสื้อผ้า และ ต้องอยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ เนื้อผ้ามีลกั ษณะพิเศษ
รวมไปถึงสี ของเนื้ อผ้ายังคงสดใหม่อ ยูไ่ ม่เก่าจนเกินไป เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในเรื่ อ ง
แฟชัน่ ที่ทนั สมัย
ด้ านข้ อมูลข่ าวสาร ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญในด้านข้อมูลข่าวสารของตัวเสื้อผ้าใน
สื่อโฆษณาทาง Internet ซึ่งเป็ นสื่อที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงและให้ความสนใจในข้อมูลข่าวสารมาก
ที่สุด
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญทําเลที่ต้งั ร้านในแบบ ร้านค้า
เปิ ดท้ายทัว่ ไป ให้อยูใ่ นทําเลที่มีความสะดวกในการเดินทางไปเลือกชมสิ นค้า เนื่ องจากผูบ้ ริ โภค
ให้ความสําคัญกับทําเลที่ต้ งั ของร้านค้าเปิ ดท้าย จึงควรเน้นความรวดเร็ วสะดวกในการเดินทางเพือ่
เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย
ด้ านการส่ งเสริ มการขาย ผูป้ ระกอบการควรตระหนักถึงการให้ขอ้ เสนอพิเศษ โปรโมชัน่
ส่วนลด และ ของแถม แก่ผบู ้ ริ โภค โดยจัดให้พเิ ศษ เมื่อชื้อสินค้าตั้งแต่ ชิ้นขึ้นไป และ มีของแถม 2
สมนาคุ ณ เข้าไปกับตัวสิ นค้า เพื่อ เป็ นการสนับสนุ นการตัดสิ นใจ ซึ่ งจากการตอบแบบสอบถาม
ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ตดั สินซื้อเสื้อผ้ามือสองเนื่องมาจากต้องการข้อเสนอพิเศษในการส่งเสริ มการขาย
ด้ านบุคลากร ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับบุคลากร ให้มีความรู ้และทักษะในด้าน
ต่างๆของผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในเรื่ องของการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับเสื้ อ ผ้ามื อ
สองในระดับมากที่สุด
ด้ านการบริ การหลังการขาย ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญการกับบริ การหลังการขาย
โดยเสนอ การเปลี่ยนคืนสิ นค้าได้ หากใส่ ไม่ได้ หรื อการรับประกันความพึงพอใจ หากชื้อไปแล้ว
เปลี่ยนใจเป็ นแบบอื่นก็สามารถเปลี่ยนคืนได้ เป็ นการเพิม่ ความพึ่งพอใจแก่ผบู ้ ริ โภค
3. ปัจจัยอื่นๆ
ปัจจัยแวดล้ อม มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสอง ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ
) ,2546, หน้า 193) ได้ให้ความหมายว่า สังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
(External Factors Influencing Consumer Behavior) เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งถือเป็ นปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การทราบถึงลักษณะความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคทางด้านสังคมและวัฒนะธรรม จะช่วยนักการตลาดในการจัดสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดให้
เหมาะสม เมื่อผูซ้ ้ือได้รับสิ่งกระตุน้ ทางการตลาดหรื อสิ่ งกระตุน้ อื่นๆ ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึ กคิด
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งเปรี ยบเทียบเสมือนกล่องดําที่ผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผูข้ ายและนักการ
ตลาดก็คือ ค้นหาและเข้าใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการรับรู ้ซ่ ึ งเกิดจากสิ่ งกระตุน้ จากภายนอกและการ
ตัดสินใจซื้อของผูซ้ ้ือ ว่าลักษณะของผูซ้ ้ือและความรู ้สึกนึกคิดได้รับอิทธิพลจากสิ่งใดบ้าง การศึกษา
ถึงลักษณะของผูซ้ ้ือที่เป็ นเป้าหมายจะมีประโยชน์สาํ หรับนักการตลาด คือ ทําให้ทราบความต้องการ
และลักษณะของลูกค้าเพื่อที่จะจัดส่ วนประสมทางการตลาดต่างๆกระตุน้ และสนองความต้องการ
ของผูซ้ ้ือที่เป็ นเป้าหมายได้ถูกต้อง
ค่ า นิ ย ม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ เสื้ อ ผ้ามื อ สอง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฤกษ์ชยั คุณูปการ )2539) ให้ความหมายไว้ว่า
ค่านิ ยมหมายถึ ง ความเชื่ อ ของบุคคลส่ วนใหญ่ซ่ ึ งเชื่ อ ว่าสิ่ งหนึ่ งมี ค่า มี ความสําคัญและเป็ นสิ่ งที่
ปรารถนา การประพฤติปฏิบตั ิที่คนส่ วนใหญ่ในสังคมยอมรับนั้นย่อมมีค่านิ ยมของสังคมแฝงอยู่
ภายในหรื อการประพฤติปฏิบตั ิที่บุคคลใดมีความพึงพอใจย่อมมีค่านิยมของบุคคลนั้นแฝงอยูภ่ ายใน
ด้วย จากความหมายดังกล่าวมาพอสรุ ปได้ว่า ค่านิ ยม หมายถึง ความเชื่อต่อสิ่ งต่างๆของบุคคลใน
สังคมที่เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าควรแก่การประพฤติปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายของตัวเองและ
สังคม โดยค่านิยมของบุคคลจะแฝงอยูภ่ ายใน ความคิด อารมณ์ ความรู ้สึกและเจตคติ
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรทําการศึกษาวิจยั ในส่ วนของจังหวัดอื่นๆ นอกเหนื อจากกรุ งเทพมหานคร เพื่อได้
ทราบถึงการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอื่นๆ ว่ามีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือ
สองแตกต่างกันหรื อไม่
2. ควรทํา การศึ ก ษาวิจ ัย ในส่ ว นประเภท ลัก ษณะ รู ป แบบ ของเสื้ อ ผ้า ให้ม ากกว่า นี้
เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การวิจยั โดยไม่แยกประเภท ลักษณะ รู ปแบบ ของเสื้ อผ้า ดังนั้น
ควรทําการศึกษาเพิม่ เติม เช่น กางเกง หรื อ กระโปรง ขาสั้น ขายาว เป็ นต้น เพือ่ ศึกษาดูการตัดสิ นใจ
ซื้อเสื้อผ้ามือสองของผูบ้ ริ โภค ให้ทราบถึงการตัดสินใจซื้อ
3. ควรทําการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของการใช้เสื้ อผ้ามือสอง เพื่อให้ทราบถึงการความ
พึงพอใจ ความคาดหวัง ปั ญหาและความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ อเสื้ อ ผ้ามือ สอง เพื่อ
นําไปพัฒนาปรับปรุ งด้านผลิตภัณฑ์ มาตราฐานสินค้าและการบริ การ
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ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ )2546ข, หน้า 53-55) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ )2541ค หน้า ,194) ได้กล่าวถึงการบริ หารการตลาดยุคใหม่
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ )2546ง, หน้า 194) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546จ, หน้า 18-19) ได้กล่าวถึงการประเมินภายหลังการซื้อ
อัจฉรา นพวิญ�ูวงศ์ (2550) ได้กล่าวถึงการศึกษาตัวแปรด้านประชากรศาสตร์
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ )2542, หน้า 44-52) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรเป็ นทฤษฎีที่ใช้
หลักการขอความเป็ นเหตุเป็ นผล
อดุลย์ จาตุรงคกุล )2543ก, หน้า 38-39) ได้กล่าวถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอายุ เพศ
วงจรชีวติ ของครอบครัว การศึกษา รายได้
สุรสนธิ (2541, หน้า 15-17) ได้กล่าวถึงการจําแนกผูร้ ับสารออกเป็ นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะประชากร
สุรสิฐ อินต๊ะ (2551ก, หน้า 26) ได้กล่าวถึงกรอบความคิดเกี่ยวกับ 4Ps
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ธงชัย สันติวงษ์ (2540ก, หน้า (29ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ธงชัย สันติวงษ์ )2554ข, หน้า 17) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์เพือ่ ให้
ทราบถึ ง สาเหตุ ท้ ัง ปวงที่ มี อิ ท ธิ พ ลทํา ให้ ผู ้บ ริ โ ภคตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารใน
กรุ ง เทพมหานคร”, วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญามหาบัณ ฑิ ต คณะคหกรรมศาสตร์ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สําเนา)
สุปัญญา ไชยชาญ. 2542. หลักการตลาด. กรุ งเทพมหานคร : พี.เอ.ลีพวิง.
อดุลย์ จาตุรงคกุล. 2534. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อธิคม โกมลวิทยาธร. 2537. “ ทฤษฎีวา่ ด้วยเรื่ องการศึกษาเรื่ องการบริ โภคนิยม ” ,วารสารราช
พฤกษ์ . 2 ( กุมภาพันธ์ ) 103 – 111.
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ความพึงพอใจในการเดินทางท่ องเทีย่ ว อําเภอสั ตหีบ จังหวัดชลบุรี
Satisfaction survey for travel in Sattahip district Chonburi province
ศุทธหทัย คุณานพรัตน์1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มี ความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิ ยม ความไว้วางใจ และความจงรักภักดี ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากกลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี จํานวน 400 คน ใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั
สร้างและพัฒนามาจากการค้นคว้าทฤษฏี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนํามาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างแบบสอบถามครั้งนี้ การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ด ค่าตํ่าสุ ด และสถิ ติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ T-Test กรณี
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่า เฉลี่ ย 2 กลุ่ ม และ F-Test กรณี เปรี ยบเทียบความแตกต่า งของ
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 2 กลุ่ม
ผลการวิจยั จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในการท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีต่างกัน จําแนกตามปั จจัยส่วนประสมการตลาด
พบว่า ด้านช่องทางการเดินทางมา อําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี คือ ความถี่ในการเดินทาง และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ คือ ความรู ้สึกในการเดินทางมาท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีที่แตกต่าง
กันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวอําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรีต่างกัน จําแนกตามปั จจัย
อื่นๆ ได้แก่ ค่านิยม ความไว้วางใจ และความจงรักภักดี พบว่า ค่านิยม และความไว้วางใจที่แตกต่าง
กันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีต่างกัน
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1

นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ (โครงการ Saturday Program รุ่ น 14 กลุ่ม 1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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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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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจัย
ในเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายสถานที่ในของแต่ละจังหวัด ซึ่ งการ
เลือกสถานที่
ท่อ งเที่ยวก็ข้ ึนอยู่กับปั จจัยหลายๆ อย่างของนักท่อ งเที่ยว ผูค้ นส่ วนใหญ่ที่มีวนั หยุดสุ ด
สัปดาห์เพียงไม่กี่วนั จะเลือกสถานที่เที่ยวใกล้ๆ อาจจะเป็ นชายทะเลที่ใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน
นัก จังหวัดชลบุรี ก็เป็ นอี กหนึ่ งทางเลื อ กที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นั่นก็คือ อําเภอสัตหี บ
จังหวัดชลบุรี
สัตหี บถึงแม้จะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่รวยเสน่ ห์ดว้ ยสถานที่เที่ยวทางทะเล การเดินทางสะดวก
สุ ดๆ มี สถานที่เที่ยวทางทะเลสุ ด ชิ ล มากมาย ทั้งชายหาดและเกาะต่า งๆ ที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสบรรยากาศของชายทะเลที่มีหาดทรายขาวละเอียดนุ่ มเท้า นํ้าทะเลฟ้ใส
เนื่ องจากพื้นที่ทางทะเลในสัตหี บส่ วนใหญ่อยู่ในเขตของการดูแลของราชนาวีไทยและได้รับการ
อนุ รักษ์ดูแลเป็ นอย่างดี นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องติดอกติดใจและกล่าวถึงความสวยของชายหาดใน
สัตหี บ มีการแชร์ต่อเนื่ องกันในสื่ อออนไลน์ ทําให้สัตหี บทุกวันนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตไม่
แพ้เมืองท่องเที่ยวทะเลอื่นๆ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องศึกษาถึงความพึงพอใจใน
การเดิ นทางท่อ งเที่ยว อําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี เพื่อ นําข้อ มู ล มาพิจารณาเป็ นแนวทางในการ
วางแผนปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา ตลอดจนกํา หนดเป็ นนโยบายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี ผลต่อ ความพึงพอใจในการเดิ นทาง
ท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
เดินทางท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิยม ความไว้วางใจ และความจงรักภักดี
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
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ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษาสูงสุด
- อาชีพ
- ระดับรายได้

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ด้ านราคา
- ด้ านช่องทางการเดินทางมา
- ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
- ด้ านกระบวนการให้ บริ การ
- ด้ านบุคคลากร
- ด้ านลักษณะทางกายภาพ

ความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อําเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ปั จจัยอื่นๆ
- ค่านิยม
- ความไว้ วางใจ
- ความจงรักภักดี
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชี พ และระดับ
รายได้ที่แตกต่างกันมี ผลต่อความพึงพอใจในการเดิ นทางท่อ งเที่ยว อําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ต่างกัน
2. ปั จจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
เดินทางมา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้าน
บุคคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีต่างกัน
3. ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิยม ความไว้วางใจ และความจงรักภักดีที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
พึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความพึงพอใจ
ในการเดินทางท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
2. ขอบเขตเนื้ อ หาที่ศึกษา ศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิยม ความไว้วางใจ และความจงรักภักดีที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจใน
การเดินทางท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3. ระยะเวลาการศึกษา เริ่ มต้นวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 27 สิงหาคม 2559
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วได้ใ ช้ผ ลวิ จ ัย ด้า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลในการวิ เ คราะห์
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2. ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ย วได้ใ ช้ผ ลวิจ ัย ด้านปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อําเภอสัต
หี บ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เห็นถึงแนวทางในการส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว
3. ผูป้ ระกอบการธุ รกิจท่องเที่ยวได้ใช้ผลวิจยั ด้านปั จจัยอื่ นๆ ในการสร้างค่านิ ยม ความ
ไว้วางใจ และความจงรักภักดีที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
ปัจจัยส่ วนบุคคล
หนึ่ งฤทัย ศิลาอาศน์ (2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อ การท่องเที่ยวเกาะกูด จังหวัดตราด จากการศึกษาพบว่า สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะกูด จังหวัดตราดต่างกัน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
จารี รั ต น์ ดาวสวย (2555) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การเปรี ย บเที ย บทัศ นคติ แ ละความพึง พอใจต่ อ
ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว และพฤติกรรมการท่องเที่ยวในพัทยากับหิ นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย จากการศึกษาพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
ด้านการส่ งเสริ ม การขาย ด้านพนักงานหรื อ บุคคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเปรี ย บเที ย บทัศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์
ท่ อ งเที่ ย ว ภาพลัก ษณ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วในพัท ยากับ หั ว หิ น ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่างกัน
ปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ค่านิยม ความไว้ วางใจ และความจงรักภักดี
มงคล อภิณหวัฒน์ (2551) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การบริ หารจัดการพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จากการศึกษาพบว่า ค่านิ ยม คือ
พฤติกรรมของนักท่อ งเที่ยวชาวไทยส่ วนใหญ่มีเหตุผลที่มาเที่ยวชมเพื่อ พักผ่อ นที่แตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อ พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริ หารจัดการพระราชวังบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยาต่างกัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ นักท่อ งเที่ยวชาวไทยที่มีความพึงพอใจในการ
เดินทางท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักท่อ งเที่ยวชาวไทยที่มีความพึงพอใจในการ
เดิ นทางท่อ งเที่ยว อําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ซึ่ งไม่ สามารถระบุจาํ นวนประชากรที่แน่ นอนได้
ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในกรณี ไม่ทราบขนาดของประชากร โดยใช้สูตร W.G. Cocharn
(1953) โดยกํา หนดระดับความเชื่ อ มั่นของการเป็ นตัว แทนประชากร 95% และยอมให้มี ความ
คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5% ซึ่งสามารถคํานวณขนาดตัวอย่างได้ดงั นี้
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n
P
Z
e

แทน
แทน
แทน
แทน

แทนค่า n =

P(1−P)Z2

n =
e2
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
สัดส่วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ม มีค่าเท่ากับ 0.5
ระดับความเชื่อมัน่ 95% เท่ากับ 1.96
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ มีค่าเท่ากับ 0.05
0.5(1−0.5)1.962
0.052

= 384.16

การศึกษาครั้งนี้ จะทําการเก็บรวบรวมศึกษาข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 385 ราย และเพื่อป้ องกัน
ความคลาดเคลื่อนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างเพิม่ เป็ น 400 ราย
วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในส่วนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์นกั ท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความพึงพอใจ
ในการเดินทางท่องเที่ยว อําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว อํา เภอสั ต หี บ จัง หวัด ชลบุ รี และพัฒ นาเป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) เพือ่ ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ผตู ้ อบกรอก
แบบสอบถามเอง ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ส่วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสํารวจข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 แบบสํารวจข้อมูลปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
ส่ วนที่ 3 แบบสํารวจข้อ มู ล ปั จจัยอื่ นๆ ประกอบด้วย ค่านิ ยม ความไว้วางใจ และความ
จงรักภักดี
ส่ วนที่ 4 แบบสํารวจความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการสํา รวจผู ้วิ จ ัย ได้นํา แบบสอบถามมาคํา นวณเพื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลด้ว ยโปรแกรม
Microsoft Excel ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าสถิติพ้นื ฐาน ประกอบด้วย
1.1 ตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
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1.2 ตัว แปรเชิ ง ปริ ม าณ ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (Average) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าตํ่าสุด (Minimum)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน เป็ นการทดสอบสมมติฐานและความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม โดยสถิติที่ใช้คือ
T-Test กรณี เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม และ
F-Test กรณี เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย มากกว่า 2 กลุ่ม
อภิปรายผล
ปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่ อความพึงพอใจในการเดินทางท่ องเที่ยว อําเภอสั ตหีบ จังหวัด
ชลบุรี
ของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน จากการศึกษาพบว่ า
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ค่า (sig.) ผลทดสอบสมมติฐาน
1. เพศ
(0.97) ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
2. อายุ
(0.13) ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
3. สถานภาพ
(0.06) ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
(0.07) ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
5. อาชีพ
(0.053) ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
6. ระดับรายได้
(0.02)
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ระดับรายได้ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรีต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ส่ วน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสู งสุ ด และอาชีพที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว อําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี เนื่ องจากการท่องเที่ยวใครๆ ก็สามารถ
ท่องเที่ยวได้ไม่ว่าจะเพศหญิงหรื อ เพศชาย อายุเท่าไร หรื อแม้จะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม สิ่ งที่
สําคัญคือ ระดับรายได้ ผูท้ ี่มีรายได้สูงมักจะความพร้อมในการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าผูม้ ีรายได้
น้อยเนื่ องจากกําลังทรัพย์มากเพียงพอที่ใช้ในการท่อ งเที่ยวทําให้ส่งผลต่อ ระดับความพึงพอใจที่
แตกต่างกัน
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อความพึงพอใจในการเดินทางท่ องเที่ยว อําเภอสั ต
หีบ จังหวัดชลบุรี ของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน จากการศึกษาพบว่ า
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ค่า (sig.) สมมติฐาน
1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
(0.57)
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
2. ด้านราคา
(0.89)
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
3. ด้านช่องทางการเดินทางมา
3.1 พาหนะในการเดินทาง
(0.34)
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
3.2 ความถี่ในการเดินทาง
(0.00)
เป็ นไปตามสมมติฐาน
3.3 ที่พกั
(0.48)
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
3.4 ช่วงเวลาในการเดินทาง
(0.35)
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
4.1 ช่องทางสื่อสาร
(0.07)
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
4.2 กิจกรรม
(0.74)
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
5. ด้านกระบวนการให้บริ การ
(0.36)
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
6. ด้านบุคคลากร
(0.36)
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
(0.00)
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ด้านช่องทางการเดินทางมา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คือ ความถี่ในการเดินทาง และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ คือ ความรู ้สึกในการเดินทางมาท่องเที่ยว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีที่แตกต่าง
กันมีอิทธิพลต่อความ พึงพอใจในการท่องเที่ยวอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ส่ วน ด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ และด้านบุคคลากรที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว อําเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทาง และความ
สวยงามสถานที่มาเป็ นอันดับแรก
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ปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ค่านิยม ความไว้ วางใจ และความจงรักภักดีที่มีผลต่ อความพึงพอใจในการเดินทาง
ท่ องเที่ยว อําเภอสั ตหีบ จังหวัดชลบุรี ของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน จากการศึกษาพบว่ า
ปัจจัยอื่นๆ
ค่า (sig.) ผลทดสอบสมมติฐาน
1. ค่านิยม
(0.02)
เป็ นไปตามสมมติฐาน
2. ความไว้วางใจ
(0.02)
เป็ นไปตามสมมติฐาน
3. ความจงรักภักดี
(0.53)
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ค่ า นิ ย ม และความไว้ว างใจที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึง พอใจในการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว อําเภอ สัตหี บ จังหวัดชลบุรี ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานส่วน ความจงรักภักดีที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว
อําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี เนื่ อ งจากถ้านักท่องเที่ยวรู ้สึกประทับใจในการเดิ นทางมาท่องเที่ยว
อําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี นักท่อ งเที่ยวก็จะเดิ นทางกลับมาท่อ งเที่ ยวที่นี่ ซ้ าํ อี ก แต่ถ ้าสถานที่
ท่อ งเที่ยวนั้นนักท่อ งเที่ยวมาแล้วไม่ เกิ ดความประทับใจ รู ้สึกไม่ ปลอดภัยก็จะทําให้ไ ม่ เดิ นทาง
กลับมาท่องเที่ยวอีก
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วได้ใ ช้ผ ลการวิจ ัย ด้า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลในการวิเ คราะห์
กลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด คือ เน้นกลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลาง ควรศึกษาพฤติกรรมหรื อ ความ
สนใจของนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ปานกลาง เพื่อตอบสนองและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
ให้เดินทางมาท่องเที่ยว อําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี เพิ่มมากขึ้นโดยการใช้กลยุทธ์จดั โปรโมชัน่ ลด
ราคาผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้ใช้ผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่วนประสมการตลาดในการวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึ งปั ญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อําเภอสัตหี บ
จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เห็นถึงแนวทางในการส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว คือ ปรับทิวทัศน์และสภาพอากาศให้เกิดความสวยงามและให้น่าดึงดู ดใจ
อาจให้มี การติดพัดลมไอนํ้าเพื่อลดสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ซ่ อ มแซมการเดินทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เกิดความปลอดภัย สะดวก และหาง่าย โดยมีป้ายบอกทางเป็ นระยะ ปรับปรุ งถนนที่เป็ น
ลู ก รั ง ที่ อ าจเกิ ด ฝุ่ น เพื่อ ให้ส ะดวกในการคมนาคม โดยการใช้ก ลยุท ธ์ก ารพัฒ นาเพื่อ กระตุ ้น
นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น
ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ท่อ งเที่ ย วได้ใ ช้ผ ลวิจ ัย ด้านปั จ จัย อื่ นๆ ในการสร้ า งค่ า นิ ย ม ความ
ไว้ว างใจแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว คื อ ทํา ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วรู ้ สึ ก สนุ ก มี ค วามสุ ข ผ่ อ นคลาย ชื่ น ชอบ
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สะดวกสบายคุม้ ค่ากับเวลา เกิดความประทับใจ เมื่อนักท่องเที่ยวมีความประทับใจ จะทําให้มีการ
ท่องเที่ยวซํ้าเมื่อมีโอกาส และแนะนําบอกต่อแก่คนรู ้จกั โดยใช้กลยุทธ์กระตุน้ ด้วยการแจกรางวัล
เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวอีก และควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
เพือ่ นํามาปรับปรุ งให้ตรงความต้องการของนักท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งต่ อไป
- ควรมี ก ารศึ ก ษาวิจ ัย รวมถึ ง ชุ ม ชนในท้อ งถิ่ น สัง คม ผูท้ ี่ ม ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ ด้า นการ
ท่องเที่ยวของ อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
- ควรมีการศึกษาวิจยั พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการ
ท่อ งเที่ยว อําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ซึ่ งปั จจุบนั นักท่อ งเที่ยวชาวต่างชาติมีความสนใจในการ
ท่อ งเที่ย ว อํา เภอสัตหี บ จัง หวัดชลบุ รี เป็ นจํา นวนมาก เนื่ อ งจากเป็ นปหล่ งท่ อ งเที่ ยวที่มี ความ
หลากหลาย เดินทางสะดวก และใช้ระยะเวลาท่องเที่ยวเพียงวันเดียว
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารเพื่อความงามของผู้หญิงใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
FACTORS THAT INFLUENCING BUYING DECISION TO BEAUTY
SUPPLEMENT FOODS OF WOMEN CONSUMER IN BANGKOK
METROPOLITANT REGION
ณัฐพร พรรษา1

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

บทคัดย่ อ

การค้น คว้า อิ สระครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึ กษาปั จ จัย ที่มีอิ ท ธิ พลต่อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารเพื่ อ ความงามของผู ้ห ญิ ง ในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล โดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ซ้ื อ
หรื อเคยซื้อและบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงาม ซึ่งทําการศึกษาระหว่างเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 รวมประมาณ 5 เดือน และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอ ายุระหว่าง 20-29 ปี สถานภาพโสด มี อ าชี พพนักงาน
บริ ษทั เอกชน / ห้างร้าน มีการศึกษาสู งสุ ดคือระดับปริ ญญาตรี มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 20,00130,000 บาท และส่วนใหญ่มีปัญหาผิวที่ตอ้ งการแก้ไขคือ ผิวมัน / เป็ นสิว
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี อิ ท ธิ พลต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ให้ค วามสํา คัญ กับการเป็ น
ประเภทและปริ มาณของวิตามิน หรื อสารอาหารที่ตรงกับปั ญหาผิวที่ตอ้ งการแก้ไข มากที่สุด, ปั จจัย
ด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ สนใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงามที่ราคาชิ้นละ
201-400 บาท มากที่สุด, ปั จจัยด้านสถานที่จดั จําหน่าย ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญ
กับการความสะดวกสบาย (สถานที่จดั จําหน่ ายใกล้บา้ น / ใกล้ที่ทาํ งาน / หาซื้ อได้ง่าย) มากที่สุด
และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับการพบ
เห็ น โฆษณาผ่า นสื่ อ ต่ างๆ เช่ น เว็บ ไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อิ น สตราแกรม โปสเตอร์ หนัง สื อ พิม พ์
โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ มากที่สุดในส่วนของปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีมีเพือ่ น/เพือ่ นสนิท และพนักงานขาย / เภสัชกร / ผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นผูม้ ีอิทธิพลต่อการ
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ตัดสินใจซื้อ มากที่สุด และมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงามเดือนละ 1 ครั้ง
ในส่วนของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงาม ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงามได้ตดั สินใจซื้อเพราะคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็ นที่น่าพอใจมาก
ที่สุด ลําดับรองลงมาเป็ น ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ ระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อ
เดือน ระดับการศึกษา และปั ญหาผิวที่ตอ้ งการแก้ไขที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงามแตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั แต่ปัจจัยด้าน
สถานภาพ และอายุที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความ
งาม ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั
ส่วนปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านสถานที่จดั จําหน่ายที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงามที่แตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั แต่
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา และการส่งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงาม ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
และปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และความถี่ใน
การซื้อที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงามที่แตกต่างกัน
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
คําสํ าคัญ: การตัดสินใจซื้อ, อาหารเสริ ม, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

798

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

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 FTest (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” ถือเป็ นสิ่ งที่ผูค้ นส่ วนใหญ่ โดยเฉพาะ “ผูห้ ญิง” ให้ความสําคัญ ซึ่ งการจะมี
ผิวพรรณที่ดูดีได้น้ นั ต้องอาศัยการดูแล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แต่
เนื่ อ งจากในปั จจุบนั สังคมมี ความเร่ งรี บ และผูค้ นต้อ งการความสะดวกสบาย “ผลิ ตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร” จึงกลายเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกเลือกใช้เพือ่ ส่งเสริ มสุขภาพผิว
“ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร”หมายถึง สิ่งที่รับประทานเพิม่ นอกเหนือจากอาหารหลัก โดยมักจะ
เป็ นสารสกัดจากแหล่งสารอาหารในรู ปคล้าย ยาเม็ดแคปซูล หรื อผง ทีม่ กั มีการกล่าวอ้างว่า สามารถ
ทดแทนสารอาหารที่ร่างกายบกพร่ อ งได้ ซึ่ งอาจจําแนกประเภทของผลิ ตภัณฑ์เสริ ม อาหารตาม
คุณประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ ได้ 4 ประเภทด้วยกันได้แก่ อาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพ, เพือ่ ความ
งาม, ลดนํ้าหนัก และบํารุ งสมอง 1
เนื่ องจากปั จจัยที่กล่าวมาเบื้องต้น จึงส่ งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารถือเป็ นตลาดที่น่าสนใจ
สําหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจ และมีมูลค่าที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่ารวมของตลาดวิตามิน
และผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าถึง 49,274 ล้านบาท เติบโตขึ้น
จากปี 2557 ถึง 11.3% โดย ส่ วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทเพื่อ สุ ขภาพทัว่ ไปมี
มู ล ค่าสู งสุ ด ถึ ง 51.1% และผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทสวยงามมีมู ลค่า 4.9% 2 ซึ่ งยังถื อ ว่าอยู่
ในช่วงเริ่ มต้น ตลาดยังมีขนาดเล็กและสามารถเติบโตได้อีกมาก ถือได้วา่ เป็ นกลุ่มตลาดที่มีศกั ยภาพ
สูงและได้รับความนิยมเพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ
ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อความ
งามของผูห้ ญิงในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพือ่ เป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบการผูเ้ กี่ยวข้อง ที่
จะสามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ในการตัดสิ นใจลงทุน ปรับปรุ งส่ วนประสมทางการตลาด
รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค เนื่องจากธุรกิจนี้ ถือ
เป็ นกลุ่มธุรกิจที่รัฐบาลกําลังให้ความสนใจและส่งเสริ ม เพือ่ เป็ นแนวทางในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
0

แหล่งที่มา: http://women.thaiza.com
2
แหล่งที่มา: http://fic.nfi.or.th/MarketOverview
1
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.
เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงามของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2.
เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีอิ ทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อความงามของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
3.
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นพฤติ ก รรมการซื้ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงามของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
อายุ , สถานภาพ, ระดั บ การศึ ก ษาสู งสุ ด, อาชี พ ,
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน, ปั ญหาผิวที่ตอ้ งการแก้ไข
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ผลิตภัณฑ์, ราคา, สถานที่จดั จําหน่าย,
การส่งเสริ มทางการตลาด

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารเพือ่ ความงาม

ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซื้อ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ, ความถี่ในการซื้อ
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สมมติฐานของการวิจัย
1.
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาสู งสุ ด รายได้โดย
เฉลี่ยต่อเดือน และปั ญหาผิวที่ตอ้ งการแก้ไขที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิ ตภัณฑ์เสริ ม อาหารเพื่อ ความงามของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่
แตกต่างกัน
2.
การส่ งเสริ ม ทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัฯฑ์ ราคา สถานที่จดั จําหน่ าย
และการส่ งเสริ มทางการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์
เสริ มอาหารเพื่อความงามของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
3.
ปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ ได้แก่ ความถี่ในการซื้อ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ซื้อที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงามของ
ผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาปั จจัยที่มีอิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อ ความงามของ
ผูห้ ญิงในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลโดยศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด และปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ ได้แก่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และความถี่
ในการซื้อ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงาม
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล: 23 กรกฎาคม 2559 – 18 พฤศจิกายน 2559
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.
บริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต และจัด จํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารเพื่อ ความงามสามารถนํา
ผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารเพื่อความงามของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ไปใช้ในการแบ่ง
ส่วนตลาดเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย และวางตําแหน่งการตลาดได้อย่างเหมาะสม
2.
บริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต และจัด จํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารเพื่อ ความงามสามารถนํา
ผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงามของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ไปใช้
ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็ น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย การวางแผน
ด้านการตั้งราคา การเลื อ กสถานที่จดั จําหน่ ายที่เหมาะสม และการวางแผนการส่ งเสริ ม
ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.
บริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต และจัด จํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารเพื่อ ความงามสามารถนํา
ผลการวิจยั ด้านพฤติกรรมการซื้อที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารเพือ่ ความงามของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ไปใช้ในการวางแผน
กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ ย วกับ ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คล: สุ ปั ญ ญา ไชยชาญ (2538, 52 – 55) ได้ร ะบุว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่สาํ คัญๆ ได้แก่ อายุ วัฏจักรชี วิต
อาชี พของบุคคล รายได้ส่วนบุคคล รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต และบุคลิ กภาพและมโนทัศน์ที่มีต่อ
ตนเอง ซึ่ งนักการตลาดสามรถนํามาใช้ประโยชน์ในการแบ่งส่ วนตลาด และสร้างจุดขายให้แก่
ผลิตภัณฑ์ได้
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด: วิเชียร วงศ์ณิชชากุล (2553, หน้า 1318): ได้กล่าวไว้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือเป็ นหัวใจสําคัญของการบริ หาร
การตลาด โดยประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบที่ สํ า คัญ 4 ประการ เรี ยกว่ า 4P’s ได้ แ ก่ Product
(ผลิ ตภัณฑ์) , Price (ราคา), Place or Distribution (การจัดจําหน่ าย) และPromotion (การส่ งเสริ ม
การตลาด) ซึ่ ง 4P’s เป็ นการวางกลยุทธ์ทางการตลาดโดยดูธุรกิจเป็ นหลัก แต่ถา้ มองจากลูกค้าเป็ น
หลัก จะเป็ น 4C’s คื อ ผลิ ต สิ น ค้า ที่ ลู ก ค้า ต้อ งการ เพื่อ ตอบสนองต่ อ ความพึง พอใจของลู ก ค้า
(Customer’s Want) หลังจากนั้นทําการสื่ อสารให้ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าทราบ (Communication) และ
วางจําหน่ ายในช่องทางที่สามารถอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า (Convenience to Buy) และจําหน่าย
สินค้าในราคาที่ลูกค้าพอใจ (Consumer’s Cost)
แนวคิดทฤษฎี่กี่ยวกับปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซื้อ: มีนา เชาวลิต (2542, หน้า 76-77) กล่าว
ว่า กลุ่มอ้างอิง เป็ นกลุ่มที่สมาชิกในกลุ่มเดียวกันรู ้จกั มีความสัมพันธ์ และมีอิทธิพลทั้งทางบวกและ
ทางลบต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม โดยกลุ่มอ้างอิง แบ่งเป็ น 4 ประเภท คือกลุ่ม
สมาชิก (Membership Groups), กลุ่มใฝ่ ฝัน (Aspiration Groups), กลุ่มไม่พึงประสงค์ (Dissociative
Groups) และกลุ่ มปฏิเสธ (Disclaimant Groups) โดยกลุ่ มอ้างอิ งจะมี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ
สินค้ามากเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั ความเหนียวแน่นของความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
แนวคิด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ : Phillip Kotler (2545, หน้า 103-110 ) กล่ า วว่า
พฤติกรรมการซื้ อ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ พฤติกรรมการซื้ อที่ซับซ้อน, พฤติกรรมการซื้ อ
แบบลดความสงสัย ,พฤติกรรมการซื้ อ ที่ติ ด เป็ นนิ สัย และพฤติก รรมการซื้ อ โดยแสวงหาความ
หลากหลาย และได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจซื้อ ไว้วา่ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
(Buyer Decision Process) ประกอบด้ว ย 5 ขั้น ตอน ได้แ ก่ การตระหนัก ถึ ง ความต้อ งการ (Need
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Recognition), การเสาะหาข้ อ มู ล (Information Search), การประเมิ น ทางเลื อ ก (Alternative
Evaluation), การตัด สิ น ใจซื้ อ (Purchase Decision) และพฤติ ก รรมหลั ง การซื้ อ (Postpurchase
Behavior)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคล: จีราวรรณ ชูศรี (2557) ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารคอลลาเจนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน
อายุที่แตกต่างกัน เพียงด้านเดี ยว ที่มีการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ผสมคอลลาเจนของ
ผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ส่วนปั จจัยส่วนบุคคลด้านอื่นๆ
ได้แก่ ปั จจัยด้านเพศ อาชี พ รายได้ ระดับการศึกษาสู ง สุ ด และสถานภาพ ไม่ มี อิ ทธิ พลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มผสมคอลลาเจนของผูบ้ ริ โภค
งานวิจัย ที่เกี่ย วข้ องกับส่ วนประสมทางการตลาด: ปดานี ศรี ศกั ดิ์ (2557) พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อ อาหารเสริ ม ที่มีส่วนผสมคอลลาเจนในเขต พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา และปั จจัยด้านการส่งเสริ มทางการตลาดที่แตกต่างกัน มี
การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารคอลลาเจนผ่า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ตที่ แ ตกต่า งกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ยกเว้นปั จจัยด้านสถานที่จดั จําหน่ ายที่ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารคอลลาเจนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซื้อ: สายพิณ วิศลั ยางกูร (2554) พฤติกรรม
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพของคนวัยทํางานในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านพฤติกรรม
การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพที่แตกต่างกันได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์ที่เลือก วัตถุประสงค์ใน
การซื้อ สถานที่ซ้ือความถี่ในการซื้อ การเลือกซื้อครั้งใหม่ ช่วงเวลาในการซื้อ และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยใน
การซื้ อ ต่ อ ครั้ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ พื่อ สุ ข ภาพที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ยกเว้นด้านแหล่งผลิตของผลิตภัณฑ์ และเหตุผลในการซื้ อ
ที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร: ผูห้ ญิ ง ที่ อ าศัย อยู่ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ ซ้ื อ หรื อ เคยซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงาม
กลุ่มตัวอย่ าง: ผูห้ ญิงที่อ าศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ซ้ื อ หรื อ เคยซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อความงาม เนื่ องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอนดังนั้น ผูว้ ิจยั จึง
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการคํานวณจากสู ตรกรณี ไม่ทราบจํานวนประชากร โดยกําหนด
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ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าไม่เกิน 5% ซึ่งสามารถ
คํานวณได้จากสูตร

P(1 - P)(Z)2
n=
E2
ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คาํ นวณได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพือ่ ป้ องกันการสู ญเสีย
ของแบบสอบถาม เนื่ องจากอาจมีคุณสมบัติของแบบสอบถามไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงทําการเก็บ
ตัวอย่างเพิม่ แบบสอบถามเป็ นตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่ง ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ ง จะเลื อ กเฉพาะผูห้ ญิ ง ที่ อ าศัย อยู่ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลที่ซ้ือหรื อเคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงาม
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล: คือแบบสอบถาม ประกอบด้วยคําถาม 4 ส่วน โดย
ส่ วนที่ 1-3 เป็ นคําถามแบบปิ ด (Close Ended Question) ได้แก่ ข้อ มู ล ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม, ข้อมูลปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารเพื่อความงามของผูต้ อบแบบสอบถาม และข้อมูลปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์เสริ ม อาหารเพื่อ ความงามของผูต้ อบแบบสอบถาม และส่ วนที่ 4 เป็ น
คําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือข้อมูลปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงามของผูต้ อบแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล: ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นขั้นตอน คือ
ทํา การแจกแบบสอบถามไปยัง กลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน 400 ชุ ด โดยให้ผูต้ อบแบบสอบถามตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง หลังจากนั้นทําการรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์
นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาทําการลงรหัส และประมวลผลในเครื่ องคอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรม
Microsoft Excel
สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล: ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน เป็ นการทดสอบ
สมมติฐานและความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยสถิ ติที่ใช้คือ T-Test
และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัย
จากจํานวนกลุ่ ม ตัวอย่างมี จาํ นวนทั้งหมด 400 คน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอ ายุ
ระหว่า ง 20-29 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41.50 สถานภาพโสด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 67.00 มี อ าชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน / ห้างร้าน คิดเป็ นร้อยละ 56.00 มีการศึกษาสู งสุ ดคือระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
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77.50 มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ40.00 และส่วนใหญ่มีปัญหาผิว
ที่ตอ้ งการแก้ไขคือ ผิวมัน / เป็ นสิว คิดเป็ นร้อยละ 33.50
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิ ท ธิ พลต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ให้ค วามสํา คัญ กับการเป็ น
ประเภทและปริ มาณของวิตามิน หรื อสารอาหารที่ตรงกับปั ญหาผิวที่ตอ้ งการแก้ไข เช่น วิตามินอี
คอลลาเจน เป็ นต้น มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40.50, ปั จจัยด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
สนใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อความงามที่ราคาชิ้นละ 201-400 บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
74.50, ปั จจัยด้านสถานที่จดั จําหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับการความ
สะดวกสบาย (สถานที่จดั จําหน่ ายใกล้บา้ น/ใกล้ที่ทาํ งาน/ หาซื้ อได้ง่าย) มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
34.50 และปั จจัยด้านการส่งเสริ มทางการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับการ
พบเห็ นโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เช่ น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อิ นสตราแกรม โปสเตอร์ หนังสื อพิมพ์
โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 34.00
ในส่วนของปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเพือ่ น/เพื่อน
สนิ ท และพนักงานขาย/เภสัชกร/ผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นผูม้ ีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 36.00 และมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงามเดือนละ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อย
ละ 49.50
ในส่วนของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงาม พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงามได้ตดั สินใจซื้อเพราะคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็ นที่น่าพอใจมาก
ที่สุด คิดเป็ น 4.54 คะแนน ลําดับรองลงมาเป็ น ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ คิดเป็ น 4.25 คะแนน
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ตารางที่ 1: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน/ปัจจัยที่ศึกษา
ค่า T-test/F-test
สมมติฐานที่ 1: ปัจจัยส่ วนบุคคล
- อายุ
0.8402
- สถานภาพ
1.4406
- อาชีพ
2.6711
- ระดับการศึกษาสูงสุด
5.8596
- รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
2.4093
- ปั ญหาผิวที่ตอ้ งการแก้ไข
2.9110
สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
1.3920
- ปั จจัยด้านราคา
1.1950
- ปั จจัยด้านสถานที่จดั จําหน่าย
3.8870
- ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด 1.2580
สมมติฐานที่ 3: ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซื้อ
- ปั จจัยด้านบุคคลที่มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ 1.6880
- ปั จจัยด้านความถี่ในการซื้อ
0.1750

(Sig.)

ผลการทดสอบสมมติฐาน

(0.4323)
(0.2380)
(0.0217)
(0.0031)
(0.0488)
(0.0087)

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

(0.2446)
(0.3110)
(0.0041)
(0.2860)

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

(0.1518)
(0.8393)

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

อภิปรายผล
ในส่วนของปั จจัยส่วนบุคคล จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านอาชีพ ปั จจัยด้าน
ระดับการศึกษาสู งสุ ด ปั จจัยด้านระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน และ ปั จจัยด้านปั ญหาผิวที่ตอ้ งการ
แก้ไขที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงาม แตกต่างกัน ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสายพิณ วิศลั ยางกูร (2554) ศึกษา
เรื่ อง พฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของคนวัยทํางานในกรุ งเทพมหานคร การศึกษา
พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพ และรายได้ต่อ
เดื อ นที่แตกต่างกัน มี อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของคนวัยทํางานใน
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ส่วนปั จจัยด้านสถานภาพ และ
ปั จจัยด้านอายุที่แตกต่างกันไม่ มีอิทธิ พล ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงาม ซึ่ง
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ในส่วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ปั จจัยด้านสถานที่จดั จําหน่ ายที่แตกต่าง
กันมีอิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อความงามแตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตาม
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สมมติฐานของการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของวงศ์เดือน หุ่ นทอง (2550) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทุกด้าน รวมทั้ง ปั จจัยด้าน
สถานที่จดั จําหน่าย ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ส่ วนปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันไม่ มีอิทธิ พล ต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงาม ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ในส่วนของปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยด้านบุคคล
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และความถี่ในการซื้อที่แตกต่างกันไม่ มีอิทธิ พล ต่อการตัดสินใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความงาม ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1.
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ : ด้ านการแบ่ งส่ วนตลาดและวางกลุ่มตลาดเป้ าหมาย
ผูป้ ระกอบการสามารถนําปั จจัยอาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน และปั ญหาผิว
ที่ ต ้อ งการแก้ไ ขไปใช้ใ นการแบ่ งส่ ว นตลาดเพื่อ เลื อ กกลุ่ ม ตลาดเป้ าหมายที่ เ หมาะสมได้ ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการควรนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการแก้ปัญหาผิว
และสามารถทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึนหลังการบริ โภค และควรใส่ ใน
การสร้างตราผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่ยอมรับ รวมทั้งควรมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เพียงพอต่อการบริ โภคใน
ระยะเวลา 1 เดือน เนื่องจากเป็ นระยะเวลาที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ใช้ในการบริ โภคมากที่สุด ด้ านราคา
ผูป้ ระกอบการควรนําเสนอราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ โดยไม่ควรที่จะมีราคาสู งมากนัก หรื ออาจ
เลื อ กการทําการตลาดแบบสร้างความแตกต่างแบบเฉพาะกลุ่ม (Focus Differentiation) เนื่ อ งจาก
กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่กาํ ลังซื้อสูง และมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ฯ ในระดับที่สูงกว่ากลุ่ม
อื่นๆ ด้ านสถานที่จัดจําหน่ าย ผูป้ ระกอบการสามารถนําปั จจัยทางด้านสถานที่จดั จําหน่าย มาใช้ใน
การแบ่งส่ วนตลาดได้ และควรให้ความสําคัญกับช่ อ งทางการจัดจําหน่ ายที่สามารถซื้ อ ได้อ ย่าง
สะดวก รวมทั้งมี การจัดบรรยากาศให้น่าซื้ อ มี ความน่ าเชื่ อ ถื อ และมี พนักงานขายหรื อ บุคคลที่
น่ าเชื่อถือคอยให้คาํ แนะนํา ณ จุดขาย และด้ านการส่ งเสริมทางการตลาด ผูป้ ระกอบการควรเน้นที่
เรื่ องการสื่ อสารเพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อจัดให้มีพนักงานหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ คอยให้ขอ้ มูล
ณ จุดขาย รวมทั้งควรทําการสื่อสารเพือ่ ให้เกิดการบอกต่อไปยังกลุ่มเพือ่ นหรื อเพือ่ นสนิท มากกว่า
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรื อใช้ดารา พรี เซ็นเตอร์ ซึ่ งใช้งบประมาณสู ง แต่ให้ประสิ ทธิภาพตํ่า
กว่า
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2.
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
เปลี่ยนกลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็ นกลุ่มเพศชาย หรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่อยูใ่ นจังหวัด
อื่นๆ หรื อขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น
ศึกษาถึงผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ ความ
งาม
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ความพึงพอใจของนักท่ องเทีย่ วชาวไทยในการเดินทางท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปลูกป่ า
ชายเลน จ. สมุทรสงคราม
(Satisfaction of tourists travel to Thailand Ecotourism Mangrove in
Samut Songkhram)
ปราจีน คูณจันทร์ทึก1

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

บทคัดย่ อ

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในการเดิ นทางท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ปลู กป่ าชายเลน จ. สมุ ทรสงคราม โดยใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลกับผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งทําการศึกษาระหว่าง เดือน กรกฎาคม ถึง
เดื อ น พฤศจิ ก ายน 2559 รวมประมาณ 5 เดื อ น และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล คื อ
แบบสอบถามจากจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน และเก็บข้อมูลแบบตามสะดวกสถิติที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-Test (One-Way
ANOVA) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. ข้อมูลพื้นฐานจากกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม คือ เพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 20 - 35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาคิดส่ วนใหญ่เป็ นผูจ้ บระดับปริ ญญาตรี ประกอบ
อาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั ระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,000 - 30,000 บาท รู ปแบบ
การดําเนินชีวติ ส่วนใหญ่ใช้เวลาว่าง ไปกับการท่องเที่ยว
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ปลูกป่ าชายเลน จ. สมุทรสงคราม ส่ วนใหญ่นิยมไปปลูกป่ าชายเลน, เล่นสกี
กระดานเลน ค่าใช้จ่าย 1 คน ต่อ 1 ทริ ป อยูใ่ นช่วงระหว่าง 1,000 - 5,000การเดินทางมาท่องเที่ยวแต่
ละครั้งจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จํานวนวันที่พกั 2 วัน 1 คืน ได้รับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทาง
อินเตอร์เน็ต ผูต้ อบแบบสอบถามพอใจในสิ่งอํานวยความสะดวกของศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว และ
ประทับใจในการให้บริ การของพนักงาน เพราะมีความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริ การอย่าง
สุภาพ สภาพแวดล้อมที่พงึ พอใจในการไปปลูกป่ าชายเลน คือความเงียบสงบและเป็ นธรรมชาติของ
แหล่งท่องเที่ยว

1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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3. ปั จจัยอื่น ๆ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ที่เดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีค่านิยม เพือ่ ช่วยกัน
ต่อ อายุผืนป่ าชายเลนให้อุ ดมสมบูรณ์ ส่ วนค่านิ มยมน้อ ยที่สุด เพื่อ เสริ มสร้างความสามัคคี ข อง
ครอบครัวหรื อกลุ่มเพือ่ น และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความไว้วางใจในสิ่งอํานวยความสะดวกและ
การให้บริ การของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนค่านิยมน้อยที่สุดคือ ความหลากหลายของกิจกรรมภายใน
คําสํ าคัญ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, 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 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจัย
คืนชีวิตแก่ผตู ้ กทุกข์ได้ยาก ป่ าชายเลนคลองโคนเคยถูกบุกรุ กทําลายจนกระทัง่ หมดสภาพ
ป่ าชายเลนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลใกล้ชายฝั่งรวมทั้งสัตว์น้ าํ จน
อาชีพประมงไม่สามารถเลี้ยงชีวติ ให้อยูร่ อดได้ หนุ่มสาววัยทํางานต้องแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพ
ที่อื่น ในปี 2534 ชาวบ้านในพื้นที่จึงเกิดความคิดปลูกป่ าชายเลนขึ้น เพือ่ ฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ ให้
เหมือนกาลก่อน แต่ก็ตอ้ งประสบปั ญหาสารพัดในช่ วง 3 ปี แรก เพราะขาดความรู ้ในการคัดเลื อ ก
พันธุไ์ ม้ การดูแลหลังการปลูก และความไม่ร่วมมือของบางคน แต่แล้วด้วยพระมหากรุ ณาธิคุณของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นความสําคัญของการฟื้ นฟูป่าชายเลน
คลองโคน ได้เสด็จพระราชดําเนินมาทรงปลูกป่ าชายเลนที่นี่ถึง 5 ครั้ง ระหว่างปี 2540 – 2547 ทําให้
ปั จจุบนั พื้นที่ป่าชายเลนบ้านคลองโคนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง มีสัตว์น้ าํ ชายฝั่งมากมาย อาชีพ
ประมงของคนในพื้นที่สามารถเลี้ยงชีวิตได้อย่างพอเพียง แรงงานที่โยกย้ายไปทํางานที่อื่น กลับมา
ทํามาหากินที่บา้ นเกิดครอบครัวกลับมาอยูพ่ ร้อมหน้ากัน ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพหลากหลายที่จะ
เลี้ยงตัวเองได้ ในปั จจุบนั จึงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สาํ คัญของจ.สมุทรสงคราม ที่รวมเอา
ความสนุกไว้พร้อมกับสาระความรู ้และการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ยงั่ ยืนตลอดไป 2
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่ าชายเลน จ. สมุทรสงคราม
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่ าชายเลน จ. สมุทรสงคราม
3. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิยม และความไว้วางใจ ที่มีผลต่อความ
พึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ป ลู ก ป่ าชายเลน จ.
สมุทรสงคราม
1.3 ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วได้ใ ช้ผ ลวิ จ ัย ด้า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลในการวิ เ คราะห์
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของ จ.สมุทรสงคราม
2. ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ท่อ งเที่ ย วได้ใ ช้ผลวิจ ัย ด้านปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.สมุรท
สงคราม เพื่อ ให้เห็ นถึ งแนวทางในการส่ งเสริ ม และพัฒนาการท่อ งเที่ ย วให้สอดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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3. ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้ใช้ผลวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆในการสร้างค่านิ ยม และความ
ไว้วางใจ ที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว จ.สมุทรสงคราม
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มประชากรที่มีความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่ าชายเลน จ. สมุทรสงคราม จํานวน
ทั้งสิ้น 400 คน
2. ขอบเขตเนื้ อ หาที่ศึกษา ศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิยม ความไว้วางใจ และความจงรักภักดีที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่ าชายเลน จ. สมุทรสงคราม
3. ระยะเวลาการศึกษา เริ่ มต้นวันที่ 23 กรกฏาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

__________________________________________________________
2
ที่มา http://www.teeteawthai.com
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กรอบแนวความคิดทางงานวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-สถานภาพ
-ระดับการศึกษา

-อาชีพ
-ระดับรายได้
-รู ปแบบการดําเนินชีวติ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
-ผลิตภัณฑ์
-กระบวนการ
-ราคา
-บุคลากร
-ช่องทางการจัดจําหน่าย -ลักษณะทางกายภาพ
-การส่งเสริ มการตลาด

ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยใน
การเดินทางท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ปลูกป่ าชายเลน จ.
สมุทรสงคราม

ปัจจัยอื่นๆ
-ค่านิยม
-ความไว้วางใจ
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์
ปลูกป่ าชายเลน สมุทรสงคราม ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมแนวคิดทฤษฎีจาก หนังสือ
ตํารา และงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อ งจาก งานวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการ วิทยานิ พนธ์ ดุ ษฎี นิพ นธ์
ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
- ฉั ต รยาพร เสมอใจและมั ท นี ย า สมมิ (2553) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์โดยกล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็ นปั จจัยที่จะนํามาช่วยในการกําหนด
ตลาดเป้ าหมาย โดยเฉพาะการศึกษาตัวแปรทางด้านประชากร ที่นาํ มาใช้ในการวางเป้ าหมายทาง
การตลาดที่สาํ คัญ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ศาสนาภูมิลาํ เนาและเชื้อชาติ
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2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- วิเชียร วาศ์ณิชชากุล (2554:13-18) ได้กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ถือเป็ นหัวใจสําคัญของการบริ หารการตลาด การดําเนิ นงานของกิจการจะประสบความสําเร็ จได้ก็
ขึ้นอยู่กับการปรับปรุ งความสัม พันธ์ที่ เหมาะสมของส่ วนประสมทางการตลาดเหล่ านี้ ซึ่ งส่ ว น
ประสมทางการตลาดนั้ น เราก็ ถื อ ว่ า เป็ นปั จ จัย ภายในที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ เราสามารถที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อทําให้กิจการอยูร่ อดได้ หรื อ
อาจเรี ยกได้ว่าส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ถูกใช้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทําให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพอใจและมีความสุขได้
2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ค่านิยม ความไว้ วางใจ และความจงรักภักดี
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ความต้องการเป็ น ความแตกต่างที่
บุคคลรับรู ้ได้ระหว่างสภาพในอุดมคติและสภาพความเป็ นจริ งในปั จจุบนั ซึ่งมีอิทธิพลเพียงพอที่จะ
กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมซึ่งสามารถแบ่งความต้องการออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
(1) ความต้องการทางด้านร่ างกาย เป็ นความต้องการเบื้องต้นของร่ างกาย ได้แก่อากาศ นํ้า
อาหาร ที่ อ ยู่อ าศัย ยารั ก ษาโรค การพัก ผ่อ น ซึ่ ง ถื อ เป็ นความต้อ งการขั้นพื้น ฐาน ในการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล โดยที่ความแตกต่างทางลักษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคล ส่ งผลให้เกิ ด
ความต้องการและความจําเป็ นในสินค้าหรื อบริ การที่แตกต่างกัน
(2) ความต้องการด้านจิตวิทยา มนุ ษย์เป็ นสิ่ งมีชีวิตที่อยูร่ วมกันเป็ นสังคม มีความต้องการ
และการเรี ยนรู ้ที่จะอยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยกันในสังคมความต้องการที่เป็ นความปรารถนาจะ
เกิดขึ้นจากการ ที่บุคคลเรี ยนรู ้จากการตอบสนองต่อวัฒนธรรมหรื อสิ่งแวดล้อม ที่เป็ นผลจากสภาพ
จิตใจ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550 : หน้า 118)
2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
- Kotler (1994 อ้างใน สุ คนธ์ธาร สุ รเดชพิภพ, 2549) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึก
ระดับบุคคล ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้ผลจากการทํา งาน หรื อประสิทธิภาพ
ของสินค้าและ บริ การกับความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริ การกล่าวคือถ้าผลที่ได้รับจาก
สิ นค้าและบริ การนั้น ตํ่า กว่า ความคาดหวังจะทํา ให้กิดความไม่พอใจถ้าผลที่ได้รับจากสิ นค้าและ
บริ การนั้นตรงกับความคาดหวัง จะทํา ให้เกิดความพึงพอใจ และถ้าผลที่ได้จากสินค้าและบริ การนั้น
สูงกว่าความคาดหวัง จะทํา ให้เกิด ความประทับใจ
- ชูชยั สมิทธิไกร (2553) กล่าวว่าการซื้อบริ การมีกระบวนการอยู่ 3 ขั้นตอนคือ
1. ขั้นก่ อ นการซื้ อ คือ กระบวนการที่ผูบ้ ริ โภคตระหนักถึ งปั ญ หา ความต้อ งการของ
ตนเอง มีการค้นหาข้อมูลและการประเมินทางเลือก
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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2. ขั้นรับบริ การ คือกระบวนการหลังจากประเมินทางเลือกแล้ว มีการตัดสิ นใจเลือ กผูใ้ ห้
บริ การและเข้ารับบริ การนั้นๆ
3.ขั้นหลังการซื้ อ เมื่อหลังจากได้รับบริ การแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะมีการประเมินหลังบริ การและ
ตระหนักว่าในอนาคตจะกลับมาใช้บริ การอีกหรื อไม่
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคล
- โกมล เย็นเปี่ ยม (2558) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการจัดการเพือ่ ความยัง่ ยืนทางการท่องเที่ยวที่
มี ต่ อ ตลาดนํ้า ตลิ่ ง ชัน กรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ก ารสัม ภาษณ์ แ ละแบบสอบถามเก็บ ข้อ มู ล จาก
นักท่อ งเที่ยวชาวไทยที่ม าเที่ ย วตลาดนํ้าตลิ่ งชันกรุ ง เทพมหานคร จํานวน 400 คน สถิ ติที่ใช้คื อ
ค่าความถี่ , ค่าร้อ ยละ, ค่าเฉลี่ ย, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าตํ่าสุ ด, ค่าสู งสุ ด, ค่า T-test, ค่า F-test
(One- Way ANOVA), การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis), ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
อย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยกํ า หนดระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ธัญพรนภัส แฟงสม (2556) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมระดับ 4
ดาวเครื อ ภายในประเทศในเขตเมื อ งพัท ยา โดยใช้แ บบสอบถามเก็ บ ข้อ มู ล จากผู ้ใ ช้บ ริ ก าร
ชาวต่างชาติที่เข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาวเครื อภายในประเทศ ในเขตเมืองพัทยา จํานวน 400 คน
สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า Independent Sample t-test, ค่า F-test
และเปรี ยบเที ย บรายคู่ โดยวิธี การทดสอบแบบ Least Signiﬁcant Difference (LSD) โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การชาวต่า งชาติ
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานเอกชน
ภูมิ ลาํ เนาอยู่ในทวีป เอเชี ย ซึ่ งมี ความคิดเห็ น ต่อ ความสําคัญของกลยุท ธ์ส่ว นประสมการตลาด
โดยรวมได้แก่ ด้าานผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริ มการขาย ด้าน
พนักงานหรื อบุคคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพอยูใ่ นระดับมาก
2.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ค่านิยม ความไว้ วางใจ และความจงรักภักดี
- รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกลู, ภรูิ เชษฐ์ กฤตยานุ กลู และทัตเทพ หนู สุข (2558) ศึกษาเรื่ อ ง
พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อความปลอดภัย ทางถนนสําหรับการ
ท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย โดยใช้แ บบสอบถามเก็ บ ข้อ มู ล จากนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ด้ ว ย
แบบสอบถามจํา นวน 800 ชุ ด สถิ ติ ที่ ใ ช้คื อ ค่ า ร้ อ ยละ, การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย (Regression
analysis) และค่าความสัม พันธ์ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 จากการศึกษาพบว่า
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลว้ นมีอิทธิพลต่อระดับ
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งสิ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์
ปลูกป่ าชายเลน จ. สมุทรสงคราม เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บรวบรวมข้อ มู ล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเกี่ ยวกับประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
4. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ปลูกป่ าชายเลน จ.
สมุ ท รสงคราม โดยใช้วิธี ก ารสุ่ ม เลื อ กตัว อย่า งตามสะดวก (Convenience Sampling)ในแต่ ล ะ
สถานที่ เช่น แหล่งสถานบันการศึกษา, สถานที่ทาํ งาน เป็ นต้น
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่ าชายเลน จ. สมุทรสงคราม
จํานวน 400 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล: คือแบบสอบถามประกอบด้วยคําถาม 4 ส่ วนโดย
ส่ วนที่ 1-3 เป็ นคําถามแบบปิ ด (Close Ended Question) ได้แก่ ขอ้ มู ล ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม, ข้อมูลปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวปลูกป่ าชายเลน จ.สมุทรสงคราม ของผูต้ อบแบบสอบถาม และข้อมูล
ปั จจัยด้านด้านอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม และส่วนที่ 4 เป็ นคําถาม
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ ข้อ มูลปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วปลู ก ป่ าชายเลน จ.สมุ ท รสงครามของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาพฤติกรรม และเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ป ลู ก ป่ าชายเลน จ. สมุ ท รสงคราม โดยการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี
แหล่งข้อมูลมาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
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1. แหล่ งข้อ มู ล ปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อ มู ล ที่ไ ด้จากการรวบรวมข้อ มู ล จาก
แบบสอบถาม ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามได้ส่งกลับมาทั้งหมด 400 ชุด
2. แหล่ งข้อ มู ล ทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อ มู ลที่ไ ด้จากการศึกษาค้นคว้าจาก
หนังสือ วารสาร บทความ เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ได้แก่ สถิ ติเชิ งพรรณนา ใช้ค่าสถิ ติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน เป็ นการทดสอบสมมติฐานและความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยสถิติที่ใช้คือ T-Test และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัย
จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวนทั้งหมด 400 คนผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศ
ชาย ร้อยละ 60.00 มีอายุระหว่าง 20-35 ปี ร้อยละ 52.00 สถานภาพโสด ร้อยละ 59.00 มีการศึกษา
สู งสุ ดคือระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 53.00 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 56.75 มีรายได้โดย
เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท ร้อยละ52.00 และรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตส่ วนใหญ่จะใช้ไ ปกับ
การอ่านหนังสือ/เล่นดนตรี /ฟังเพลง/เล่นเกมส์ ร้อยละ 31.25
ในส่ ว นของปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึง พอใจของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับการปลูกป่ าชาย
เลน, เล่ นสกี กระดานเลนมากที่สุด ร้อ ยละ 48.25 ส่ วนปั จจัยด้านราคา ให้ความสําคัญกับราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพ ร้อยละ 57.25 ส่ วนปั จจัยด้านสถานที่จดั จําหน่ าย ให้ความสําคัญกับจํานวน
วัน ที่ พ กั แต่ ล ะครั้ ง ( 2 วัน 1 คื น ) ร้ อ ยละ 64.00 และปั จ จัย ด้า นการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด ให้
ความสําคัญกับการรับข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 45.00 ด้านความพอใจในสิ่ งอํานวย
ความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวกับศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว ร้อยละ 45 ด้านความประทับใจการ
ให้บริ การของพนักงานมีความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริ การอย่างสุภาพ ร้อยละ 50.75 และ
สภาพแวดล้อมที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญคือ ความเงียบสงบและเป็ นธรรมชาติของแหล่ง
ท่องเที่ยว ร้อยละ 42.00
ในส่ วนของปั จจัยด้านอื่น ๆ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีค่านิ ยม เพื่อช่วยกันต่อ
อายุผืนป่ าชายเลนให้อุ ดมสมบูรณ์ ที่มีอิ ทธิ พลต่อ ความพึงพอใจ คิดเป็ นร้อ ยละ 50.75 และความ
ไว้วางใจ ในสิ่งอํานวยความสะดวกและการให้บริ การของแหล่งท่องเที่ยว คิดเป็ นร้อยละ 36.25
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ในส่ วนของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามพึงพอใจมากที่สุดกับความ
สะอาด ความสวยงามในสถานที่ท่อ งเที่ยวเป็ นหลักถึ ง 4.30 คะแนนส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจน้อยที่สุด คือการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็ น 4.10 คะแนน
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1: ปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐาน/ปัจจัยที่ศึกษา
ค่า T-test/F-test (Sig.)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1: ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
4.5329
(0.0000) เป็ นไปตามสมมติฐาน
- สถานภาพ
1.6564
(0.0984) ไม่ เป็ นไปตามสมมติฐาน
- อายุ
6.7579
(0.0002) เป็ นไปตามสมมติฐาน
- ระดับการศึกษาสูงสุด
10.5413
(0.0000) เป็ นไปตามสมมติฐาน
- อาชีพ
3.5864
(0.0069) เป็ นไปตามสมมติฐาน
- ระดับรายได้
5.0634
(0.0019) เป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
สมมติฐาน/ปัจจัยที่ศึกษา
สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
- ปั จจัยด้านราคา
- ปั จจัยด้านสถานที่จดั จําหน่าย (ยานพานะ)
- ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด (จํานวนวัน
ท่องเที่ยว)
- ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด (แหล่งข้อมูล
ท่องเที่ยว)

ค่า T-test/F-test (Sig.)

ผลการทดสอบสมมติฐาน

16.9892
16.2051
13.8016

(0.0000) เป็ นไปตามสมมติฐาน
(0.0000) เป็ นไปตามสมมติฐาน
(0.0000) เป็ นไปตามสมมติฐาน

12.2183

(0.0000) เป็ นไปตามสมมติฐาน

8.2885

(0.0000) เป็ นไปตามสมมติฐาน

- ปั จจัยด้านการดําเนินงาน
- ปั จจัยด้านบุคลากร

18.5165
10.0908

(0.0000) เป็ นไปตามสมมติฐาน
(0.0000) เป็ นไปตามสมมติฐาน

- ปั จจัยด้านกายภาพ

6.3914

(0.0003) เป็ นไปตามสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 3: ปัจจัยด้ านอื่น ๆ
สมมติฐาน/ปัจจัยที่ศึกษา
ค่า T-test/F-test (Sig.) ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3: ปัจจัยด้ านอื่น ๆ
- ปั จจัยด้านค่านิยม
15.8828
(0.0000) เป็ นไปตามสมมติฐาน
- ปั จจัยด้านความเชื่อมัน่ และไว้วางใจ
7.5284
(0.0001) เป็ นไปตามสมมติฐาน
อภิปรายผล
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนบุคคล จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยด้านเพศ อายุ ระดับ
รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่ าชายเลน จ. สมุทรสงคราม ที่แตกต่างกัน เป็ นไปตาม
สมมติฐานของการวิจยั ที่สอดคล้องงานวิจยั ของ ฉัตรยาพร เสมอใจและมัทนี ยา สมมิ (2553) ได้ให้
ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์โดยกล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็ นปั จจัยที่
จะนํามาช่วยในการกําหนดตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะการศึกษาตัวแปรทางด้านประชากร ที่นาํ มาใช้
ในการวางเป้ าหมายทางการตลาดที่สาํ คัญ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ศาสนาภูมิลาํ เนา
และเชื้อชาติที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
แต่ปัจจัยด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
การเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่ าชายเลน จ. สมุทรสงคราม ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานของ
การวิจยั เนื่องจาก ไม่วา่ นักท่องเที่ยวจะอยูใ่ นสถานภาพใดก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปลูกป่ าชายเลน จ.สมุทรสงครามได้ เพราะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสามารถท่องเที่ยวได้ทุก
สถานภาพ
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านสถานที่จดั จําหน่าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยการ
ดํา เนิ น งาน ปั จ จัย ด้า นบุ ค ลากร ปั จ จัย ด้า นกายภาพ ที่ แ ตกต่ า งกัน มีอิ ทธิ พ ลต่ อ ความพึงพอใจที่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของชูชยั สมิทธิไกร ( 2553 ) กล่าวว่าการซื้อบริ การมีกระบวนการ
อยู่ 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนก่อนการซื้ อ, ขั้นรับบริ การ, ขั้นหลังการซื้ อ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่
0.05
ในส่ วนของปั จจัยด้านอื่น ๆ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยได้ค่านิ ยม ปั จจัยด้าน
ความเชื่ อ มั่น และไว้ว างใจที่ แ ตกต่ างกัน มีอิ ทธิ พ ลต่อ ความพึง พอใจที่ แ ตกต่ า งกัน เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของรศ.ดร.ภาวิณี เอี่ ยมตระกลู , ภรูิ เชษฐ์ กฤตยานุ กลู
และทัตเทพ หนู สุข (2558) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผล
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ต่อความปลอดภัย ทางถนนสําหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย:
1. ด้านการบริ หารจัดการ ควรมี การนําเสนอ ข้อ มู ลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ทางสื่ อ
ออนไลน์ ที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ปลูกป่ าชายเลน จ. สมุทรสงครามให้มากกว่านี้ เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว
2. ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ ควรเพิม่ ทักษะ เช่น การฝึ กอบรมในด้านการให้บริ การที่มีความ
เต็มใจและความพร้อมในการให้บริ การอย่างสุภาพ
3. ด้านสถานที่และสิ่ งอํานวยความสะดวก ควรรักษาความสะอาดของห้อ งนํ้าและเพิ่ม
จํานวนห้องนํ้าให้เพียงพอต่อปริ มาณของนักท่องเที่ยว
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป:
เนื่ อ งจากการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ั ย สนใจศึ ก ษาเพี ย งกลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งอาจเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ยงั ไม่ครอบคลุม ดังนั้น ในการทําวิจยั
ครั้ งต่ อ ไป ผู ้วิ จ ัย อาจจะเพิ่ ม หรื อ ขยายกลุ่ ม เป้ า หมายให้ ก ว้า งขึ้ น เช่ น เพิ่ ม เป็ นชาวต่ า งชาติ ,
กลุ่ ม เป้ าหมายในจังหวัดอื่ น ๆ และ ศึกษาถึ งแหล่ งท่อ งเที่ ย วอื่ น ๆ ภายใน จ.สมุ ทรสงคราม ที่
สอดคล้องกับการปลูกป่ าชายเลน เพิ่มขึ้น เพื่อเปรี ยบเทียบผลการศึกษา ซึ่ งอาจจะแตกต่างออกไป
จากการวิจยั ครั้งนี้
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อยางรถยนต์ นั่งส่ วนบุคคลของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
FACTORS THAT INFLUENCING BUYING DECISION TOPRIVATE CAR
TIREOF CONSUMER IN BANGKOK METROPOLITANTREGION
วัชรพงษ์ สิ ทธิศกั ดิ์1

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

บทคัดย่ อ

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ยาง
รถยนต์น่งั ส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลโดยใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลกับผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลและเป็ นเจ้าของรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลหรื อ ผูท้ ี่เคยซื้ อ ยางรถยนต์น่ังส่ วนบุคคลซึ่ งทําการศึกษาระหว่า งเดื อ นกรกฎาคมถึ งเดื อ น
พฤศจิกายน2559รวมประมาณ 5 เดือน และสถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-39 ปี สถานภาพโสด มีอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน / ห้างร้าน มีการศึกษาสู งสุ ดคือระดับปริ ญญาตรี มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
15,001-30,000 บาท และส่ วนใหญ่มี รถยนต์ส่วนบุคคลประเภทรถเก๋ ง (เก๋ ง 2 ประตู / 4 ประตู / 5
ประตู
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี อิ ท ธิ พลต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ในส่ วนของปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับ
คุ ณภาพของยางรถยนต์ที่เป็ นที่น่าพอใจมากที่สุด ส่ วนปั จจัยด้านราคา ให้ความสําคัญกับราคาที่
เหมาะสมกับ คุ ณ ภาพมากที่ สุ ด ส่ ว นปั จ จัย ด้า นสถานที่ จ ัด จํา หน่ า ย ให้ ค วามสํา คัญ กับ การที่
ศูนย์บริ การมีหลายสาขามากที่สุด และปั จจัยด้านการส่งเสริ มทางการตลาด ให้ความสําคัญกับการที่
มีบริ การหลังการขายฟรี (เช่น การรับประกัน เติมลม สลับยาง ตั้งศูนย์ฯ ถ่วงล้อ เป็ นต้น) มากที่สุด
ในส่วนของปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเพือ่ น/เพื่อน
สนิทเป็ นผูม้ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และมีความถี่ในการซื้อหรื อเปลี่ยนยางรถยนต์ 2 ปี ต่อครั้ง
ในส่ วนของการตัดสิ นใจซื้ อ ยางรถยนต์นั่งส่ วนบุคคล พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ ยาง
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล ตัดสินใจซื้อเพราะคุณภาพของรถยนต์ที่เป็ นที่น่าพอใจมากที่สุด ลําดับรอง
ลงมาเป็ น การมีบริ การหลังการขายฟรี (เช่น การรับประกัน เติมลม สลับยาง ตั้งศูนย์ฯ ถ่วงล้อ ฯลฯ)
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ลงมาเป็ น การมีบริ การหลังการขายฟรี (เช่น การรับประกัน เติมลม สลับยาง ตั้งศูนย์ฯ ถ่วงล้อ ฯลฯ)
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับรายได้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อยางรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลแตกต่างกัน
เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั แต่ปัจจัยด้านสถานภาพ และระดับการศึกษาสู งสุ ดที่แตกต่างกัน
ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณฑ์ ปั จ จัย ด้า นราคา และการ
ส่งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อยางรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน
เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั แต่ส่วนปั จจัยด้านสถานที่จดั จําหน่ายที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
และปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และความถี่ใน
การซื้อที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั
คําสํ าคัญ: การตัดสินใจซื้อ, ยางรถยนต์, รถยนต์ส่วนบุคคล
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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

ในปั จจุบนั ผูค้ นจํานวนมากเลือกที่จะมี “รถยนต์น่งั ส่ วนบุคคล” เพื่อใช้งานส่ วนตัวหรื อใน
ครอบครัวของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางที่เฉพาะเจาะจงตามรู ปแบบการ
ดําเนิ นชีวิตของแต่ละบุคคลหรื อแต่ละครอบครัว ซึ่ งนอกจากคุณประโยชน์ในด้านการใช้งานแล้ว
“รถยนต์” ยังสามารถเป็ นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์และการประสบความสําเร็ จในชีวิตของ
แต่ละบุคคลได้อีกด้วย ด้วยเหตุผลนี้เอง ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยจึงถือเป็ นตลาดที่น่าสนใจและ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยจากข้อมูลพบว่า ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยปี 2558 อยูท่ ี่ประมาณ 780,000 คัน ซึ่ง
คาดว่า สถานการณ์ตลาดรถยนต์ในปี 2559 น่าจะใกล้เคียงกับปี 2558 1 และจากสถานการณ์เศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัวส่ งผลกระทบให้ตลาดรถยนต์ รวมทั้งยางรถยนต์ ซึ่ งถือเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบกัน
(Complement Product) ของรถยนต์ ชะลอตัว แต่ถึ งแม้ตลาดรถยนต์ภายในประเทศจะลดลง แต่
ตลาดยางรถยนต์ยงั คงสามารถปรับตัวได้ โดยการเน้นการผลิตเพื่อส่ งออกมากขึ้น ทําให้ภาพรวม
ตลาดยางรถยนต์ปี 2558 ยังคงไม่แตกต่างจากปี 2557มากนัก คือประมาณ 10,000,000 เส้น และปี
2559 คาดการณ์ว่าภาพรวมตลาดยางรถยนต์จะค่อยๆ ดีข้ ึน โดยคาดว่าจะมีการเติบโตประมาณ 510% 2
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผูว้ ิจยั สนใจศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อยาง
รถยนต์นง่ั ส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ทั้งนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั ผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ ายยางรถยนต์ ที่จะสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในวางแผน ปรับปรุ ง
กลยุทธ์ทางการตลาดของยางรถยนต์น่ังส่ วนบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.
เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ยาง
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2.
เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีอิ ทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3.
เพื่อศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อยางรถยนต์
นัง่ ส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
0

1
2

ที่มา: หนังสื อพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปี ที่ 35 ฉบับที่ 3,118 วันที่ 31 ธันวาคม พ .ศ.2558 – 2 มกราคม พ .ศ.2559(
ที่มา : marketeer.co.th, 2558
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
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ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด , อาชี พ ,
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน,ประเภทของรถยนต์นง่ั ส่ วนบุคคล
ที่เป็ นเจ้าของ
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ผลิตภัณฑ์, ราคา, สถานที่จดั จําหน่าย,
การส่งเสริ มทางการตลาด

การตัดสิ นใจซื้ อ ยางรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล

ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซื้อ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ, ความถี่ในการซื้อ
สมมติฐานของการวิจัย
1.
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาสู งสุ ด รายได้
โดยเฉลี่ ยต่อ เดื อ น และประเภทของรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลที่เป็ นเจ้าของที่ แตกต่า งกัน มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อยางรถยนต์นง่ั ส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
2.
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณฑ์ ราคา สถานที่จดั
จําหน่ าย และการส่ งเสริ มทางการตลาดที่แตกต่างกันมี อิ ท ธิ พลต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ ยาง
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
3.
ปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ ได้แก่ ความถี่ในการซื้อ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ซื้อที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อยางรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลโดยศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
และปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ ได้แก่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และความถี่ในการซื้อ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อยางรถยนต์น่งั ส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล: 23 กรกฎาคม 2559 – 18พฤศจิกายน2559
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตและจัดจําหน่ ายยางรถยนต์ สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัย ส่ ว น
บุคคลไปใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด เลื อ กตลาดเป้ าหมาย และวางตําแหน่ งทางการตลาด
เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
2.
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตและจัดจําหน่ ายยางรถยนต์ สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาดไปเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด และนําเสนอส่ วน
ประสมทางการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.
บริ ษทั ผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายยางรถยนต์ สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยพฤติกรรม
การซื้ อ ไปใช้ใ นปรั บ ปรุ ง พัฒนารู ป แบบลการสื่ อ สารและส่ ง เสริ ม การตลาดได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ย วกับ ปั จ จั ยส่ ว นบุ ค คล:ศิ ริ รั ตน์ แอดสกุ ล ( 2555 , 60– 65 ) ได้ร ะบุว่า
สถานภาพเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของการจัดระเบียบทางสังคมอีกประการหนึ่งโดย Ralph Linton
(อ้างในวัชรา คลายนาทร, 2530: 49) ได้แบ่งประเภทของสถานภาพไว้ 2 ประเภท ได้แก่ สถานภาพที่
ได้ มาโดยกําเนิดหรื อสถานภาพที่ติดตัวมาเช่น ตําแหน่งทางเพศ ตําแหน่งทางเครื อญาติ ตําแหน่งทาง
อายุ ตําแหน่งทางเชื้อชาติ และตําแหน่งทางสีผวิ หรื อผิวพรรณและสถานภาพสั มฤทธิ์หรื อสถานภาพ
ที่ได้ มาด้ วยความรู้ ความสามารถของบุคคล ได้แก่ สถานภาพทางอาชีพ สถานภาพที่ได้มาโดยการ
สมรส เป็ นต้น
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด:สุ ปัญญา ไชยชาญ (2538, 174- 291)ได้
กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ซึ่ งมีวฏั
จักรในการดํารงอยูใ่ นท้องตลาดแบ่งออกเป็ นสี่ ช่วงคือ ช่วงแนะนําผลิตภัณฑ์ ช่วงเจริ ญเติบโต ช่วง
อิ่มตัว และช่วงยอดขายลดลง ราคาขั้นตอนการวางแผนราคาเริ่ มต้นด้วยการกําหนดวัตถุประสงค์
นโยบาย กลยุทธ์ การอนุ วดั และการปรับราคาช่ องทางการจัดจําหน่ ายและการส่ งเสริ มการตลาด
โดยเครื่ องมือส่ งเสริ มการตลาดซึ่ งมีอยู่ 4 อย่างคือการโฆษณา การข่าวเผยแพร่ การขายโดยบุคคล
และการส่งเสริ มการขาย
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซื้อ:พิษณุ จงสถิตย์วฒั นา (2544, หน้า 5560)กล่าวว่า หากสังเกตกรรมวิธีการซื้ อของบุคคลอย่างละเอียดแล้วจะพบว่า กิจกรรมการซื้อหนึ่งๆ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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อาจจะเกิดโดยการกระทําของบุคคลหลายคน โดยบทบาทในการซื้ อสามารถจําแนกออกได้เป็ น 4
ประเภท คือผูม้ ีอิทธิพลต่อการซื้อผูต้ ดั สินใจซื้อผูซ้ ้ือ และผูใ้ ช้โดยจากทฤษฎีของเวลเบลน ที่ศึกษาถึง
ทฤษฎีการซื้อที่มุ่งเน้นบทบาททางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กล่าวว่า ครอบครัวของผูบ้ ริ โภค
มีอิทธิพลต่อผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ลําดับถัดไป คือ ผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิด บุคคลที่อา้ งถึง ชั้นวรรณะ วัฒนธรรม
ประจําพวก และวัฒนธรรมมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคน้อยที่สุด ดังภาพ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ:มีนา เชาวลิต(2542, หน้า 64-67) ได้กล่าวถึงตัวแบบ
พฤติกรรมผู้บริโภคไว้วา่ การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคมีหลายขั้นตอน เช่น การเกิดความต้องการ การ
ค้นหาข้อมูลสิ นค้า เปรี ยบเทียบสิ นค้าและตัดสิ นใจเลือกตราสิ นค้าตามที่ตอ้ งการ โดยการตัดสิ นใจ
ของผู้บริ โภคจะเป็ นไปในลักษณะใดขึ้นอยูก่ บั 3 ปั จจัย ได้แก่ลกั ษณะส่ วนตัวของผู้บริ โภค อิ ทธิ พล
ของสิ่ งแวดล้ อมได้แก่ วัฒนธรรม ชนชั้นทางสังคม และสมาชิกของกลุ่มและกลยุทธ์ ทางการตลาด ที่
นักการตลาดสามารถวางแผนและควบคุมได้ ได้แก่ สิ นค้า ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย และการ
ส่งเสริ มการตลาดเมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับอิทธิพลจากปั จจัยดังกล่าวข้างต้น จะกระตุน้ ให้เกิดการตัดสินใจ
ซื้อหรื อไม่ซ้ือสินค้า ซึ่งเป็ นการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค และถ้าซื้อสินค้าไปแล้ว ข้อมูลที่ได้จากการ
ใช้สินค้าจะทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เกิ ดประสบการณ์ และใช้เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
สินค้าในโอกาสต่อไป เท่ากับเป็ นข้ อมูลย้อนกลับของผู้บริ โภค
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคล: กรณิ กา เลิศธนลักษณ์ (2553) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ อนํ้ามันหล่อลื่นรถยนต์ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานครพบว่า ในภาพรวม ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ทีแ่ ตกต่างกัน มีการเลือกซื้อนํ้ามันหล่อลื่นรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกัน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับส่ วนประสมทางการตลาด: นัฐฐา ธิติโยธิน1 (2556)ศึกษาเรื่ องการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ ายในเขตอําเภอศรี ราชาพบว่า ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย และการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทน
จําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซื้อ: ธารา ธิยะภูมิ (2553) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ในการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์ของผูข้ บั ขี่รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัย
ด้านพฤติกรรมการซื้ อ ได้แก่ ความถี่ ในการซื้ อ หรื อ เปลี่ ยนยางรถยนต์ที่แ ตกต่างกันมี ผลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อยางรถยนต์ของผูข้ บั ขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมี
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แต่ปัจจัยด้านยีห่ อ้ ยางรถยนต์ จํานวนยางรถยนต์ที่ซ้ื อ หรื อ
เปลี่ยนแต่ละครั้ง และค่าใช้จ่ายในการซื้ อ หรื อ เปลี่ ยนยางแต่ละครั้ง ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อยางรถยนต์ของผูข้ บั ขี่รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร: บุคคลผูท้ ี่เป็ นเจ้าของรถยนต์น่งั ส่ วนบุคคลหรื อ ผูท้ ี่เคยซื้ อ ยางรถยนต์น่ังส่ วน
บุคคล ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กลุ่มตัวอย่ าง: บุคคลผูท้ ี่เป็ นเจ้าของรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลหรื อผูท้ ี่เคยซื้อยางรถยนต์น่ังส่ วน
บุ ค คล ที่ อ าศัย อยู่ใ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลเนื่ อ งจากไม่ ทราบจํานวนประชากรที่
แน่นอนดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการคํานวณจากสูตรกรณี ไม่ทราบจํานวน
ประชากรโดยกําหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
ไม่เกิน 5% ซึ่งสามารถคํานวณได้จากสูตร

P(1 - P)(Z)2
n=
E2
ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คาํ นวณได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพื่อป้ องกันการสู ญเสีย
ของแบบสอบถามเนื่ องจากอาจมี คุณสมบัติของแบบสอบถามไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์จึงทําการเก็บ
ตัวอย่างเพิม่ แบบสอบถามเป็ นตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่างซึ่ง ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ งจะเลือกเฉพาะบุคคลผูท้ ี่เป็ นเจ้าของรถยนต์น่งั ส่วนบุคคลหรื อผูท้ ี่
เคยซื้อยางรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล: คือแบบสอบถามประกอบด้วยคําถาม 4 ส่ วนโดย
ส่ วนที่ 1-3 เป็ นคําถามแบบปิ ด (Close Ended Question) ได้แก่ ขอ้ มู ล ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม, ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อยางรถยนต์นง่ั
ส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม และข้อ มู ล ปั จจัยด้านพฤติก รรมการซื้ อ ที่มี อิ ทธิ พลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อยางรถยนต์น่งั ส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม และส่วนที่ 4 เป็ นคําถามแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือข้อมูลปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ อ ยางรถยนต์น่ัง
ส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล: ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นขั้นตอน คือ
ทํา การแจกแบบสอบถามไปยัง กลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน 400 ชุ ด โดยให้ผูต้ อบแบบสอบถามตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเองหลังจากนั้นทําการรวบรวมแบบสอบถามตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์
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นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาทําการลงรหัส และประมวลผลในเครื่ องคอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรม
Microsoft Excel
สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล: ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน เป็ นการทดสอบ
สมมติฐานและความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยสถิ ติที่ใช้คือ T-Test
และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัย
จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวนทั้งหมด 400 คนผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศ
ชาย ร้ อ ยละ 54.50มี อ ายุร ะหว่า ง 30-39 ปี ร้ อ ยละ 51.00 สถานภาพโสด ร้ อ ยละ 62.00 มี อ าชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน / ห้างร้านร้อยละ 64.50 มีการศึกษาสู งสุดคือระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 74.50
มี รายได้โดยเฉลี่ ยต่อ เดื อ น 15,001-30,000 บาท ร้อ ยละ43.50 และส่ วนใหญ่มีรถยนต์ส่วนบุค คล
ประเภทรถเก๋ ง (เก๋ ง 2 ประตู / 4 ประตู / 5 ประตู ร้อยละ 68.00
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิ ท ธิ พลต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับคุณภาพของ
ยางรถยนต์ที่เป็ นที่น่าพอใจมากที่สุด ร้อยละ 41.50 ส่ วนปั จจัยด้านราคา ให้ความสําคัญกับราคาที่
เหมาะสมกับคุ ณภาพ ร้อ ยละ 74.50 ส่ วนปั จจัยด้านสถานที่จดั จําหน่ าย ให้ความสําคัญกับการที่
ศูนย์บริ การมีหลายสาขา ร้อยละ 36.00 และปั จจัยด้านการส่งเสริ มทางการตลาด ให้ความสําคัญกับ
การที่มีบริ การหลังการขายฟรี (เช่น การรับประกัน เติมลมสลับยาง ตั้งศูนย์ฯ ถ่วงล้อ เป็ นต้น) มาก
ที่สุดร้อยละ 45.00
ในส่วนของปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเพือ่ น/เพื่อน
สนิทเป็ นผูม้ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ คิดเป็ นร้อยละ 30.00 และมีความถี่ในการซื้อหรื อเปลี่ยนยาง
รถยนต์ 2 ปี ต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 40.50
ในส่ วนของการตัดสิ นใจซื้ อ ยางรถยนต์นั่งส่ วนบุคคล พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ ยาง
รถยนต์นั่งส่ วนบุคคลเพราะคุ ณภาพของรถยนต์ที่ เป็ นที่น่าพอใจมากที่ สุด คิดเป็ น4.60 คะแนน
ลําดับรองลงมาเป็ น การมีบริ การหลังการขายฟรี (เช่น การรับประกัน เติมลม สลับยาง ตั้งศูนย์ฯ ถ่วง
ล้อ ฯลฯ) คิดเป็ น 4.40 คะแนนส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ยางรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลน้อ ย
ที่สุด คือ การมีบุคคลใกล้ชิด / บุคคลที่น่าเชื่อถือแนะนําคิดเป็ น 4.01 คะแนน
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ตารางที่ 1: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน/ปัจจัยที่ศึกษา
ค่าT-test/F-test
สมมติฐานที่ 1: ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
2.1588
- อายุ
2.3449
- สถานภาพ
1.8818
- อาชีพ
5.1190
- ระดับการศึกษาสูงสุด
1.1813
- รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
4.4093
- ประเภทของรถยนต์นั่งส่ วนบุคคล 1.9002
สมมติฐาน/ปัจจัยที่ศึกษา
ค่าT-test/F-test
สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
2.1909
- ปั จจัยด้านราคา
3.7600
- ปั จจัยด้านสถานที่จดั จําหน่าย
2.1653
- ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด 4.810
สมมติฐานที่ 3: ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซื้อ
- ปั จ จัย ด้า นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ 7.545
้ ่ในการซื้อ
- ปั จจัยด้านความถี
4.288

(Sig.)

ผลการทดสอบสมมติฐาน

(0.0315)
(0.0407)
(0.1537)
(0.0001)
(0.3080)
(0.0017)
(0.1290)
(Sig.)

เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน

(0.0431)
(0.0051)
(0.0722)
(0.0008)

เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

(0.0001) เป็ นไปตามสมมติฐาน
(0.0143) เป็ นไปตามสมมติฐาน

อภิปรายผล
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนบุคคล จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยด้านเพศ อายุ ระดับ
รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อยางรถยนต์น่ัง ส่ วน
บุคคลแตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของธารา ธิยะภูมิ (2553)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ในการตัด สิ น ใจซื้ อยางรถยนต์ ข องผู ้ข ับ ขี่ ร ถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คลในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อยางรถยนต์ของผูข้ บั ขี่รถยนต์น่งั ส่วนบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แต่ปัจจัยด้านอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ
สมรสที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อยางรถยนต์ของผูข้ บั ขี่รถยนต์น่งั ส่ วนบุคคลในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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แต่ ปั จ จัย ด้า นสถานภาพ และระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ปั จ จัย ด้านราคา และปั จ จัย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดที่ แ ตกต่า งกันมีอิ ทธิ พ ลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของนัฐฐา ธิติโยธิน (2556)
ศึกษาเรื่ องการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชา
จากการศึก ษาพบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบไปด้ว ยผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อ ง
ทางการจัดจําหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด มี ความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออะไหล่
รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนปั จจัยด้านสถานที่จดั จําหน่ายที่แตกต่างกันไม่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์
นัง่ ส่วนบุคคล ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ในส่วนของปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยด้านบุคคล
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และความถี่ในการซื้อที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื้ อ ยาง
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของธารา ธิ
ยะภูมิ (2553) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยในการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์ของผูข้ บั ขี่รถยนต์นัง่ ส่วนบุคคลในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ ได้แก่ ความถี่ในการซื้อหรื อเปลี่ยนยางรถยนต์
ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ยางรถยนต์ ข องผู ้ข ับ ขี่ ร ถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คลในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แต่ปัจจัยด้านยีห่ ้อ
ยางรถยนต์ จํานวนยางรถยนต์ที่ซ้ือหรื อเปลี่ยนแต่ละครั้ง และค่าใช้จ่ายในการซื้อหรื อเปลี่ยนยางแต่
ละครั้ง ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อยางรถยนต์ของผูข้ บั ขี่รถยนต์นัง่ ส่ วนบุคคลในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1.
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ :
ด้ านการแบ่ งส่ วนตลาดและวางกลุ่มตลาดเป้ าหมาย ผูป้ ระกอบการสามารถนํา
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพ และระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนไปใช้ในการแบ่ง
ส่ วนตลาดเพื่อ เลื อ กกลุ่ มตลาดเป้ าหมายที่เหมาะสมได้ โดยอาจเน้นการเลื อ กกลุ่ มตลาด
เป้าหมายที่เป็ นผูช้ าย วัยทํางาน มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน / ห้างร้าน มีการศึกษาสู งสุ ด
คื อ ระดับ ปริ ญญาตรี มี ร ายได้โ ดยเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นในระดับปานกลาง เนื่ อ งจากเป็ นกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคที่มีการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลมากที่สุด
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ด้ านผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการควรเน้นการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ยางรถยนต์น่ังส่ วน
บุคคลโดยเน้นเรื่ องการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงเน้นในเรื่ องของคุณสมบัติการ
รี ดนํ้าได้ดี และมีลวดลายของดอกยางที่สวยงามให้เลือกอย่างหลากหลาย เพือ่ สนับสนุนการ
ตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
ด้ านราคา ผูป้ ระกอบการจึงให้ความสําคัญกับการเน้นการติดป้ ายแสดงราคาอย่าง
ชัดเจนให้ผูบ้ ริ โภคสามารถนํามาใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจซื้ อ รวมทั้งมีการจัด
โปรโมชัน่ ลดราคา เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจซื้อ
ด้ านสถานที่จัดจําหน่ าย ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญในการกระจายสาขาของ
ศูนย์บริ การยางรถยนต์ให้ครอบคลุมและเดินทางสะดวก และมีช่างหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญคอยให้
คําแนะนําเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ เนื่ อ งจากผูบ้ ริ โภคค่อนข้างให้ความเชื่ อ ถือ รวมทั้ง ควรให้
ความสําคัญกับการบริ การที่ดี เพือ่ ส่งเสริ มให้เกิดการเป็ นลูกค้าประจําต่อไป
ด้ านการส่ งเสริ มทางการตลาด ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญการจัดบริ การ
ส่ งเสริ มการขายที่ดี และควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู ้และคุน้ เคยใน
ตราผลิตภัณฑ์แก่ผบู ้ ริ โภค
2.
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
เปลี่ ยนกลุ่ ม เป้ าหมายที่ใ ช้เ ป็ นผูบ้ ริ โภคที่อ ยู่ในจัง หวัดอื่ นๆ หรื อ ขยาย
กลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น
ศึกษาถึงยางรถยนต์ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากยางรถยนต์น่งั ส่วนบุคคล
เช่น การตัดสินใจซื้อยางรถยนต์ในองค์กรธุรกิจ หรื อผูป้ ระกอบการ
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ความพึงพอใจของผู้บริโภคทีส่ ั่ งซื้อสิ นค้ าออนไลน์ จากเว็บไซต์ LAZADA
Satisfaction of Consumer Who Purchases Products from LAZADA
ปรี ยกานต์ กลัดทอง1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษา 1) ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
ความพึง พอใจของผูบ้ ริ โ ภคที่ ส่ัง ซื้ อ สิ นค้าออนไลน์ จ ากเว็บ ไซต์ LAZADA 2) เพื่อ ศึ ก ษาความ
แตกต่ า งของปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ความพึง พอใจของผูบ้ ริ โ ภคที่ ส่ัง ซื้ อ สิ นค้า
ออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ความน่ าเชื่อถือ
และความภักดีของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์สินค้า ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ส่ังซื้ อ สิ นค้า
ออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่กลุ่มประชากรที่เลือกใช้บริ การสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์
จากเว็บ ไซต์ LAZADA จํา นวนทั้ง สิ้ น 400 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เป็ น
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่ วนสถิติอา้ งอิงที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลได้แ ก่ เพศ และ อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึง พอใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่สงั่ ซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA
ปั จจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ บุคคล และกระบวนการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่สง่ั ซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความน่ าเชื่อถือ และความภักดีต่อแบรนด์สินค้า ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่สงั่ ซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ ผูบ้ ริ โภค สินค้าออนไลน์

1
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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 หรื อ E-Commerce คือ การซื้ อ ขายสิ นค้าหรื อ บริ การโดยส่ งข้อ มู ล
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผา่ นทางเครื อข่าย เช่น อินเตอร์เน็ตถ้าผูใ้ ช้มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ คู่สายโทรศัพท์
โมเด็ม และเป็ นสมาชิกของบริ การ Internet ก็สามารถทําการค้าผ่านระบบเครื อข่ายได้ E-Commerce
เป็ นการผสมผสานระหว่า งเทคโนโลยี Internet กับการจําหน่ ายสิ นค้าและบริ การ โดยสามารถ
นําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสิ นค้าหรื อบริ การผ่านทาง Internet สู่ คนทัว่ โลกภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ ว ทําให้การดําเนิ นการซื้ อขายอย่างมีประสิ ทธิภาพ และก่อให้เกิดรายได้ในระยะเวลาอัน
สั้น ร้านค้าออนไลน์ถือเป็ นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าระหว่างผูป้ ระกอบการกับลูกค้าอีกช่องทาง
หนึ่ ง ซึ่ งเป็ นสื่ อทางด้านระบบออนไลน์ กล่าวคือ มีเว็บไซต์ และระบบจัดการซื้ อขาย เพื่อให้ลูกค้า
สามารถซื้ อ สิ น ค้าและบริ ก ารจากผูป้ ระกอบการรายนั้นๆ ได้ต ลอด 24 ชั่ว โมง ในที่ น้ ี ร้ า นค้า
ออนไลน์จะถูกออกแบบให้เหมือนกับร้านค้าที่แสงดรายละเอียดสินค้า ราคา และการบริ การทั้งหมด
ที่ร้านนั้นๆมีอยู่ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้ามาซื้ อผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ตอ้ งมีการเดินทาง
เป็ นช่องทางการจัดจําหน่ายที่ทนั สมัย สามารถขายของได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ประหยัดค่าใช้จ่าย และ
ลงทุนตํ่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจต่อการสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์เป็ นจํานวนมาก เนื่ องจากมีขอ้ ดีของ
การซื้อสินค้าออนไลน์จาํ นวนมาก ยกตัวอย่างเช่น มีความสะดวกสบายในการซื้อของ สามารถสัง่ ซื้อ
ของได้ในขณะที่อยูใ่ นที่พกั อาศัย หรื อ ในขณะที่ใช้สมาร์ทโฟน ผูซ้ ้ื อสามารถไตร่ ตรอง และมีเวลา
ตัดสิ นใจได้นานมากขึ้น สามารถเลือกสิ นค้าได้จากหลายๆเว็บไซต์ ประหยัดค่ารถและค่านํ้ามัน
สิ นค้ามี ราคาถู ก อยู่ใกล้หรื อ อยู่ไ กลก็สามารถซื้ อสิ นค้าได้ ซื้ อ สิ นค้าได้ตลอดเวลา ช่ อ งทางการ
จ่ายเงินและส่งสินค้าก็สะดวกมากขึ้นสามารถอ่านคําแนะนําและคําติชมจากลูกค้าท่านอื่นๆทีเ่ คยซื้ อ
สิ นค้าจากเว็บไซต์น้ นั ๆ ทําให้ตดั สิ นใจได้ง่ายขึ้น ผูบ้ ริ โภคต่างกลัวการพบเจอกับพนักงานขาย 2
ประเภท คือ หนึ่ ง เฉยชาไม่มีปฎิสัมพันธ์กบั ลูกค้า ทําให้ลูกค้าไม่กล้าซื้ อสิ นค้า อีกประเภทหนึ่งคือ
กระตือรื อร้นในการขายมากไป ทําให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกเหมือนถูกบังคับให้ซ้ือของ แม้วา่ จะขายสินค้าได้
แต่ก็ถูกผูบ้ ริ โภคติเตียนในภายหลังได้ การบริ การแบบรายต่อรายของธุรกิจร้านค้าออนไลน์กลับทํา
ให้ผบู ้ ริ โภคมีเวลาพิจารณาสินค้าด้วยตนเองมากขึ้น หลีกเลี่ยงแรงกดดันจากผูข้ าย แล้วจึงค่อยทําการ
ตัดสินใจว่าจะซื้อหรื อไม่
ข้อเสี ยของการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ก็มีเช่นกันยกตัวอย่างเช่น การรักษาความปลอดภัยของ
ลู กค้า เนื่ อ งจากการแครกเกอร์ และแฮ็ก เกอร์ ที่ทีมีค วามชํานาญสามารถล้วงข้อ มู ล ที่ สําคัญ ของ
ผูบ้ ริ โภคเช่นรายละเอียดส่ วนบุคคลและสิ นเชื่อบัตรอาจจะถูกขโมยและใช้การหลอกลวงจํานวน
มากร้านค้าออนไลน์ยากที่จะวางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี เพือ่ ความมัน่ ใจของผูบ้ ริ โภค
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ผูบ้ ริ โภคไม่ได้เห็นสิ นค้าก่อน สําหรับข้อนี้ นับว่าเป็ นข้อเสี ยข้อหนึ่ งที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆ ในการซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์ สิ นค้าที่ไ ด้ไ ม่ เหมื อนกับรู ปภาพที่โฆษณาผ่านเว็บไซต์ สิ นค้าบางประเภทอย่าง
อาหารเสริ ม ครี มบํารุ งผิวต่างๆ ปั จจุบนั นี้ มีการขายกันอย่างหลากหลาย และมีสรรพคุณที่เกินจริ ง
ผูบ้ ริ โภคบางท่านอาจจะหลงเชื่ อ โดยง่าย ดังนั้น ควรจะตรวจดู ว่าร้านนั้นๆ ผ่านการรับรองการ
จําหน่ ายสิ นค้าอย่างไรมาบ้าง หากเป็ นครี มบํารุ งผิวหรื ออาหารเสริ มมีรหัสตัวแทนจําหน่ ายของแบ
รนด์น้ นั ๆ อย่างน่ าไว้วางใจหรื อไม่ ต้องตรวจสอบได้ทุกอย่าง เว็บไซต์ LAZADA เป็ นเว็บไซต์ที่
กําลังได้รับความนิจมในหมู่ผบู ้ ริ โภค ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ที่สงั่ ซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่สงั่ ซื้อ
สินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA
2. เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประกอบการตลาดที่มีผลต่อ ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่สงั่ ซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA
3. เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ความภักดี ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์สินค้า
และ ความน่ าเชื่อถือที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่สั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์จากเว็บไซต์
LAZADA
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กรอบแนวความคิดการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- สถานภาพ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจําหน่ าย
- การส่ งเสริ มการตลาด
- บุคลากร
- ลักษณะทางกายภาพ
- กระบวนการ

ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่ส่งั ซื้อสิ นค้า
ออนไลน์จากเว็บไซต์
LAZADA

ปัจจัยอื่นๆ
- ความน่ าเชื่อถือ
- ความภักดีต่อแบรนด์
สิ นค้า

สมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่สั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA
แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จําหน่าย การส่งเสริ มการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่สงั่ ซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA แตกต่างกัน
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สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า และความน่าเชื่อถือ
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่สั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA
แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่ ม ประชากรที่เลือกใช้บริ การสั่งซื้ อ
สินค้าออนไลน์จากเวบไซต์ LAZADA จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
2. ขอบเขตเนื้อหาที่ศึกษา : ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่วนประสมการตลาด ปั จจัย
อื่น ๆ ได้แก่ ความภักดีของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์สินค้า และ ความน่ าเชื่อถือที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภคที่สง่ั ซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA
3. ระยะเวลาการศึกษา เริ่ มต้นวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เว็บไซต์ LAZADA สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่สั่งซื้ อ สิ นค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ
ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพือ่ ที่จะสามารถแข็งขันกับคู่แข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เว็บ ไซต์ LAZADA สามารถนํา ผลการวิ จ ัย ด้า นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ส่งั ซื้ อสิ นค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA
เพือ่ เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพือ่ สร้างความได้เปรี ยบทางธุรกิจ ทั้งใน
ด้านโปรโมชัน่ ของแต่ละชนิ ดสิ นค้าที่ร่วมรายการ ทั้งในด้านการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านการ
รักษาฐานลูกค้าเดิม เพิม่ ฐานลูกค้าใหม่และด้านการบริ การส่งผลิตภัณฑ์โดยไม่เก็บเงินเพิม่
3. เว็บไซต์ LAZADA สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยด้านปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ความภักดีของ
ลู กค้าที่มีต่อ แบรนด์สินค้า หรื อ ความน่ าเชื่ อถื อของ เว็บไซต์ LAZADA ที่จะทําให้ผูบ้ ริ โภค
กลับมาใช้บริ การซํ้า
แนวคิดและทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
สิ ทธิ์ ธีรสรณ์ (2551, หน้า 140) อธิบายเกี่ยวกับการแบ่งการตลาดว่า กลุ่มลูกค้าที่มีลกั ษณะ
ต่างกันก็จะมีความต้องการในผลิตภัณฑ์ต่างกัน เรี ยกความต้องการที่ไม่เหมือนกันที่มีต่อผลิตภัณฑ์
หนึ่ งๆ ในหมู่ผบู ้ ริ โภคว่า อุปสงค์ที่ต่างกัน (Heterogeneous Demand) เช่น เด็กวัยรุ่ นมักจะต้องการ
กางเกงยีนส์ที่ทนั สมัย คนงานก่อสร้างต้องการกางเกงยีนส์ท่ีใส่ ทน คนในหมู่ผใู ้ หญ่ตอ้ งการกางเกง
ยีนส์ที่สวมใส่สบาย เป็ นต้น

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

843

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
Philip Kotler (2550, หน้า 66-67) อธิ บ ายเกี่ ย วกับ ส่ ว นประสมทางการตลาด และกลวิธี
การตลาดว่า นักการตลาดของบริ ษทั จะก้าวเข้าสู่ ข้นั ตอนของกลวิธีการตลาด เพื่อกําหนดเครื่ องมือ
ส่ วนประสมการตลาด หรื อ MM ซึ่ งจะไปสนับสนุ นและส่ งมอบการวางตําแหน่ งผลิตภัณฑ์อีกต่อ
หนึ่ ง โดยเครื่ อ งมื อ ส่ ว นประสมการตลาดดัง กล่ า ว เป็ นที่ รู้ จ ัก กัน ในนาม 4P หรื อ P ทั้ง สี่ ซึ่ ง
ประกอบด้วย
• ผลิตภัณฑ์ (Product) ซึ่งได้แก่ตวั ข้อเสนอแก่ตลาดผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องมองเห็นได้ การบรรจุ
ภัณฑ์ และชุดของบริ การที่ผซู ้ ้ือจะได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
• ราคา (Price) ได้แก่ ราคาของผลิตภัณฑ์ซ่ ึงบวกต้นทุนการจัดส่งการรับประกัน และอื่นๆ
• การจัดจําหน่ าย (Place) ได้แก่ เป็ นข้อกําหนดเพื่อ ให้ผลิ ตภัณฑ์มี พร้อมสําหรับการซื้ อ หา
และสามารถซื้อหาได้ทุกที่ในตลาดเป้าหมาย
• การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นกิจกรรมการโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย ไดเร็ กต์
เมล์ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้ จูงใจ หรื อเป็ นการยํ้าเตือนตลาดเป้ าหมายเกี่ยวกับ
ความแพร่ หลาย และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ
ภิเษก ชัยนิ รันดร์ (2556, หน้า 170) อธิบายเกี่ยวกับความสําคัญของความภักดีของลูกค้าว่า
โดยทัว่ ไปแล้วในตลาดที่มีการแข่งขันสู ง บริ ษทั ต่างๆพยามยามถาโถมการสื่ อสารทางตลาดต่างๆ
เพือ่ แย่งชิงลูกค้าใหม่ๆเข้ามา และแม้จะได้ส่วนแบ่งการตลาดตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่หลายๆครั้งก็
พบว่าลูกค้าใหม่มาเพียงเพราะการลดราคาที่ดุเดือด การให้ของขวัญของรางวัล หรื อมาตามโฆษณาที่
ดึ งดู ดใจ แต่ไ ม่ นานลู กค้าเหล่ านี้ ก็จากไปยามที่คู่แข็งมี การจูงใจที่ดีกว่า ทําให้กาํ ไรของบริ ษทั ที่
เกิดขึ้นไม่ได้สอดคล้องกับความพยายามที่ทุ่มเทดังกล่าว สาเหตุสาํ คัญคือ บริ ษทั ละเลยที่จะพยายาม
รักษาลูกค้าเก่าที่ภกั ดี ปล่อยทิ้งไว้ให้สูญเสี ยไปในอัตราที่สูง หลายๆครั้งที่กลยุทธ์ที่นาํ ลูกค้าใหม่ เข้า
มา กลับทําให้ลูกค้าเก่ารู ้สึกความไม่เท่าเทียม
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วงศ์วรรธน์ ทองรัตน์(2554) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเปิ ดรับข่าวสารจากหนังสื อ พิมพ์
ออนไลน์ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือผูท้ ี่เปิ ดรับข่าวสาร
จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ อายุ 18 -50 ปี จํานวน 400 คนในกรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดี ยว
(one-way ANOVA) และการเปรี ยบเทียบเชิ งซ้อนรายคู่ ด้วยวิธี LSD ในกรณี ที่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการศึกษาพบว่า ผูท้ ี่เปิ ดรับข่าวสารออนไลน์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อายุระหว่าง 26-33 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานและลูกจ้างบริ ษทั เอกชน และผูม้ ี
รายได้ต่อเดือน10,001-15000 บาท มีการเปิ ดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์มากที่สุด
ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจ และปั จจัยทางการตลาดบนเฟซบุค
(Facebook) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน
400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สันจากการศึกษาพบว่า เฟสบุ๊
คแฟนเพจอยูใ่ นระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมาก ทั้งในส่ วนของการโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย
การประชาสัมพันธ์และการออกข่าว และการตลาดทางตรง ทําให้มีระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจมาก
เป็ นอันดับแรก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจบนเฟซบุค ไม่ ว่าจะเป็ นแรงจูงใจด้าน
เหตุผลหรื อ แรงจูงใจด้านอารมณ์ และปั จจัยทางการตลาดบนเฟซบุค ไม่ว่าจะเป็ นด้านผลิตภัณฑ์
หรื อด้านการส่งเสริ มการตลาด ทั้งในส่วนของการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์
และการออก-ข่าว หรื อ การตลาดทางตรงมี ผลสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้าและบริ การของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ธิดาพรรณ ลิ้มไพศาลพิพฒั น์ (2555) ศึกษาเรื่ องการสื่ อสารการตลาดเพื่อสร้างคุณค่า ตรา
สิ นค้าของโมเดลธุรกิจร่ วมกันซื้ อ (group buying) กรณี ศึกษา : เอ็นโซโก้ โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื อ งมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล จากผูใ้ ช้บริ ก ารเอ็น โซโก้ จํานวน 400 คน สถิ ติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มู ล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าเฉลี่ ย การหาค่าร้อ ยละ และการวิเคราะห์
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) จากการศึกษาพบว่า
การสื่ อสารการตลาดด้านการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและสัมพันธ์กนั ปาน
กลาง กับคุณค่าตราสิ นค้าด้านความจงรักภักดีในตราสิ นค้า การสื่ อสารการตลาด ด้านการตลาดเชิง
กิจกรรม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและสัมพันธ์กนั ค่อนข้างสูง กับ คุณค่าตราสินค้า
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วิธีดําเนินการวิจัย
เพื่อให้การวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่สั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์
จากเว็บไซต์ LAZADAโดยผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามลําดับสาระสําคัญดังนี้
1. แบบของการวิจยั
2. ประชากรและนน่วยวิเคราะห์
3. การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่าง
4. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การสัง่ ซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพือ่ เป็ นตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมด โดยการคํานวณ
ขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่าง ในกรณี ของผูบ้ ริ โภคที่ไ ม่ ทราบจํานวนประชากรเนื่ องจากประชากรไม่
สามารถนับจํานวนได้
โดยกําหนดสัดส่ วนของประชากรที่ตอ้ งการสุ่ ม 50% ระดับความเชื่อมัน่ 95% z = 1.96 ค่า
ความคลาดเคลื่อน 5% จึงได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จํานวน 384 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเรื่ อง ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่สั่งซื้อ
สินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADAโดยแบ่งเครื่ องมือในการวิจยั ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานภาพ
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด จํานวน 7 ข้อ ซึ่ งมีลกั ษณะคําถามที่แตกต่างกัน
ได้แก่แบบสอบถามประกอบด้วยคําถามที่มีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions)
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ด้านความน่ าเชื่อถือ และความภักดีต่อแบรนด์สินค้า จํานวน 2
ข้อ ซึ่ งมีลกั ษณะคําถามที่แตกต่างกัน ได้แก่แบบสอบถามประกอบด้วยคําถามที่มีหลายคําตอบให้
เลือก (Multiple Choice Questions)
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตามลักษณะของแบบสอบถาม ประกอบด้วย
แบบมาตราส่ วนประเมิณค่าตอบ (Likert Scale Question) และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) จํานวน 7 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลทุติยภูมิ
จากการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับคงสมพึงพอใจและ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการวารสาร สิ่งตีพมิ พ์ และข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ ทางอินเตอร์เน็ต
ข้ อมูลปฐมภูมิ
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
การจัดทําและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ทดสอบแบบสอบถามที่ไ ด้อ อกแบบไว้ (Pretest) และดําเนิ นการแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งของ
แบบสอบถาม พร้อมตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Validity) ของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ าของ Cronbach
2. นําแบบสอบถามที่แก้ไขข้อบกพร่ องเรี ยบร้อยแล้วออกเก็บข้อมูลจริ ง
3. นําแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลแล้วตรวจสอบความสมบูรณ์
4. นํา แบบสอบถามที่ ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ แ ล้ว มาลงรหัส เพื่อ ประมวลผลข้อ มู ล ด้วย
คอมพิวเตอร์
5. นําเสนอข้อมูลที่ลงรหัสแล้วไปบันทึกในเครื่ องคอมพิวเตอร์เพือ่ ประมวลผลโดยโปรแกรม
Excel 2013 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
สถิติที่ใช้ ในการวิจัย
ได้แก่ ตัวแปรเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ร้อยละ
ตัวแปรเชิ งปริ มาณ สถิ ติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด การ
วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน คือ t-Test และ F-Test
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สรุปผลการวิจัย
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ส่งั ซื้ อสินค้า
ออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 71 เพศชายคิดเป็ นร้อย
ละ 29 มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 53รองลงมามีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25
มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 34 รองลงมาเป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ
20 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 68 ลําดับรองลงมามีการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้อ ยละ 17 รายได้ม ากกว่า 25,000 บาท คิดเป็ นร้อ ยละ 36 ลําดับรองลงมาคือ รายได้ระหว่าง
15,001 - 25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32 สถานภาพโสดคิดเป็ นร้อยละ 75 สถานภาพสมรสคิดเป็ น
ร้อยละ 26
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่
สัง่ ซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ Lazada
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีผบู ้ ริ โภคแฟชัน่ สุภาพสตรี มาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30 ลําดับรองลงมาเป็ น สุขภาพและความงาม คิดเป็ นร้อยละ 18 และราคา 2500
บาทขึ้นไปน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 10 ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย Facebook เป็ นช่องทางการจัด
จําหน่ายที่ที่นิยมมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 88 รองลงมาเป็ น Line คิดเป็ นร้อยละ 9 โดยโทรทัศน์น้อย
ที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 3 ด้านการส่ งเสริ มการขาย คูปองส่ วนลดทันทีที่ซ้ื อเป็ นการส่ งเสริ มการขายที่ดี
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 75 รองลงมาคือของแถม คิดเป็ นร้อยละ 20 คูปองส่ วนลดในการซื้ อครั้งถัดไป
น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 5 ด้านบุคคล ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจพนักงานที่รับผิดชอบ เมื่อเกิดปั ญหา
มากที่สุด โดยคืดเป็ นร้อยละ 60 รองลงมาคือ พนักงานพูดจาสุ ภาพ คิดเป็ นร้อยละ 21 พนักงานที่มี
ความรู ้เรื่ องผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 20 ด้านกระบวนการ การให้บริ การได้อย่างรวดเร็ว
เป็ นกระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 48 รองลงมาคือ ขั้นตอนการชําระ
เงินมีอย่างหลากหลายและรวดเร็ วคิดเป็ นร้อยละ 29 ติดต่อบริ การหลังการขายได้อย่างรวดเร็ วน้อย
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 23 ด้านลักษณะทางกายภาพ รู ปแบบของเว็บไซต์ทาํ ให้เลือกสิ นค้าได้ง่ายมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 69 รองลงมาคือ รู ปแบบของเว็บไซต์มีความน่าสนใจ คิดเป็ นร้อยละ 31
3. สรุ ป ผลการวิเ คราะห์ ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึง พอใจของผูบ้ ริ โ ภคที่ ส่ัง ซื้ อ สิ น ค้า
ออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยอื่นๆ ด้านความน่ าเชื่อถือ ผูบ้ ริ โภคมีความเชื่อถือเรื่ องเว็บไซต์และร้านค้า
ย่อ ยมี การปรับปรุ งข้อ มู ลของสิ นค้าอย่างสมํ่าเสมอโดยคิดเป็ นร้อ ยละ 60 รองลงมาคือ เว็บไซต์
มี ชื่อ เสี ยง ได้รับความไว้วางใจ น่ าเชื่ อ ถื อ คิดเป็ นร้อ ยละ 20 เว็บไซต์มี การขึ้นทะเบียนพาณิ ช ย์
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อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ขึ้ น ทะเบี ย นกับ ธนาคาร หรื อ สถาบัน ทางการเงิ น (เช่ น VISA, MASTER,
PAYPAL) น้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 20 ด้านความภักดีต่อแบรนด์สินค้าผูบ้ ริ โภคมีเรื่ องการใช้แล้วจะ
แนะนําและบอกต่อมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 63 รองลงมาคือใช้บริ การแล้วจะใช้ตลอดไปคิดเป็ นร้อย
ละ 37
อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ และ อาชีพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภคที่สง่ั ซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA ที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐ าน และสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ ปนิ ย ดา มุ ล าลิ น น์ (2555) กล่ า วถึ ง
พฤติกรรมการบริ โภคสินค้าออนไลน์ของชาวเกาหลี กรณี ศึกษาเว็บไซต์จีมาร์เก็ต ในการตรวจสอบ
สมมติฐาน พบว่าความแตกต่างของประชากรส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ เพศหญิง
ให้ความสําคัญกับคุณภาพสิ นค้าโดยต้องสามารถเปลี่ยนคืนสิ นค้าได้มากกว่าเพศชาย และการซื้ อ
สินค้าจากเว็บไซต์จีมาร์เก็ตจะได้ราคาที่สมเหตุสมผลกว่าร้านค้าที่มีหน้าร้านทัว่ ไป
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา รายได้ และสถานภาพ ที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่สั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA
เนื่องจากปั จจุบนั อินเตอร์สามารถเข้าถึงผูค้ นได้หลากหลาย และประกอบกับปั จจุบนั สินค้าออนไลน์
เป็ นที่นิยมอย่างมากในหมู่คนทัว่ ไป
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ บุคคล และกระบวนการ ที่แตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่สงั่ ซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA ที่ต่างกันอย่าง
มี นัยสําคัญทางสถิติซ่ ึ งเป็ นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิรินดา เทียนสว่าง
(2555) กล่าวถึง พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เอ็นโซโก้ดอทคอมในกลุ่มคนวัยทํางานในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในการตรวจสอบสมมติฐาน พบว่า ส่ วนประสมการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้าหรื อบริ การโดยรวมมีค่าเฉลี่ยด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับมากคือเน้นความครบถ้วนของข้อมูล
และความน่ าเชื่อถือรองลงมาคือความหลากหลายของสิ นค้าและบริ การด้านราคาต้องการให้เ ห็ น
เปรี ย บเที ย บส่ ว นต่ า งอย่า งชัด เจนและให้ค วามสํา คัญ เรื่ อ งการบริ ก ารที่ เ ปิ ดตลอด 24 ชั่ว โมง
นอกจากนี้ ยงั ต้องการให้มีการส่ งข่าวสารผ่านทางสื่ อออนไลน์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่ายให้ความ
สาคัญเรื่ องความเป็ นส่วนตัวและขั้นตอนการสัง่ ซื้อการชาระเงินที่ชดั เจน
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การ
ส่ งเสริ ม การขาย และลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันไม่ มีผลต่อ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่
สั่ง ซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ จ ากเว็บ ไซต์ LAZADA เนื่ อ งจาก ทางเว็บ ไซต์มี สิ น ค้า ให้เ ลื อ กได้อ ย่า ง
หลากหลาย การค้นหาสิรค้าง่ายต่อการเลือกซื้อ
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สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ และความภักดีต่อแบรนด์สินค้าที่แตกต่าง
กันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทีส่ ั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA เนื่ องจาก
เว็บไซต์ LAZADA เป็ นที่รู้จกั ในหมู่ วงกว้าง และเว็บไซต์มีการรับประกันสําหรับการซื้ อ สิ นค้า
สามารถนํามาเปลี่ ยน หรื อ ร้อ งเรี ยนเมื่ สินค้าได้รับความเสี ยหาย ทําให้ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อ สิ นค้า จาก
เว็บไซต์มีการกลับมาซื้อซํ้า ทําให้ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมาก
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจ ัย เรื่ อ ง ความพึง พอใจของผูบ้ ริ โ ภคที่ สั่ง ซื้ อ สิ นค้า ออนไลน์จ ากเว็บไซต์
LAZADA ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
1. ผูร้ ะกอบการเว็บไซต์ควรมี การจัดหรื อ เพิ่ม สิ นค้าที่เ หมาะสมกับเพศหญิง และ
เหมาะกับอาชีพแม่บา้ นมากขึ้น เพือ่ ดึงดูดความสนใจ และผลักดันให้ผบู ้ ริ โภคที่เป็ นเพศ
หญิง และแม่บา้ นซื้ อสิ นค้าทันที เช่น การจัดโปรโมชัน่ สําหรับเครื่ องสําอาง และเครื่ อง
แต่งกายสําหรับสุ ภาพสตรี หรื อแม้กระทัง่ เครื่ องครัว และอุปกรณ์ทาํ ความสะอาดบ้าน
ซื้ อ 1 แถม 1 หรื อ ซื้ อ ชิ้ นที่ 2 ลดราคา 50% กระตุน้ กลุ่ มผูบ้ ริ โภคผูห้ ญิงให้หันมาซื้ อ
สินค้าได้ทนั ที และมากขึ้น
2. เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่นาํ มาขายทางเว็บไซต์ ผูป้ ระกอบการควรจัดส่งข่าวสารทาง
อีเมล์ ให้แก้กลุ่มลูกค้าที่เคยซื้ อสิ นค้าที่มีอายุ 31 ปี ขึ้นไปก่อน โดยการใช้ขอ้ มูลการซื้ อ
สิ น ค้า ที่ มี อ ยู่แ ล้ว จากระบบของเว็บ ไซต์ เพิ่ม คุ ณ ภาพในการครองใจลู ก ค้า มากขึ้ น
เนื่ อ งจากกลุ่ ม ลู ก ค้าที่ เ คยซื้ อ สิ น ค้า มี อ ายุ 31 ปี ขึ้ น ไปมี ค วามพึง พอใจที่ ส่ัง ซื้ อ สิ นค้า
ออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA มากที่สุด
3. ผูป้ ระกอบการควรกําหนดกลยุทธ์ในการวางแผนสํา หรับกลุ่ ม มลู กค้าที่เ คยซื้ อ
สิ นค้าและบริ การที่มีการศึกษาระดับเท่ากับปริ ญญาตรี โดยนําข้อมูลด้านเหตุผลในการ
เลือกซื้ อสิ นค้าบนเว็บไซต์ ซึ่ งพบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าในราคาระดับกลาง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ให้มากที่สุด
4. ผูป้ ระกอบการควรพัฒนาปรับปรุ งกลยุทธ์ด้านกระบวนการการบริ การโดยใช้
วิธีการการติดต่อกับเว็บไซต์ตวั กลางการหาข้อมูลเช่น Google Facebook Line เพื่อเพิ่ม
ความรวดเร็ วในการค้นหาข้อมูลของเว็บไซต์แก่ลูกค้าพร้อมทั้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
เว็บไซต์ตวั กลางเพื่อชื่อเว็บไซต์และรายละเอียดต่างๆของตนจะอยูห่ น้าแรกและลําดับ
แรกง่ายต่อการค้นหาสิ นค้า และควรมีการอบรมพนักงานที่ทาํ หน้าที่หลังการขาย เพื่อ
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เพิ่มพูนทักษะและความรู ้ให้แก่พนักงาน เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือผูบ้ ริ โภคที่ติดต่อขอ
ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
5. ผูป้ ระกอบการควรพัฒนา ปรับปรุ งกระบวนการบนเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
เว็บไซต์และร้านค้าย่อยควรมีการปรับปรุ งข้อมูลของสิ นค้าอย่างสมํ่าเสมอ และเว็บไซต์
ควรมีการประกาศที่ชดั เจนว่ามีการขึ้นทะเบียนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์หรื อ ขึ้นทะเบียน
กับธนาคาร หรื อสถาบันทางการเงิน (เช่น VISA, MASTER, PAYPAL)
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
สําหรับงานวิจยั ครั้งต่อไป ทางผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าควรทําการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาเรื่ องกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เพือ่ นํามาประกอบ
กับการพัฒนาและปรับปรุ งเว็บไซต์ และทําให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาเรื่ องความปลอดภัยของการชําระเงิน ผ่านระบบ
ออนไลน์ เพือ่ ที่ผปู ้ ระกอบจะสามารถนําไปพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงสาเหตุท่ีผบู ้ ริ โภคไม่มนั่ ใจในการเลือกซื้อสิ นค้า
จากร้านค้าออนไลน์ LAZADA
4. ควรเลื อ กลุ่ มตัวอย่างที่แคบลง โดยระบุชื่อ ของสถานที่ที่ตอ้ งการทําการวิจยั ให้
ชัดเจน เพือ่ ที่จะได้เห็นความแตกต่างของความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคอย่างชัดเจน
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่ มุก ในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors that influence the decision to buy pearl milk in Bangkok
เจนจิรา ลิ้มล้อมวงศ์1

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

บทคัดย่ อ

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ชานมไข่มุกในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือชานมไข่มุกที่
อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งทําการศึกษาระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2559
รวมประมาณ 5 เดื อ น สถิ ติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และF-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มี อ ายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด มี
การศึกษาสูงสุดระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 15,00025,000 บาท
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิ ท ธิ พลต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ในส่ วนของปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ ใน
เรื่ องรสชาติของชานมไข่มุกมากที่สุด ส่ วนปั จจัยด้านราคา ให้ความสําคัญกับราคา 35-40 บาทมาก
ที่สุด ส่ วนปั จจัยด้านสถานที่จดั จําหน่ าย ให้ความสําคัญกับการเลือกซื้ อบริ เวณอยูใ่ กล้ที่ทาํ งานหรื อ
สถานที่ศึกษามากที่สุด และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดให้ความสําคัญกับการสะสมแต้ม
หรื อคูปองส่งชิงโชคมากที่สุด
ในส่วนของปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีเพือ่ นเป็ นผู ้
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และมีความถี่ในการซื้อ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
ในส่วนของการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจ
ซื้ อชานมไข่มุก เพราะรสชาติอร่ อย ถูกปากมากที่สุด ลําดับรองลงมาคือ ความสะดวกในการและ
สามารถหาซื้อได้อย่างง่าย
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา
และสถานภาพที่แตกต่างกัน มี อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกที่แตกต่างกัน เป็ นไปตาม
สมมติฐานของการวิจยั

1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้านช่องทางการจัด
จําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อชานมไข่มุก
ที่แตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั
และปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และความถี่ใน
การที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุก ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
คําสํ าคัญ : การตัดสินใจซื้อ, ชานมไข่มุก, กรุ งเทพมหานคร
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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

ชาเป็ นเครื่ องดื่มผสมคาเฟอีนชนิดแรกที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์จึงทําให้
ชาเป็ นเครื่ องดื่มยอดนิ ยมของคนทัว่ ทุกมุมโลกและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจนถึงปั จจุบนั ความ
นิยมก็ยงั ไม่เสื่อมคลาย นอกจากรสชาติและกลิ่นหอมที่โดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วสิ่งที่ทาํ ให้ชาเป็ น
ที่นิยมอี กสิ่ งหนึ่ งก็คือ สรรพคุ ณซึ่ งมี ประโยชน์แก่ ร่างกายมากมายไม่ ว่า จะเป็ น แก้ร้อ นใน และ
สรรพคุณยอดนิยมคือสามารถลดความอ้วนโดยมีสารที่ช่วยเผาผลาญไขมันในเลือดและสารต่อต้าน
อนุ มูลอสิ ระในชาช่วยลดคลอเรสเตอรอล ป้ องกันการเกิดมะเร็ ง โรคหัวใจอีกด้วย นอกจากนี้ “ชา”
ยังสามารถจัดประเภทตามกระบวนการแปรรู ปต่างๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
- ชาขาว เป็ นตูมชาและยอดอ่อนชาที่ถูกทิ้งไว้ให้สลด แต่ไม่ได้บ่มเมื่อชงแล้วจะได้เครื่ องดื่ม
ที่มีสีเหลืองอ่อน
- ชาเหลื อ ง เป็ นใบชาที่ไ ด้ถู กทิ้ งไว้ให้สลด และไม่ ไ ด้บ่ม แต่ ทิ้งใบชาให้เ ป็ นสี เ หลื อ ง
- ชาเขียว เป็ นใบชาที่ไม่ได้ถูกทิง้ ไว้ให้สลดและไม่ได้บ่ม เมื่อชงแล้วจะได้ชาที่มีสีเขียวอ่อน
- ชาแดง เป็ นใบของชาเชี ย วที่ ผ่า นกระบวนการออกซิ เ ดชั่นหรื อ การหมัก จนได้ใบชา
เป็ นสีสม้ เมื่อชงแล้วจะได้เครื่ องดื่มที่มีสีน้ าํ ตาลแดง
- ชาอู่หลง เป็ นชาที่ถูกทิ้งไว้ให้สลด มีการนวด และบ่มเล็กน้อย เครื่ องดื่มที่ได้จะมีสีเขียว
ทอง
- ชาดํา เป็ นชาที่ถูกทิง้ ไว้ให้สลด (อาจมีการนวดอย่างแรง) และผ่านการบ่มเต็มกระบวนการ
เครื่ องดื่มที่ได้จะมีสีแดงจนถึงสีดาํ
- ชาหมัก เป็ นชาเขียวที่ผา่ นกระบวนการหมักนานนับปี
ชานมไข่มุกมีตน้ กําเนิดมาจากประเทศไต้หวันชื่อภาษาจีนคือ “จูเจินหน่ ายฉา” แปลตรงตัวว่าชานม
ไข่มุก เป็ นเครื่ องดื่มที่ทาํ มาจากชาที่ได้รับการปรุ งแต่งรสชาติ สี สันรวมทั้งเพิ่มส่ วนประสมไข่มุก
ซึ้ งชานมไข่มุกเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ เพราะในอดีตคนไต้หวันสมัยเก่าจะดื่มแต่ชาร้อน แต่มีชาว
ไต้หวันคนหนึ่ งไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นและเห็ นคนญี่ปุ่นดื่ มกาแฟใส่ น้ ําแข็ง จึงเกิ ดไอเดี ยและ
กลับ มาเปิ ดร้ า นชาเย็น ที่ ไ ต้ห วัน ดู บ ้า ง สรุ ป ว่า ขายดี ม าก ซึ่ ง ชาเย็น ในตอนนั้น ยัง ไม่ ใ ส่ ไ ข่ มุ ก
จนกระทั่ง ในปี 1988 มี ว นั หนึ่ ง ในขณะที่ ร้ า นกํา ลัง ประชุ ม กัน เรื่ อ งคิ ด ค้น สู ต รชาใหม่ ๆ มา
ขาย เนื่ อ งจากคนเริ่ มเบื่อ ชาสู ตรเก่ า ๆ กันแล้ว ในตอนนั้นเขากําลังกิ นขนมหวานที่เรี ยกว่าเฝิ่ น
หยวน ซึ่งเป็ นขนมลูกกลม ๆ ทํามาจากแป้งมันสัมปะหลังอยู่ ด้วยความนึกสนุก เขาจึงเทขนมที่กาํ ลัง
กิ น อยู่ล งไปในชานมเย็น ที่ว างอยู่ใ นห้อ งประชุ ม แล้ว เขาก็ ล องชิ ม ดู รู้ สึ กว่าอร่ อ ยดี จึ ง เกิ ด เป็ น
เครื่ องดื่มชานมไข่มุกตั้งแต่ตอนนั้น แล้วก็กลับกลายเป็ นว่าชานมไข่มุกคือเครื่ องดื่มที่มียอดขายมาก
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ที่ สุ ด จนกระทั่ง แพร่ ห ลายไปทั่ว รวมทั้ง ในประเทศไทยด้ว ย และยัง เป็ นเครื่ อ งดื่ ม ที่ ส ามารถ
รับประทานได้ทุกเพศทุกวัน
คนไทยเริ่ ม รู ้จกั ชานมไข่มุกหรื อ ชาไข่มุกอย่างแพร่ หลายเมื่ อ ประมาณ 15 ปี ที่แล้วหรื อ
ประมาณปี พ.ศ. 2544 ซึ่ งได้รับความนิ ยมมากในหมู่วยั รุ่ นในสังคมไทย แต่กระแสนี้ ก็ค่อย ๆจาง
หายไปจนเมื่อ 4-5 ปี ที่ผ่านมาเครื่ องดื่มชานมไข่มุกก็กลับมาได้รับความนิ ยมอีกครั้งด้วยกระแสที่ดี
กว่าเดิม นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายได้มีการขยายเพิม่ ไปยังกลุ่มคนวัยทํางาน จะเห็นได้วา่ ในปั จจุบนั มี
ธุรกิจชานมไข่มุกเกิดขึ้นมากมายไม่วา่ จะเป็ นตราสินค้าที่เป็ นที่รู้จกั กันเป็ นอย่างดี ตราสินค้าใหม่ ๆ
หรื อ แม้แต่ร้านที่ไ ม่ มีตราสิ นค้า และไม่ ว่าจะเดินไปไหนมาไหน จะสั งเกตได้ ว่ามีธุรกิจ “ชานม
ไข่ มุก” เปิ ดขายอยู่ทั่วไปหมด ตั้งแต่ รูปแบบรถเข็น คีออสก์ เคาน์ เตอร์ จนถึงเปิ ดเป็ นร้ านกระจายอยู่
ตามย่า นถนนสายธุ รกิ จ ไม่ ว่าจะเป็ นในสํานักงานต่ าง ๆ บริ เ วณรถไฟฟ้ า บริ เ วณตลาดนัดใกล้
สํานักงานหรื อแม้แต่บริ เวณใต้ตึกต่าง ๆ ของสํานักงาน
ปั จจุบนั ธุ รกิ จชานมไข่มุกจึงเป็ นที่สนใจของผูป้ ระกอบการจํานวนมาก ทําให้สภาพการ
แข่งขันในตลาด ณ ปั จจุบนั มีการแข่งขันค่อนข้างรุ นแรงภายในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นใน
เรื่ อ งตัวผลิ ตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มากขึ้น เพื่อ สร้างความแปลกใหม่ และช่ วยดึ งดู ดลู กค้า
นอกจากนี้ ธุรกิจเครื่ องดื่มชานมไข่มุก ยังต้องเผชิญการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถนํามา
เป็ นสินค้าทดแทนได้อีกด้วย
ดั ง นั้ นผู ้วิ จ ั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จจั ย ในการตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อชานมไข่ มุ ก เขต
กรุ งเทพมหานครซึ่ งจะเป็ นข้อมู ลในการดําเนิ นงานของผูป้ ระกอบการที่มีความสนใจในการทํา
ธุรกิจชานมไข่มุก เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผเู ้ ลือกซื้อชานมไข่มุกมากที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.
เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ชานม
ไข่มุก เขตกรุ งเทพมหานคร
2.
เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อชานมไข่มุก เขตกรุ งเทพมหานคร
เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อได้แก่ บุคคลที่มีอิทธิพล
3.
ต่ อ การซื้ อ และความถี่ ใ นการซื้ อ ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อชานมไข่ มุ ก
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-อาชีพ
-รายได้
-การศึกษา
-สถานภาพ
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจําหน่าย
- การส่ งเสริ มทางการตลาด

การตัดสิ นใจซื้อชานมไข่มุก
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซื้อ
- บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ
- ความถี่ในการซื้อ

สมมติฐานของการวิจัย
1.
ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา สถานภาพ
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อชานมไข่มุก เขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2.
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ประกอบด้ว ยด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อ งทาง
การจัด จํา หน่ าย การส่ ง เสริ ม การตลาดแตกต่า งกันมี ผ ลต่อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ ชานม
เขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
3.
ปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ ได้แก่ ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า บุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการซื้ อ และความถี่ในการซื้ อ เลือกซื้ อชานมไข่มุก เขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุกในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ
ได้แก่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ และความถี่ในการซื้ อ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ชานมไข่ มุ ก ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ตั้ง แต่ ว นั ที่ 23
กรกฎาคม 2559 – 18 พฤศจิกายน 2559
ประโยชน์ ของการวิจัย
1.
ผู ้ป ระกอบการชานมไข่ มุ ก สามารถนํ า ผลการวิ จ ั ย ด้ า นปั จจั ย ส่ วนบุ ค คล
ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อชานมไข่ มุ ก ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ไปปรับปรุ งพัฒนา ให้สอดคล้อ งกับความต้อ งการของลู ก ค้ามากที่ สุด เพื่อ ให้สามารถ
แข่งขัน กับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.
ผู ้ป ระกอบการชานมไข่ มุ ก สามารถนํา ผลการวิ จ ัย ด้ า นปั จจัย ส่ ว นประสม
ทางการตลาดที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ นใจเลื อกซื้ อชานมไข่ มุ กใน เข ต
กรุ งเทพมหานครไปเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อการสร้างความ
ได้เปรี ยบทางธุรกิจทั้งในด้านการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านการเพิ่มลูกค้าใหม่ และด้านการ
รักษาฐานลูกค้าเดิม ที่เลือกซื้อชานมไข่มุก
3.
ผูป้ ระกอบการชานมไข่มุกสามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่ นๆ ได้แก่ บุคคล
ที่มีอิ ทธิ พลต่อ การซื้ อ และความถี่ ในการซื้ อ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
ชานมไข่มุกในเขตกรุ งเทพมหานคร
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล : เกื้อ วงศ์บุญสิ น(2550, หน้า 1) กล่าวว่าประชากรศาสตร์
(Demography) เป็ นการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ขนาด โครงสร้ า งการกระจายตัว ตลอดจนสาเหตุ และ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากร อันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงขนาด โครงสร้าง และ
การกระจาย ตัวของประชากร
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด : พรสิ ริ ทิวาวรรณวงศ์ (2554, หน้า 76) ระบุว่า
7Ps เป็ นเครื่ องมือที่องค์กร ใช้ในการวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริ การประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่ายและการส่งเสริ มการตลาด
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซื้อ : วิไลวรรณ ศิริอาํ ไพ (2555, หน้า 135)
ระบุว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจทางด้านสังคม ผูค้ นจะได้รับอิทธิพลจากสังคมรอบข้าง
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โดยเรี ย กว่า กลุ่ ม อ้างอิ ง คื อ กลุ่ ม ที่มี อิ ทธิ พ ลต่อ ทัศนคติ และพฤติ กรรมในการซื้ อ ของบุ คคล ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิงปฐมภูมิ และอ้างอิงปฐมภูมิ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ : ศิริพร พงศ์ศรี โรจน์ (2551 , หน้า 187) ระบุว่า
การตัดสิ นใจซื้ อของผูซ้ ้ื อ คือการเลือกซื้ อหรื องดเว้นการซื้ อ หรื อการเลือกซื้ อในสิ่ งที่เห็นว่าดีที่สุด
ทางใดทางหนึ่ ง จากทางเลื อ กหลายๆทาง เพื่อ ให้บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ตามที่ตอ้ งการ ทฤษฎี การ
ตัดสิ นใจซื้ อ เป็ นการนําแนวความคิดที่มี เหตุผลที่ใช้ในการเลื อ กซื้ อ ผลิ ตภัฑณ์ ต่างๆที่ดีที่สุด ซึ่ ง
สามารถจําแนกได้เป็ น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการตัดสินใจจําแนกตามวิธีการตัดสินใจ และทฤษฎีการ
ตัดสินใจตามบุคคลที่ตดั สินใจ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคล : จุฬาพร แสนใจ(2549) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อ
การบริ โภคชาเขียวพร้อมดื่มของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการจากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วน
บุคคลของผูใ้ ช้แรงงานด้าน เพศ อายุ อาชี พ รายได้ และระดับการศึกษามี ผลต่อ การการเลือกซื้ อ
เครื่ องดื่มชาเขียวอย่างมีนยั สําคัญ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับส่ วนประสมทางการตลาด : สุ ภาพร รัตนเศรษฐี(2549) ศึกษาเรื่ อ ง
ปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวปรุ งสําเร็ จรู ปพร้อมดื่ม
ยีห่ อ้ โออิชิ เขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร จากการสื่อสารทาง
การตลาด ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ ม
การตลาดเครื่ องดื่มชาเขียวปรุ งสําเร็ จรู ปพร้อมดื่ม ยีห่ ้อโออิชิ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อ
เครื่ องดื่มชาเขียวปรุ งสําเร็จรู ปพร้อมดื่ม ยีห่ อ้ โออิชิ เพือ่ การบริ โภค อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซื้ อ : กิ่งกาญจน์ โพธิวราพรรณ และคณะ
(2549) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มชา
เขียวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนมากซื้ อยีห่ ้อเดิมเป็ น
ประจํา ซึ่งเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะซื้อยีห่ อ้ เดิมมากกว่าเพศชาย และมีความถี่ในการบริ โภคโดยเฉลี่ย
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 74%
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ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร : บุคคลที่ซ้ือชานมไข่มุกในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ าง : บุคคลที่ซ้ื อชานมไข่มุกที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากไม่ทราบ
จํานวนประชากรที่แน่ นอน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการคํานวณจากสูตร
กรณี ไ ม่ ท ราบจํา นวนประชากร โดยกํา หนดระดับ ความเชื่ อ มั่น ที่ 95% และยอมให้ มี ค วาม
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่าไม่เกิน 5% ซึ่งสามารถคํานวณได้จากสูตร
P(1 - P)(Z)2
n=
E2
ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คาํ นวณได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพือ่ ป้ องกันการสู ญเสีย
ของแบบสอบถาม เนื่ องจากอาจมีคุณสมบัติของแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงทําการเก็บ
ตัวอย่างเพิม่ แบบสอบถามเป็ นตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งผูว้ จิ ยั เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งจะเลือกเฉพาะบุคคลที่เคยซื้อชานมไข่มุกในเขตกรุ งเทพมหานคร
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล : คือแบบสอบถาม ประกอบด้วยคําถาม 4 ส่วน โดย
ส่ วนที่ 1-3 เป็ นคําถามแบบปิ ด (Close Ended Question) ได้แก่ ข้อ มู ล ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม, ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และข้อมูลปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ ที่มี
อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ ชานมไข่มุก และส่ วนที่ 4 เป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale) คือข้อมูลปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อชานมไข่มุก
การเก็บรวบรวมข้ อมูล : ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างเป็ นขั้นตอน คือทําการแจก
แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ชุดโดยให้ผูต้ อบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเอง หลังจากนั้นทําการรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ นําแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์มาทําการลงรหัส และประมวลผลในเครื่ องคอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรม Microsoft Excel
สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล : ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุ มาน เป็ นการทดสอบสมมติฐานและ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยสถิติที่ใช้คือ T-Test และ F-Test (OneWay ANOVA) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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ผลการวิจัย
จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวนทั้งหมด 400 คน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศ
หญิง คิดเป็ นร้อยละ 83 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.75 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ
77.75 ประกอบอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 51 มีรายได้ ต่อเดือน 15,000-25,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 48.75 ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 61
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญในเรื่ องรสชาติ
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.25 ส่ วนปั จจัยด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ
กั บ ราคา 35-40 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 45.25 ส่ ว นปั จจัย ด้ า นช่ อ งทาง การจัด จํา หน่ า ย ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการจัดจําหน่ ายบริ เวณสํานักงาน/สถานที่ศึกษา คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 43.75 ส่ ว นปั จ จัย ด้า นการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ให้
ความสําคัญกับการสะสมแต้ม / คูปองส่งชิงโชคมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 42.25
ในส่วนของปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความถี่ใน
การซื้ อ เฉลี่ ย 2-3 ครั้งต่อ สัปดาห์ คิดเป็ นร้อ ยละ 45.75 เพื่อ นเป็ นผูม้ ี อิ ทธิ พล ต่อ การตัดสิ นใจใช้
บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 58.50
ในส่ วนของการตัดสิ นใจซื้ อ ชานมไข่มุก พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุก เพราะ
รสชาติอร่ อยถูกปากเป็ นตัวเลือกแรก คิดเป็ น 4.48 คะแนน ลําดับรองลงมาคือ มีการส่งเสริ มการขาย
ที่โดนใจ คิดเป็ น 3.73 คะแนน ส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อชานมไข่มุกน้อยที่สุดคือ
บุคคลรอบข้างที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อ คิดเป็ น 3.22 คะแนน
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ตารางที่ 1: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน/ปัจจัยที่ศึกษา
ค่า T-test/F-test (Sig.)
ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่ วนบุคคล
2.515
(0.012)
เป็ นไปตามสมมติฐาน
- เพศ
2.588
(0.005)
เป็ นไปตามสมมติฐาน
- อายุ
3.123
(0.002)
เป็ นไปตามสมมติฐาน
- สถานภาพ
3.7231
(0.011)
เป็ นไปตามสมมติฐาน
- อาชีพ
5.7431
(0.0007)
เป็ นไปตามสมมติฐาน
- รายได้ ต่อเดือน
3.0333
(0.049)
เป็ นไปตามสมมติฐาน
- ระดับการศึกษา
สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
10.992
เป็ นไปตามสมมติฐาน
- ผลิตภัณฑ์
(0.000001)
เป็ นไปตามสมมติฐาน
- ราคา
11.841
(0.0000002)
29.735
- ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
(0.000000000001) เป็ นไปตามสมมติฐาน
13.675
(0.00000002)
เป็ นไปตามสมมติฐาน
- การส่ งเสริมการตลาด
สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซื้อ
0.2781
(0.7574)
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
- บุคคลที่มีอิทธิพล
1.4635
(0.2125)
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
- ความถี่ในการซื้อ
อภิปรายผล
ในส่ วนของปั จจัย ส่ ว นบุคคลพบว่า เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษาและสถานภาพที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกมากในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกันซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฬาพร แสนใจ (2549) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการ
บริ โภคชาเขียวพร้อ มดื่ ม ของประชากรในจังหวัดสมุ ทรปราการ จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วน
บุคคลของผูใ้ ช้แรงงานด้าน เพศ อายุ อาชี พ รายได้ และระดับการศึกษามี ผลต่อ การการเลือกซื้ อ
เครื่ องดื่มชาเขียวอย่างมีนยั สําคัญ
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคา
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานม
ไข่มุกมากในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั
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ของ กิตติภพ จารุ ธีรากุล(2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ชาเขียวพร้อมดื่ ม ของ
นักศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อชาเขียวพร้อมดื่มจากมากไปน้อยคือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้าน
การส่งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านการจัดจําหน่าย
ในส่ วนของปั จจัยพฤติกรรมการซื้ อได้แก่ บุคคลที่มีอิทธิพลและความถี่ที่แตกต่างกัน ไม่มี
ผลการตัดสิ นใจเลือกซื้ อชานมไข่มุก ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคชานมไข่มุกส่ วน
ใหญ่ซ้ื อตามความต้องการของตนเองมากกว่าจากคําแนะนํา อีกทั้งผูท้ ี่บริ โภคชานมไขมุกไม่วา่ จะมี
ความถี่ ในการเลือ กซื้ อมากน้อยเพียงใด ก็ไ ม่ ส่งผล ต่อ การตัดสิ นใจเลือกซื้ อชานมไข่มุก ในเขต
กรุ งเทพมหานครแต่อย่างใด
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
- ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสดมี การศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี อาชี พ พนั ก งานบริ ษ ัท มี ร ายได้ โ ดยเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 15,000-25,000 บาท
ผูป้ ระกอบการจึงควรให้ความสําคัญกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้เพราเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลัก
- ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ องรสชาติของชานมไข่มุก ราคา 35-40 บาท โดย
เลือกซื้ อจากบริ เวณใกล้สถานที่ทาํ งานหรื อสถานศึกษาเป็ นหลัก และด้านการส่ งเสริ มการขาย
ให้ความสําคัญกับการสะสมแต้มหรื อการส่งคูปองชิงโชค เพือ่ ให้ตรงกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค
- ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ซ้ือชานมไข่มุก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ และให้ความสําคัญกับคําแนะนําของ
เพื่อนเป็ นหลัก ผูป้ ระกอบการจึงควรให้ความสําคัญกับการคิดค้นรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มี
ความทันสมัย เพือ่ ดึงดูดให้กลุ่มวัยรุ่ นและวัยทํางานเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์
2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
- ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอื่นๆ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายและ
ครอบคลุมมากขึ้น
- ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ ออื่นๆ เช่น ปริ มาณ การ
ซื้อในแต่ละครั้งเพือ่ ให้ได้ขอ้ มือที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
- ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรระบุตรายีห่ อ้ ของชานมไข่มุก เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจน
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ ยหี่ ้ อ ฮอนด้ า กลุ่มประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING OF CONSUMER
IN BANGKOK FOR BUYING HONDA CAR
กุลปาลี มัง่ มีธนวาณิชย์1

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาเรื่ อ งปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ รถยนต์ยี่ห้อ”ฮอนด้า”ของกลุ่ม
ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในครั้งนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์ (1)เพื่อ ศึกษาปั จ จัยส่ วนบุคคลของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์“ฮอนด้า” (2) เพื่อศึกษาปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์“ฮอนด้า” (3) เพื่อ ศึกษา
ความสัม พันธ์ระหว่างค่านิ ยมและความจงรักภักดี ต่อ ตราสิ นค้าที่มีผลต่อ การตัด สิ นซื้ อ รถยนต์
“ฮอนด้า” (4) ปั จจัยใดต่อไปนี้ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์“ฮอนด้า” ของท่านกลุ่มประชากรที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขต กรุ งเทพมหานคร อายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ฮอนด้า จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยทําการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกซึ่ ง
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติทดสอบ Test t-Test F-test (One-Way ANOVA)
ผลจากการศึกษาปั จจัยส่ วยบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่าง
กันมี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ รถยนต์ฮอนด้า ที่ต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05,
ปั จจัยส่วยประสมทางการตลาด พบว่า ปั จจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ าย ที่แตกต่างกันมี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อรถยนต์ฮอนด้า ที่ต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05, ปั จจัยอื่นๆด้านค่านิยม และความภักดีต่อตราสินค้า พบว่า ปั จจัยอื่นๆด้าน
ความเหมาะสม ที่แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถยนต์ฮอนด้า ที่ต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

1
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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

อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่ วนของไทยเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญลําดับต้นๆของ
ประเทศ ทั้งในด้านมูลค่าการผลิต การส่ งออก และการจ้างงาน อีกทั้งยังทวีความสําคัญขึ้นเรื่ อ ยๆ
เพือ่ ให้ได้อุตสาหกรรมยานยนต์ทมี่ ีทิศทางขยายตัวสอดคล้องกับการค้าเสรี อาเซี ยน และราคานํ้ามัน
ในตลาดโลก ซึ่ งการผลิตรถยนต์ของไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นถึงความสะดวกสบาย
ความสวยงาม ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มี ประโยชน์ในการใช้งานที่ตรงกับความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภค และสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจ ราคานํ้ามันที่สูงขึ้น ทําให้แต่ละบริ ษทั รถยนต์ทาํ การผลิต
รถยนต์ รุ่ นใหม่ออกมาแข่งขันกันมากมายหลากหลายประเภท จึงส่งผลรถยนต์ฮอนด้ามีอตั ราการจัด
จําหน่ายเพิม่ ขึ้น ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ฮอนด้าของ
กลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลของการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์
ต่อบริ ษทั รถยนต์ต่างๆ และบุคคลที่เกี่ยวข้องนําไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ
มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ฮอนด้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อและใช้รถยนต์ฮอนด้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อ
รถยนต์โตฮอนด้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อ ศึกษาถึ งส่ วนประสมทางการตลาดที่มีค วามสัมพันธ์กับการตัด สิ นใจซื้ อ รถยนต์
ฮอนด้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวความคิดการงานวิจัย
ตัวแปรต้ น (อิสระ)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-สถานภาพ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
-ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
-ปั จจัยด้านราคา
-ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
-ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด

869

ตัวแปรตาม

การตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ ฮอนด้ าของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยอื่นๆ
-ค่านิยม
-ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า

สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ จํานวนสมาชิ กใน
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อ เดื อ นแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์ยหี่ อ้ ฮอนด้าของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
ยีห่ อ้ ฮอนด้าของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ปั จจัยอื่นๆด้านค่านิ ยมและความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อรถยนต์ยหี่ อ้ ฮอนด้าของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ฮอนด้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2. พฤติกรรมการเลือกซื้อและใช้รถยนต์ฮอนด้าที่แตกต่างกน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อ
รถยนต์ฮอนด้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
3. ส่ ว นประสมทางการตลาดมี ค วามสัม พัน ธ์ก บการตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ฮ อนด้า ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้เข้าใจถึ งอิ ทธิ พลของปั จจัยต่างๆที่เกี่ ยวข้องที่มีต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ รถยนต์
ฮอนด้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ทํา ให้ไ ด้ข ้อ มู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ต่ อ การกํา หนดกลยุท ธ์ท างการตลาดสําหรั บ ธุ รกิ จที่
เกี่ยวข้องกับยานยนต์
3. ทําให้ได้ขอ้ มูลพื้นฐานนํามาเป็ นโครงการนําร่ องที่ใช้เป็ นแนวทางสําหรับการศึกษาใน
อนาคต
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2552, หน้ า 148-149) ระบุ ว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Personal factors influencing consumer behavior) การตัดสินใจของผูซ้ ้ือได้รับ
อิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลทางด้านต่าง ๆ ดังนี้
อายุ (Age) บุคคลที่มีลกั ษณะต่างกันจะมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน
การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคตามอายุ ประกอบด้วย ตํ่ากว่า 6 ปี , 6-11 ปี , 12-19 ปี , 20-34 ปี , 35-49 ปี ,
และ 65 ปี ขึ้นไป ตัวอย่างเช่ น กลุ่ ม วัยรุ่ น จะชอบทดลองสิ่ งแปลกใหม่ และชอบสิ นค้าประเภท
แฟชัน่ ส่วนกลุ่มผูส้ ูงอายุจะสินใจสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เป็ นต้น
อาชี พ (Occupation) อาชี พที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลจะต้องการสิ นค้าและบริ การที่
แตกต่างกัน เช่น ลูกจ้างทัว่ ไปจะซื้อสินค้าทีจ่ าํ เป็ นต่อการครองชีพ พนักงานบริ ษทั จะซื้อสินค้าใน
ระดับราคาที่สูงขึ้นมาอีก ส่ วนนักธุรกิจหรื อผูบ้ ริ หารจะซื้ อ สิ นค้าเพื่อเสริ มสร้างบุคคลิกภาพของ
ตนเอง เป็ นต้น
การศึกษา (Education) ผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์และบริ การที่มี
คุณภาพดีมากว่าผูท้ ี่มีการศึกษาน้อยกว่า เนื่องจากผูท้ ี่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้
ได้สู ง กว่า ผูท้ ี่มีก ารศึ กษาน้อ ยกว่า จึ ง มี แ นวโน้ม ที่จ ะบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ การที่ มี คุณภาพ
มากกว่าหรื อมีทางเลือกมากกว่านัน่ เอง
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุทธยา (2552) ได้กล่าวว่า เราต่างทราบกันดีวา่ “บริ การ” มีลกั ษณะพิเศษ
ที่แตกต่างจาก “สินค้า” โดยทัว่ ไปคือ บริ การเป็ นสิ่งที่ไม่มีตวั ตน ไม่สามารถจับต้องได้ และที่สาํ คัญ
บริ การยังขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาเป็ นหลัก ดังนั้น “ส่ วนประสมทางการตลาดของบริ การ” จะต้อ ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆที่เพิ่มขึ้นจากส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าโดยทัว่ ไป เป็ น
7Ps ซึ่งเพิม่ อีก 3 องค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้
Processes (กรบวนการในการให้ บ ริ ก าร) หมายถึ ง ขั้น ตอนหรื อ กระบวนการในการ
ให้บริ การ รวมถึงวิธีการทํางานซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตและนําเสนอบริ การให้กบั ลูกค้า
Physical Evidence (หลักฐานทางกายภาพ) หมายถึ งสิ่ งแวดล้อ มที่เกี่ ยวกับการให้บริ การ
สถานที่ที่ลูกค้าและกิจการมี ปฏิสัมพันธ์กนั และองค์ประกอบต่างๆที่จบั ต้องได้ ซึ่ งทําหน้าที่ช่ วย
อํานวยความสะดวกหรื อสื่อสารการบริ การนั้น
People (บุคคล) หมายถึง ปั จจัยด้านบุคคลทั้งหมดที่มีส่วนร่ วมในการส่ งมอบบริ การ ซึ่ งจะ
มีผลกระทบต่อการรับรู ้ของลูกค้าด้วย ซึ่งในที่น้ ีได้แก่ ทรัพยากรบุคคลของกิจการ ลูกค้า และลูกค้า
คนอื่นๆทีอ่ ยูใ่ นสถานบริ การแห่งนั้นด้วย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆด้ านค่านิยมและความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า
รศ.ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ (2550, หน้ า192)กล่ าวว่า ค่านิ ยม (Value) หมายถึ ง ความนิ ยมใน
สิ่ งของหรื อ บุคคลหรื อ ความคิดในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ค่านิ ยมอาจจะจัดประเภทตามลักษณะของ
ค่านิ ยมเป็ น 2 กลุ่ม คือ ค่านิ ยมในจุดหมายปลายทางของชีวิต และค่านิ ยมเกี่ยวกับเครื่ องมือช่วยให้
เกิดพฤติกรรม หรื อหมายถึง สิ่ งที่บุคคลหรื อสังคมยึดถือ เป็ นเครื่ องช่วยตัดสิ นใจ และกําหนดการ
กระทําของตน หรื อ หมายถึ งความเชื่ อ พื้น ฐานซึ่ งนําไปสู่ พฤติก รรมของบุค คลหรื อ สังคม หรื อ
ความรู ้สึกนิยมชมชอบหรื อเห็นคุณค่าในบุคคล สิ่ งของ หรื อความคิดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ค่านิ ยมมี
ทั้งด้านบวกและด้านลบ ด้านบวกหมายถึงสิ่ งที่ดีและต้องการ ส่วนด้านลบหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีและไม่
ต้องการ ค่านิ ยมช่วยให้เกิดความรักและความสัมพันธ์กนั ในสังคม ค่านิ ยมของบุคคล เช่น ค่านิ ยม
ด้านความมีอิสรเสรี ความพอใจ การเคารพตนเอง ความซื่ อสัตย์ การเชื่ อ ฟั ง เป็ นต้น ค่านิ ยมของ
สังคม เช่น ระบบความร่ วมมือ สันติภาพ ความเป็ นประชาธิปไตย เป็ นต้น นักการตลาดจําเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่จะต้องค้นหาถึงค่านิยมของลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งแต่ละกลุ่มของลูกค้านั้นจะมีค่านิยมที่แตกต่างกัน
และปรับกลยุทธ์การตลาดเพือ่ ตอบสนองค่านิยมที่ลูกค้าต้องการ
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แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสิ นใจซื้อ
ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ (2545,หน้ า 38-45)ได้กล่าวถึงปั จจัยที่มีต่อการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริ โภคดังนี้ ปัจจัยภายใน เป็ นปั จจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล ในด้านการแสดงความคิดและการ
แสดงออก ซึ่ งมีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยที่ปัจจัยภายในประกอบด้วยองค์ประกอบ
ต่างๆ ได้แก่
1. ความจําเป็ น (Needs) ความต้อ งการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) คือ ความ
ต้องการสิ่ งหนึ่งสิ่งใดของบุคคล จะเป็ นจุดเริ่ มต้นของความต้องการในการใช้สินค้าหรื อบริ การ ไม่
ว่าจะเป็ นทางร่ างการและจิตใจ
2. แรงจูงใจ (Motive) เริ่ มส่ งผลกระทบเมื่อมีส่ิ งมา กระตุน้ ทําให้เกิดการยอมรับว่ามีความ
จําเป็ นเกิดขึ้น
3. บุคลิกภาพ (Personality) เป็ นลักษณะนิสยั โดยรวมของบุคคล ที่พฒั นาขึ้นมาจากความคิด
ความเชื่อ อุปนิสยั และสิ่งจูงใจต่างๆระยะยาวและแสดงออกมา
4. ทัศนะคติ (Attitude) เป็ นการประเมินความรู ้สึกหรื อความคิด ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล
โดยทัศนะคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆของบุคคล
5. การรับรู ้ (Perception) เป็ นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดเห็นและการ
กระทําของบุคคลอื่น
6. การเรี ยนรู ้ (Learning) เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการรับรู ้และ
ประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงและคงอยูใ่ นระยะยาว
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ธีรยุทธ จึงธีรพานิช ดร.ไกรชิ ต สุ ตะเมือง.(2556). ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท มีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการ
เลื อ ก ซื้ อ และใช้รถยนต์เพราะความปลอดภัย ในการเดิ นทาง นิ ยมใช้ยี่ห้อ โตโยต้ามากที่ สุด ใช้
งาน 1 คัน ใช้งานขนาดเครื่ องยนต์ระหว่าง 1 ,500-2,000 ซีซี โดยเฉลี่ย มีอายุใช้งาน ภายใน 1 ปี โดย
เฉลี่ย มีความถี่มากกวา 5 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี โดยเฉลี่ยในการตัดสินใจซื้อ รถยนต์คนั ใหม่ใช้ระยะเวลา
ภายใน 1 เดือนโดยเฉลี่ยในการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์คนั ใหม่มีงบประมาณโดยเฉลี่ยที่ยอมรับได้ใน
การซื้ อ รถยนต์คนั ใหม่ ระหว่าง 400,001- 600,000 บาท มี ตวั เองและใช้ประสบการณ์ ของตัว เอง
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์คนั ใหม่
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
สุ บิ น ชมดวง.(2553). กลุ่ ม ตัว อย่า งผูบ้ ริ โ ภคที่ เ ลื อ กซื้ อ รถยนต์ใ หม่ ใ นเขตอํา เภอเมื อ ง
เชียงใหม่ส่วนใหญ่ ตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ใหม่ เพราะมีความจําเป็ นในการทํางาน และเพื่อความ
สะดวกสบายใน ชีวติ ประจําวัน โดยรถยนต์ที่จะเลือกซื้อ คือ รถเก๋ ง/รถนัง่ ไม่เกิน 7 คน ยีห่ อ้ โตโยต้า
ราคาอยูร่ ะหว่าง 500,001 – 600,000บาท สี รถยนต์ที่ให้ความสนใจมากที่สุดคือ สี น้ าํ เงิน ปั จจัยใน
การเลือกซื้ อ รถยนต์ใหม่ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ บริ โภคให้ความสําคัญกับรู ปลักษณ์ภายนอก และ
ระบบความ ปลอดภัยของรถยนต์ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับราคา โดยเปรี ยบเทียบกับคุณภาพของ
รถ การมี ส่ วนลด และอัตราดอกเบี้ยตํ่า กับทําเลที่ต้ งั สะดวกต่อการเดินทาง ที่จอดรถสะดวกและ
พอเพียง และ สถานที่สะอาดและเป็ นระเบียบ ด้านการส่งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับ
การจัด ประชาสัมพันธ์ในสื่ อต่างๆ การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย และมีการให้เครดิตในการซ่อม
และ บํารุ งรักษารถฟรี และด้านการบริ การ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับพนักงานขายมีการต้อ นรับ
อย่าง สุภาพเป็ นกันเอง มีความรู ้ในสินค้าเป็ นอย่างดี และให้บริ การได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ตรงเวลา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยอื่นๆด้ านค่านิยมและความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า
ศราวิน อิทธิ วัฒนกุล1 และ ดร.ไกรชิ ต สุ ตะเมื อง(2559) ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยต่างๆ ที่
ส่ งผลต่อ ความภักดีต่อตราสิ นค้ารถยนต์ฮอนด้าได้แก่ (1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ดา้ นอาชีพ และ
รายได้เฉลี่ ย ต่อ เดื อ นที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ ความภักดี ต่อตราสิ นค้ารถยนต์ฮอนด้าที่แตกต่างกัน
อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ0.05 (2) ปั จจัยการสื่ อ สารทางการตลาดเชิ งบูรณาการด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด พนักงานขาย การนําไปบอกต่อปากต่อปาก และการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อความ
ภักดีต่อตราสินค้า รถยนต์ฮอนด้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ปั จจัยด้านการให้บริ การ
หลังการขายด้าน การช่วยเหลือ 24 ชม และกระบวนการให้บริ การ มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า
รถยนต์ฮอนด้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วิธีการดําเนินวิจัย
ประชากร (Population) คือ กลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง
ที่มีอายุต้งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์
กลุ่ ม ตั ว อย่ าง คื อ ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี อ ายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้ น ไป ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ยหี่ อ้ ฮอนด้า
มีคุณสมบัติดงั นี้
1.ประชากรเพศชายหรื อเพศหญิง ที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
2.สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียนได้
3.ยินดีให้ความร่ วมมือในการทําวิจยั
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ในการวิจ ัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้ น เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งแบ่งเนื้ อหาของแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้ 1.
แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม 2.แบบสอบถามปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด 3.แบบสอบถามปั จ จัย อื่ นๆ ส่ ว นที่ 1-3 เป็ นคํา ถามแบบปลายปิ ด (Close
Questionnaires) และ4.แบบสอบถามเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ยหี่ ้อฮอนด้า กลุ่มประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นคําถามที่กาํ หนดให้เลือกระดับ (Scale Question) มาตรวัดประมาณค่า
เป็ นแบบตัวเลข (Numerical Rating Sclaes) มีระดับการวัด 1 ถึง 5
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Method) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ยหี่ อ้ ฮอนด้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งดําเนินการเก็บข้อมูลดังนี้
1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับประชากร
กุล่มตัวอย่างของการทําวิจยั จํานวน 400 ราย
2.ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary data) เป็ นข้อ มู ล ที่ไ ด้จ ากการสื บ ค้น รวบรวมจากงานวิจยั
วารสาร บทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพือ่ นําเป็ นส่วนประกอบของเนื้อหา และวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (descriptive statistic)ใช้ส ถิ ติ วิเ คราะห์ ไ ด้แ ก่ ค่ า ความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation),
ค่าสูงสุด (Mix), ค่าตํ่าสุด (Mean) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้สถิติ t-test ในกรณี
ตัวแปรอิสระมีจาํ นวน 2 กลุ่ม ใช้สถิติ F-test (ANOVA) กรณี ตวั แปรอิสระมีจาํ นวนมากกว่า 2 กลุ่ม
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศ
หญิง สถานภาพโสด อายุ 31 – 35 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี พนักงานบริ ษทั เอกชน คิด รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่น้ นั เป็ นผูห้ ญิงที่อยู่
ในช่วงของการทํางาน มีรายได้อยูร่ ะดับปานกลางมีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี สถานะภาพโสด และมีรายได้ระดับปานกลาง
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อรถยนต์ยหี่ ้อฮอนด้ากลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ตัดสิ นใจเลือกรู ปลักษณ์การออกแบบรถยนต์ จํานวน 173 คนคิดเป็ นร้อยละ 43.25 เป็ นอันดับแรก
และรองลงมาเป็ นสมรรถนะของเครื่ องยนต์จาํ นวน 85 คน ด้านราคา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจเลือกราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพรถยนต์ จํานวน 250 คน คิดเป็ นร้อยละ
62.50 เป็ นอันดับแรกและรองลงมาเป็ นค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษาเครื่ องยนต์ และซ่ อมแซม ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่ าย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจเลือกสถานที่ต้ งั โชว์รูมและ
ศู น ย์บ ริ ก ารมี เ พีย งพอ จํา นวน 143 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.75 เป็ นอัน ดับแรกและรองลงมาเป็ น
มาตรฐานและความน่ าเชื่ อ ถื อ ของตัว แทนจํา หน่ า ย ด้านการส่ งเสริ ม ทางการตลาดพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจเลือกข้อเสนอเงินดาวน์และอัตราดอกเบี้ยตํ่า จํานวน 148 คน คิด
เป็ นร้อยละ 37.00 เป็ นอันดับแรกและรองลงมาเป็ นส่วนลดเงินสดหรื อแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปั จจัยอื่นๆมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ยหี่ ้อฮอนด้า
ของกลุ่มประชากรในเขกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดั สิ นใจเลือกความ
เหมาะสมในการใช้งาน จํานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.75 เป็ นอันดับแรกและรองลงมาเป็ นความ
คุม้ ค่าของเงิน ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อรถยนต์ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดั สิ นใจ
เลื อ กตนเอง จํานวน 217 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 54.25 เป็ นอันดับแรกและรองลงมาเป็ นสมาชิ ก ใน
ครอบครัวหรื อญาติ ด้านท่านคํานึ งถึงสิ่ งใดในการซื้ อรถยนต์ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ตัดสิ นใจเลือกมาตรฐานความปลอดภัย จํานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.50 เป็ นอันดับแรกและ
รองลงมาเป็ นราคา ด้านเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ของท่าน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ตดั สิ นใจเลื อ กความสะดวกสบาย ปลอดภัยในการเดิ นทาง จํานวน 294 คน คิดเป็ นร้อ ยละ
73.50 เป็ นอันดับแรกและรองลงมาเป็ นใช้ในการประกอบอาชีพ
4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าของกลุ่มประชากรใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ส่ ว นใหญ่ ต ัด สิ น ใจซื้ อ เพราะความพึง พอใจต่ อ รถยนต์ฮอนด้าเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับยี่ห้ออื่น คิดเป็ น 3.86 คะแนน ลําดับรองลงมาเป็ นความพึงพอใจที่ท่านได้รับจาก
รถยนต์ฮอนด้าเมื่อเทียบกับความคาดหวังของท่าน คิดเป็ น 3.76 คะแนน
5. ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ยหี่ อ้
ฮอนด้า กลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ไม่
ปัจจัยส่ วนบุคคล
Sig
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
เพศ
0.1206186

สถานภาพ
0.55736722

อายุ
0.000453256 
ระดับการศึกษา
0.031720156 
อาชีพ
0.01110806 
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปั จ จั ย ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง
การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด
ปัจจัยอื่นๆ
ด้านความเหมาะสม
ด้านบุคคลที่มีอิทธิพล
ด้านการคํานึงถึงสิ่งใด
ด้านความเหมาะสม

0.001545624 

0.013060377 
0.165738943
0.01214626 
0.746700504
0.00734955 
0.112613387
0.183894824
0.063863295








5.1ปั จจัยส่ วยบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษารายได้
เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า ง มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รถยนต์ฮ อนด้า ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร จากการวิจยั พบว่า อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ฮอนด้า ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครทีแ่ ตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในส่ วนของ เพศและสถานภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ฮอนด้า ของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
5.2ปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจํา หน่ าย
ด้านการส่งเสริ มทางการตลาดที่แตกต่าง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ฮอนด้า ของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการวิจยั พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่แตกต่าง
กันมี อิ ทธิ พลต่อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รถยนต์ฮอนด้า ของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในส่วนของ ด้านราคาและด้านการส่งเสริ มทางการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อรถยนต์ฮอนด้า ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
5.3 ปั จจัยอื่นๆ ด้านค่านิ ย และความภักดีต่อตราสิ นค้า ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์
ยี่ห้อ ฮอนด้า กลุ่ ม ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเหมาะสม ด้านบุคคลที่มี
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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อิทธิพล ด้านการคํานึ งถึงสิ่ งใด ด้านเหตุผลการตัดสิ นใจ ที่แตกต่าง มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
รถยนต์ฮอนด้า ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการวิจยั พบว่า ด้านความเหมาะสม ที่
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ฮอนด้า ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในส่วนของ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลและด้านการคํานึงถึงสิ่งใด ด้านเหตุผลการตัดสินใจไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ฮอนด้า ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ จากสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ฮอนด้า ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในการตัดสิ นใจเลือกความเหมาะสมในการใช้
งานและสมรรถนะเครื่ องยนต์ จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ทางบริ ษทั ผูป้ ระกอบการจะต้องทําการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และสมรรถนะของเครื่ องยนต์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานเปลี่ยนแปลงไปของ
สถานการณ์และตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ด้ านราคา จากการวัดระดับความคุม้ ค่าต่อราคา พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญเรื่ องของราคาขายต่อ
ของรถยนต์และเรื่ องราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพ เนื่ องจากว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่มีการรับรู ้วา่ รถยนต์ฮอนด้า มีราคาไม่แพง มีอตั ราการประหยัดนํ้ามันสู งเหมาะกับการขับขี่ใน
เมือง ซึ่งก็ตรงกับภาพลักษณ์ของสินค้าที่ทางบริ ษทั ได้วางเอาไว้
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในเรื่ อ งการตกแต่งโชว์รูมและความ
เหมาะสมในการรองรับการให้บริ การแก่ ลู กค้าและมาตราฐานและความน่ า เชื่ อ ถื อ ของตัว แทน
จําหน่ ายและจํานวนของโชว์รูมและศูนย์บริ การมีมากมายหลากหลาย ซึ่ งด้านนี้ ทางผูป้ ระกอบการ
“ฮอนด้า” ก็สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านนี้ของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในเรื่ องข้อเสนอฟรี ประกันภัยชั้น 1 จาก
บริ ษทั ชั้นนําและข้อเสนอเงินดาวน์และส่วนลดเงินสดหรื อแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ การโฆษณา
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ว่าต้องทําอย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงการเป็ นการ
ใช้กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด แบบอัดฉีดสูงๆในช่วงแรกที่มีการออกวางจําหน่ายหลังจากนั้นก็ดู
เหมือนจะเงียบหายไปหรื อเปลี่ยนไปเป็ นการส่งเสริ มรถรุ่ นใหม่แทน ซึ่งในการทําเช่นนี้เพือ่ เป็ นการ
ประหยัดงบประมาณและเพื่อไปกระตุน้ ยอดขายในรถรุ่ นอื่นๆ แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้น ทางผูป้ ระกอบการ
ควรจะมีการทําการส่งเสริ มการตลาดอยูบ่ า้ งเพือ่ เป็ นการ Remind สินค้าให้อยูใ่ นใจผูบ้ ริ โภคเสมอ
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ประโยชน์จากการวิจยั ด้านสถิติต่างๆ ที่สามารถนํามาวิเคราะห์ปรับ
ใช้และเมื่อพิจารณาบางส่วนของเนื้อหา ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนวทางเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิ จให้
สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบนั ดังนี้
1. ควรศึ ก ษาถึ ง ทัศ นคติ แ ละการรั บรู ้ ต่ อ องค์ประกอบผลิ ต ภัณ ฑ์ข องรถยนต์ฮอนด้าใน
ลักษณะการทําเปรี ยบเทียบกับรถยนต์ยหี่ อ้ อื่นที่เป็ นคู่แข่ง เพือ่ นําผลการศึกษามาเปรี ยบเทียบกัน
2. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจ ความคาดหวัง ปั ญหาและความต้องการของ ลูกค้าเพือ่ ให้การ
ตอบสนองต่อความต้องการด้านต่างๆ เพือ่ นําไปพัฒนาปรับปรุ งด้านวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิ ตที่
มีมาตรฐานยิง่ ขึ้น
3. ควรศึกษาถึงผูบ้ ริ โภคในพื้นที่อื่ นๆ เพื่อหาความแตกต่าง ซึ่ งอาจเป็ นความแตกต่ างใน
ด้านประชากรศาสตร์หรื อปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุ งให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในทุกๆพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อบะหมีก่ งึ่ สํ าเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors influencing the decision to buy instant noodles in Bangkok
ขนิษฐา ท้วมธรรม1

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

บทคัดย่ อ

การค้นคว้าอิ สระครั้งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาปั จ จัย ที่มีอิ ทธิ พล ต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ
บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลกับผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้อ
บะหมี่ก่ ึงสําเร็จรู ปที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครซึ่งทําการศึกษาระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน 2559 รวมประมาณ 5 เดือน สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มี อ ายุระหว่าง 21-35 ปี สถานภาพโสด มี
การศึกษาสู งสุดระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 20,001-35,000
บาท ในส่ ว นของปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ในส่ วนของปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ ใน
เรื่ องรสชาติมากที่สุด ส่ วนปั จจัยด้านราคา ให้ความสําคัญกับราคาถูกโดยเฉลี่ ยไม่เกิน 10 บาทต่อ
ซองมากที่สุด ส่ วนปั จจัยด้านสถานที่จดั จําหน่ าย ให้ความสําคัญกับการเลือกซื้ อที่ร้านสะดวกซื้ อ
มากที่สุด และปั จจัยด้านการส่งเสริ มทางการตลาด ให้ความสําคัญกับการโฆษณา มากที่สุด ในส่วน
ของปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีบุคคลในครอบครัวเป็ นผูม้ ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และมีความถี่ในการซื้อ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
ในส่ วนของการตัดสิ นใจซื้ อบะหมี่ก่ ึ งสําเร็ จรู ป ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป เพราะสถานที่จดั จําหน่ ายมากที่สุด ลําดับรองลงมาคือ ความหลาย
หลายของตรายีห่ อ้
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่
แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่ก่ ึงสําเร็จรู ปที่แตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานของ
การวิจยั แต่ปัจจัยด้านเพศ สถานภาพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อบะหมี่ก่ ึงสําเร็จรู ปซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั

1
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และปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ และความถี่
ในการซื้ อที่แตกต่างกัน มี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อบะหมี่ ก่ ึ งสําเร็ จรู ปที่แตกต่างกัน
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
คําสํ าคัญ : การตัดสิ นใจซื้ อ, บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป, กรุ งเทพมหานคร
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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

รู ปแบบการดําเนินชีวติ ในกรุ งเทพมหานครปั จจุบนั ตกอยูใ่ นสภาวะทีต่ อ้ งเร่ งรี บ แข่งขันกับ
เวลาที่มีอ ยู่อ ย่างจํากัด อาจละเลยในการให้ความสําคัญกับการบริ โภคอาหารเพื่อ สุ ขภาพ ธุ รกิ จ
ฟาสต์ฟู้ดจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในปั จจุบนั เนื่ องจากอิทธิพลการบริ โภคอาหารจานด่วนแบบ
ตะวันตก กลายเป็ นแฟชัน่ ที่ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายในทุกๆวัย เห็นได้จากการขยายตัวของ
ธุรกิจอาหารจานด่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ที่มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นในทุกๆปี อย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค และยังมีรสชาติที่ หวาน มัน เค็ม ถูกปากคนไทย จนทําให้ลืม
คิดกันไปว่าอาหารประเภทนี้ ไม่ค่อยมีประโยชน์ซักเท่าไหร่ และมีสารอาหารไม่ครบถ้วน หากไม่
ระมัดระวัง ในการรับประทาน อาจทําให้ขาดสารอาหารได้อ ย่างไม่รู้ตวั หรื อ ถ้ารับประทานใน
ปริ มาณ ที่มากอาจนําไปสู่โรคอ้วน ความดัน เบาหวาน เป็ นต้น บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปเป็ นอีกทางเลือก
หนึ่ งที่ ต อบสนองกลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภคที่ มี กิ จ วัต รประจํา วัน ที่ เ ร่ ง รี บ และในปี 2558 ตลาดบะหมี่
กึ่ งสําเร็ จรู ป เติบโตเพียง 0.40% ซึ่ งถื อ เป็ นการเติบ โตน้อ ยที่ สุด เป็ นประวัติก ารณ์ ใ นรอบ 44 ปี
เนื่องจากปั จจัยภายนอกที่ Convenience Store ไม่วา่ จะเป็ น 7- Eleven, Family Mart ต่างมีเมนูอาหาร
พร้อมเสิ ร์ฟทานได้ในทันที รวมทั้งอาหารแช่งแข็ง ที่เริ่ มมีบทบาท ในส่ วนแบ่งทางการตลาดในปี
2560 คาดการณ์ว่า ตลาดบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป จะมีการเติบโตมากกว่าปี 2559 อยูท่ ี่ 2.00% สาเหตุมา
จากความเชื่ อ ที่ว่า สภาวะเศรษฐกิ จไทยจะฟื้ นตัว จากนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิ จของรัฐบาล
โดยเฉพาะนโยบายกระตุน้ ให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคมีกาํ ลังซื้อเพิม่ ขึ้น
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผูว้ ิจยั สนใจศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษทั ผูผ้ ลิตบะหมี่ ก่ ึ ง
สําเร็จรู ป ที่จะสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในวางแผนปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.
เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่
กึ่งสําเร็จรู ป ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.
เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่ก่ ึงสําเร็จรู ป ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.
เพื่อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นพฤติ ก รรมการซื้ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ บะหมี่
กึ่งสําเร็จรู ป ในเขตกรุ งเทพมหานคร

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
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ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจําหน่าย
- การส่งเสริ มทางการตลาด

การตัดสินใจเลือกซื้อบะหมี่ก่ ึงสําเร็จรู ป
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซื้อ
- บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ
- ความถี่ในการซื้อ
สมมติฐานของการวิจัย
1.
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้
โดยเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ บะหมี่ ก่ ึ งสํ า เร็ จรู ป
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
2.
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา สถานที่
จัดจําหน่ าย และการส่ งเสริ มทางการตลาด ที่แตกต่างกัน มี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ
บะหมี่ก่ ึงสําเร็จรู ป ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
3.
ปั จ จัย ด้า นพฤติ ก รรมการซื้ อ ได้แ ก่ ความถี่ ใ นการซื้ อ และบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่ อ การซื้ อ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อบะหมี่ ก่ ึ ง สํา เร็ จ รู ป ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านพฤติกรรมการ
ซื้ อ ได้แก่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ และความถี่ในการซื้ อ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป ในเขตกรุ งเทพมหานคร ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วนั ที่
23 กรกฎาคม 2559 – 18 พฤศจิกายน 2559
ประโยชน์ ของการวิจัย
1.
บริ ษั ท บะหมี่ ก่ ึ งสํ า เร็ จรู ปสามารถนํ า ผลการวิ จ ั ย ด้ า นปั จจั ย ส่ วนบุ ค คล
ที่ มี ค วามสัมพันธ์กับการตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ บะหมี่ ก่ ึ ง สําเร็ จ รู ป ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ไปปรับปรุ งพัฒนา ให้สอดคล้อ งกับความต้อ งการของลู ก ค้ามากที่ สุด เพื่อ ให้สามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.
บริ ษั ท บะหมี่ ก่ ึ งสํ า เร็ จ รู ปสามารถนํ า ผลการวิ จ ั ย ด้ า นปั จจั ย ส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ บะหมี่ ก่ ึ ง สํา เร็ จ รู ป ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุ ท ธ์ ท างการตลาด เพื่ อ การ
สร้างความได้เปรี ยบทางธุรกิ จ ทั้งในด้านการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านการเพิ่มลูกค้าใหม่
และด้านการรักษาฐานลูกค้าที่เลือกซื้อบะหมี่ก่ ึงสําเร็จรู ป
3.
บริ ษ ัท บะหมี่ ก่ ึ ง สํา เร็ จ รู ป สามารถนําผลการวิจ ัย ด้า นพฤติ ก รรมการซื้ อ ได้แก่
ความถี่ ในการซื้ อ และบุคคลที่มีอิ ทธิ พลต่อ การซื้ อ ไปเป็ นแนวทางในการเพิ่มช่ อ งทาง
การจัดจําหน่ ายให้ครอบคุ ล ม และสร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆเพื่อ ให้เ หมาะสมกับสมาชิ ก
ในครอบครัว
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิด ทฤษฎี เ กี่ย วกับ ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คล : อรชร มณี ส งฆ์ (2550, หน้า 48) ระบุ ว่า การ
ตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อได้รับอิ ทธิ พลจากลักษณะส่ วนบุคคลด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ อาชีพ สถานะทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบบการดํารงชีวติ และบุคลิกลักษณะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด : สําราญ ทับสระ (2553, หน้า 84) ระบุ
ว่า สิ่ งเร้าทางการตลาด (Marketing Stimulus) อันเป็ นสิ่ งเร้าที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนผสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หรื อ 8P’s ที่ นัก การตลาดพัฒ นาขึ้ น มาและนํา มาใช้ก ระตุ ้น ให้ผูซ้ ้ื อ เกิ ด ความ
ต้องการที่จะซื้ อ ซึ่ งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัด
จําหน่ าย (Distribution or Place) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging Strategy)
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ด้านการใช้พนักงานขาย (Personal Strategy) ด้านข่าวสาร (Public Relation Strategy) และกลยุทธ์
การใช้พลัง (Power Strategy)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซื้ อ : ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2553 , หน้า 48 )
ระบุว่า ครอบครัว จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการซื้ อ นักการตลาดสนใจในบทบาทและ
อิทธิพลของบุคคลในครอบครัว ซึ่ งทําหน้าที่เป็ นกลุ่มอ้างอิงที่สมาชิกในครอบครัวอยากเอาเอย่าง
โดยเฉพาะบิดามารดาซึ่งเป็ นผูซ้ ้ือสินค้าส่วนใหญ่ให้สมาชิก ในครอบครัว นอกจากนี้ สมาชิกเด็กก็มี
ความสําคัญเพราะจะเป็ นแรงกระตุน้ ให้บิดามารดาซื้อ และครอบครัวจัดเป็ นสถาบันที่ก่อให้เกิ ดการ
ซื้อขายมากที่สุดด้วย
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ : ศิริพร พงศ์ศรี โรจน์ (2551 , หน้า 187) ระบุว่า
การตัดสิ นใจซื้ อของผูซ้ ้ื อคือการเลือกซื้ อหรื องดเว้นการซื้ อ หรื อการเลือกซื้ อในสิ่ งที่เห็นว่าดีที่สุด
ทางใดทางหนึ่ ง จากทางเลื อ กหลายๆทาง เพื่อ ให้บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ตามที่ตอ้ งการ ทฤษฎี การ
ตัดสิ นใจซื้ อ เป็ นการนําแนวความคิดที่มี เหตุผลที่ใช้ในการเลื อ กซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์ต่างๆที่ดีที่สุด ซึ่ ง
สามารถจําแนกได้เป็ น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการตัดสินใจ จําแนกตามวิธีการตัดสินใจ และทฤษฎี
การตัดสินใจตามบุคคลที่ตดั สินใจ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคล : นุ กูล เนตรวิจิตร (2551) ศึกษาเรื่ อง ความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภคอาหารแช่ แข็งยี่ห้ออีซี่โก ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จาก
การศึกษาพบว่า เพศชาย และเพศหญิงมีความพึงพอใจในการบริ โภคอาหารแช่แข็งยีห่ ้ออีซี่โกไม่
แตกต่างกัน
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้ องกับส่ วนประสมทางการตลาด : ณัฐพร ดี วิวฒั น์ (2551) ศึกษาเรื่ อ ง
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารแช่แข็งในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาสรุ ปได้ ดังนี้ ปัจจัยด้ าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กลุ่ ม ตัว อย่า งให้ ค วามสํา คัญ กับ รู ป แบบของผลิ ต ภัณ ฑ์เ พื่ อ ความสะดวก แก่ ก าร
รับประทานในระดับมากที่สุด ปัจจัยด้ านราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับอาหารแช่แข็งที่มีราคา
ถูก ในระดับมากที่สุดปัจจัยด้ านสถานที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับความสะดวกของสถานที่ ใน
การจัดจําหน่ ายในระดับมาก ปัจจัยด้ านการส่ งเสริ มทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ
การโฆษณาผ่านสื่อ ในช่องทางต่างๆ ในระดับปานกลาง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซื้ อ : เวธกา ตั้งตรี อุดมสุ ข (2551) ศึกษา
เรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคบะหมี่ก่ ึงสําเร็จรู ปมาม่าซุปเปอร์โบว์ในเขตบางกะปิ จากการศึกษาพบว่า
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริ โภค คือปั จจัยทางด้านสังคม โดยสถาบันครอบครัวถื อ เป็ น
ส่วนที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ในการเลือกซื้อมากที่สุด
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร : บุคคลที่เคยซื้อบะหมี่ก่ ึงสําเร็จรู ปในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ าง : บุคคลที่เคยซื้ อบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจาก
ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการคํานวณ
จากสู ตรกรณี ไม่ทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% และยอมให้มีความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่าไม่เกิน 5% ซึ่งสามารถคํานวณ ได้จากสูตร

P(1 - P)(Z)2
n=
E2
ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คาํ นวณได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพือ่ ป้ องกันการสู ญเสีย
ของแบบสอบถาม เนื่ องจากอาจมีคุณสมบัติของแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงทําการเก็บ
ตัวอย่างเพิม่ แบบสอบถามเป็ นตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งผูว้ จิ ยั เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ งจะเลื อ กเฉพาะบุ ค คล ที่ เ คยซื้ อบะหมี่ ก่ ึ งสํ า เร็ จ รู ป ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล : คือแบบสอบถาม ประกอบด้วยคําถาม 4 ส่วน โดย
ส่ วนที่ 1-3 เป็ นคําถามแบบปิ ด (Close Ended Question) ได้แก่ ข้อ มู ล ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม, ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และข้อมูลปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป และส่วนที่ 4 เป็ นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (Rating Scale) คือข้อมูลปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบะหมี่ก่ ึงสําเร็จรู ป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล : ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างเป็ นขั้นตอน คือทํา
การแจกแบบสอบถามไปยัง กลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน 400 ชุ ด โดยให้ ผู ้ต อบแบบสอบถามตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง หลังจากนั้นทําการรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาทําการลงรหัส และประมวลผลในเครื่ องคอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรม
Microsoft Excel
สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล : ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน เป็ นการทดสอบ
สมมติฐานและความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยสถิ ติที่ใช้คือ T-Test
และ F-Test (One-Way ANOVA) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ผลการวิจัย
จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวนทั้งหมด 400 คน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศ
หญิง คิดเป็ นร้อยละ 71.75 มีอายุระหว่าง 21-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 58.00 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อย
ละ 76.00 มีการศึกษาสูงสุดคือระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 58.50 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ
46.25 มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 20,001-35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ32.50
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี อิ ท ธิ พลต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญในเรื่ องรสชาติ
ของบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปมากที่สุด เป็ นร้อยละ 59.50 ส่ วนปั จจัยด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ ใ ห้ค วามสําคัญ กับ ราคาที่ไ ม่ เ กิ น 10 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 59.50 ส่ ว นปั จ จัย ด้า นสถานที่จดั
จําหน่าย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับการเลือกซื้อที่ร้านสะดวกซื้อ คิดเป็ นร้อย
ละ 65.50 และปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม ทางการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญ
กับการโฆษณาสูงที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 39.00
ในส่ วนของปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีบุคคลใน
ครอบครัวเป็ นผูม้ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ คิดเป็ นร้อยละ 53.50 และมีความถี่ในการซื้อบะหมี่ก่ ึง
สําเร็จรู ป 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 83.25
ในส่ ว นของการตัด สิ นใจซื้ อ บะหมี่ ก่ ึ ง สําเร็ จ รู ป พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคตัด สิ น ใจซื้ อ บะหมี่ ก่ ึ ง
สําเร็จรู ป เพราะสถานที่จดั จําหน่าย มีความครอบคลุม ช่วยอํานวยความสะดวก ในการเลือกซื้อมาก
ที่สุด คิดเป็ น 4.31 คะแนน ลําดับรองลงมาเป็ น ความหลายหลาย ของตรายีห่ อ้ และมีรสชาติให้เลือก
ที่หลากหลาย คิดเป็ น 4.13 คะแนน ส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อบะหมี่ก่ ึ งสําเร็ จรู ป
น้อยที่สุด คือ การจัดโปรโมชัน่ คิดเป็ น 3.62 คะแนน
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ตารางที่ 1: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน/ปัจจัยที่ศึกษา
ค่า T-test/F-test
สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.869
- เพศ
3.656
- อายุ
0.542
- สถานภาพ
3.033
- ระดับการศึกษา
2.751
- อาชีพ
2.126
- รายได้ ต่อเดือน
สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
2.949
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
4.588
2.067
- ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
1.958
- การส่ งเสริมการตลาด
สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซื้อ
13.815
- บุคคลที่มีอิทธิพล
25.799
- ความถี่ในการซื้อ

(Sig.)

ผลการทดสอบสมมติฐาน

0.0624
0.0127
0.5880
0.0493
0.0279
0.0615

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

0.0201
0.0107
0.0394
0.1197

เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

0.000002
0.0000000003

เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

อภิปรายผล
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนบุคคล จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุระดับการศึกษา และ
อาชี พที่แตกต่างกัน มี ผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ บะหมี่ ก่ ึ งสํา เร็ จ รู ป ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของวีร
ยุทธ มิ่งขวัญ (2549) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปชนิ ดซองของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ดา้ นอายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป ที่ต่างกัน เช่น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 21-30 ปี จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีพฤติกรรมการบริ โภคบะหมี่ กึ่งสําเร็จรู ปชนิดซองแตกต่างกัน
แต่ปัจจัยด้านเพศ สถานภาพ และรายได้ต่อเดื อน ที่แตกต่างกันไม่ มีผล ต่อ การตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป เป็ นสิ นค้าที่เป็ นที่
ต้องการของผูบ้ ริ โภคในทุกเพศ ทุกวัย และมีราคาถูกทําให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกซื้อในแต่ละครั้ง
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ที่แตกต่างกัน มีผล ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติซ่ ึ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิติ วรานันนตกุล (2550) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อระดับ
พฤติกรรมการบริ โภคบะหมี่ กึ่งสําเร็ จรู ปของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์มี ผ ลต่ อ ระดับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคบะหมี่ ก่ ึ ง
สําเร็จรู ปเช่น ความสะดวกในการรับประทาน ความหลากหลายของรสชาติและการผลิต โดยบริ ษทั
ที่มีความน่าเชื่อถือ
ส่ วนปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบะหมี่
กึ่งสําเร็ จรู ปในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูก อีกทั้ง
ผูบ้ ริ โภคบะหมี่ ก่ ึงสําเร็ จรู ปคํานึ งถึงความสะดวกสบาย จึงนิ ยมเลื อ กซื้ อจากร้านสะดวกซื้ อ หรื อ
สถานที่ใกล้เคียง โดยไม่ให้ความสําคัญกับการจัดการส่งเสริ มทางการตลาด
ในส่ ว นของปั จ จัย ด้า นพฤติ กรรมการซื้ อ จากการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า บุ ค คลที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การซื้ อ และความถี่ ใ นการซื้ อ แตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ บะหมี่ ก่ ึ ง
สําเร็ จรู ปในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติซ่ ึ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เวธกา ตั้งตรี อุดมสุข (2551) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคบะหมี่
กึ่งสําเร็ จรู ปมาม่าซุปเปอร์โบว์ในเขตบางกะปิ จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริ โภค คือ ปั จจัยทางด้านสังคม โดยสถาบันครอบครัวถือเป็ นส่ วนที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติใน
การเลือกซื้อมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
- ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-35 ปี สถานภาพโสดมีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน20,001-35,000 บาท ผูป้ ระกอบการ
จึงควรให้ความสําคัญกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้เพราะเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลัก
- ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ องรสชาติของบะหมี่ก่ ึงสําเร็จรู ปราคาไม่เกิน 10 บาท
โดยเลือกซื้อที่ร้านสะดวกซื้อเป็ นหลัก และให้ความสําคัญกับการโฆษณา
- ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ซ้ื อ บะหมี่ ก่ ึ ง สํา เร็ จ รู ป 1-2 ครั้ งต่ อ สัป ดาห์ และให้ค วามสํา คัญ กับ
คําแนะนําของบุคคลในครอบครัว ผูป้ ระกอบการจึงควรให้ความสําคัญ กับการคิดค้นรู ปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวสามารถเลือกรับประทานได้
ทุกเพศ ทุกวัย
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2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
- ในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร การศึกษาในครั้งต่อไป ควรศึกษา
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอื่นๆ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนและครอบคลุมมากขึ้น
- ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ ออื่นๆเช่น ปริ มาณ การ
ซื้อในแต่ละครั้ง
- ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรระบุตรายีห่ อ้ ของบะหมี่ก่ ึงสําเร็จรู ป เพือ่ ให้ได้ ข้อมูลที่ชดั เจน
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจของนักท่ องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่ องเทีย่ วเกาะล้าน
จังหวัดชลบุรี
Research article : Factor affecting to Thai tourist decision for traveling at Ko Lan
Chonburi Province
ภิญฐิตา เต็มประเสริ ฐฤดี

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

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทย การตัดสินใจเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวจังหวัดชลบุรี และหาแนวทางการ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยให้มาเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี การวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั แบ่ง
การศึกษาเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกเป็ นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) ถึงสถานการณ์
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยจาก เอกสาร ตํารา บทความ ทฤษฎี แนวคิดและ ผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว ในการเดินทางท่องเที่ยว เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี ส่ วนที่สองเป็ นการวิจยั
เชิ งปริ ม าณ ของนักท่อ งเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ การไปท่อ งเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั คือ แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โดยประกอบด้วย ปั จจัย
ส่ ว นบุ ค คล เป็ นคํา ถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ จ ํา เป็ นต่ อ การวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม
นักท่องเที่ยว คําถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาด เป็ นคําถามเพื่อประเมินวิเคราะห์ปัจจัยใน
การดึงดูดนักท่องเที่ยว และคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเมื่อไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ เพื่อ
หาแนวทางพัฒนาสถานที่ท่อ งเที่ยวในเขตอําเภอหัวหิ นและสถานที่ใกล้เคียง โดยค่าสถิติที่ใช้คือ
ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ ค่า T-Test , F-Test ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจยั พบว่า พบว่าข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว ด้าน อายุ รายได้
การศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตักสิ นใจเลือ กสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่างกันพิจารณา
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด(7P’s) และปั จจัยภายนอกโดยภาพรวมและรายได้อยูใ่ นระดับมาก
พบว่ามีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
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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 , FTest 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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บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
การท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมหนึ่ งของมนุ ษย์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งในอดีตการท่องเที่ยว
จะแฝงตัวกับการล่าอาณานิคม การเจริ ญสัมพันธ์ไมตรี ฯลฯ แต่เมื่อความเจริ ญก้าวหน้าในด้านต่างๆ
พัฒนาขึ้นทําให้ผคู ้ นสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้สะดวกขึ้น เกิดการไหลเวียนของเงินตรา เนื่องจาก
การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่เชื่อมโยงกับธุรกิ จ จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวมี ส่วน
ช่วยให้เกิ ดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประเทศต่างๆทัว่ โลกจึงต่างหันมาให้
ความสนใจกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิม่ มากขึ้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย:2555)
อุ ตสาหกรรมท่อ งเที่ยวนับเป็ นอุ ตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสําคัญต่อ การพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ของประเทศ เนื่ องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็ นจํานวน
มาก นอกจากนี้การส่งเสริ มการท่องเที่ยว และก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ต่างๆ การสร้างอาชีพทั้ง
ในภาคการท่องเที่ยวโดยตรงและการจ้างงานในภาคอื่นๆที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
เกาะล้าน ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของเมืองพัทยา จากชายหาดเมืองพัทยาจะสามารถมองเห็นเกาะล้าน
ได้ชดั เจน เพราะอยูห่ ่ างจากฝั่งออกไปเพียงประมาณ 7.5 กิโลเมตร การเดินทางโดยทางเรื อเร็ ว ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที และเรื อโดยสารประมาณ 40 นาที หมู่เกาะล้านแต่เดิมเป็ นที่รู้จกั ใน
หมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ในนามว่า “หมู่เกาะปะการัง” (Coral Islands) เพราะอุดมไปด้วยปะการัง
นานาชนิ ด เป็ นแหล่งปะการังที่สมบูรณ์แห่ งหนึ่ งของประเทศและใกล้กรุ งเทพฯ มากที่สุด โดยมี
เกาะครกและเกาะสากเป็ นบริ วาร
สภา พทั่ ว ไ ปแล ะ แหล่ งท่ อ ง เที่ ยว ที่ นั ก ท่ อ ง เที่ ยว นิ ยม มี อ ยู่ ห ล า ยแ ห่ ง เช่ น
หาดตาแหวน หาดเทียน หาดแสม หาดนวล เป็ นต้น และในพื้นเกาะล้านยังมีหาดที่มีความสวยงาม
และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อีกหลายแห่ ง เช่น หาดตายาย หาดแหลมหัวโขน หาดตาพัน ส่วน
พื้นที่อื่นในเกาะล้านเป็ นภูเขาและป่ าไม้ ด้านตะวันออกเป็ นชุ มชมเกาะล้านที่ยงั มี สภาพไม่ ดึ งดู ด
นักท่องเที่ยวมากนัก นอกจากหาดทรายชายทะเลแล้ว พื้นที่บนเกาะซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นภูเขาปกคลุม
ด้วยพืชพันธุไ์ ม้ที่เขียวชอุ่ม ตลอดทั้งปี ซึ่งนับว่ายังคงความเป็ นธรรมชาติด้ งั เดิมไว้ได้มาก ดังนั้นเกาะ
ล้านจึงเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการความเป็ นธรรมชาติ (Thanawat Thiraphuet:2553)
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางมาท่อ งเที่ยวเกาะ
ล้าน จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน
จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆได้แก่ ค่านิ ยมและความเชื่อที่มีผลต่อการท่องเที่ยว
เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
1.3 สมมุติฐานงานวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วยเพศอายุอาชีพรายได้ระดับการศึกษาสถานภาพที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะล้านที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วยสถานที่ราคาการเดินทางการส่ งเสริ มการ
ท่ อ งเที่ ย วบุ ค ลากรกระบวนการให้บ ริ ก ารลัก ษณะทางกายภาพที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะล้านที่แตกต่างกัน
3. ปั จ จัย อื่ น ๆได้แ ก่ ค่ า นิ ย มและความภัก ดี ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเดิ น ทางมา
ท่องเที่ยวเกาะล้านที่แตกต่างกัน
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่ มประชากรนักท่อ งเที่ยวชาวไทยที่
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
2. ขอบเขตเนื้อหาที่ศึกษา : ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่วนประสมการตลาด ปั จจัย
อื่นๆ ได้แก่ ค่านิยมและความภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
3. ระยะเวลาการศึกษา เริ่ มต้นวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 27 สิงหาคม 2559
1.5 ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งดังนี้
1.1 ปั จจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ
1.2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย สถานที่ ราคา การเดินทาง การส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยว บุคลากร กระบวนการในการให้บริ การ ลักษณะทางกายภาพ
1.3 ปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ค่านิยมและความภักดี
2. ตัวแปรตามได้แก่ การตัดสินใจ เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะล้าน
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2.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้ อง
2.1.1 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) ได้ กล่าวถึงความหมายของปั จจัย ทางประชากรศาสตร์ (Demographic
Factor) หมายถึ ง ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ
การศึกษา ประสบการณ์ ระดับ รายได้ อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ ซึ่ งโดยรวมแล้ว จะมีผลต่อ รู ปแบบ
ของอุปสงค์และปริ มาณการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
(ยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์ 2548 หน้า 29) ส่ วนประสมทางการตลาดที่เป็ นที่รู้จกั มากที่ สุด
นั่ น คื อ 4Ps ได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด จํา หน่ า ย (Place) และการส่ ง เสริ ม
การตลาด (Promotion) ต่อมามีการร่ วมกันปรับปรุ งและเพิม่ เติมส่วนประสมทางการตลาดขึ้นมาใหม่
ให้เหมาะสมสําหรับธุรกิจบริ การรู ปแบบใหม่น้ ีพฒั นาขึ้นจะปะกอบด้วยปั จจัย ประการ ดังต่อไปนี้
1.ผลิตภัณฑ์ (Product)
2.ราคา (Price)
3.การจัดจําหน่าย (Place)
4.การส่งเสริ มทางการตลาด (Promotion)
5.บุคลากร (People)
6.ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
7.กระบวนการ (Process)
8.ผลิตภาพ (Productivity)
ส่วนประสมทางการตลาดที่ปรบปรุ งใหม่เพิม่ ปั จจัยขึ้นอีก 4 ประการ คือ บุคลากร ลักษณะ
ทางกายภาพ กระบวนการ และผลิตภาพ ปั จจัยทั้ง 8 ประการนี้ จะเป็ นปั จจัยที่สามารถใช้เป็ นหลัก
ของธุรกิจบริ การต่างๆ และหากธุรกิจดังกล่าวขาดปั จจัยหนึ่ งใดไปก็อาจส่ งผลถึงความสําเร็ จหรื อ
ความล้มเหลวของธุรกิจได้
2.1.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ
ดร. อุทิศ ศิริวรรณ. ( 2549 หน้ า 78 ) การจัดการการตลาด. ระบุวา่ บุคคลที่มาจากวัฒนธรรม
ย่อ ย ชยชั้น ทางสัง คม และอาชี พ การงานเดี ย วกัน อาจดํา รงชี พ ที่มี รู ป แบบต่า งกัน รู ป แบบการ
ดํารงชีวติ คือ รู ปแบบการดําเนินชีวติ มนสิ่งที่แสดงออกมาในรู ปของกิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งจะแสดงออกถึง “ตัวตนของบุคคลนั้นๆ” รู ปแบบการดําเนินชีวิต
และค่านิ ยมเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ ง ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภค ระบบความเชื่อจะสัมพันธ์
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กับทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค แต่ค่านิ ยมจะส่ งผลต่อลูกค้าลึกกว่าพฤติกรรมทัศนคติใน
เบื้องต้นของลูกค้า โดยเฉพาะ การเลือกสินค้าและความต้องการของลูกค้าในระยะยาว
2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคล
วิ คิเ นี ย มายอร์ (2554) การศึ ก ษาเรื่ อ งแรงจู ง ใจการท่ อ งเที่ ย วและความพึ ง พอใจของ
นักท่อ งเที่ยวชาวไทยที่เดิ นทางมาท่อ งเที่ยวบ่อ นํ้าร้อ นรักษะวาริ นและบ่อ นํ้าร้อ นพรรั้ง จังหวัด
ระนอง โดยการออกแบบสอบถามจํานวน 300 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ F-test ,one
way anova โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ อา
ยุ,เพศ,การศึกษา มี ผลต่อ แรงจูงใจการท่อ งเที่ ยวและความพึงพอใจของนักท่อ งเที่ย วชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อนํ้าร้อนรักษะวาริ นและบ่อนํ้าร้อนพรรั้ง จังหวัดระนอง
2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนประกอบการตลาด
ดวงกมล บุญทวีทรัพย์ (2555) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่ งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการออกแบบสอบถามจํานวน
381 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
ค่าร้อยละ,ค่าความถี่, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การ
ทดสอบไคสแควร์ ทดสอบนัยสําคัญ 0.05 จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านความปลอดภัย ปั จจัยด้าน
แหล่งท่องเที่ยว และปั จจัยด้านที่พกั แรม มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพเุ ตย จังหวัดสุพรรณบุรี
2.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยด้ านอื่นๆ
ป้ องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชมบ้านควาย
ไทย ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจต่อการเที่ยวชมบ้านควายไทย
ในภาพรวมของทุ ก ปั จ จัย หลัก อยู่ใ นระดับ พึง พอใจมาก และเมื่ อ พิจ ารณาความพึง พอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในปั จจัยหลักแต่ละปั จจัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความ
พึงพอใจในระดับมากอันดับ 1 ได้แก่ การบริ หารด้านสถานที่ของบ้านควายไทย อันดับ 2 ได้แก่
รายการแสดงในแต่ละรายการของบ้านควายไทย อันดับ 3 ได้แก่ รู ปแบบการแสดงของบ้านควาย
ไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีความพึงพอใจน้อยต่ออัตราค่าบริ การต่างๆของบ้านควายไทย
และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดต่อกิจกรรมส่งเสริ มการขายของบ้านควายไทย
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2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ
-

ปัจจัยส่วนบุคคล

เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้
ระดับการศึกษา
สถานภาพ

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
- ด้านสถานที่
- ด้านราคา
- ด้านการเดินทาง
- ด้านการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
- ด้านบุคลากร
- ด้านกระบวนการให้บริ การ
- ด้านลักษณะทางกายภาพ

ตัวแปร
การตัดสิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะล้าน
- สถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียง/มีเอกลักษณ์
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว
- ความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยว
- โปรโมชัน่ จากการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
- รี วิว/ภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ต
- การให้บริ การของบุคลากรในสถานที่ท่องเที่ยว
- การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะ
- การจัดให้มีพ้ืนที่กิจกรรมเพิ่มเติมในสถานที่

ปัจจัยอื่นๆ
- ค่านิยม
- ความภักดี
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วิธีดําเนินการวิจัย
1.แบบของการวิจัย จะพิจารณาจากลักษณะของข้ อมูลเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เป็ น
การใช้ ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติ
2.ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ งนี้ คื อ นัก ท่ อ งเที่ ย วจากกรุ ง เทพมหานครที่ เ ดิ น ทางไป
ท่องเที่ยว เกาะล้าน จังหวัดชลบุรีซ่ ึงไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
3.การเลือกกลุ่มตัวอย่ างและแผนการสุ่ มตัวอย่ าง
3.1กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ในการวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยว เกาะล้าน
เนื่องจากไม่ทราบขนาดประชากรที่แน่นอน ผูว้ จิ ยั จึงคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง แบบใช้สูตรไม่
ทราบจํานวนประชากร ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคํานวณได้
โดยกําหนดระดับ ความเชื่ อ มัน่ ร้อ ยละ95และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ5 (WILLIAM G.
COCHRAN)
การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยเดินทางท่องเที่ยวเกาะ
ล้านทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
4. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ลัก ษณะของเครื่ อ งมื อ เป็ นแบบสอบถามที่ ผู ้วิ จ ัย สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เก็บข้อมูลจริ ง จํานวน 400 ชุด และนําผล
การสํารวจมาประมวลผลตามหลักสถิติ
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สรุ ปผลงานวิจยั
1. ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่วนบุคคลพบว่า อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเดินทางท่องเที่ยวเกาะล้านและสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของชลัดดา สวนพรหม (2552) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเข้าพักโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของผู ้
มาเที่ยวได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนบุคคลต่อ เดื อ น ที่ต่างกันมี ระดับความพึงพอใจ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วน เพศ อาชีพ และสถานภาพ แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี เพราะเกาะล้านเป็ นแหล่งที่เหมาะกับทุกเพศทุก
อาชี พ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันดี อยู่แล้วในหมู่ประชาชนทัว่ ไป จึงเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยม
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
2. การทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมการตลาดพบว่า ผลิ ตภัณฑ์ และ ลักษณะทาง
กายภาพ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเกาะล้าน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิคิเนี ย มายอร์ (2554) ศึกษาเรื่ องการศึกษาแรงจูงใจการท่องเที่ ยว
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อนํ้าร้อนรักษะวาริ นและ
บ่อนํ้าร้อนพรรั้ง จังหวัดระนอง พบว่า ปั จจัยทางด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว,ปั จจัยทางด้าน
คมนาคม,ปั จจัยด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก,ปั จจัยด้านความปลอดภัย และปั จจัยด้านโฆษณา
ประชาสัมพันธ์อย่างมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันนัยสําคัญตามสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วน ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย บุคลากร กระบวนการให้บริ การที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พล
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
เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี เนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะล้านมีความเข้าใจในส่วนของ
สิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆกันดีอยูแ่ ล้ว เนื่ องจากเกาะล้านเองเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสี ยงโดย
ไม่ตอ้ งคํานึงว่า ณ ช่วงเวลาที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนั้น กําลังอยูใ่ นช่วงที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
การท่องเที่ยว หรื อมีส่วนลดค่าสิ นค้าและบริ การอยูห่ รื อไม่ จึงไม่มีความจําเป็ นต้องมีการส่ งเสริ ม
การตลาดมากนัก เพราะถึงอย่างไรนักท่องเที่ยวก็นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวอยูแ่ ล้ว
3. ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยอื่ น ๆ พบว่า ค่านิ ยมและความภักดี ที่แตกต่างกันไม่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของนักท่อ งเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่อ งเที่ยวเกาะล้าน จังหวัด
ชลบุรี เนื่ องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะล้านนั้นทราบถึงความนิยมของแหล่ง
ท่องเที่ยวกันเป็ นอย่างดี รวมถึงการแนะนําปากต่อปากของนักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ย วยัง
เกาะล้าน จึงถือได้วา่ เกาะล้านยังคงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
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อภิปรายผล
ตารางที่ 6 ความแตกต่ า งด้านช่ ว งอายุของผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเดิ นทาง
ท่องเที่ยวเกาะล้าน (400 คน)
การตัดสินใจที่มีผลต่อเดินทางท่องเที่ยวเกาะล้าน F-Test
ช่วงอายุ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Sig.)
อายุ15-30 ปี
3.87
0.5730
3.0992
อายุ31-45 ปี
3.98
0.6414
อายุ46-60 ปี
4.29
0.0000
(0.0462)
ตารางที่ 8 ความแตกต่างด้านรายได้ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
เกาะล้าน (400 คน)
การตัดสินใจที่มีผลต่อเดินทางท่องเที่ยวเกาะล้าน F-Test
รายได้เฉลี่ยนต่อเดือน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sig.)
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท 3.85
0.7656
10,001 – 20,000 บาท
3.87
0.5807
20,001 – 30,000 บาท
3.99
0.5011
3.9909
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 ระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเกาะล้าน
(400 คน)
การตัดสินใจที่มีผลต่อเดินทางท่องเที่ยวเกาะล้าน F-Test
ระดับการศึกษา
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Sig.)
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
3.58
0.6786
6.5015
ปริ ญญาตรี
3.91
0.5782
สูงกว่าปริ ญญาตรี
4.12
0.6052
(0.0017)
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ตารางที่ 11 ความแตกต่างด้านกิจกรรมที่ท่านทําเมื่อมาท่องเที่ยว ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเกาะล้าน จํานวน (400 คน)
การตัด สิ น ใจที่ มี ผ ลต่อ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเกาะ
ล้าน
F-Test
กิจกรรมที่เลือกทํา
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sig.)
กิจกรรมทางนํ้า เช่น ดํานํ้า ตกปลาหมึก
เป็ นต้น
3.94
0.5454
จับจ่ายเลือกซื้อสินค้า/ของที่ระลึก
4.10
0.5751
3.1415
เดินเที่ยวชมบรรยากาศและวิถีชุมชน
3.97
0.6187
นัง่ พักผ่อนหย่อนใจ
3.75
0.6142
รับประทานอาหาร
4.29
0.0000
(0.0017)
ตารางที่ 13 ความแตกต่างด้านข้อมูลข่าวสารของผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวเกาะล้าน จํานวน (400 คน)
การตัดสินใจที่มีผลต่อเดินทางท่องเที่ยวเกาะล้าน F-Test
ข้อมูลข่าสาร
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Sig.)
นิตยสาร/วารสาร
3.43
0.0000
บุคคลใกล้ชิด/คนรู ้จกั
3.85
0.5108
4.9095
วิทยุ/โทรทัศน์
4.42
0.5787
อินเทอร์เน็ต
3.93
0.6323
(0.0023)
ข้ อเสนอแนะ
1 ควรทําการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทาง
ท่องเที่ยวสถานที่อื่น ๆ นอกเหนือจากเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่มีความหลากหลายที่
สามารถนํามาใช้เปรี ย บเที ยบกับปั จ จัย ที่มี ผลต่อ การตัด สิ น ใจของนัก ท่อ งเที่ ย วชาวไทยในการ
เดินทางท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี ของนักท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ทาง
การศึกษามากขึ้น
2 ควรทําการศึกษาทบทวนเป็ นระยะเพื่อรักษาความทันสมัยของงานวิจยั ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ปัจ จุ บ ันมากที่ สุด และสามารถตอบสนองความต้อ งการของนักท่ อ งเที่ ย วได้อ ย่าง
ต่อเนื่องและตลอดไป
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3 การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ใน
การวิจยั ครั้งต่อไป จึงอาจจะมีการศึกษากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเดินทางท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
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