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• ขอความและบทความในวารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และ
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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อความพงึพอใจของผู้บริโภคร้านอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ  

ในกรุงเทพมหานคร 

Factors Influencing on Customers Satisfaction of Fuji Restaurant in Bangkok 

ธานินทร์  ธิรางกูรรัตน์0

1 

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

บทคดัย่อ 

 ด้านศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา ความแตกต่างของ  ปัจจยัด้านลกัษณะ

ประชากรศาสตร์  ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ความน่าเช่ือถือ 

ค่านิยม ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ ในกรุงเทพมหานคร 

ขอ้มูลในแบบสํารวจท่ีไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยเลือกวิธีแบบ

ตามสะดวก ซ่ึงก ลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้คือ  ผู ้บ ริโภคท่ี เคยใช้บ ริการร้านอาหารญ่ี ปุ่น ฟู จิ  ใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ในการรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้น

การวเิคราะห์ขอ้มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด 

และค่าสูงสุด ส่วนสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้งอิง) คือ โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA ใน

การคาํนวณหาค่า t-test และ F-test ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลจากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีช่วงอายุ

ระหว่าง33-41ปี  มีสถานภาพทางครอบครัว โสด มีระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มี

อาชีพ พนกังานบริษทั/ลูกจา้ง มีรายได(้ต่อเดือน)  ตั้งแต่ 25,001 บาทข้ึนไป มีความถ่ีในการบริโภค 

นานๆคร้ัง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าส่วนใหญ่ ผลิตภณัฑ์มีความหลากหลาย ให้

เลือกสรร ผลิตภณัฑ์มีความสดใหม่ ตลอดเวลา ราคาเหมาะสม กบัคุณภาพ สาขาของร้านอาหาร

ญ่ีปุ่น ฟูจิ มีจาํนวนมาก มีป้ายประชาสัมพนัธ์ ร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ พนกังานมีความกระตือรือร้น เอา

ใจใส่ลูกคา้ และพร้อมให้บริการ สาขาร้านอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ อยูใ่นห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหารญ่ีปุ่น

สามารถ รับชาํระบตัรเครดิตได้หลายธนาคาร ปัจจยัอ่ืนๆ พบว่าส่วนใหญ่ รสชาติ ของอาหารคง

คุณภาพเดิม ค่านิยมมีความช่ืนชอบวตัถุดิบของร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ นอกจากน้ีความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภค พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่พึงพอใจในคุณภาพอาหาร ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั พบวา่ อาชีพ รายได ้ต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั 0.05 ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด แตกต่างกนั พบวา่ ดา้นกายภาพ  กระบวนการ ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05ปัจจยัอ่ืนๆ 

แตกต่างกนั  พบวา่ ความน่าเช่ือถือ และ ค่านิยม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05                                                             

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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คําสําคัญ: ความพึงพอใจผูบ้ริโภค,ร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ 

 

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 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

วฒันธรรมญ่ีปุ่น มีอิทธิพลต่อ สังคมไทย มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ปรากฏให้เห็นอยู่ทัว่ไป 

ไม่วา่จะเป็นละครภาพยนตร์ เกม การ์ตูนญ่ีปุ่น เพลง ยานพาหนะ การแต่งกาย อาหารญ่ีปุ่น ท่ีเขา้มา

มีบทบาท ทุกดา้นของชีวิต ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงออก ถึงความมีอิทธิพลจากวฒันธรรมญ่ีปุ่น ท่ีไดรั้บ

การตอบรับอย่างดี จากสังคมไทย อาหารญ่ีปุ่น คาํจาํกดัความในปัจจุบนั หมายถึง อาหารพื้นเมือง

ของประเทศ  อาหารญ่ีปุ่นถูกพฒันามานานหลาย ศตวรรษ อนัเป็นผลจาการเปล่ียนแปลงของสงัคม

และการเมืองในประเทศ อาหารญ่ีปุ่นถูกเปล่ียนแปลงอยา่งมากเม่ือเขา้สู่สมยักลางซ่ึงเป็นท่ีญ่ีปุ่นถูก

ปกครองดว้ยระบบศกัดินา นาํโดย โชกุน ต่อมาในช่วงตน้ยคุใหม่ หลงัการเปิดประเทศญ่ีปุ่น ก็ไดรั้บ

วฒันธรรมมาจากต่างชาติ โดยเฉพาะวฒันธรรมตะวนัตก ซ่ึงมีอิทธิพลทาํให้วฒันธรรมการกินของ

ชาวญ่ีปุ่นเปล่ียนแปลงอยา่งมาก   

ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นยงัครองใจคนไทยตลาดโดยรวมโตต่อเน่ือง (องค์กรส่งเสริม

ร้านอาหารญ่ีปุ่นในต่างประเทศ 2558) ผูท่ี้อาศยัอยู่ในกรุงเทพฯ มีความช่ืนชอบอาหารญ่ีปุ่นมาก

ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1  66.6% อนัดบั 2 อาหารจีน 12.8% และ อาหารเกาหลี 6.8% (Marketeer2558) 

ตลาดร้านอาหารญ่ีปุ่น มีมูลค่าปี 2557 18,000 ล้านบาท   ปี 2558 20,000 ล้านบาท เติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง 10-15% ในทุกๆปี   อาหารญ่ีปุ่นยงัมีการตอบรับความตอ้งการของสังคมไทย และสามารถ

เติบโตไดอี้ก แต่ก็มาพร้อมกบัการแข่งขนัท่ีสูงในธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น เช่นร้าน โอโตยะ มีส่วน

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

ยงัไดข้ยายสาขาเพิ่ม เป็น 52 สาขาในปี 2559 และเพิ่มเป็น 100 สาขาในปี 2563 เพื่อเป้ารายไดปี้ 2559 

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

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

คาดว่าจะเติบโตประมาณ 60% จากปี 2558 ซ่ึงท่ีกล่าวมาทั้งน้ี ร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ  จะตอ้งมีการ

วางแผนกลยทุธ์ และพฒันาธุรกิจ เพื่อการตอบรับและการเติบโตทางการตลาด เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค ในอนาคต ร้าน อาหารญ่ีปุ่นฟูจิยงัเป็นท่ีตอบรับจาก ผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี 

       สําหรับร้านอาหารญ่ีปุ่น “ฟูจิ”  ไดติ้ดอนัดบัร้านอาหารญ่ีปุ่น(ผูจ้ดัการรายวนั360) ท่ีมีส่วน

แบ่งตลาดอนัดบั 1 อยา่งต่อเน่ืองของประเทศไทย โดยในปี 2559 ฟูจิจะรักษาความเป็นผูน้าํอนัดบั 1 

ดว้ยเป้ารายไดท้ั้งปี 8,000 ลา้นบาทเติบโตจากปีท่ีผ่านมา 10% คาดว่าในปี 2561 จะสามารถสร้าง

รายได ้มากถึง 10,000 ลา้นบาท โดยคุณทานากะ ชาวญ่ีปุ่น ไดเ้ดินทางเขา้มาประเทศไทย จึงเปิด

ร้านอาหาร "ฟูจิ" เร่ิมเปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือปี 2542 ภายใตแ้นวความคิดแรกคือ “สั่งเลย อร่อย

ทุกอย่าง” ท่ีทาํให้สโลแกนน้ีกลายเป็นคาํพูดท่ีคุน้หู และติดปากผูบ้ริโภคมาไดร้ะยะหน่ึง โดยร้าน
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แรกเปิดบริการท่ี ศูนย์การค้า  เ ซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว  และขยายสาขามีบริการในทุก

ห้างสรรพสินคา้ในปัจจุบนั ร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ ปัจจุบนัมีสาขาเปิดให้บริการ ในเมืองไทย ทั้งหมด 

อยู ่97 สาขา แบ่งเป็นในกรุงเทพ 42 สาขา ต่างจงัหวดั 55 สาขา   

 ดังนั้ น ผูว้ิจ ัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ ใน 

กรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ มีการขยายสาขาและมีจาํนวนผูบ้ริโภค ยอดขายท่ี

เพิ่มข้ึนทุกปี เพื่อหาปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาด ทั้งผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 

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

กระบวนการ (Process) และปัจจยัอ่ืน ความน่าเช่ือถือและค่านิยม  เพื่อนาํงานวิจยั และขอ้มูลท่ีได้

จากการวิจยัในคร้ังน้ี นํามาเป็นแนวทางในการพฒันา และปรับปรุงร้านอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ ให้มี

ประสิทธิภาพ เขา้ถึงผูบ้ริโภค ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไดถู้กตอ้งมากยิง่ข้ึน 

1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1) เพื่อศึกษาความแตกต่าง ลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคร้าน อาหารญ่ีปุ่น ฟูจิใน กรุงเทพมหานคร   

 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคร้าน อาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ ใน กรุงเทพมหานคร   

 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ความน่าเช่ือถือ และค่านิยมท่ีมีผล

ต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้าน อาหารญ่ีปุ่น ฟูจิใน กรุงเทพมหานคร                                                                                                                
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1.3 กรอบแนวคิดการวจัิย  

1.4 สมมุติฐาน 

1.ลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ 

ความถ่ีการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ ใน

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด บุคคลากร ดา้นกายภาพ กระบวนการ ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภค ร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ ในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

3.ปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ความ ความน่าเช่ือถือ และค่านิยม ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิต่อความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภค ร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ ในกรุงเทพมหานครต่างกนั

1.5 ประโยชน์การวจัิยได้รับประโยชน์จากการวจัิย 

1. ผูป้ระกอบธุรกิจ ร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ สามารถนาํผลการวิจยัปัจจยัขอ้มูลส่วน

บุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ ในกรุงเทพมหานคร ไปพฒันาร้านใหเ้ขา้ถึง

และตอบสนองผูบ้ริโภค ไดต้รงกลุ่มเป้าหมาย ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. ผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ สามารถนาํขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดไปเป็นแนวทางวางแผนกลยทุธ์การตลาด เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1.ผลิตภณัฑ์ 2.ราคา          3.ช่องทางจดัจาํหน่าย

4.การส่งเสริมการตลาด 5.บุคคลากร

6.ดา้นกายภาพ 7.กระบวนการ

ปัจจัยอ่ืนๆ 

1.ความน่าเช่ือถือ       2.ค่านิยม

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

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

5.อาชีพ         6.รายได ้    7.ความถ่ีใชบ้ริการ
      ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคร้านอาหาร

ญ่ีปุ่น ฟูจิ ใน

กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรต้น
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 3. ผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ สามารถนาํขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความ

น่าเช่ือถือ ค่านิยม จากการวิจยัน้ีไปแกไ้ขจุดอ่อนและพฒันาจุดแข็งของธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ 

และใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจอยา่งสูง 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 2.1 แนวคิด และทฤษฏีเกีย่วกับลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ภาวิณี  กาญจนาภา (2554, หนา้ 72) กล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์รวมถึงอายุ เพศ

วงจรชีวิตครอบครัวการศึกษารายได ้เป็นตน้ลกัษณะ ดงักล่าวมีความสําคญัต่อนกัการตลาดเพราะ

มนัเก่ียวพนักบั      อุปสงค์(Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์

ช้ีให้เห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหม่และตลาดอ่ืนๆจะหมดไปหรือความสําคญัลง ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีสาํคญั 

 2.2 แนวคิดและ ทฤษฏีเกีย่วกับส่วนประสมทางการตลาด 

ฉตัราพร เสมอใจ (2556, หนา้ 224-226) นกัการตลาดจะตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัส่วนประสม

การตลาดสาํหรับการบริการ(Service Marketing Mix) ซ่ึงประกอบดว้ย 8Ps 

 1. คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์(Product) นักการตลาดจะต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ 

หรือ บริการให้มีคุณลกัษณะท่ีดีพร้อมสมบูรณ์ เหนือคู่แข่งขนั และเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก

ท่ีสุด 

 2. ราคา (Price) นกัการตลาดจะตอ้งกาํหนดราคาผลิตภณัฑห์รือบริการใหเ้หมาะสม

เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน และคุณภาพของผลิตภณัฑ์หรือ บริการท่ีผูบ้ริโภค

ตอ้งการ 

 3.ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นวิธีการ หรือ กิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกบั

การนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด   

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่งเสริมการตลาดจะช่วย

กระตุน้ให้ลูกคา้ทาํตามในส่ิงท่ีเราคาดหวงั ไดแ้ก่ การรู้จกัและตระหนกัถึงตวัผลิตภณัฑ์ เกิดความ

ตอ้งการใช ้และตดัสินใจซ้ือมากข้ึนโดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกนัในการส่งเสริมพฤติกรรมของ

ลูกคา้ 

 5. กระบวนการ(Process) เป็นการสร้างสรรค์และการส่งมอบส่วนประกอบของ

ผลิตภณัฑโ์ดยอาศยักระบวนการท่ีวางแผนมาอยา่งดี กลยทุธ์ท่ีสาํคญัสาํหรับการบริการคือ เวลาและ

ประสิทธิภาพในการบริการ 
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 6. ประสิทธิภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality) โดยปกติแล้ว คําว่า

ประสิทธิภาพ และ คุณภาพ มกัถูกแยกออกจากนั ซ่ึงในมุมธุรกิจ ขณะท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพจะเป็น

ความพยายามในการทาํให้ต้นทุนรวมของบริการตํ่ าลง โดยการตัดค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือลด

กระบวนการบางอยา่งลง 

 7. บุคลากร(People) การบริการตอ้งมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคนทั้งผูใ้ห้และผู ้

บริการบุคลากรเป็นปัจจยัสําคญัท่ีอาจทาํให้ลูกคา้รับรู้ถึงคุณภาพ หรือ เป็นผูท้าํลายคุณภาพก็ได้ 

บริษทัตอ้งเตรียมกระบวนการเก่ียวกบัคนหรือบุคลากรเป็นสาํคญั 

 8. ส่ิงมีตวัตนท่ีมองเห็นได ้(Physical Evidence) เป็นองคป์ระกอบของธุรกิจบริการ

ท่ีลูกคา้สามารถมองเห็นและใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและตดัสินใจซ้ือบริการได ้เช่น อาคาร

สํานักงานของบริษทั ทาํเลท่ีตั้ง รถยนต์บริษทั การตกแต่ง สํานักงานบริษทั เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้

พนกังาน สัญลกัษณ์ของบริษทั 

 

2.3 แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัปัจจัยอ่ืนๆ ความน่าเช่ือถือ และค่านิยม 

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

ระบบค่านิยม เป็นตวัแทนนาํ ค่านิยมของปัจเจกชน เช่นความมีอิสรภาพ ความช่ืนชมยนิดี ความนบั

ถือตนเอง ความซ่ือสัตย ์ความนบนอบ ความเสมอภาค  

ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร (2556, หน้า 110) ความเช่ือ หมายถึง ความคิดของผูบ้ริโภค ว่าส่ิง

ต่างๆ เป็นเช่นใด เช่นความเช่ือท่ีมีต่อตราสินคา้ 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคร้านอาหารญี่ปุ่ น ฟูจิ ใน

กรุงเทพมหานคร 

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

Satisfaction)วา่ เม่ือผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ตามค่านิยมท่ีตนมีแลว้ เม่ือนาํมาใชจ้ะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ

(Satisfaction) หรืออาจเกิดความไม่พึงพอใจ(Dissatisfaction) ข้ึนอยู่กับว่าสินค้า เหล่านั้ นให้

ประโยชน์(Benefit) ตอบสนองตามท่ีคาดหวงั(Expectation)หรือไม่ หากตอบสนองตามท่ีคาดหวงัก็

จะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ  

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค

ร้านอาหารญีปุ่่นฟูจิใน กรุงเทพมหานคร 

จิตรลดา ฟักป้อม  และนิเวศน์ ธรรมะ (2556) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้บริการ

บุฟเฟต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาจากลุ่ม ตวัอย่าง 400 คนโดยใช้
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แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสถิติ t-test ,F-test การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและหา

ความสัมพนัธ์ดว้ยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ จากผลการศึกษา พบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกัน ท่ีมีต่อปัจจยัการเลือกใช้บริการบุฟเฟต์อาหารญ่ีปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลแตกต่างกนักล่าวคือ เพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือนระดบัการศึกษาและสถานภาพการสมรส

ของผู ้บริโภคท่ีแตกต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟต์อาหารญ่ีปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ อายุและประสบการณ์ในการทานบุฟเฟต์

อาหารญ่ีปุ่นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้บริโภค

ร้านอาหาร   ญี่ปุ่ นฟูจิใน กรุงเทพมหานคร 

 ฐิติภทัท ์ศรีวไิลทนต์  และอิทธิกร ขาํเดช (2555) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการเลือกใช้

ร้านอาหารนอกบา้นในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาโดยใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

จาํนวน 400 ชุดใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ การแจกแจง

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

การตลาด ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ เรียกวา่ 4Ps ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์สถานท่ี ราคา 

ส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ี ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจในการเลือกใชบ้ริการ ร้านอาหารท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัปัจจัยอ่ืนๆได้แก่ ความน่าเช่ือถือ และ ค่านิยมทีม่ีผลต่อความพงึ

พอใจของผู้บริโภคร้านอาหาร   ญีปุ่่ นฟูจิใน กรุงเทพมหานคร  

 จิตรลดา ฟักป้อม (2556) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาจากลุ่มตวัอย่าง 400โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

เก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานสถิติ t-test F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและหาความสัมพนัธ์ด้วยการ

วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ กบัปัจจยัการเลือกใช้บริการ

บุฟเฟตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ผลการศึกษา ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 

ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟ

เฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น พบวา่ตวัแปรท่ีสามารถทาํนายปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดแ้ก่ ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีสินคา้ 
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และความไวว้างใจ สามารถร่วมทาํนายปัจจัยการเลือกใช้บริการบุฟเฟต์อาหารญ่ีปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครปริมณฑลไดร้้อยละ 62.3  

 

3. ระเบียบวธีิวจิัย                                                                                                                                                  

 3.1 ประชากรศาสตร์และกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนบัไม่ได ้(infinite population) กล่าวคือ 

เป็นประชากรท่ีไม่สามารถนบัไดห้รือแสดงเป็นตวัเลขไดอ้ยา่งชดัเจนซ่ึงประชากรเป้าหมายในการ

วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี  คื อ  ผู ้บ ริ โ ภ ค ท่ี เ ค ย รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ญ่ี ปุ่ น ฟู จิ  ใ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร                                                                                         

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยค ร้ัง น้ีคือ ตัวแทนผู ้บริโภคท่ี เคยบริโภคร้านอาหารญ่ีปุ่นฟู จิ ใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน                                                                                                                                                                   

3.2 ขอบเขตการวจัิย    

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ ผูท่ี้บริโภคร้านอาหาร

ญ่ีปุ่น ฟูจิ ใน กรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

 2. ขอบเขตของเน้ือหาท่ีศึกษาคร้ังน้ี ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ,

อายุ,สถานภาพ,การศึกษา,อาชีพ,รายได้,ความถ่ีการใช้บริการ   ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม

การตลาดประกอบด้วย (7Ps) ผลิตภัณฑ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การส่งเสริม

การตลาด (Promotion)บุคคลกร(People)ทางดา้นกายภาพ(Physical)กระบวนการ(Process)และปัจจยั

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ และ ค่านิยม 

 3. การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 

27 มีนาคม 2559-17 กรกฎาคม 2559 

 3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัเลือกใชคื้อ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวดั  ทศันคติ 

ของประชากร หรือผูบ้ริโภค และนาํผลมาวิเคราะห์ทศันคติของผูบ้ริโภค เพื่อทาํความเขา้ใจใน

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 3.4 สถิติการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1)ใชส้ถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics)เพื่อใชส้าํหรับการอธิบายคุณลกัษณะ

ของตัวแปรต่างๆข้อมูลทําการวิเคราะห์ ว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร โดยใช้ ตัวแปรเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Variables) ระดบัของการวดั : Nominal ,Ordinal  สถิติท่ีใช้ : ความถ่ี (Frequency) ร้อย

ละ (Percentage) ตวัแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variables) ระดบัของการวดั : Interval ,Ratio สถิติ
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ท่ีใช้ : ค่าเฉล่ีย (mean)ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด 

(Maximum) 

 2) การทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติ เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) แบ่ง

ข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะดังน้ี โดยใช้ทดสอบสมมุติฐาน t-test: Two-Sample Assuming Equal 

Variances เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ กลุ่มท่ีมีตวัแปร 2 กลุ่ม และใชท้ดสอบสมมุติฐาน F-

test จาก ANOVA: Single Factor เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตวัแปร ท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม 

 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการท่ีไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

ส่วนท่ี1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

จาํนวน  270 คนคิดเป็นร้อยละ 67  มีช่วงอายุระหวา่ง33-41ปี  จาํนวน  222 คน คิดเป็นร้อยละ 55 มี

สถานภาพทางครอบครัว โสด จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54  มีระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี 

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

คิดเป็นร้อยละ 51 มีรายได(้ต่อเดือน)  ตั้งแต่ 25,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55  มี

ความถ่ีในการบริโภค นานๆคร้ัง จาํนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73  

ส่วนท่ี2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการทางตลาด พบว่าส่วนใหญ่ผูบ้ริโภค

ร้านอาหารญ่ีปุ่น   ดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด  คือ ผลิตภณัฑ์มีความหลากหลาย ให้เลือกสรร จาํนวน 

187  คน  คิดเป็นร้อยละ  46 ราคาและค่าธรรมเนียม ส่วนใหญ่ คือ ราคาเหมาะสม กบัคุณภาพ อาหาร 

จาํนวน 230  คน  คิดเป็นร้อยละ  57 ช่องทางจาํหน่าย มากท่ีสุดคือ สาขาของร้านอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ มี

จาํนวนมาก จาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุดคือ ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

ร้านอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48 ดา้นบุคลากร มากท่ีสุด คือพนกังานมีความ

กระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกค้า และพร้อมให้บริการ จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ทางด้าน

กายภาพ มากท่ีสุด คือ สาขาร้านอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อย

ละ 43 ทางด้านกระบวนการ มากท่ีสุดคือร้านอาหารญ่ีปุ่นสามารถ รับชาํระบตัรเครดิตได้หลาย

ธนาคาร เป็นจาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38    

ส่วนท่ี3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ และค่านิยม พบว่าส่วน

ใหญ่บริโภคร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ มีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด คือ รสชาติ ของอาหารคงคุณภาพเดิม 

จาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ  53  ค่านิยม ร้านอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ มากท่ีสุด คือ ค่านิยมช่ืนชอบ

วตัถุดิบ ร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47   
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ส่วนท่ี4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ

พบว่าส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ ในกรุงเทพมหานครมีความพึง

พอใจ คุณภาพอาหาร  3.975  คะแนน  และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.7319 รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์ 

และช่ือเสียง  3.895 คะแนน  และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.7350 

 

5. สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 5.1 สรุปผลการวจัิย 

ตารางท่ี 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  ค่านัยสําคัญ  สอดคล้องกนั  ไม่สอดคล้อง

กนั 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจัยด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ    0.8998       

  

อาย ุ    0.9888       

สถานภาพ   0.9600       

การศึกษา   0.0647       

อาชีพ   0.0116      

รายได ้   0.0083    

ความถ่ีในการบริโภค  0.3701       
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สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์   0.6931       

ราคา    0.4747       

ช่องทางจาํหน่าย   0.8074       

ช่องทางส่งเสริมการตลาด 0.3966       

บุคลากร   0.2169       

ดา้นกายภาพ   0.0007    

กระบวนการ   0.0047    

สมมติฐานที ่ 3 ปัจจัยอ่ืนๆ  

ความน่าเช่ือถือ    0.0055    

ค่านิยม    0.0374    

 5.2 อภิปรายผล 

 การศึกษางานวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ร้านอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ 

ในกรุงเทพมหานครไดแ้นวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยัได้

ดงัน้ี 

  1.ปัจจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั จากการวิจยัพบว่า ลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาชีพ รายได ้ความถ่ีการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพล ต่อ ความ

พึงพอใจของผูบ้ริโภค ร้านอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ ใน กรุงเทพมหานคร ต่างกนั  เป็นไปตามสมมติฐานและ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตรลดา ฟักป้อม (2556) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟต์

อาหารญ่ีปุ่น ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกัน ท่ีมีต่อปัจจยัการเลือกใช้บริการบุฟเฟต์อาหารญ่ีปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลแตกต่างกัน กล่าวคือ อาชีพ ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการบุฟเฟตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 รายได้ เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกบังานวิจยัของ รัชนีวรรณ  วฒัน

ปริญญา  (2556) ศึกษาเ ร่ืองการตัดสินใจเลือกใช้บ ริการร้านอาหารของผู ้บ ริโภคใ นเขต
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กรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ  มีรายได้

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดั

จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาดบุคคลกร ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ กระบวนการ ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิ

ต่อ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ร้านอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ ใน กรุงเทพมหานคร ต่างกนั ด้านกายภาพ 

เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รสสุคนธ์ วิจิตเวชไพศาล (2551) ศึกษาเร่ือง

พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นประเภทราเมนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ความสําคญัต่อส่วนประสมการตลาดในดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัให้ความสําคญัปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดแต่ละดา้นแตกต่างกนั ด้านกระบวนเป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ รสสุคนธ์ วิจิตเวชไพศาล (2551) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น

ประเภทราเมนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครความสําคญัต่อส่วนประสมการตลาดในด้าน 

กระบวนการให้บริการ ภาพแตกต่างกันให้ความสําคญัปัจจยัส่วนประสมการตลาดแต่ละด้าน

แตกต่างกนั 

 3.ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ความ ความน่าเช่ือถือ และค่านิยม ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิต่อ ความ

พึงพอใจของผูบ้ริโภค ร้านอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ ใน กรุงเทพมหานครต่างกนั ความน่าเช่ือถือเป็นไปตาม

สมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กิจติมา ลุมภกัดี (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร  ผล

การศึกษาพบว่าดา้นความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์

ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ค่านิยม เป็นไปตามสมมติฐานและ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตรลดา ฟักป้อม (2556) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟต์

อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปริมณฑลผลการศึกษา ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 

ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และไวว้างใจแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการเลือกใช้

บริการบุฟเฟตอ์าหารญ่ีปุ่น ต่างกนั 

 5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้

  5.3.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากการวจิยั 

  จากผลการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ

ในกรุงเทพมหานคร 

   1.จากผลการวิจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์  ผูบ้ริหารร้านอาหารญ่ีปุ่น

ฟูจิ   ควรรักษาฐานลูกคา้มีอาชีพเป็นเจา้หน้าท่ีพนักงานบริษทั/ลูกจา้ง เพราะผูบ้ริโภคมีความพึง

พอใจมากท่ีสุดและผูท่ี้มีรายได้ ตั้ งแต่ 25,001ข้ึนไป มีกาํลงัซ้ือสูง สําหรับ กลุ่มน้ี เพื่อดึงดูดให้
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ผูบ้ริโภคร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิเพิ่มมากข้ึน  มีการเพิ่มชุดอาหารเซต แบบครอบครัวหรือแบบท่ี

ผูบ้ริโภคมาเป็นหมู่คณะ เป็นกลุ่ม มีหลายหลายมากข้ึนจากเดิม มีการเพิ่มปริมาณ สินคา้เมนู พิเศษ 

ประจาํเดือนหรือตาม ฤดูกาล เทศกาล จดักิจกรรมการแสดงอบรม สาธิตแสดงวธีิการทาํอาหารญ่ีปุ่น

โดยใช ้เชฟผูช้าํนาญ  เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ผูบ้ริโภค กลบั มารับประทานอาหารญ่ีปุ่น เพิ่มมาก

ข้ึน มีโปรโมชัน่พิเศษ ท่ีเป็นอาหารเซต 4 คน แต่จ่ายเพียง 3 คนหรือ มาเป็นครอบครัว มีเมนูพิเศษ 

สั่งชุดเดียว อ่ิมทั้งครอบครัว เพื่อเพิ่มการตอบรับจากผูบ้ริโภคในภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัรุ่น

แรง มากยิง่ข้ึน และคงรักษาฐานเก่าลูกคา้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

  2.จากผลการวิจยัด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางด้าน กายภาพ 

ผูบ้ริหารร้านอาหารญ่ีปุ่น   ฟูจิ ตอ้งใหค้วามสาํคญักบั ทางดา้นกายภาพ  ช่องทางร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ 

ท่ีอยูใ่นห้างสรรพสินคา้และตอ้งความสําคญักบัการตกแต่งแต่งร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ ซ่ึงส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจมาก ควรมีการเพิ่ม หรือ  จดักิจกรรม ตกแต่ง ร้านคา้ เปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล เพื่อ

เพิ่ม สีสัน ใหเ้กิดความพึงพอใจของลูกคา้มากท่ีสุด เพื่อจะดึงดูดใหลู้กคา้ เขา้มาใชบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน 

ทางดา้นกระบวนการส่วนประสมทางตลาด  ผูบ้ริหารร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ ตอ้งให้ความสําคญักบั 

ทางด้านกระบวนการ ท่ีลูกค้า พึงพอใจมากท่ีสุด การชําระบัตรเครดิต ได้หลายธนาคาร และ 

กระบวนจดัเรียงสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะ มีการจดัทาํกิจกรรม กบับตัรเครดิต ต่างๆ  และโปรโมท ผา่น

ช่องทางบตัรเครดิต เขา้ร่วม บตัรเครดิต เพื่อให้ส่วนลดในการใช้บริการ โฆษณาในช่องทางบตัร

เครดิตเพิ่มข้ึน  มีการทาํโปรโมชัน่กบับตัรเครดิต เช่น ใชบ้ตัรเครดิตร่วมกบัเมนูพิเศษท่ีเป็นเซต เป็น

โปรโมชัน่ พิเศษ สําหรับ คนใช้บตัรเครดิต แต่ละธนาคาร เพื่อเพิ่มความหลากหลาย ตรงต่อความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค ใหม้ากยิง่ข้ึน  

  3.จากผลการวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ ค่านิยม ผูบ้ริหาร

ร้านอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ ตอ้งให้ความสําคญักับ ความน่าเช่ือถือ ร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ ท่ีมีช่ือเสียงมา

ยาวนาน ทางฝ่ายผูบ้ริหารร้านอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ อาจจะตอ้งโฆษณา เน้น ในดา้นช่ือเสียงท่ียาวนาน 

ของทางร้านอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ ให้เพิ่มมาก  เนน้ทาํกิจกรรม เป็นครอบครัว หรือ หมู่คณะ เพื่อจูงใจ 

สมาชิกให้มาใช้เพิ่มจาํนวนมากข้ึน  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ ท่ีทดถอยช่วงน้ี ให้มีการแสดงของ

พนกังาน หรือแนะนาํกิจกรรม หรือ โปรโมชัน่ สร้างความ เป็นกนัเอง กบัผูบ้ริโภค ใหเ้ปรียบเสมือน 

ผูบ้ริโภค รับประทานเป็นกนัเอง หรือ อาจใช ้จอมอเตอร์ทีวีขนาดเล็กติดตั้งท่ีโต๊ะอาหารท่ีมีการเล่า

ถึงประวติั ท่ีมีของอาหารแต่ละชนิด เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินในการรับประทานอาหาร  มาก

ยิง่ข้ึนจะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ ของผูบ้ริโภค เพิ่มสูงข้ึนปลูกฟังความน่าเช่ือถือ ค่านิยม ภาพลกัษณ์

ของทางร้านฟูจิ เพิ่มสูงข้ึน 
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  5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการทาํการวจิยัคร้ังต่อไป 

   1. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่าง

กนั ซ่ึงจะทาํให้ปัจจยัการบริโภคร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ มีความชดัเจนมากข้ึน และขยายขอบเขตของ

พื้นท่ีในการวจิยัออกไป ทาํใหผ้ลการวจิยั ครอบคลุมมากและชดัเจนมากข้ึน 

   2. ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดการเก็บ

กลุ่มตวัอย่างพื้นท่ีต่างจงัหวดัครอบคลุมมากข้ึน เพื่อพฒันาธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น  ฟูจิ สามารถ

แข่งขนั กับคู่แข่งขนัได้ โดยใช้ส่วนประสมการตลาด 7P’s ทาํให้สามารถแข่งขนัธุรกิจได้อย่าง

เขม้แขง็และต่อเน่ืองต่อไป 

   3. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในกลุ่ม 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อ

เป็นแนวทางใหก้บั ผูบ้ริหารร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิไดว้างแผนกลยทุธ์ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

บรรณานุกรม 

กิจติมา ลุมภกัดี และไกรชิต สุตะเมือง.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร                 

 บุฟเฟตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร.  วารสารการเงิน การลงทุน 

 การตลาดและการบริหารธุรกิจ, 2(4), 19-29. 

จิตรลดา ฟักป้อม และนิเวศน์ ธรรมะ.  การตดัสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟต์อาหารญ่ีปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล.  วารสารการตลาดและการส่ือสาร, 1(3), 1-15. 

ฉตัราพร เสมอใจ.  (2556).  พฤติกรรมผู้บริโภค :  ซีเอ็ดยเูคชัน่ 

ชีตพล ววิฒันาเกษม.  (2559).  ผู้จัดการรายวนั360,  1. 

ฐิติภทัท ์ศรีวไิลทนต์ และอิทธิกร ขาํเดช.  ความพึงพอใจในการเลือกใชร้้านอาหารนอกบา้นในเขต

กรุงเทพมหานคร.  วารสารการเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกจิ, 2(4), 51-62. 

ธญัปวณ์ี รัตน์พงศพ์ร.  (2556).   การขายโดยบุคคล: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

ภาวณีิ กาญจนาภา.  (2554).  หลกัการตลาด. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพท์อ็ป จาํกดั. 

รังสรรค ์ประเสริฐศรี.  (2556).  พฤติกรรมองค์การ. สยามบุค๊ส์ จาํกดั. 

รัชนีวรรณ วฒันปริญญา และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ.  (2556).  การตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.  วารสารการตลาด และการส่ือสาร, 1(2), 

317-330. 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่8 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 

16 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

รสสุคนธ์ วจิิตเวชไพศาล.  (2551).  “พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นประเภท ราเมนของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”, วทิยานิพนธ์: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สุดาพร กุณฑลบุตร.(2557).หลักการตลาดสมยัใหม่(พิมพค์ร้ังท่ี5).กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่ง

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 องคก์รส่งเสริมร้านอาหารญ่ีปุ่นในต่างประเทศ.  (2559).  จากญีปุ่่ น,  1: 2. 

ประวติัร้านอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิ (ออนไลน์).  27 เมษายน 2559.  เขา้ถึง: http://www.fuji.co.th.  

 ร้านอาหารญ่ีปุ่น เติบโตดว้ยกระแสสุขภาพ (ออนไลน์). 9 พฤศจิกายน 2558. เขา้ถึง:  

 http://marketeer.co.th/2015/11/japan-food-1115/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fuji.co.th/


 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่8 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 

17 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Influencing on Buying Decision of Big Bike Motorcycle in Bangkok 

ธนกร  เอ้ือวทิยาวุฒิกุล1

1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และค่านิยมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัทาํการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะ

เป็น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ คือ ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า

ตํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน (สถิติอ้างอิง) คือ โดยใช้สถิติ One Way 

ANOVA ในการคาํนวณหาค่า t-test และ F-test ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุช่วงอายุ

ระหว่าง 26 - 30 ปี  มีสถานภาพแต่งงาน ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่มี

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

สัปดาห์ละ 4 - 5 วนั และมีท่ีอยูอ่าศยัแบบบา้นเด่ียว อีกทั้งการศึกษายงัพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั

กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัเร่ืองของประเภท

การใช้งาน ในดา้นราคา จะให้ความสําคญัในเร่ืองของราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ในดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย จะให้ความสําคญัโดยซ้ือผ่านศูนยต์วัแทนจาํหน่ายโดยตรง ในด้านการส่งเสริม

การตลาด เนน้ของแถมเป็นอุปกรณ์นิรภยั ในดา้นบุคลากร จะให้ความสําคญัในเร่ืองของพนกังาน

ขายมีความรู้เร่ืองรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคเ์ป็นอยา่งดี ในดา้นลกัษณะกายภาพ เนน้ท่ีภาพลกัษณ์ของ

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และในดา้นกระบวนการ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในการซ้ือแบบเงินผอ่นท่ีมี

ดอกเบ้ียตํ่า นอกจากน้ียงัให้ความสําคญัเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์ ในการขบัข่ีรถ

จกัรยายนต์บ๊ิกไบค์ท่ีบ่งบอกถึงความเร็ว และด้านค่านิยมท่ีผูข้บัข่ีต้องการความแตกต่างท่ีกว่า

รถจกัรยานยนตท์ัว่ไป ปัจจยัท่ีมีระดบันยัสําคญั ไดแ้ก่ เพศ ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่วน

ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ คือ ค่านิยม 

 

คําสําคัญ: การตดัสินใจเลือกซ้ือ, รถจกัรยานยนต ์และรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์

 

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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1. บทนํา 

 1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในสภาพการจราจรท่ีติดขดัในปัจจุบนัซ่ึงหนาแน่นไปด้วยรถยนต์ทาํให้ทอ้งถนนดูแคบ

ข้ึนมาทนัตา รถจกัรยานยนต์จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถใช้ลดเวลาในการเดินทางเพราะมี

รูปลกัษณ์และความคล่องตวัท่ีสะดวกสบาย อีกทั้งยงัช่วยประหยดัค่านํ้ ามนัและค่าใช้จ่ายในการ

บาํรุงรักษามากกว่ารถยนต์อีกดว้ย เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนันํ้ ามนันั้นมีราคาสูงมาก ทาํให้

ประชาชนตดัสินใจมาเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์แทน ซ่ึงรถจกัรยานยนต์ท่ีเราเห็นบนทอ้งถนนนั้น

สามารถแบ่งออกได ้3 ประเภทหลกัๆดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

ประเภทแรก รถจักรยานยนต์ครอบครัว (Family)  เป็นรถครอบครัวเน้นให้ทุกคนใน

ครอบครัวสามารถขบัข่ีได ้ ไม่วา่จะเป็นชายหรือหญิง ตวัเล็กตวัใหญ่  ใส่กระโปรงก็ยอ่มขบัได ้ จึง

มีการวางถงันํ้ ามนัไวใ้ตเ้บาะแทนท่ีจะเป็นระหว่างขา  มีการใส่บงัลมขนาดใหญ่ท่ีคอรถเพื่อให้ดู

เหมาะสมกบัการใส่กระโปรงขบัข่ี  ท่าขบัข่ีเน้นท่านัง่สบายตามปกติเหมือนนัง่เกา้อ้ีธรรมดา แฮ

นด์อยู่สูงและห่างกนัค่อนขา้งมาก ทาํให้สามารถควบคุมวงเล้ียวท่ีความเร็วตํ่าได้ดี  เน่ืองจากรถ

ประเภทน้ีไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชค้วามเร็วท่ีสูง จึงเนน้ความประหยดันํ้ ามนัเป็นหลกั  เคร่ืองยนต์

สามารถเรียกแรงม้าท่ีมีอยู่เล็กน้อยได้ในรอบตํ่า  ความเร็วสูงสุดน้อย  และอตัราเร่งตํ่า เหมาะ

สําหรับใชเ้ดินทางในระยะใกล้ๆ  ระยะใชง้านปกติไม่เกิน 100 กิโลเมตร และไม่ตอ้งการความเร็ว

มาก 

ประเภทท่ีสอง รถจกัรยานยนตส์กู๊ตเตอร์ (Scooter)  เป็นรถจกัรยานยนตท่ี์มีขนาดเล็ก เนน้

การขบัข่ีง่ายท่ีสุด และมีสมรรถนะตํ่าท่ีสุด เนน้ราคาถูก  สกู๊ดเตอร์มีลกัษณะคลา้ยรถจกัรยานยนต์

ครอบครัว (Family) คือมีบงัลมขนาดใหญ่ ถงันํ้ ามนัเก็บไวใ้ตเ้บาะ สามารถใชไ้ดท้ั้งครอบครัว  แต่

ท่ีแตกต่างออกไปก็คือ  ท่ีพกัเทา้จะเป็นแผ่นวางเทา้ขนาดใหญ่  ไม่ใช่ท่ีวางเทา้แบบเป็นกา้นเล็กๆ 

เหมือนแฟมิล่ี  สกู๊ตเตอร์ออกแบบท่านัง่ให้สบายเหมือนนัง่เกา้อ้ี  สามารถวางเทา้ไดโ้ดยอิสระ  แฮ

นด์อยู่ในตาํแหน่งท่ีสูง และห่างกนัเพื่อการควบคุมในความเร็วตํ่าท่ีดีเคร่ืองยนต์ออกแบบให้มี

แรงบิดในความเร็วรอบตํ่า ไม่สามารถทาํความเร็วไดสู้งมากนกั ก็คือ เนน้ขบัง่าย ขบัชา้ๆ เป็นหลกั   

ประเภทสุดทา้ย รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์ (Big Bike) เป็นรถจกัรยานยนตท่ี์มีใหญ่กวา่ขนาด

ของรถจกัรยานยนตท์ัว่ๆไป ไม่วา่จะเป็นขนาดของ เฟรม เคร่ืองยนต ์ลอ้ และยาง หรือเม่ือก่อนเรา

จะเรียกวา่รถ 4 สูบ แต่ในปัจจุบนัรถจกัรยานยนตใ์นรุ่นใหม่ๆนั้น ไม่จาํเป็นตอ้งมี 4 สูบก็สามารถท่ี

จะทาํความจุกระบอกสูบได้จาํนวน cc. ท่ีมาก โดยรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์นั้ นจะมีขนาดของ

เคร่ืองยนตต์ั้งแต่ 250 ซีซี ข้ึนไปจนถึง 2,400 ซีซี โดยเคร่ืองยนตมี์ตั้งแต่ สูบเดียวจนถึงหกสูบ การ

จัดวางของลูกสูบก็มีทั้ ง เคร่ืองยนต์สูบเรียง เคร่ืองยนต์สูบวี ในด้านการส่งกําลังของรถ
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รถจกัรยานยนต์แต่ละรุ่นก็แตกต่างกนัออกไปเหมือนกนั มีทั้งแบบท่ีใช้โซ่ แบบใช้สายพาน และ

แบบท่ีใชเ้พลาขบั เป็นตน้  

ในปัจจุบนัรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบคก์็ออกมาสู่ตลาดมากมาย แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีการ

ออกแบบท่ีแตกต่างกนัออกไปอีก ซ่ึงรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคก์าํลงัเป็นท่ีนิยมกนัมากเพราะ สามารถ

จบัจองเป็นเจา้ของกนัไดง่้ายและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาก็ไม่แพงมากนกั ทาํให้เป็นท่ีตอ้งการ

ของบรรดาเหล่าไบคเ์กอร์อยา่งมากไม่วา่จะเป็นการออกทริปแบบเป็นหมู่คณะหรือผจญภยัแบบลุย

เด่ียวซ่ึงเราจะเห็นกนัมากตามทอ้งถนนช่วงน้ี เช่น การออกทริปเท่ียวรอบกรุงของผูข้บัข่ีบ๊ิกไบค์

จาํนวนมากท่ีให้ความสนใจการท่องเท่ียวรอบกรุงเทพมหานคร อีกทั้งรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคย์งั

เป็นพาหนะคู่ใจในการออกเดินทาง ไม่วา่จะออกไปทาํงาน หรือออกไปทาํกิจกรรมต่างๆอีกดว้ย 

จากขอ้มูลการจดทะเบียนกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม พบว่าปี 2558 ท่ีผ่านมา

รถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ (ขนาดความจุ 400 ซีซี ข้ึนไป) มีปริมาณการจดทะเบียนกว่า 19,000 คนั 

เติบโตมากกว่าปี 2557 ราว 20% ซ่ึงเป็นไปตามท่ีค่ายผูผ้ลิตรถคาดการณ์ไว ้โดยไดรั้บปัจจยัหนุน

หลายดา้น ไม่วา่ผูข้บัข่ีเปล่ียนรสนิยมหนัมาใชร้ถจกัรยานยนตท่ี์มีขนาดความจุซีซีท่ีใหญ่ข้ึน, อตัรา

ภาษีสรรพสามิตสําหรับรถบ๊ิกไบคจ์ากประเทศญ่ีปุ่น (JTEPA : ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-

ญ่ีปุ่น) จะลดลงเร่ือยๆ รวมทั้งค่ายผูผ้ลิตรถชั้นนาํจากยโุรปไดเ้ขา้มาลงทุนตั้งโรงงานผลิต ส่งผลให้

ราคาจาํหน่ายถูกลง (ณฐัพล ไตรณฐีั, 2559) 

บ๊ิกไบคจึ์งมีความเป็นท่ีนิยมมาก โดยเห็นไดจ้ากจาํนวนผูข้บัข่ีในทอ้งถนนและจาํนวนของ

ผู ้ประกอบการท่ี เพิ่ม ข้ึนในกรุงเทพมหานครเข้ามาเปิดศูนย์บริการและโชว์รูมจําหน่าย

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

และ Triumph เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละค่ายก็จะไดรั้บความนิยมจากผูข้บัข่ีท่ีต่างกนัไม่ว่าจะเป็นรูปลกัษณ์ 

ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การให้บริการ การส่งเสริมการตลาด ภาพลกัษณ์และกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ืออีกดว้ย ดงันั้นในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคจึ์งตอ้งพิจารณาจากปัจจยั

ดงักล่าว และผูซ้ื้อควรท่ีจะศึกษาเป็นอย่างดีเพื่อท่ีจะได้ตอบสนองความตอ้งการของตน เพราะว่า

รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคน์ั้นมีราคาค่อนขา้งสูง และเม่ือเลือกซ้ือแลว้ก็ยงัตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัความ

ปลอดภยัตามมาอีกดว้ย ไม่วา่จะเป็น หมวกกนัน็อค เส้ือคลุม ถุงมือ กางเกง รองเทา้เป็นตน้ 

จากท่ีพบวา่ตลาดรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคเ์ติบโตสูงข้ึนในปี 2558 อีกทั้งยงัมีผูป้ระกอบการ

รายใหม่เขา้มาทาํตลาดในกรุงเทพมหานคร จึงทาํให้น่าสนใจในการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา

ทางดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นปัจจยัอ่ืนๆและดา้นการตดัสินใจเลือก

ซ้ือของผูข้บัข่ีเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บไปพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ในตลาดรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์
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 1.2 วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

  1) เพื่อศึกษาความแตกต่างขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์น  เขตกรุงเทพมหานคร 

  2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

  3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆดา้นภาพลกัษณ์และค่านิยมท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่8 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 

22 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

 1.3 กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์

1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพ

4. อาชีพ

5. รายได้

6. การศึกษา

7. ความถ่ีในการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์

8. ท่ีอยูอ่าศยั

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

1. ผลิตภณัฑ์

2. ราคา

3. ชอ่งทางการจดัจาํหนา่ย

4. การสง่เสริมการตลาด

5. บุคลากร

6. ลกัษณะกายภาพ

7. กระบวนการ

ปัจจัยอ่ืนๆ

1. ภาพลกัษณ์

2. คา่นิยม

การตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ (Big Bike)

ในเขตกรุงเทพมหานคร
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 1.4  สมมตฐิานในการศึกษา 

  1)ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ การศึกษา 

ความถ่ีในการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ และท่ีอยู่อาศยัท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั  

  2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะกายภาพ และดา้นกระบวนการ

ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

  3) ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลกัษณ์ และค่านิยมท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

  1)  เพื่อให้ผู ้ประกอบการธุรกิจรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์นําผลการวิจัยไปใช้

ประกอบการพฒันาปรับปรุงรูปแบบผลิตภณัฑ์และบริการในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจ

ใหแ้ก่ลูกคา้มากท่ีสุด 

  2) เพื่อให้ผูป้ระกอบการธุรกิจรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์นาํผลการวิจยัไปใช้ในการ

วางแผน เพื่อกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

  3) เพื่อให้ผู ้ประกอบการธุรกิจรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์นําผลการวิจัยไปใช้

ประกอบการพฒันาเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและการวางตาํแหน่งของผลิตภณัฑ์ เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดาํเนินธุรกิจ 

  4) เพื่อให้ผูป้ระกอบการธุรกิจรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์นาํผลการวิจยัไปใช้ในการ

สร้างกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 2.1 แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัปัจจัยประชากรศาสตร์ 

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

เป็นไปไดข้องการกาํหนดตลาดเป้าหมายประชากรศาสตร์ นกัการตลาดตอ้งทาํการศึกษาเก่ียวกบั

ขนาดหรือจาํนวนของคนท่ีมีอยู่ในแต่ละสังคม ภูมิภาค และระดบัโลก รวมถึงองคป์ระกอบ การ

กระจาย และการเปล่ียนแปลงของประชากร ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงมีชีวิตเด่ียวท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนั

และกนัแลว้ปรากฏออกมาในลกัษณะกลุ่มท่ีอยูใ่นเวลา และ สถานท่ีแห่งนั้น ดงันั้นนกัการตลาดตอ้ง

เป็นผูมี้หนา้ท่ีเขา้ไปสร้างความอยากไดใ้นผลิตภณัฑห์รือ บริการของบริษทัใหเ้กิดข้ึนกบักลุ่มน้ี โดย



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่8 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 

24 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

ทาํการศึกษาติดตามและตรวจสอบความเคล่ือนไหว ทางด้านประชากร จากความรู้ ความเขา้ใจ

ทางดา้นประชากรศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ อยูเ่สมอ 

 จากความหมายดงักล่าว ประชากรศาสตร์มีขอบเขตการศึกษา 4 ประเด็น ดงัน้ี  

 1. ศึกษาเก่ียวกบัขนาดของประชากร หมายถึง จาํนวนหน่วยในการนบัประชากร

ทาํใหน้กัการตลาดทราบวา่ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงมีขนาดประชากรเท่าใด  

 2. ศึกษาเก่ียวกบัการกระจายของประชากร หมายถึง การจดักลุ่มของประชากรใน

พื้นท่ีหน่ึงเป็นการศึกษาการกระจายของประชากรตามลกัษณะภูมิศาสตร์หรือเขตท่ีอาศยัอยู ่  

 3. ศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบของประชากร หมายถึง ลกัษณะต่าง ๆของประชากร

ท่ีรวมกลุ่มกนั ณ พื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง เช่น เพศ อาย ุเช้ือชาติ สัญชาติ สถานภาพ รายได ้อาชีพ เป็นตน้  

 4. ศึกษาองคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลงประชากร ไดแ้ก่ การเกิด การตาย และ

การ ยา้ยถ่ินฐานท่ีมีผลใหป้ระชากร ณ พื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงมีการเปล่ียนแปลง 

 2.2 แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาด 

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

Mix หรือ 7P’s) หมายถึง การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเสนอส่ิงซ่ึง สามารถตอบสนองความ

ต้องการของผูบ้ริโภค โดยทาํให้กิจการสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และอยู่ รอดได้ อาจรวมถึง

สามารถขยายขนาดกิจการไดใ้นอนาคต 

 2.3 แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัปัจจัยอ่ืนๆ  

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

และรูปแบบการดาํรงชีวิต (Lifestyle) วา่ค่านิยมหรือคุณค่า หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคล 

หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหมายถึง อตัราส่วนผลประโยชน์ท่ีรับรู้ต่อราคาสินคา้ ซ่ึง

ค่านิยม (Values) อาจแบ่งตามลกัษณะไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  1. ค่านิยมในจุดหมายปลายทางของชีวิต 

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

 2.4 แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัการตัดสินใจซ้ือ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ (2546 , หนา้ 192) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 

behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช้ การ ประเมินผล ใน

สินคา้และบริการ ซ่ึงคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิด 

ประสบการณ์การซ้ือ การใชสิ้นคา้ปละบริการ ของผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความ

พึงพอใจของเขา หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจของการกระทาํของผูบ้ริโภค ดว้ย

เหตุผลหลายประการ กล่าวคือ (1) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจ และมี

ผลทาํให้ ธุรกิจประสบความสาํเร็จ ถา้กลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
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ผูบ้ริโภคได ้ (2) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดทางตลาด (Marketing concept) คือ การทาํให้ลูกคา้พึง

พอใจ ดว้ย เหตุน้ีเราจาํเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อจดัส่ิงกระตุน้หรือกลยุทธ์การตลาดท่ี

สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้

 2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 สามารถ  พึ่งทรัพย ์(2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่างทอง ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่างทองท่ีทาํการจด

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

การเก็บรวบรวมขอ้มูล แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยั มี 2 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามตรวจสอบ

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

มี 5 ระดบัโดยค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.8662 วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป สถิติ

ท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความ

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

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดั

อ่างทอง เม่ือจาํแนกตามอายุและอาชีพแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 แต่ไม่

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือจาํแนกตามเพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 กุลธร ทองหุ้ม (2552) ศึกษาเ ร่ือง ปัจจัย ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือ

รถจกัรยานยนตเ์กียร์อตัโนมติัของลูกคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ี

ซ้ือรถจกัรยานยนต์เกียร์อตัโนมติัในจงัหวดั พระนครศรีอยุธยา จาํนวน 386 คน โดยวิเคราะห์ดว้ย

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

Cramer’s V  จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมี อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ

รถจกัรยานยนต์เกียร์อตัโนมติัในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกนั ทั้งทางดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้านสถานท่ีสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ ดา้นพนกังานใหบ้ริการและดา้นกระบวนการใหบ้ริการแตกต่างกนั 

อรอุษา  ขนอนกุล และกิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัดา้น

ภาพลักษณ์ของยี่ห้อรถยนต์(ค่ าย ญ่ี ปุ่น)  ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู ้บ ริโภคใ นเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล 

จาํนวน 400 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และทาํการประมวลผล

โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
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(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน แบบการวิเคราะห์

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

โดยกาํหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของ

ยี่ห้อรถยนต(์ค่ายญ่ีปุ่น) ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

3. ระเบียบวธีิวจิัย 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนบัไม่ได ้(Infinite population) กล่าวคือ 

เป็นประชากรท่ีไม่สามารถนบัหรือแสดงเป็นตวัเลขไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงประชากรเป้าหมายในการ

วจิยัคร้ังน้ี คือ ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร  

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยค ร้ัง น้ี  คือ ตัวแทนผู ้ข ับ ข่ีรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

 3.2 ขอบเขตการวจัิย  

  1) ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผู ้

ขบัข่ีรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 400 ราย 

  2)  ขอบเขตขอบเขตของเ น้ือหา ท่ี ศึกษาค ร้ัง น้ี  ศึกษา เ ก่ียวกับปัจจัยด้า น

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7’P และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และ

ค่านิยม 

  3) ขอบเขตดา้นเวลา การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการแจก

แบบสอบถามกบักลุ่มผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 400 ตวัอย่าง 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษานบัตั้งแต่วนัท่ี 5 เมษายน 2559 ถึง 22 เมษายน พ.ศ. 2559 

 3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัเลือกใช ้คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ โดยนาํผลมาวิเคราะห์การ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทาํความเขา้ใจในพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภค 
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 3.4 สถิติการวเิคราะห์ข้อมูล 

  1) สถิติเชิงบรรยายหรือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้อธิบาย

คุณลักษณะของข้อมูล ประกอบด้วย ตัวแปรเชิงคุณภาพ (ความถ่ี  (Frequency), ค่า ร้อยละ 

(Percentage)) และตวัแปรเชิงปริมาณ (ค่าเฉล่ีย (Mean), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), 

ค่าตํ่าสุด (Minimum), ค่าสูงสุด (Maximum)) 

  2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จึง

จาํเป็นตอ้งทดสอบความมีนยัสาํคญัทางสถิติของขอ้มูลท่ีคาํนวณไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้จิยัใชว้ิธี

ในการคาํนวณทางสถิติท่ี เรียกวา่ Analysis of Variance (ANOVA) 

 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการท่ีไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จาํนวน  350 คน คิดเป็นร้อยละ 88 มีช่วงอายุ

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

เป็นร้อยละ 50  ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ส่วน

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

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

เป็นร้อยละ 49 มีท่ีอยูอ่าศยัแบบบา้นเด่ียว จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 40  

 ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองของ

ประเภทการใชง้าน จาํนวน  131 คน  คิดเป็นร้อยละ 33  

 ปัจจยัด้านราคา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองของราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพ จาํนวน  176 คน  คิดเป็นร้อยละ 44  

 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้เลือกซ้ือผ่าน

ศูนยต์วัแทนจาํหน่ายโดยตรง จาํนวน 262 คน  คิดเป็นร้อยละ 66  

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัใน

เร่ืองของของแถมท่ีเป็นอุปกรณ์นิรภยั จาํนวน 141 คน  คิดเป็นร้อยละ 35  

 ปัจจยัด้านบุคลากร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองของ

พนกังานมีความรู้เร่ืองรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคเ์ป็นอยา่งดี จาํนวน 152 คน  คิดเป็นร้อยละ 38  
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ปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพ ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ือง

ของภาพลกัษณ์ของช่องทางการจดัจาํหน่าย จาํนวน 139 คน  คิดเป็นร้อยละ 35  

ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของมี

การใหกู้ด้อกเบ้ียตํ่า จาํนวน 183 คน  คิดเป็นร้อยละ 46  

 ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆดา้นภาพลกัษณ์ และค่านิยม 

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองของ

รูปลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความเร็ว จาํนวน 178 คน  คิดเป็นร้อยละ 45 

ปัจจยัดา้นค่านิยม ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองชอบความ

แตกต่าง จาํนวน 175 คน  คิดเป็นร้อยละ 44 

 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกประเภทรถจักรยานยนต์ บ๊ิกไบค์เน่ืองจากแสดงถึง

ลกัษณะนิสัยในการขบัข่ี 4.19 คะแนน  และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.8370   

5. สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 5.1 สรุปผลการวจัิย 

ตารางที ่5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคัญ 
สอดคล้องกบั

สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบั

สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยประชากรศาสตร์     

เพศ 0.0054   

อาย ุ 0.5580   

สถานภาพ 0.9584   

อาชีพ 0.5413   

รายได ้ 0.5112   

การศึกษา 0.0710   

ความถ่ีในการขบัข่ี 0.0913   

ท่ีอยูอ่าศยั 0.5211   
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สมมติฐานที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประชากรศาสตร์   

ผลิตภณัฑ์ 0.0026   

ราคา 0.9035   

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.0005   

การส่งเสริมการตลาด 0.0019   

บุคลากร 0.0501   

ลกัษณะกายภาพ 0.0862   

กระบวนการ 0.3552   

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยอ่ืนๆ       

ภาพลกัษณ์ 0.4228   

ค่านิยม 0.0001    

 5.2 อภิปรายผล 

การศึกษางานเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดน้าํแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั จากการวิจยัพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นเป็น

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ เทิดศกัด์ิ  ชยัววิฒัน์ตระกูล (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ของประชาชนในเขตจงัหวดัยโสธร จากการศึกษาพบว่า  ปัจจยัส่วน

บุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตข์องประชาชนในเขตจงัหวดัยโสธรแตกต่างกนั 

2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีสอดคลอ้ง

กนั ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปัทมพ์งษ ์ ขาํเกิด (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ยี่ห้อฮอนดา้ ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร จากการศึกษา

พบว่า  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถจกัรยานยนต์ยี่ห้อฮอนดา้ ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครต่างกนั ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กุลธร  ทองหุ้ม (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและการ

ตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์เกียร์อตัโนมติัของลูกคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จากการศึกษา
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พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

และการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์เกียร์อตัโนมติัของลูกคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาต่างกนั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สามารถ  พึ่งทรัพย ์(2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่างทอง จากการศึกษาพบวา่ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่างทองต่างกนั 

3) ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นค่านิยมท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั สอดคลอ้ง

กับผลการวิจยัของ วิรงรอง  ภูวิชัย (2551) ศึกษาเร่ือง ค่านิยมและการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้า

ฟุ่มเฟือยของนิสิตมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จากการศึกษาพบว่า ค่านิยมใน

สินคา้ฟุ่มเฟือยแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ฟุ่มเฟือยของนิสิตมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขนต่างกนั 

 5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้

  5.3.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

   1) ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์ควรใส่ใจผูบ้ริโภคทั้งเพศ

ชาย และเพศหญิง จะเห็นไดจ้ากผูห้ญิงท่ีขบัข่ีรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์มีจาํนวนเพิ่มข้ึน และควรให้

ความสาํคญัต่อผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ26 - 30 ปี เพราะเป็นช่วงอายท่ีุมีการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด และมีควร

การจดักิจกรรมตามบริษทัในกรุงเทพมหานคร โดยมีการตั้งราคาให้ดึงดูดผูบ้ริโภคมากข้ึน เพราะผู ้

ขบัข่ีส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน  

   2) ผู ้ผลิตและผู ้จ ําหน่ายรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ ควรใส่ใจทางด้าน

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เพื่อนาํมาพฒันาและออกแบบรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์ห้เหมาะสมกบัประเภท

การใช้งานของผูข้บัข่ี โดยเน้นรูปลกัษณ์ท่ีน่าคน้หายิ่งข้ึน โดยผูข้บัข่ีส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกซ้ือ 

เพราะเป็นรถจกัรยานยนตท่ี์บ่งบอกถึงความเร็วและยงัมีรูปทรงท่ีแขง็แกร่ง ซ่ึงแตกต่างกบัรถจกัรยา

ยนต์ทัว่ไป จุดน้ีจึงเป็นท่ีดึงดูดของผูข้บัข่ีรถจกัรยายนตท่ี์ชอบความแตกต่างและความเป็นตวัของ

ตวัเอง  

   3) ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค ์ควรมีการจดักิจกรรมชกั

จูงผูบ้ริโภคให้มากข้ึน เช่น การแจกอุปกรณ์นิรภยัเป็นของสมนาคุณลูกค้า มีการให้คาํปรึกษา

ทางดา้นสินเช่ือในการผอ่นชาํระ เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่เนน้การกูแ้บบดอกเบ้ียตํ่า โดยมีพนกังานท่ีมี

ความรู้เร่ืองรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคแ์ละผลิตภณัฑ์ของร้านเป็นอยา่งดี เพื่อท่ีจะสามารถตอบคาํถาม

ของลูกคา้และยงัเป็นการเพิ่มความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจซ้ืออีกดว้ย 
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  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

   1) ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ในเขตต่างจงัหวดัด้วย เน่ืองจากมีการเพิ่มข้ึนของผูข้บัข่ีรถจกัรยายนต์

บ๊ิกไบคใ์นต่างจงัหวดั 

   2) ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรเก็บขอ้มูลเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจากผูข้บั

ข่ีรถจกัยานยนตบ๊ิ์กไบคโ์ดยตรง เพื่อเป็นการสร้างความสนใจในการตอบแบบสอบถาม และยงัได้

ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีสามารถนาํมาพฒันางานวจิยัใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลติภัณฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ 

ในกรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting the Buying Decision of Counter Brand Cosmetic Products  

in Bangkok 

ยอดสร้อย มัง่คัง่2

1 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภกัดีต่อแบรนด์สินคา้ และค่านิยม ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัทาํการสุ่ม

ตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยเลือกวิธีเก็บตัวอย่างแบบสะดวก กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้คือ 

ผูบ้ริโภคชาย และ หญิง ท่ีมีการตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มุลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ใน

การวเิคราะห์ขอ้มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด 

และค่าสูงสุด สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน (สถิติเชิงอนุมาน) One Way ANOVA ในการคาํนวณหา

ค่า t-test และ F-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลจากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหวา่ง 20-30 ปี 

มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานเอกชน ระดบัรายได ้(บาทต่อเดือน) 

อยูร่ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ เดือนละ 1 คร้ัง มียอดในการซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ในแต่ละคร้ังอยู่ระหว่าง 1,001-2,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด พบว่าส่วนใหญ่ ใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีมีส่วนผสมช่วยในการลดเลือนร้ิวรอย อาํ

พรางรูขุมขน มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณท่ีไดรั้บ สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีสาขาจาํนวน

มาก มีการลดราคาสินคา้ เม่ือซ้ือครบตามยอดซ้ือท่ีกาํหนด มีพนกังานคอยให้คาํปรึกษาและอธิบาย

ผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีเคาน์เตอร์เคร่ืองสําอางมีการตกแต่งท่ีให้

ความรู้สึกสบายๆ มีตวัอยา่งสินคา้ให้ทดลองได ้มีกระบวนการเปล่ียนสินคา้ ภายใน 7 วนั หากเกิด

อาการแพ ้(มีใบรับรองแพทย)์ ปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ส่วนใหญ่  ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด์

ท่ีเลือกใช ้สามารถตอบโจทยต่์อสภาพผิวหน้าของผูใ้ช ้มีการรีวิวของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงทาํให้อยาก

ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนดม์ากยิง่ข้ึน ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่มีการตดัสินใจ

เลือกใชเ้น่ืองจากความน่าเช่ือถือของแบรนดผ์ลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ ระดบัรายได ้ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ยอดซ้ือในแต่ละคร้ัง ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ราคา การส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

ความภกัดีต่อแบรนด์สินคา้ และ ค่านิยมท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ในกรุงเทพมหานคร ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  

 

คําสําคัญ: ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง, เคร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด,์ การตดัสินใจเลือกใช ้

 

Abstract 

The objective of this research was to study the differences of personal factors, the 

marketing mix factors and other factors, included the consumer’s brand loyalty and values, to affect 

the buying decision of counter brand cosmetic products in Bangkok. This research used non-

probability sampling method; convenience sampling.  

 The sample size consisted of 400 consumers who making decision to purchased counter 

brand cosmetic products in Bangkok. For collecting data used questionnaire as tools. Due to the 

data analysis; descriptive statistics used for calculated frequency, percentage, mean, minimum, and 

maximum. For hypothesis testing, inferential statistics was One Way ANOVA for t-Test and F-test 

calculating at significant level of 0.05 

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

20-30 years old, single status, graduated with Bachelor Degree, being company’s officers, monthly 

salary between 20,001-30,000 Thai baht, frequency of purchases were once per month and the price 

between 1,001-2,000 Thai baht. For the market mix factors, most of the respondents give 

precedence in cosmetic products containing ingredients help to reduce wrinkles and camouflage 

pores, the prices that appropriated between prices and quality, the places were many branches, have 

discount promotion if bought in required purchasing, have employee are consulting about product 

descriptions that have efficiency response for consumer’s skin and advertising by a famous person’s 

review. The environment factors that counter were decorated to feel comfortable and have  

the sample for testing at counter, the procedures that can changed within 7 days if there are allergic 

reactions. For other factors are brand loyalty and value, and most of the respondents give precedence 
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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 

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 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวจัิย 

ในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเป็นส่ิงสําคญัต่อบุคคลทั้งเพศหญิงและเพศชายท่ีให้

ความสําคัญต่อการดูแลผิวพรรณ ต้องการความดูดี เพื่อตกแต่งใบหน้าให้น่ามอง เสริมสร้าง

บุคลิกภาพท่ีดีและน่าประทบัใจ เพื่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของตนในสังคม ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ ‘ไก่งามเพราะ

ขน คนงามเพราะแต่ง’ ทาํให้ในปัจจุบันแม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยจะชะลอตัว แต่ตลาด

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนั้นกลบัเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในทุกๆ ปี ไม่เคยหยดุชะงกัหรือไดรั้บผลกระทบ

แต่อย่างใด ส่วนนึงเพราะเป็นสินคา้ท่ีใชแ้ลว้หมดไปและเป็นส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่เห็นความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนัทั้งน้ี การเติบโตของตลาดกลุ่มน้ี มาจากปัจจยัหลายๆอยา่ง ไม่วา่จะเป็น

การท่ีผูบ้ริโภคคาํนึงถึงบุคลิกภาพของตนมากข้ึน, สินคา้มีนวตักรรมใหม่ๆ มากข้ึน, การเติบโตของ

สังคมเมือง ทาํให้มีกาํลงัซ้ือมากข้ึน, การเติบโตของ Social Network, การท่ีผูบ้ริโภคเน้นสินคา้ท่ีมี

หลากหลายข้ึน และมุ่งเน้นผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางไปทางดา้นคุณภาพและราคามากข้ึน โดยในปี 

พ.ศ.2558 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางมีมูลค่าตลาดรวมถึง 119,820 ลา้นบาท (ฝ่ายวจิยันโยบาย สาํนกังาน

พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ, 25 พฤษภาคม 2559)  

 ด้วยปัจจยัดงักล่าว จึงเป็นแรงผลกัดนัให้ตลาดผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง เป็นตลาดท่ียงัคง

เติบโตไปไดเ้ร่ือยๆ แมว้า่จะอยูท่่ามกลางการแข่งขนัสูง มีคู่แข่งรายใหม่ๆ เขา้มาสู่ตลาดเป็นจาํนวน

มาก ทั้งผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศ และผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีผลิตในประเทศ

ไทยเอง นอกจากน้ีผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางท่ีผลิตในประเทศไทยนั้นยงัส่งออกไปขายในต่างประเทศ 

ซ่ึงมีมูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ.2558 อยูท่ี่ 68,333 ลา้นบาท 

โดยตลาดหลกัท่ีส่งออกไปอนัดบั1 คือ ประเทศญ่ีปุ่นอนัดบัรองลงมาคือ ประเทศฟิลิปปินส์และ

ประเทศอินโดนีเซีย  
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(ฝ่ายวิจยันโยบาย สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 25 พฤษภาคม 

2559) 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์  ในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าในตลาดผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสําอางในประเทศไทยประมาณ 11,784 ล้านบาท (ฝ่ายวิจัยนโยบาย สํานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ, 25 พฤษภาคม 2559) ซ่ึงคิดเป็นประมาณ 10% ของมูลค่าตลาด

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางในประเทศไทย จะเห็นไดว้า่หากผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด์ไม่

รักษาส่วนแบ่งการตลาดไว ้จะทาํให้มูลค่าตลาดของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์นั้น

ลดลง 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีศึกษาปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์ 

แบรนด์  ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงจะเป็นข้อมูลในการดํา เนินงานของบริษัทผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด์เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผูเ้ลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์

แบรนดม์ากท่ีสุด 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

  1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภกัดีต่อแบรนด์สินคา้ และ

ค่านิยม ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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 1.3 กรอบแนวความคิดการงานวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4 สมมติฐานการวจัิย 

  1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

ระดับรายได้ ความถ่ีในการซ้ือสินค้า และยอดซ้ือในแต่ละคร้ังท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ในกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

  2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้น

กระบวนการ ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบ

รนด ์ในกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

  3) ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่  ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า และค่านิยมท่ีแตกต่างกัน  

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในกรุงเทพมหานคร 

ต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-เพศ  -อาย ุ

-สถานภาพ -ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ  -ระดบัรายได ้

-ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 

-ยอดซ้ือในแต่ละคร้ัง 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

-ผลิตภณัฑ ์  -ราคา 

-ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

-การส่งเสริมการตลาด -บุคคลากร 

-ลกัษณะทางกายภาพ -กระบวนการ 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

-ความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ 

-ค่านิยม 

การตดัสินใจเลือกใช้

ผลติภัณฑ์

เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์

แบรนด์ ใน

กรุงเทพมหานคร 
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 1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย   

  1) เพื่อนําผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในเขตกรุงเทพมหานครไปปรับปรุงพฒันาให้

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  2) เพื่อนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในเขตกรุงเทพมหานครไปเป็นแนวทาง

ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ทั้งในด้านการออก

ผลิตภณัฑ์ใหม่ ด้านการเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ และด้านการรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีเลือกใช้ผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์

  3) เพื่อนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ และค่านิยม 

ท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร นาํไปเสริมสร้างค่านิยม ใหเ้กิดความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 2.1 แนวคิดทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

 เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2557, หน้า 104-106) ระบุว่า อายุ (Age) ท่ีแตกต่างกนั ความตอ้งการ

ย่อมมีความแตกต่างกัน ผลิตภณัฑ์แต่ละประเภท จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม

ผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงอายุท่ีต่างกัน เพศ (Sex) ผูห้ญิงและผูช้ายมีแนวโน้มท่ีจะมีทศันคติและ

พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั รายได้ (Income) รายไดเ้ป็นปัจจยัสําคญัในการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง แต่อยา่งไรก็ตามผู ้

มีรายได้ปานกลางและมีรายได้ตํ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่กว่า  การศึกษา (Education) ผูท่ี้มี

การศึกษาสูงมีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพท่ีดีกวา่ และมีราคาท่ีสูงกวา่ผูท่ี้ มีการศึกษา

หาขอ้มูล เปรียบเทียบราคาสินคา้ก่อนการตดัสินใจซ้ือ อาชีพ (Occupation) บุคคลในแต่ละสาขา

อาชีพจะมีความจาํเป็น และความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ี นอกจากน้ีการศึกษา อาชีพ และ

รายได้มกัจะมีความสัมพนัธ์กนั เช่น บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงมกัจะมีอาชีพการงานท่ีดี มีรายไดสู้ง 

ส่วนบุคคลท่ีมีการศึกษาตํ่า โอกาสท่ีจะมีอาชีพการงานในระดบัสูงนั้นยอ่มเป็นไปไดย้าก จึงมีรายได้

ตํ่า 
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  2.2 แนวคิดทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ภาวิณี กาญจนาภา (2558, หน้า 22) ระบุว่า ส่วนประสมการตลาดเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีถูก

สร้างข้ึนโดยนักการตลาดและสามารถมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดของผูบ้ริโภค นักการตลาด

สามารถใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์เพื่อผูบ้ริโภคสามารถทาํการตดัสินใจได้

อยา่งถูกตอ้งในเวลาท่ีผูบ้ริโภคทาํการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์การใหข้อ้มูลข่าวสารเพื่อสร้างความน่า

ดึงดูดใจของผลิตภณัฑ์ หรือการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในร้านค้าท่ีเอ้ืออาํนวยให้

ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือผลิตภณัฑ์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีสามารถถูกนาํมาใช้โดยนกัการตลาด

เพื่อสร้างอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคหรือท่ีถูกเรียกวา่ 7Ps นกัการตลาดใชส่้วนประสมการตลาดเพื่อกระตุน้

การซ้ือของผูบ้ริโภค หรือส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคบริโภคผลิตภณัฑม์ากข้ึน  

 2.3 แนวคิดทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัปัจจัยอ่ืนๆ: ค่านิยม ความภักดีต่อตราสินค้า 

 นิเวศน์ ธรรมะ, ประพนัธ์ วงศ์บางโพ, พลอมร ธรรมประทีป, สมบูรณ์ ศรีอนุรักษ์วงศ์,  

สรยุทธ งามจนัทร์ผลิ และวรางคณา งามจนัทร์ผลิ (2552, หน้า 54) ระบุว่า ความจงรักภกัดีต่อตรา

ผลิตภณัฑ์ (Brand Loyalty) การเรียนรู้น้ีสําคญัต่อนกัการตลาดเพราะมีความสัมพนัธ์กบัการสร้าง

นิสัย การสร้างและพฒันานิสัยหมายถึงการท่ีผูบ้ริโภคแกปั้ญหา (ทาํอยา่งไร เม่ือหิว) อยา่งเป็นนิสัย 

สมํ่าเสมอ โดยไม่คิดมาก ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกนัมากระหวา่งลกัษณะนิสัยและความจงรักภกัดีต่อตรา

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ทัศนคติท่ีดี ท่ี ช่ืนชอบ ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์ อย่างไม่

เปล่ียนแปลง โดยซ้ือเฉพาะตราผลิตภณัฑ์นั้นเพียงอยา่งเดียวโดยไม่พิจารณาตราผลิตภณัฑ์อ่ืนๆเลย 

ความจงรักภกัดีต่อตราผลิตภณัฑ ์เป็นผลมาจากแรงสนบัสนุนดา้นบวก ท่ีเกิดข้ึนจากความพึงพอใจ

ในผลิตภณัฑน์ั้น ผูบ้ริโภคจึงเลือกท่ีจะลดความเส่ียงจากความผิดหวงัจากการทดลองผลิตภณัฑ์ใหม่ 

และช่วยประหยดั เวลาจากการแสวงหาข้อมูลโดยการซ้ือผลิตภณัฑ์เดิมท่ีพึงพอใจอยู่แล้วอย่าง

สมํ่าเสมอนั้นเอง 

 2.4 แนวคิดทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัการตัดสินใจ 

 ภาวิณี กาญจนาภา (2558, หน้า 24) ได้ระบุว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (The decision-

making process: DMP) เม่ือบุคคลมีความพร้อมท่ีจะทาํการซ้ือสินคา้หรือบริการ บุคคลมีพฤติกรรม

ของการตดัสินใจซ้ือ โดยเร่ิมตั้งแต่ การตระหนกัถึงความจาํเป็นหรือความตอ้งการในการซ้ือสินคา้

หรือบริการ และส้ินสุดลงดว้ยการซ้ือ การใช้ และการประเมินประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการซ้ือสินคา้

หรือบริการนั้น นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งทาํการศึกษาวจิยัเพื่อพยายามทาํความเขา้ใจกระบวนการการ

ตดัสินใจซ้ือดงักล่าว เพื่อสามารถวางแผนการตลาด การให้คาํแนะนาํปรึกษา หรือการให้ความ

ช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 
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 2.6 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 กอบแก้ว มะหะหมัด (2552) ศึกษาเ ร่ือง พฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองสําอางสมุนไพรท่ีเป็นสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 

คือประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ซ่ึงเคยซ้ือเคร่ืองสําอางสมุนไพร ท่ีเป็นสินค้าหน่ึงตาํบล หน่ึง

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าไคสแควร์ T-test ANOVA  และการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD จาก

การศึกษาพบวา่ ประชาชนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ  อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางสมุนไพรท่ีเป็นสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ธัญรดา สนธิเมือง (2551) ศึกษาเร่ือง โฆษณาทางโทรทศัน์กบัการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง

ประทินผิวของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มผูห้ญิงท่ีอายุระหว่าง 

15-30 ปี อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดสุ่้มตวัอยา่งออกมา 8 เขต ไดแ้ก่ เขตบางกะปิ เขตบึง

กุ่ม เขตสวนหลวง เขตบางขนุเทียน เขตพญาไท เขตตล่ิงชนั เขตดินแดง เขตลาดพร้าว โดยใชว้ธีิการ

สุ่มตวัอย่างออกมาตามสัดส่วนเป็นไดจ้าํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และเสนอผลการ

ทดสอบสมมติฐานการวิจยัดว้ยสถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-

way ANOVA) พร้อมทั้งวิเคราะห์เป็นรายคู่ดว้ยการเปรียบเทียบพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพนัธ์ จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านรูปแบบและเน้ือหาของ

โฆษณาโทรทัศ น์ มี อิทธิพล ต่อกา ร เ ลื อก ซ้ื อ เค ร่ือง สํา อา งป ระทิ นผิวข องผู ้ห ญิง ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และดา้นคุณภาพของสินคา้มี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางประทินผวิของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ภทัรานิษฐ์ แซ่ตั้ง (2553) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางของกลุ่มผูช้ายเจา้สาํอาง

ในเขต กรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรเพศชายท่ีเคยใชเ้คร่ืองสําอางและใช้

อยู่ปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และตวั

แบบสมการโครงสร้าง จากการศึกษาพบวา่ ค่านิยมทางดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อการคลอ้ยตามกลุ่ม

อา้งอิงและการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางของกลุ่มผูช้ายเจา้สําอางในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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3.ระเบียบวธีิวจิัย 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนบัไม่ได ้(Infinite population) กล่าวคือ 

เป็นประชากรท่ีไม่สามารถนบัหรือแสดงเป็นตวัเลขไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงประชากรเป้าหมายในการ

วิจยัคร้ังน้ี คือผูบ้ริโภคชาย และ หญิง ท่ีมีการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบ

รนด ์ในกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคชาย และ หญิง ท่ีมีการตัดสินใจเลือกใช้

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยการคาํนวณหา

หน่วยตวัอยา่ง ใชสู้ตร W.G.COCHRAN (1953)   

สูตร W.G.COCHRAN (1953)             2

2)1(
e

ZPPn −
=  

โดย n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
P = สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยักาํหนดสุ่ม (P=0.5) 

Z = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยักาํหนด โดยท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

(ระดบันยัสาํคญั  

ทางสถิติท่ี 0 .05) ค่า Z=1.96 

e = ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง (ปกติใช ้5% หรือ 0.05) 

แทนค่า ตามสูตร                หรือประมาณ 400 คน 

 

 3.2 ขอบเขตของการวจัิย   

  1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ กลุ่มประชากรท่ีเลือกใช้

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์ แบรนดใ์นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

  2) ขอบเขตเน้ือหาท่ีศึกษา: ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ความภกัดีต่อแบรนด์สินค้า และค่านิยม ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  3) ระยะเวลาการศึกษา เร่ิมต้นวนัท่ี 27 มีนาคม 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 17 กรกฏาคม 

2559 

 3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนสําหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์ในกรุงเทพมหานคร 
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 3.4 สถิติการวเิคราะห์ข้อมูล 

   1)  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้สําหรับการบรรยายสรุป

คุณลักษณะของข้อมูลตัวแปรต่างๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม ทาํการวิเคราะห์โดยใช้ ความถ่ี 

(Frequency), ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (mean), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) , ค่า

ตํ่าสุด (Minimum) และ ค่าสูงสุด (Maximum) 

  2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ 

Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อทดสอบความเป็นอิสระโดยแบ่งข้อมูลท่ีใช้ในการทดสอบ

สมมติฐานออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

  T-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรอิสระท่ีมีจาํนวน 2 กลุ่ม ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

  F-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรอิสระท่ีมีจาํนวนมากกวา่ 2 กลุ่ม ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการท่ีไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

ส่วนที1่ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50  มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 

39.75 มีสถานภาพโสด จาํนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.25 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 

283 คน คิดเป็นร้อยละ70.75 มีอาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 มีระดบั

รายได้ (บาทต่อเดือน) อยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40  

มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ เดือนละ 1 คร้ัง จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 มียอดซ้ือในแต่ละ

คร้ังอยูร่ะหวา่ง 1,001-2,000 บาท จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ22.25  

 ส่วนที่2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการทางตลาด พบว่าส่วนใหญ่ รูปแบบ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์มากท่ีสุด 

คือ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีมีส่วนผสมช่วยในการลดเลือนร้ิวรอย อาํพรางรูขุมขน จาํนวน 112 คน 

คิดเป็นร้อยละ 28.00 ราคาของผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ส่วนใหญ่ตอบ ราคา

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณท่ีไดรั้บ จาํนวน 

253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 ช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด ์

 ส่วนใหญ่ตอบ สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีสาขาจาํนวนมาก จาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 การ

ส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ส่วนใหญ่ตอบ การลดราคาสินคา้ 
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เม่ือซ้ือครบตามยอดซ้ือท่ีกาํหนด จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 ปัจจยัด้านบุคลากรท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ มากท่ีสุด คือ มีพนกังานคอยให้

คาํปรึกษาและอธิบายผลิตภณัฑ ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ จาํนวน 238 คน คิดเป็นร้อย

ละ 59.50 ปัจจยัดา้นกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ 

มากท่ีสุด คือ เคาน์เตอร์เคร่ืองสําอางมีการตกแต่งท่ีให้ความรู้สึกสบายๆ มีตวัอยา่งสินคา้ให้ทดลอง

ได ้จาํนวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 ปัจจยัทางด้านกระบวนการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนด ์มากท่ีสุด คือ มีกระบวนการเปล่ียนสินคา้ ภายใน  

7 วนั หากเกิดอาการแพ ้(มีใบรับรองแพทย)์ จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00   

ส่วนที่3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภกัดีต่อแบรนด์สินคา้ และค่านิยม 

พบวา่ส่วนใหญ่ส่ิงท่ีทาํให้เกิดความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ ในการกลบัมาซ้ือสินคา้ซํ้ า ส่วนใหญ่ตอบ 

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ท่ีเลือกใช้ สามารถตอบโจทยต่์อสภาพผิวหน้าของผูใ้ช้ 

จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์มากท่ีสุด คือ การรีวิวของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงทาํให้อยากซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางเคาน์เตอร์แบรนดม์ากยิง่ข้ึน จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25  

ส่วนที่4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง

เคาน์เตอร์แบรนดข์องผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ส่วนใหญ่มีการตดัสินใจเลือกใชเ้น่ืองจาก

ความน่าเช่ือถือของแบรนด์ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง สูงท่ีสุดคิดเป็น 4.34 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.60  

 

5.สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 5.1 สรุปผลการวจัิย 

ตารางท่ี 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน  ค่านยัสาํคญั  สอดคลอ้งกนั  ไม่สอดคลอ้ง

กนั 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ    0.9991       

   

อาย ุ    0.0000     

สถานภาพ   0.0509        

ระดบัการศึกษา    0.8061        
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อาชีพ   0.0000       

ระดบัรายได ้   0.0030     

ความถ่ีในการซ้ือสินคา้  0.0083     

ยอดซ้ือในแต่ละคร้ัง  0.0000      

ผลการทดสอบสมมติฐาน  ค่านยัสาํคญั  สอดคลอ้งกนั  ไม่สอดคลอ้ง

กนั 

สมมตฐิานที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ์    0.0767       

   

ราคา    0.0339     

ช่องทางการจดัจาํหน่าย  0.0545        

การส่งเสริมการตลาด  0.0084     

บุคลากร   0.1126          

ผลการทดสอบสมมติฐาน  ค่านยัสาํคญั  สอดคลอ้งกนั  ไม่สอดคลอ้ง

กนั 

สมมตฐิานที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัดา้นกายภาพ   0.0039     

ดา้นกระบวนการบริการ  0.1383       

   

ผลการทดสอบสมมติฐาน  ค่านยัสาํคญั  สอดคลอ้งกนั  ไม่สอดคลอ้ง

กนั 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจัยอ่ืนๆ  

ความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้  0.0132       

ค่านิยม    0.0124     

 5.2 อภิปรายผล 

การศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง

เคาน์เตอร์แบรนด์ ในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ได้แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมา

ประกอบการอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั จากการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไป

ดว้ย อาย ุอาชีพ ระดบัรายได ้ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ยอดในการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางในแต่ละ
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คร้ัง ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ใน

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั โดย อายุ เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกบังานวิจยั จริยา

วรรณ ขาวสุด (2552) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของผูบ้ริโภคใน

ห้างสรรพสินคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จงัหวดัปทุมธานี จากการศึกษาพบวา่ ประชาชนท่ีมีปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นอายุ มีความสัมพนัธ์กบัยี่ห้อเคร่ืองสําอางท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือในห้างสรรพสินคา้ฟิวเจอร์

พาร์ค รังสิต จงัหวดัปทุมธานี อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาชีพ เป็นไปตามสมมติฐาน

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมใจ สมรูป (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสําอางสมุนไพรของประชาชน ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยั

ส่วนบุคคลด้านอาชีพ ท่ีแตกต่างกัน มีระดับความสําคัญของการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอางสมุนไพรโดยรวมและรายไดแ้ตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ระดับ

รายได้ เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กอบแกว้ มะหะหมดั (2552) ศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางสมุนไพรท่ีเป็นสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึง

ผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค จากการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางสมุนไพรท่ีเป็นสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความถี่ในการซ้ือสินค้า เป็นไปตามสมมติฐาน

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธิศา โสมะบุตร์ (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าของผู ้หญิงว ัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ประชากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพ มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นเคาน์เตอร์หา้งสรรพสินคา้ดา้นกลุ่มเคร่ืองสาํอาง ความถ่ี

ในการซ้ือเคร่ืองสําอาง และจาํนวนเงินท่ีใชซ้ื้อเคร่ืองสําอางอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ยอดซ้ือในแต่ละคร้ัง เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธิศา โสมะบุตร์ (2549) 

ศึกษาเ ร่ือง ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านเคาน์ เตอร์

ห้างสรรพสินคา้ของผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ประชากรท่ีมี

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่น

เคาน์เตอร์หา้งสรรพสินคา้ดา้นจาํนวนเงินท่ีใชซ้ื้อเคร่ืองสาํอางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ท่ีประกอบดว้ย ราคา การส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้น

กายภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ 

ในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั โดย ราคา เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

เจษฎาทิพย์ เล่ห์สิงห์ (2550) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางกิฟฟารีนของ
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ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพนัธ์กบั

ประเภทของเคร่ืองสาํอางผวิหนา้และผวิกายท่ีตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางกิฟฟารีนของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 การส่งสริมการตลาด เป็นไปตามสมมติฐาน

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรีพร มิลิวงศ์ (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางสมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จากการศึกษา

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง

สมุนไพร คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Beta= .22) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจัย

ด้านกายภาพ เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฐัพร เติบไพบูลย ์(2557) ศึกษา

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้เคร่ืองสําอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอน 

จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัความ

ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีเคร่ืองสําอางมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

 3. ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า และค่านิยม ท่ีแตกต่างกัน มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ในกรุงเทพมหานครท่ี

แตกต่างกนั โดย ปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์สินค้า เป็นไปตามสมมติฐานและ

สอดคล้องกบังานวิจยัของ อริศรา เกิดขนัหมาก และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ศึกษาเร่ือง ความ

ไวว้างใจของผูใ้ช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ (Brand Image) และ ความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ทั้ง 2 ดา้น มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการซ้ือ

เคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ค่านิยม เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรานิษฐ์ แซ่ตั้ง 

(2553) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางของกลุ่มผูช้ายเจา้สําอางในเขต กรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบวา่ ค่านิยมทางดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงและการรับรู้ถึง

การควบคุมพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางของกลุ่มผูช้ายเจา้สําอางในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้

  5.3.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

 จากผลการวจิยัคร้ังน้ีท่ีมุ่งศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง

เคาน์เตอร์แบรนด ์ในกรุงเทพมหานคร 
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  1. จากผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคล ผูบ้ริหารผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง

เคาน์เตอร์แบรนด์ ควรให้ความสําคญักบัความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง โดยการรักษา

มาตรฐานของผลิตภณัฑ์ การบริการการขาย ให้มีมาตรฐาน เพราะผูบ้ริโภคท่ีให้ความสําคญัในการ

ตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางมากท่ีสุด อนัดบั 1 และ 2 คือช่วงอายุต ํ่ากวา่ 20 ปี และ ช่วง

อายุ 31-40 ปี ซ่ึงทั้ง 2 ช่วงอายุมีความสําคญัคือ ผูบ้ริโภคช่วงอายุต ํ่ากวา่ 20 ปี เป็นช่วงอายุเร่ิมแรกท่ี

เร่ิมใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง หากสามารถทาํให้ผูบ้ริโภคช่วงอายุน้ีตดัสินใจเลือกใชไ้ดจ้ะทาํให้ได้

ลูกคา้เพิ่มข้ึนจากเดิม ส่วนผูบ้ริโภคช่วงอายุ 31-40 ปี เป็นช่วงท่ีกาํลงัเร่ิมเขา้สู่วยัท่ีสภาพผิวหน้า

เปล่ียนแปลงดังนั้นผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ควรรักษาฐานลูกค้าเดิมน้ีไว ้และ

สามารถเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่โดยออกผลิตภณัฑืท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละ

ช่วงวยั 

  2. จากผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทางด้านราคา 

ผูบ้ริหารผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ควรให้ความสําคัญกับ ราคาซ่ึงมีผลในการ

ตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางของผูบ้ริโภค โดยราคาท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุด 

อนัดบั 1 และ 2 คือ ผลิตภณัฑ์มีราคาสูงกว่าตามทอ้งตลาด เน่ืองจากเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ระดบั 

Premium และราคาผลิตภณัฑ์มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ โดยหากตอ้งการตั้งราคาสูงกว่า

ตามทอ้งตลาด จะตอ้งทาํให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ียอมรับในวงกวา้ง มีผลิตภณัฑ์ท่ีรับการรับรองจาก

สถาบนัระดบัโลก เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือของแบรนด ์และถา้ตั้งราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ 

ควรตั้งราคาใหเ้หมาะสมทั้งคุณภาพและสามารถแข่งขนัราคากบัผลิตภณัฑข์องคู่แข่งในตลาดได ้เพื่อ

เพิ่มความน่าสนใจในราคาให้แก่ผูบ้ริโภค ทางด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริหารผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการตลาด โดยการส่งเสริม

การตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุดอนัดบั 1 และ 2 คือ 1. การโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น 

หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ซ่ึงควรเลือกส่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็นไปในทิศทางเดียวกบัแบรนด ์และตรงตามกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายท่ีกาํหนดไว  ้2. การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของสมมนาคุณ เป็นการส่งเสริม

การตลาดท่ีนอกจากจะทาํให้ยอดขายเพิ่มข้ึนแลว้ ยงัทาํให้รักษาฐานลูกคา้เดิมไว ้เพราะการสะสม

คะแนนทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งกลบัมาซ้ือสินคา้ซํ้ า โดยของสมมนาคุณจะตอ้งเป็นของท่ีควรค่าในการ

สะสมคะแนนเพื่อแลกรับ  

  3. จากผลการวิจัยด้านปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า และ

ค่านิยม ผูบ้ริหารผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ควรให้ความสําคญั ความภกัดีต่อแบรนด์

สินคา้ และ ค่านิยมในปัจจุบนั โดยจะตอ้งรักษาความน่าเช่ือถือของแบรนด์ ให้เกิดความไวว้างใจใน

การเลือกใช ้จะตอ้งโฆษณาโดยเนน้ถึงช่ือเสียงของแบรนด์ท่ีมีมายาวนาน และใชก้ารรีวิวของบุคคล
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ท่ีมีช่ือเสียงในช่วงเวลานั้นๆ ในการมารีวิวผลิตภณัฑเ์น่ืองจากปัจจุบนัค่านิยมของการเช่ือการริวิวมี

ผลมากในการเลือกใช ้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 

  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทาํการวจัิยคร้ังต่อไป 

  1. ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะทาํให้เขา้ถึงปัจจยัการการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางของผูบ้ริโภค มี

ความชดัเจนมากข้ึน และขยายขอบเขตของพื้นท่ีในการวจิยัออกไป ทาํใหผ้ลการวจิยั ครอบคลุมมาก

และชดัเจนมากข้ึน 

  2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

วิเคราะห์สาเหตุในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ สามารถแข่งขนั และสร้าง

ความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนัได ้และสร้างยอดขายเพิ่มข้ึน 

  3. ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีอยู่ใน

ต่างจังหวดัและท่ีเป็นนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เพื่อรองรับ

ผูบ้ริโภคท่ีเป็นนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและยงัหมายถึงการทาํตลาด

ต่างประเทศในอนาคต เป็นส่ิงสาํคญัต่อการวางแผนกลยทุธ์ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน   

 

บรรณานุกรม 

คลงัขอ้มูลอุตสาหกรรมเคร่ืองสาํอางและเวชสาํอาง สวทช. [ออนไลน์].  25 พฤษภาคม 2559 เขา้ถึง

 จาก http://www.technology.in.th/industrial-data/doku.php?id=cosmetics-

 industry:newstart-status 

เกตุวดี สมบูรณ์ทว.ี (2558). การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) (พิมพค์ร้ังท่ี 1). 

 เพชรบุรี: คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ภาวณีิ กาญจนาภา. (2558). พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพค์ร้ังท่ี 1). เพชรบุรี: คณะวทิยาการจดัการ 

 มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

นิเวศน์ ธรรมะ และคณะ. (2552). การจัดการการตลาด (Marketing : The Core).กรุงเทพฯ: 

 สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

จริยาวรรณ ขาวสุด. (2552). พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางของผู้บริโภคใน

 ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวดัปทุมธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ

 มหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย. 

http://www.technology.in.th/industrial-data/doku.php?id=cosmetics-
http://www.technology.in.th/industrial-data/doku.php?id=cosmetics-


 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่8 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 

49 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

สมใจ สมรูป. (2551). ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสาํอางสมนุไพรของประชาชน ใน

 เขตอาํเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์. วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัราชภฏั

 บุรีรัมย.์ 

กอบแกว้ มะหะหมดั. (2552). พฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางสมุนไพรท่ีเป็น

 สินค้าหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค. วทิยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 มหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

สุธิศา โสมะบุตร์. (2549). ปัจจัยท่ีมผีลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผ่านเคาน์เตอร์

 ห้างสรรพสินค้าของผู้หญิงวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์นิเทศศาสตร์

 มหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

เจษฎาทิพย ์เล่ห์สิงห์. (2550). พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางกิฟฟารีนของผู้บริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย. 

สุรีพร มิลิวงศ.์ (2553). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสาํอางสมุนไพรของ

 ผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี. วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี. 

ธญัรดา สนธิเมือง. (2551). โฆษณาทางโทรทัศน์กับการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางประทินผิวของผู้หญิง

 ในเขตกรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

ภทัรานิษฐ ์แซ่ตั้ง. (2553). พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางของกลุ่มผู้ชายเจ้าสาํอางในเขต

 กรุงเทพมหานคร.วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

ณฐัพร เติบไพบูลย.์ (2557). ปัจจยัท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีใชเ้คร่ืองสาํอางท่ีมี

 ส่วนผสมของกลูตา้ไธโอน.วารสารการเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 

 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม –กนัยายน 2557. 71-90. คน้หาเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 จาก 

 http://thaiejournal.com/journal/2557volumes3/4.pdf 

อริศรา เกิดขนัหมาก และไกรชิต สุตะเมือง. (2556). ความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการซ้ือเคร่ืองสาํอาง

 ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารการตลาดและการ

 ส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบับท่ี2 เมษายน-มิถุนายน 2556. 671-690. คน้หาเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 

 จาก http://thaiejournal.com/journal/2556volumes2M/2556volumes2M(FULL).pdf 

 

 

 

 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่8 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 

50 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

ปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือแว่นตาร้านแว่นทอ็ปเจริญ 

 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors affecting consumers' decision to purchase eyeglasses at  

Topcharoen optical shops in Bangkok Area 

พชัรินทร์  พระระฆงั3

1 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความจงรักภกัดี และพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแวน่ตาร้านแวน่ท็อปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัทาํ

การสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นโดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ คือ 

ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือแวน่ตาจากร้านแวน่ท็อปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (สถิติ

พรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติท่ี

ใชท้ดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้งอิง) โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA ในการคาํนวณหาค่า t-test และ 

F-test ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง 31 – 40 

ปี  มีสถานภาพโสด มีระดบัรายได ้20,001 – 30,000 บาท มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังาน

เอกชน มีความถ่ีในการเลือกซ้ือนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อปี มีวตัถุประสงคเ์พื่อซ้ือแวน่สายตา  

 จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในดา้น

ผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่ตดัสินใจเพราะมีสินคา้ให้เลือกหลายยีห่้อ ดา้นราคาให้ความสําคญัในเร่ืองของ

ความเหมาะสมกบัสินคา้แต่ละชนิด/ยีห่อ้ ดา้นสถานท่ี ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของจาํนวนสาขาท่ีมีให้

เลือกจาํนวนมาก ดา้นการส่งเสริมการขาย ให้ความสําคญักบัการให้ส่วนลด 50% ดา้นบุคคลกรให้

ความสําคญักับพนักงานมีความรู้สามารถให้คาํแนะนําได้ ด้านกายภาพ ให้ความสําคญักับการ

ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ ดา้นกระบวนการ ให้ความสําคญักบัการท่ีสามารถเลือกซ้ือแวน่ตาและ

รอรับสินคา้ไดท้นัที ช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร จากทางโทรทศัน์  

 อีกทั้งการศึกษายงัพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ ส่วนใหญ่

จะให้ความสําคญักบัมาตรฐานของสินคา้ ความจงรักภกัดี ส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัการท่ีทุก

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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คร้ังท่ีตอ้งการซ้ือแว่นจะเลือกซ้ือแว่นจากแว่นท็อปเจริญ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยั

ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สถานภาพ ระดบัรายได ้ความถ่ีในการซ้ือแวน่ตา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ทางดา้น ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการขาย กระบวนการ และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความ

จงรักภักดี ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือแว่นตาร้านแว่นท็อปเจริญ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

คําสําคัญ: การตดัสินใจซ้ือ, แวน่ตา และทอ็ปเจริญ 

 

Abstract 

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

marketing mix factor, other factors, such as, image and loyalty and the consumer behavior 

influencing on eyeglasses purchasing decision of at Topcharoen optical shops in Bangkok Area. 

This study used non-probability sampling method; convenience sampling. The sample size 

consisted of 400 consumers who purchased the eyeglasses from the Topcharoen optical shops. The 

questionnaire was designed as instrument for data collection. Due to the data analysis: descriptive 

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

minimum. For the hypothesis testing, inferential statistics were t-test and F-test (One Way ANOVA) 

at significant  level of  0.05. 

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

ages between 31-40 years old, single status, the average monthly income is between 20,001 – 30,000 

Baht, graduated with Bachelor’s degree, working in private company, purchasing frequency were 

less than once       a year, and the objective is eyeglasses purchasing.  Most of respondents considered 

the importance of  the marketing mix factors. For product, most of them decided to purchase from 

thee varieties of brands. For prices, consider the importance in appropriated between prices, 

products and brands. For places, consider the importance about varieties of branches. For 

promotion, consider the importance about 50% discount. For personnel, consider the importance 

about the service employees who know well about the products and give them advices. For 

environment factors, consider the importance in the image. For procedure, consider the importance 

about purchasing procedure that can pick up the products immediately. The perception channel     is 

television. Moreover, from study, found that the consumer also consider the importance in the other 
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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 

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 

 

1. บทนํา 

1.1 ทีม่ีและความสําคัญของปัญหา 

สําหรับธุรกิจแวน่ตาในประเทศไทยปัจจุบนัการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง และมีการเติบโตต่อ

อยา่งต่อเน่ือง มีมูลค่าตลาดประมาณ 6,000-7,000 ลา้นบาท ปัจจยัท่ีส่งผลใหต้ลาดธุรกิจแวน่ตามีการ

เติบโต  เช่น 

- พฤติกรรมการดาํเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบนั  ท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีทาํให้

เกิดปัญหาทางด้านสายตา เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อส่ือสาร การทาํงานโดยใช้

คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ทาํใหค้วามตอ้งการซ้ือแวน่ตามีอตัราสูงข้ึน 

- การเพิ่มข้ึนของประชากรผูสู้งอาย ุ ซ่ึงกลุ่มผูสู้งอายจุะมีปัญหาทางดา้นสายตา  เช่น

การเส่ือมลงของแกว้ตา (lens) ก่อให้เกิดโรคตอ้กระจกในผูสู้งอาย ุ แวน่ตาจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการ

ใชชี้วติประจาํวนั 

- อุณหภูมิโลกท่ีสูงข้ึน แสงแดดท่ีแรง ทาํให้แวน่กนัแดดเป็นส่ิงท่ีประชาชนมีความ

ตอ้งการซ้ือเพื่อช่วยในการถนอมสายตา ประกอบกบั ในปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค นิยมสินคา้

แฟชัน่ ซ่ึงแวน่กนัแดด ก็จดัเป็นสินคา้แฟชัน่อีกประเภท 

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือแว่นตาร้านแว่นท็อปเจริญในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อใหร้้านแวน่ท็อปเจริญสามารถนาํขอ้มูลไปพฒันาปัจจยัส่วนบุคคล นาํไปปรับ

กลยุทธทางการตลาด (7Ps) ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ 

และการจงรักภกัดี  เพื่อนาํไปพฒันาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแลให้ตรงตามความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ของร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.2 วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

(1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

แวน่ตาร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(2) เพื่อศึกษาความแต่งต่างของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือแวน่ตาร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความจงรักภกัดี ท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแวน่ตาร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.3 กรอบแนวความคิด 

 
 

1.4 สมมติฐานในการศึกษา 

(1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย  เพศ สถานภาพ ระดับรายได้ ระดับการศึกษา 

อาชีพ ความถ่ีในการเลือกซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือแวน่ตาท่ีร้านแวน่ทอ็ปเจริญในเขตกกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

ปัจจัยส่วนบุคคล

 - เพศ  - ระดับการศึกษา

 - อายุ  - อาชีพ

 - สถานภาพ  - ความถี่ในการเลือกซื้อ

 - ระดับรายได้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

 - ผลิตภัณฑ์  - พนักงาน

 - ราคา  - ลักษณะทางกายภาพ

 - สถานที่  - กระบวนการ

 - การส่งเสริมการตลาด

ปัจจัยอื่นๆ

 - ภาพลักษณ์

 - ความจงรักภักดี

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตา

ร้านแว่นท็อปเจริญ

ในเขตกรุงเทพมหานคร
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(2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการขาย  บุคคลากร ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ ช่องทางในการรับรู้ ท่ี แตกต่าง

กนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแวน่ตาท่ีร้านแวน่ท็อปเจริญ ในเขตกกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

(3) ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความจงรักภกัดี ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือแวน่ตาท่ีร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

(1) ผูป้ระกอบการร้านแวน่ท็อปเจริญสามารถนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือแว่นตาร้านแว่นท็อปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานครไป

ปรับปรุง พฒันาเพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) ผูป้ระกอบการร้านแว่นท็อปเจริญสามารถนาํผลการวิจยัน้ีไปเป็นแนวทางในการ

วางแผนส่วนประสมการตลาด เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ ในดา้นการเพิ่มจาํนวนลูกคา้ใหม่

ท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือแวน่ตาท่ีร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(3) ผู ้ประกอบการร้านแว่นท็อปเจริญสามารถนําผลการวิจัยด้านปัจจัยอ่ืนๆไป

ปรับปรุงเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ และรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีซ้ือแวน่ตาท่ีร้านแวน่ทอ็ปเจริญ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

-  แนวคิดด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

พรทิพย์  วรกิจโภคาทร  (2529,หน้า 312-315) ไดก้ล่าววา่ลกัษณะผูรั้บสารท่ีวิเคราะห์

ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป โดยมีความแตกต่างทาง

ประชากรศาสตร์จะมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร ลกัษณะประชากรศาสตร์ คือ 

เพศ (Sex) มีงานวิจยัท่ีพิสูจน์ว่า คุณลักษณะบางอย่างของเพศชายและเพศหญิงท่ี

ต่างกนัส่งผลใหก้ารส่ือสารของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนั เช่น การวจิยัเก่ียวกบัชมภาพยนตร์

โทรทศัน์ของเด็กวยัรุ่น พบวา่เด็กวยัรุ่นชายสนใจภาพยนตร์สงครามและจารกรรมมากท่ีสุด ส่วนเด็ก

วยัรุ่นหญิงสนใจภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มากท่ีสุด แต่ก็มีงานวิจยัหลายช้ินท่ีแสดงวา่ ชายและหญิงมี

การส่ือสารและรับส่ือไม่ต่างกนั 

อายุ (Age) การจะสอนผูท่ี้มีอายุต่างกนัให้เช่ือฟังหรือเปล่ียนทศันะคติหรือเปล่ียน

พฤติกรรมนั้นมีความยากง่ายแตกต่างกนั ยิง่มีอายมุากกวา่ท่ีจะสอนใหเ้ช่ือฟัง ใหเ้ปล่ียนทศันคติและ

เปล่ียนพฤติกรรมก็ยิ่งยากข้ึน การวิจยั โดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิส และดีเรฟ์ 
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(I.L.Janis & D.Rife. 1980) ไดท้าํการวิจยัและให้ผลสรุปว่า การชกัจูงจิตใจหรือโน้มน้าวจิตใจของ

คนจะยากข้ึนตามอายุของคนท่ีเพิ่มข้ึน อายุยงัมีคามสัมพนัธ์ของข่าวสาร และส่ืออีกดว้ย เช่นภาษาท่ี

ใชใ้นวยัต่างกนั ก็ยงัมีความต่างกนั โดยจะพบวา่ ภาษาใหม่ ๆ แปลก ๆ จะพบในคนหนุ่มสาว สูงกวา่

ผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีสําคญัมากท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของ

การส่ือสารของผูรั้บสาร ดังงานวิจยัหลายช้ินท่ีช้ีว่า การศึกษาของผูรั้บสารนั้นทาํให้ผูรั้บสารมี

พฤติกรรมการส่ือสารต่างกนัไป เช่น บุคคลท่ีมีการศึกษาสูง จะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ 

และมกัเปิดรับส่ือส่ิงพิมพม์าก 

-  แนวคิดด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

อุไร  ไปรฮูยัน. (2555,หน้า 5-6) ได้กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

หมายถึง องคป์ระกอบในการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด ซ่ึงมี 7 ดา้น สามารถประยกุตก์บัหอ้งสมุด

ไดด้งัน้ี  

1. ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ (Product/Service) คือ ทรัพยากรสารสนเทศ

ของหอ้งสมุดท่ีจดัหามาเพื่อบริการใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการในรูปแบบต่าง ๆ  

2. สถานท่ีให้บริการและช่องทางการบริการ (Place) คือ การจดัการตกแต่งสถานท่ี

และบรรยากาศให้สดช่ืน รู้สึกอบอุ่นเม่ือเขาใช้บริการ สะดวกและทนัสมยั มีการจดัสัดส่วนภายใน

อาคารใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

3. ราคาและคุณค่าการบริการ (Price) คือ การกาํหนดค่าบริการหรือเป็นคุณค่าท่ีเกิด

จากการบริการ เกิดข้ึนจากการจดับริการให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ ความสนใจเฉพาะราย เพื่อ

นาํส่งมอบการบริการใหผู้ใ้ชบ้ริการพึงพอใจสูงสุด 

4. การส่งเสริมการใชบ้ริการ (Promotion) คือ การส่ือสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดั

ข้ึนเพื่อบอกถึงลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ เพื่อใหมี้การใชบ้ริการต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่

5. บุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) คือ บุคลากรผูใ้ห้บริการ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้

ของผูรั้บบริการในดา้นคุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศและบริการท่ีไดรั้บ 

6. หลักฐานทางกายภาพ (Physical evidence) คือ ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวกับการ

ให้บริการเป็นองค์ประกอบท่ีจบัต้องได้ต่าง ๆ ท่ีทาํหน้าท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกหรือส่ือสาร

บริการนั้น ซ่ึงจะทาํใหก้ารบริการไดมี้การนาํส่ง หรือเป็นส่ิงท่ีผูรั้บบริการคน้หาเพื่อช่วยแกปั้ญหาใน

การบริการ เป็นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมท่ีมองเห็นและรับรู้ได ้รวมทั้งเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงคุณภาพการบริการ 

7. กระบวนการ (Process) คือ ขั้นตอนหรือกระบวนการให้บริการ รวมทั้งวิธีการ

ทาํงานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการสร้างและการนาํเสนอบริการใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 
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-  แนวคิดด้านปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลกัษณ์ และความจงรักภักดี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2549, 

หน้า 337) ไดก้ล่าววา่ ภาพลกัษณ์ต่างๆ ขององคก์ร (physical evidence) หมายถึง ส่วนประกอบของ

องคก์ร ท่ีถูกคา้สามารถสมัผสัไดแ้ละเป็นส่วนท่ีเพิ่มความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 

- แนวคิดเกีย่วกบัการตัดสินใจ 

กนกาญจน์  จันทกาศ (2548) ได้กล่าวไวว้่า การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การกระทาํ

กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงท่ีเป็นผลมาจากการพิจารณาไตร่ตรองจากทางเลือกหลายๆ ทางดว้ยเหตุผล 

โดยใชข้อ้มูลต่างๆ  ตามความเป็นจริงของสภาวะการณ์ในขณะนั้น ทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหา

ของร้านจาํหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัทางเลือกต่างๆ ในทุกดา้นเพื่อประกอบการ

ตดัสินใจ 

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

-  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

พษิณุ  นิลพราหมณ์ (2549) ศึกษาเร่ืองทศันคติ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือแว่นตาจากร้านแว่นท็อปเจริญในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง คือ 

ผู ้ใช้บริการ เพศชาย และหญิง       ท่ี ซ้ือหรือเคยซ้ือแว่นตาจากร้านแว่นท็อปเจริญในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 420 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ี

ใช้ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  และF-Test จากการศึกษาพบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ด้านเพศ การศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

แวน่ตาจากร้านแวน่ทอ็ปเจริญในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นราคาแวน่ตาท่ีซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัดา้นอายุแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแวน่ตา

จากร้านแว่น ท็อปเจริญในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านจาํนวนปีท่ีใช้บริการ และในด้านราคา

แวน่ตาท่ีซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ   ท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัดา้นอาชีพแตกต่างกนัมีผล

ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแวน่ตาจากร้านแวน่ท็อปเจริญในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจาํนวน

ปีท่ีใช้บริการ ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และในดา้นความถ่ีในการซ้ือ ท่ี

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ปัจจยัด้านรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแวน่ตาจากร้านแวน่ท็อปเจริญในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถ่ีใน

การซ้ือ จาํนวนปีท่ีใชบ้ริการ และในดา้นราคาแวน่ตาท่ีซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 

 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่8 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 

57 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

- งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

รัตติยา ตรียะอรุณศิริ (2554) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือแว่นตาของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัชลบุรี ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีซ้ือหรือเคยใชแ้วน่ตาในจงัหวดัชลบุรี จาํนวน 

400 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถ่ี T-test จากการศึกษา พบวา่ ประชาชนท่ีมีปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด

ต่างกัน มีปัจจยัต่อพฤติกรรมการซ้ือแว่นตาของผูบ้ริโภคในจงัหวดัชลบุรีท่ีแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

- งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลกัษณ์ และความจงรักภักดี 

อุบลทิพย์  รัตนพงษ์สถิตย์ (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือ

แว่นตากุชช่ีในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ,t-Test และF-Test จาก

การศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ต่างกนั มีปัจจยัต่อพฤติกรรม

การเลือกซ้ือแวน่ตากุชช่ีท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

3. ระเบียบวธีิวจิัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรการวิจยัคร้ังน้ี เป็นประชาท่ีมีจาํนวนนับไม่ได้ (Infinite population) คือ เป็น

ประชากรท่ีไม่สามารถนบัหรือแสดงเป็นตวัเลขไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงประชากรเป้าหมายในการวิจยั

คร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือแวน่ตาจากร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ตวัแทนผูบ้ริโภคท่ีเคยตดัสินใจซ้ือแวน่ตาจากร้านท็อป

เจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

3.2 ขอบเขตของการวจัิย 

(1) ขอบเขตดา้นประชากร : การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือแว่นตา

จากร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น 

(2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา : การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองของการตดัสินใจซ้ือ

แวน่ตาจากร้านแวน่ทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(3) ขอบเขตด้านระยะเวลา : การศึกษาในคร้ังน้ีได้ทําการรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และรายงาน โดยทาํดาํเนินการวจิยัศึกษาตั้งแต่ 27 

มีนาคม 2559 – 17 กรกฎาคม 2559  
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัเลือกใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวดั

การตดัสินใจเลือกซ้ือแวน่ตาจากร้านทอ็ปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.4 สถิติการวเิคราะห์ข้อมูล 

(1) สถิติเชิงบรรยายหรือสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้ในการอธิบาย

คุณลักษณะของข้อมูล ประกอบด้วย ตัวแปรเชิงคุณภาพ (ความถ่ี (Frequency),จาํนวนร้อยละ 

(Percentage)) และตัวแปรเชิงปริมาณ (ค่าเฉล่ีย (Mean),ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation),ค่าตํ่าสุด (Maximum), ค่าสูงสุด (Minimum)) 

(2) สถิติอ้างอิงหรือสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบ

สมมติฐานจึงจาํเป็นตอ้งทดสอบความมีนยัสําคญัทางสถิติของขอ้มูลท่ีคาํนวณไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยผูว้จิยัใชใ้นการคาํนวณทางสถิติท่ี เรียกวา่ Analysis of Variance (ANOVA)  

 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการท่ีไดศึ้กษางานวิจยัจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 อยูใ่นช่วงอายุ 31-40 ปี จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.25 มีสถานภาพโสด จาํนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 มีระดบัรายได ้20,001 – 30,000 บาท 

จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 

75.25 มีอาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 มีความถ่ีในการเลือกซ้ือนอ้ยกวา่ 1 

คร้ังต่อปี จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 มีวตัถุประสงคเ์พื่อซ้ือแว่นสายตา จาํนวน 181 คน คิด

เป็นร้อยละ 45.25 

ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ตดัสินใจเพราะมีสินคา้ให้เลือก

หลายยีห่อ้ จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25  

ดา้นราคา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ืองราคาเหมาะสม

กบัสินคา้แต่ละชนิด/ยีห่อ้ จาํนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 

ดา้นสถานท่ี ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองจาํนวนสาขาท่ี

มีมาก จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
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ดา้นการส่งเสริมการขาย ผลการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ือง

การใหส่้วนลด 50% จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75  

ด้านบุคลากรผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับพนักงานท่ีมี

ความรู้สามารถใหค้าํแนะนาํได ้จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 

ด้านกายภาพ ผลการวิจัยพบว่า  ผู ้บ ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสํา คัญกับ ก า ร

ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 

ด้านกระบวนการ ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ การท่ี

สามารถเลือกซ้ือแวน่ตาและรอรับสินคา้ไดท้นัที จาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50  

ด้านการรับรู้ข่าวสาร ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารผ่านทาง

โทรทศัน์ จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57 

 ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความจงรักภกัดี 

ด้านภาพลกัษณ์ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มัน่ใจในมาตรฐานของสินคา้ 

จาํนวน 199 คน    คิดเป็นร้อยละ 49.75 

ด้านความจงรักภกัดี ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือแว่นจากร้าน

แวน่ทอ็ปเจริญ ทุกคร้ังท่ีมีความตอ้งการซ้ือแวน่ตา จาํนวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกซ้ือแวน่ตาจากร้านทอ็ปเจริญ ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการได้รับส่วนลดหรือ

โปรโมชัน่ซ้ือ 1 แถม 14.09 คะแนน  และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82 

 

5. สรุปผลการวจิัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

ตารางที ่5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
ค่านัยสําคัญ 

สอดคล้องกบั 

สมมตฐิาน 

ไม่สอดคล้องกบั 

สมมตฐิาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 0.4528   

อาย ุ 0.2273   
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สถานภาพ 0.0137   

ระดบัรายได ้ 0.0203   

ระดบัการศึกษา 0.3551   

อาชีพ 0.3240   

ความถ่ีในการซ้ือ 0.0019   

วัตถุประสงค์ในการ

ซ้ือ 

0.3215 
  

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์ 0.0132   

ราคา 0.0405   

สถานท่ี 0.0000   

การส่งเสริมการขาย 0.0216   

บุคคลากร 0.3217   

ลกัษณะทางกายภาพ 0.8016   

กระบวนการ 0.0030   

ช่องทางในการรับรู้ 0.5230   

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลกัษณ์ และความจงรักภักดี 

ภาพลกัษณ์ 0.4968   

ความจงรักภกัดี 0.0076   
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5.2 อภิปรายผล 

การศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแวน่ตาจากร้านท็อป

เจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดน้าํแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปราย

ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

(1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั จากกการวิจยัพบว่า ลักษณะปัจจยัส่วนบุคคล : 

สถานภาพ ระดบัรายได ้ความถ่ีในการซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการการตดัสินใจเลือก

ซ้ือแว่นตาจากร้านท็อปเจริญในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีสอดคล้องกนั ดงัน้ี 

สถานภาพ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ กอบชัย ปาศะบุตร (2554) ศึกษาเร่ืองการเลือกใช้เลนส์

แว่นตาและการรับรู้ในนวตักรรมเลนส์ แว่นตาของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา่ คุณลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือเลนส์แว่นตาของกลุ่มตัวอย่างท่ีแตกต่างกันด้านประเภทและชนิดเลนส์แว่นตา 

ประกอบดว้ย อายุ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000 ระดบัความ สัมพนัธ์ปานกลาง สถานภาพ ค่า Sig. มีค่า

เท่ากับ 0.005 ระดับความสัมพนัธ์ตํ่า อาชีพ ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.027 ระดับความสัมพนัธ์ตํ่า 

ตาํแหน่งงาน ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั0 .008 ระดบัความสัมพนัธ์ตํ่า และรายได ้ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000 

ระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง สรุปได้ว่าปัจจยัส่วนบุคคล อายุ สถานภาพ อาชีพ ตาํแหน่ง และ

รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเลนส์แว่นตาดา้นประเภทและ

ชนิดเลนส์แว่นตาท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05  ระดับรายได้ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 

อุบลทพิย์  รัตนพงษ์สถิตย์ (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือแวน่ตากุชช่ี ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พฤติกรรมการเลือกซ้ือแวน่ตา กุชช่ี โดยรวม 

มีค่า Prob. (p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (HO) และ ยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

แว่นตา ”กุชช่ี” โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ด้านความถี่ในการซ้ือ 

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั ของ พิษณุ  นิลพราหมณ์ (2549) ทาํการศึกษาความพึงพอใจโดยรวม และ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแวน่ตาจากร้านแวน่ท็อปเจริญในเขตกรุงเทพมหานคร ความถ่ีในการซ้ือ 

5 ปีท่ีผ่านมา (คร้ัง) กบัความพึงพอใจโดยรวมต่อร้านแว่นท็อปเจริญ มีค่า Probability (p) เท่ากบั 

0.016 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) โดยยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา่ ความพึงพอใจโดยรวม มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแวน่ตาในดา้น

ความถ่ีในการซ้ือใน 5 ปีท่ีผา่นมา (คร้ัง) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีแตกต่างกนั จากการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด : ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการขาย และ
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กระบวนการ ท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแวน่ตาจากร้านท็อปเจริญ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั ซ่ึงมีผลงานวิจยัท่ีสอดคล้องกนั ดงัน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ สอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของ รัตติยา ตรียะอรุณศิริ (2554) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือแว่นตาของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัชลบุรี  พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมและรายดา้น มี

ความสัมพนัธ์กบัจาํนวนแวน่ตาท่ีใชง้านในปัจจุบนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 ด้านราคา  

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พัณธิตรา แก้วมา (2556) ศึกษาเร่ืองพฤติการณ์เลือกซ้ือแว่นตาของ

ผู ้บริโภคในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า พบว่า ปัจจัยด้านราคามี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือแว่นตาของผูบ้ริโภคในเขตบางรัก กรุงเทพหมานคร ใน

เร่ืองยี่ห้อท่ีเลือกซ้ือและสถานท่ีท่ีตดัสินใจซ้ือ ทั้งน้ีเน่ืองจากค่า significance ท่ีไดจ้ากการทดสอบมี

ค่าน้อยกว่า 0.05 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ จิตบุณย์  จันทพันธ์ 

(2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือแว่นตาท่ี

ร้านแวน่ตาในศูนยก์ารคา้เขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือแว่นตาด้าน

ประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกซ้ือ คือ อุปกรณ์ท่ีใชก้บัแวน่ตา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านส่งเสริมการขาย สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ พษิณุ  นิลพราหมณ์ (2549) ทาํการศึกษาความพึง

พอใจโดยรวม และพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแว่นตาจากร้านแว่น  ท็อปเจ ริญในเข ต

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีการบริการซ่อมแซมแว่นตาฟรีตลอดอายุ       

การใช้งาน กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแว่นตาในด้านจาํนวนปีท่ีใช้บริการ มีค่าProbability (p) 

เท่ากบั .012 ซ่ึงน้อยกว่า .05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา่ ทศันคติดา้นการบริการในขอ้มีการบริการซ่อมแซมแวน่ตาฟรีตลอดอายกุารใชง้าน มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแวน่ตาในดา้นจาํนวนปีท่ีใชบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ด้านกระบวนการ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ นรัสนันท์  วัชระมณีกุล (2558) 

ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้าน

แว่นตาในภาคตะวนัตกของประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านแว่นตาในภาคตะวนัตก

ของประเทศไทย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย / สถานท่ี ดา้นการส่งเสริม

การขาย ดา้นการนาํเสนอทางกายภาพ และดา้นกระบวนการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านแวน่ตาในภาคตะวนัตกของประเทศไทย ดา้นการตดัสินใจซ้ือ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig.= 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,0.00 และ0.00 ตามลาํดบั) 
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(3) ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ภาพลกัษณ์ และความจงรักภกัดี ท่ีแตกต่างกนั จากการวิจยัพบวา่ 

ความจงรักภกัดี ท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแว่นตาจากร้านท็อปเจริญ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั ซ่ึงมีผลงานวจิยัท่ีสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี ความจงรักภักดี สอดคลอ้งกนั

ผลการวิจยัของ อุบลทิพย์ รัตนพงษ์สถิต (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือแวน่ตากุชช่ี ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ดา้นความ

ภกัดีต่อตราสินคา้แวน่ตา”กุชช่ี” โดยรวม กบั พฤติกรรมการเลือกซ้ือแวน่ตา        ”กุชช่ี” มีค่า Sig.(2-

tailed) เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความคิดเห็นด้านความภกัดีต่อตราสินคา้แว่นตา”กุชช่ี” โดยรวม มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาพบว่า

คร้ังต่อไปท่ีจะซ้ือแว่นตาจะซ้ือแว่นตา”กุชช่ี” (ซ้ือแน่นอ –ไม่ซ้ือแน่นอน) กบัพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั0.000ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01  

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้

5.3.1 ข้อแสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 

ผู ้บริหารควรให้ความสําคญักับมาตรฐานทางด้านสินค้า เพื่อให้

ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือแวน่ตาจากร้านแวน่ท็อปเจริญ และควรมีการจูงใจ เพศชาย ท่ีมีช่วงอาย ุ60 ปีข้ึนไป 

มีสถานภาพสมรส มีระดบัรายได ้40,001 – 50,000 บาท การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีอาชีพเป็น

พนกังานเอกชน มีความถ่ีในการเลือกซ้ือนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อปี มีวตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือเพื่อซ้ือ

แวน่ตากนัแดด เพราะเป็นช่วงท่ีมีคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด เป็นอนัดบั โดยควรจดัโปรโมชัน่

เพื่อดึงดูดใหผู้บ้ริโภคเขา้มาซ้ือแวน่ตาจากร้านแวน่ท็อปเจริญเพิ่มมากข้ึน 

2. ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ผูบ้ริหาร ควรรักษามาตรฐานสินคา้ และราคาท่ีเป็นมาตรฐานเท่ากนั

ทุกสาขา ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเพราะไดส่้วนลด 50%  ส่วนการรับรู้ข่าวสารผูบ้ริโภครับรู้ข่าวสารผา่น

ทางโทรทศัน์ ท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด  จึงควรสร้างมาตรฐานของสินคา้และบริการ  เพื่อสร้างความ

มัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ และเกิดความประทบัใจ เพื่อใหผู้บ้ริโภคท่ีเคยมาซ้ือสินคา้จากร้านแวน่ท็

อปเจริญ มีการบอกต่อ เพื่อเพิ่มยอดขายสินคา้ และเพื่อเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 

และสาํหรับดา้นบุคลากร ผูบ้ริโภคมัน่ใจในพนกังานท่ีมีความรู้สามารถให้คาํแนะนาํในการเลือกซ้ือ

ได ้ดงันั้น ควรจะใหมี้การอบรมพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงใหบ้ริการกบัลูกคา้เฉพาะช่วงเวลาท่ี

ลูกคา้มีความตอ้งการความช่วยเหลือ ให้อิสระในการเลือกซ้ือสินคา้กบัผูบ้ริโภคไม่คอยเดินตาม

ผูบ้ริโภคตลอดเวลา ซ่ึงอาจเป็นการสร้างความไม่พอใจใหผู้บ้ริโภค 
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3. จากผลการวจิยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์  ความจงรักภกัดี 

ผูบ้ริหารควรรักษามาตรฐานของสินคา้และบริการ เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อเป็นการรักษากลุ่มลูกคา้เป้าหมายเดิม หากผูบ้ริโภคพึงพอใจก็จะทาํ

ใหเ้กิดการบอกต่อ ซ่ึงเป็นการเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่โดยไม่ตอ้งเนน้การโฆษณาเป็นหลกั 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรจดัทาํการวิจยั ให้มีการพฒันาสินคา้ให้มีความหลากหลาย เพื่อ

เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเลือกซ้ือสินคา้ จดัใหมี้สินคา้ท่ีเก่ียวกบัตาครอบคลุม เช่น มีแวน่ตา และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. วิจยัการให้บริการโดยการเพิ่มประเภทของการให้บริการ ตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการสามารถใชบ้ริการไดค้รอบคลุม เช่น จดัให้มีแพทยท่ี์มี

ความเช่ียวชาญดา้นสายตาเพื่อให้บริการตรวจวดัสายตา รวมถึงให้คาํปรึกษาหากพบว่าผูบ้ริโภคมี

ปัญหาดา้นสายตา  

3. วิจยัคร้ังต่อไปควรวิจยัเก่ียวกบัการ เปิดเป็นคลินิคเพื่อรักษาผูบ้ริโภค

ท่ีตรวจพบวา่มีปัญหาดา้นสายตา 
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การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

Decision Making of Master Degree in Faculty of Business Administration at 

Ramkhamhaeng University 

ถิรมา  หิรัญญามน4

1 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความแตกต่างของขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ อาทิเช่น ค่านิยมและภาพลกัษณ์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ผูว้ิจยัทาํการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ 

กลุ่มนกัศึกษาท่ีศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 400 คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล(สถิติ

พรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วน

สถิติท่ีใชท้ดสอบสมติฐาน (สถิติอา้งอิง) คือ โดยใชส้ถิติ One Way Anova ในการคาํนวณหาค่า t-test 

และ F-test ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยูใ่นช่วง 26-40 ปี 

มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน สถานภาพโสด มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 55,000 บาท เหตุผลท่ีเลือก

ศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหงมากท่ีสุด โดยนักศึกษาให้

ความสัมพนัธ์กับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์ ก็คือ หลักสูตรการศึกษาท่ี

หลากหลาย ในดา้นราคา ส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองของค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตรมีความ

เหมาะสม ในดา้นสถานท่ี สถานท่ีท่ีการศึกษามีความสะดวกในการเดินทาง ในดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด มหาวทิยาลยัมีการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง คณาอาจารยท่ี์สอนตอ้งมีความรู้

ความสามารถ ซ่ึงสภาพแวดลอ้มโดยรอบของสถาบนัการศึกษามีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม และมีการรับ

สมัครท่ีง่ายไม่ยุ่งยาก การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย

รามคาํแหง ปัจจยัท่ีมีผลอยา่งมีนยัสําคญัไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นหลกัสูตร ราคา

ค่าใชจ่้าย สถานท่ีการศึกษา การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กายภาพ กระบวนการ ปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ 

ภาพลกัษณ์ 

 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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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 

 

1.บทนํา 

 การศึกษาถือเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการพฒันาคนหรือทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ กล่าว

ได้ว่าองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีสุดในการจดัระเบียบสังคม คือ “ความรู้” ซ่ึงประเทศใดท่ีประชากร
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ไดรั้บการศึกษามาอยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงหลายประเทศไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของการศึกษาและไดใ้ช้

การศึกษาเป็นนโยบายหลกัในการพฒันาประเทศ  

 ปัจจุบนัไดมี้ผูส้นใจศึกษาต่อปริญญาโทจาํนวนมากข้ึน เพราะมีการเล็งเห็นถึงความสําคญั

ถึงการศึกษาการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็นเสมือนแหล่งความรู้ท่ีจะเสริมความก้าวหน้าทาง

วิชาการ  ลักษณะการทํางานหลายอย่างในประเทศไทยข้ึนอยู่กับปริญญา ไม่ได้ข้ึนอยู่กับ

ประสบการณ์และความรู้ความสามารถเพียงอยา่งเดียว   คนท่ีมีปริญญาสูงเท่านั้นท่ีจะสามารถเล่ือน

ไปสู่ตาํแหน่งท่ีสูง ๆ  บางตาํแหน่งได ้   ทาํใหก้ารแข่งขนัค่อนขา้งสูง  การไดพ้ฒันาตวัเองก็เป็นส่วน

หน่ึงท่ีจะสามารถนาํใหก้า้วไปสู่ความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงานได ้ 

 จากสภาวการณ์ดงักล่าว จึงเป็นมูลเหตุและแรงจูงใจใหผู้ศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาวา่มี

องค์ประกอบอะไรบ้างท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง โดยขอ้มูลท่ีได ้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัการศึกษา ในการนาํผลการวจิยั

น้ีไปวางแผนจดัการการศึกษาและพฒันาดา้นการบริการเพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้

ศึกษาต่อในอนาคต 

 วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืน ๆ ภาพลกัษณ์และค่านิยมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 กรอบแนวคิด 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมมุติฐานการศึกษา 

  1) ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายไดต่้อ

เดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหงแตกต่างกนั 

ตวัแปรอิสระ 

1.ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ   - รายไดต้่อเดือน 

- อาย ุ  - อาชีพ  

- สถานภาพ 

 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- หลกัสูตรการศึกษา 

- ราคาค่าใชจ่้าย 

- สถานท่ีการศึกษา 

- ส่งเสริมทางการตลาด 

- บุคลากร 

- กายภาพ 

- กระบวนการ 

 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ 

-  ค่านิยม 

-  ภาพลกัษณ์ 

 

ตวัแปรตาม 

การตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อปริญญาโท สาขา

บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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  2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย 

ส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงแตกต่างกนั 

  3) ปัจจยัอ่ืนๆเช่น ภาพลกัษณ์ และค่านิยม ท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงแตกต่างกนั 

 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวจิยั 

  1) สถาบนัการศึกษาสามารถนําผลการวิจยัด้านปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับการการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง  ไปเป็นแนวทางการปรับปรุง การให้บริการการศึกษาของสาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มผูศึ้กษาต่อไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ  

  2) สถาบนัการศึกษาสามารถนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใช้

เป็นข้อมูลนําไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของหลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง เพื่อสร้างศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศไทยในด้านการศึกษาระดับ

มหาบณัฑิต  

  3) สถาบันการศึกษาสามารถนําผลการวิจัยน้ีด้านภาพลักษณ์และค่านิยมท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ไปเป็นแนวทางการปรับเพื่อสร้างภาพลกัษณ์และค่านิยมท่ีดีต่อสถาบนัการศึกษา 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

 2.1 แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ (Demographic) 

ธงชัย  สันติ( 2517, หน้า 27) กล่าวว่า การศึกษาทางประชากรศาสตร์ จะช่วยอธิบายให้

ทราบถึงพฤติกรรมในการซ้ือ โดยคุณลกัษณะของประชากร เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพการงาน 

และฐานะการสมรส ลว้นแต่เป็นส่ิงกาํหนดชนิดและคุณภาพของตลาด 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หน้า 81 – 83) กล่าวไวว้่าธุรกิจจะตอ้งตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ประการ เป็นมุมมองของธุรกิจท่ีให้บริการ การท่ีจะ

บริหารการตลาดของธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนั้นจะตอ้งพิจารณาถึงส่วนประสบทางการตลาด

ในมุมมองของลูกคา้ดว้ย ดงัต่อไปน้ี 
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1. คุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บ 2. ตน้ทุน 

3. ความสะดวก 4. การติดต่อส่ือสาร 

5. การดูแลเอาใจใส่ 6. ความสาํเร็จในการตอบสนองความ  

              ตอ้งการ 

7. ความสบาย  

 2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับค่านิยมภาพลกัษณ์ 

ธงชยั  สันติวงษ ์(2517,หนา้ 49 ) กล่าววา่ ค่านิยม ถือเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัประกอบทาง

วฒันธรรม ท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมทางแรงจูงใจและพฤติกรรมการบริโภค  

 

3.ระเบียบวธีิวจิัย 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนับได้ กล่าวคือ เป็นประชากรท่ี

สามารถนับหรือแสดงเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน ซ่ึงประชากรเป้าหมายในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

นกัศึกษาท่ีศึกษาต่อปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ตวัแทนนกัศึกษาท่ีศึกษาต่อปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 400 คน 

 3.2 ขอบเขตของการวจัิย 

  1) ขอบเขตด้านประชากร : การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ กลุ่ม

นกัศึกษาท่ีศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 400 คนเท่านั้น 

  2) ขอบเขตของเน้ือหา :การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองข้อมูลทาง

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาด  และปัจจยัอ่ืนๆ 

  3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา : การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

แบบสอบถาม และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และรายงาน โดยทาํดาํเนินการวิจยัศึกษาตั้งแต่ 27 

มีนาคม 2559 –17 กรกฎาคม 2559 

  4) ขอบเขตของสถานท่ีท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัเลือกใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีสําหรับศึกษา

แนวโนม้การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง และนาํ

ผลมาวเิคราะห์การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษา 
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 3.4 สถิติการวเิคราะห์ข้อมูล 

  1. สถิติเชิงบรรยายหรือสถิติพรรณนา(Descriptive Statistics) เพื่อใชใ้นการอธิบาย

คุณลักษณะของข้อมูล ประกอบด้วย ตวัแปรเชิงคุณภาพ (ความถ่ี (Frequency) , จาํนวนร้อยละ 

(Percentage)) และตัวแปรเชิงปริมาณ (ค่าเฉล่ีย(Mean),ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 

Deviation),ค่าตํ่าสุด (Maximum),ค่าสูงสุด(Minimum)) 

  2. สถิติอา้งอิง (Inferential statistics) เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน จึงจาํเป็นตอ้ง

ทดสอบความมีนยัสําคญัทางสถิติของขอ้มูลท่ีคาํนวณได้จากกลุ่มตวัอย่าง โดยผูว้ิจยัใช้วิธีในการ

คาํนวณทางสถิติท่ีเรียกวา่ Analysis of Variance (Anova) 

 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการท่ีไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ส่วนที ่1  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  257 คนคิดเป็นร้อยละ 64.25  อายุ

ในช่วงระหวา่ง 26-40 ปี  จาํนวน  248  คน  คิดเป็นร้อยละ 62  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน  

185  คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 สถานภาพโสด  จาํนวน  179 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.75 รายไดต่้อเดือน

ระหวา่ง 35,001 – 55,000 บาท จาํนวน  166  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.50 

 ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่จะใหค้วามสําคญัในเร่ืองของหลกัสูตร

การศึกษาท่ีหลากหลาย จาํนวน  143  คน  คิดเป็นร้อยละ 35.75 

 ด้านราคา ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองค่าใช้จ่ายตลอด

หลกัสูตรมีความเหมาะสม  จาํนวน  182  คน คิดเป็นร้อยละ45.50 

 ดา้นสถานท่ี ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัในเร่ืองความสะดวกใน

การเดินทาง จาํนวน  200  คน  คิดเป็นร้อยละ 50 

 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด นักศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเร่ืองการ

ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ52.50 

 ด้านบุคลากร นักศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเร่ืองคณะอาจารย์ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ จาํนวน  199  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.75 

 ดา้นกายภาพ นกัศึกษาส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองสถาบนัมีส่ิงแวดลอ้มและภูมิทศัน์

ท่ีสวยงาม จาํนวน  173  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.25 
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 ด้านกระบวนการ นักศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองวิธีการรับสมคัรท่ีง่ายไม่

ยุง่ยาก  จาํนวน  214  คน  คิดเป็นร้อยละ  53.50 

 ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยอ่ืนๆ อาทเิช่น ค่านิยมและภาพลกัษณ์ 

 ดา้นค่านิยม นกัศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ 

แนวคิดวธีิ เพื่อนาํไปประยกุตก์ารทาํงาน มากท่ีสุด  จาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ  49 

 ด้านภาพลักษณ์  นักศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเร่ืองความสําเร็จด้านอาชีพ  

การงาน และวชิาชีพของบณัฑิต จาํนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 

ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัในเร่ืองหลกัสูตรการศึกษาท่ีหลากหลายตรงกบั

ความตอ้งการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยั

รามคาํแหงมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.7275 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.46 
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5. สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 5.1 สรุปผลการวจัิย 

ตารางที ่5.1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ค่านัยสําคัญ สอดคล้องกบั

สมมตฐิาน 

ไม่สอดคล้องกบั

สมมตฐิาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ 0.1745  √ 

อาย ุ 0.4529  √ 

อาชีพ 0.9346  √ 

สถานภาพ 0.7605  √ 

รายไดต่้อเดือน 0.2852  √ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์ 0.0060 √  

ราคา 0.0000 √  

สถานท่ี 0.0000 √  

การส่งเสริมทาง

การตลาด 

0.0392 √  

บุคลากร 0.0055 √  

กายภาพ 0.0001 √  

กระบวนการ 0.0000 √  

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยอ่ืนๆอาท ิค่านิยม และภาพลกัษณ์ 

ค่านิยม                              0.2560  √ 

ภาพลกัษณ์                       0.0004 √  

 

5.2 อภิปรายผล 

 การศึกษางานวิจัยเ ร่ืองการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวจิยัดงัน้ี 

  1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั จากการวิจยัพบวา่ ลกัษณะปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ : ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขา

บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
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  2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัทาง

หลกัสูตรการศึกษา ปัจจยัทางราคาค่าใช้จ่าย ปัจจยัสถานท่ีการศึกษา ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยับุคลากร และ ปัจจยักระบวนการ ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ สาขา

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัดงัน้ี  ปัจจัยหลักสูตรการศึกษา : 

สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของปวิณ  พงษ์โอภาส สมพร พวงเพ็ชร์ และ รัชชนก สวนสีดา (2555) 

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอการตดัสนใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ของนกัเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน

ปลายอาํเภอเมืองจงัหวดัลพบุรี จาํนวน 375 คน ผลจากการศึกษาน้ีพบวา่ การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ เม่ือจาํแนกตามหลกัสูตรการศึกษาแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 ปัจจัยราคาค่าใช้จ่าย : สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของศศิวิมล แสนเมือง (2554) 

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีของนกัเรียนท่ีมีผลการ

เรียนดี ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ท่ี 6 ท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมสูงสุดในสายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดับุรีรัมย ์จงัหวดัสุรินทร์ และจงัหวดั

ชัยภูมิ จาํนวน 497 คน จากการศึกษาน้ีพบว่าปัจจัยด้านค่าเล่าเรียนมีความสําคัญต่อการเลือก

มหาวิทยาลยัในระดบั หมายถึง ในการเลือกมหาวิทยาลยั นกัเรียนมีการคาํนึงถึงปัจจยัด้านค่าเล่า

เรียน ซ่ึงหากมหาวิทยาลยันั้น ๆ มีค่าใช้จ่ายในการเรียนสูง ค่าเทอมแพง มีทุนการศึกษาสนบัสนุน

หรือไม่ นกัเรียนก็จะพิจารณาอยา่งมาก เพราะครอบครัวของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งแต่ละครอบครัวมี

ความสามารถในการสนับสนุนด้านการเงินแตกต่างกนั ปัจจัยสถานที่การศึกษา : สอดคล้องกบั

ผลงานวจิยัของ ปวณิ  พงษโ์อภาส สมพร พวงเพช็ร์ และ รัชชนก สวนสีดา (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั

ท่ีมีผลตอการตดัสนใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอน

ปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายอาํเภอเมือง

จงัหวดัลพบุรี จาํนวน 375 จากการศึกษาน้ีพบวา่ การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อ เม่ือจาํแนกตามหลกัสูตรการศึกษาแตกต่างกนัและเม่ือจาํแนกตามสถานท่ีพกัอาศยัแตกต่าง

กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001แสดงให้เห็นว่าสถานท่ีตั้งและการเดินทางเป็นปัจจยัท่ี

นาํมาพิจารณาในการเลือกสถานศึกษา ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด : สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ

ปรียานุช อินเทวา (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทใน

ต่างประเทศ ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งคือ กลุ่มผูม้าติดต่อใชบ้ริการแนะแนวศึกษาต่อ ต่างประเทศใน

ระดบัปริญญาโท จาํนวน 400 ตวัอย่าง จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการส่วนใหญ่ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญา โทในต่างประเทศ
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อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 ปัจจัยบุคลากร : สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นงเยาว ์นุชนา

รถ(2555) ศึกษาเร่ืองปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวยั ปีท่ี1 ปีการศึกษา 2553 มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต จาํนวน220 คน จากการศึกษา

คร้ังน้ีพบว่า พบว่า นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษา ต่อสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน

ดุสิตเน่ืองจากคิดว่าคณาจารยมี์ความรู้ ความสามารถ และความ เช่ียวชาญทางการศึกษาปฐมวยั 

รวมถึง ปัจจัยกายภาพ : ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ รัชตนนัท ์ หมัน่มานะ (2557) ศึกษาเร่ือง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพ ศึกษาจาก

กลุ่มตวัอย่างคือ นักศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไปของมหาวิทยาลยั

กรุงเทพทั้ง 2 วิทยาเขต จาํนวน 400 คน จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่วน

ใหญ่ ยกเวน้ ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง กายภาพ และทุกปัจจยัอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ปัจจัยกระบวนการ :สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เครือวลัย ์ช่องลมกรด (2555) ศึกษา

เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในจงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง ตรัง กระบ่ี สุราษฏร์ธานี ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง

คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2552 จาํนวน 397 คน จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้น

กระบวนการ ผลการทดสอบค่าไคสแควร์มีนยัสาํคญัทางสถิติ ( = 55.36, df = 6, P = .000 ) แสดง

ว่า มีระบบการติดตามดูแลนกัเรียน กบัการตดัสินใจเลือกมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั.001 

  3) ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ค่านิยม และภาพลกัษณ์ จากการวจิยัพบวา่ ภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่าง

กนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

ต่างกนัซ่ึงมีงานวิจยัท่ีสอดคล้องกบัผลการวิจยัของซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของพิศิษฐ์ หิรัญกิจ 

(2555) ศึกษาเร่ือง ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยรามคาํแหงในทัศนะของนักศึกษา ประชาชน และ 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประชาชน และสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 2,560 คน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างมีทศันะต่อภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัรามคาํแหงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  

 5.3 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิย 

 จากผลการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง จากผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนบุคล 
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 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตควรใหค้วามสาํคญักบัการบริการท่ีทาํให้นกัศึกษามีความ

พึงพอใจมากข้ึน  และควรมีการจูงใจเพศชายและเพศหญิงให้เข้ามาศึกษามากกว่าน้ี ควรให้

ความสําคัญต่อนักศึกษาท่ีมีช่วงอายุต ํ่ากว่า 25 ปี และ  อายุ  41-60 ปี เพราะมีช่วงคะแนนการ

ตดัสินใจมากท่ีสุด เป็นอนัดบั 1 และ2  โดยอธิการบดี ควรมีการจดักิจกรรมพิเศษสําหรับทั้งสอง

กลุ่มน้ี  เพื่อดึงดูดให้เลือกศึกษาต่อปริญญาโท เช่นกิจกรรมประชาสัมพนัธ์พิเศษสําหรับนกัศึกษา

ปริญญาตรี และกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ตามบริษทัชั้นนาํต่างๆ  เพื่อดึงดูดให้นกัศึกษาสนใจศึกษา

ต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงจาํนวนมาก  

จากผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตควรทาํการคน้ควา้ความตอ้งการการของตลาดแรงงาน 

เพื่อพฒันาหลกัสูตรให้มีความหลากหลายตรงกบัความตอ้งการของนกัศึกษา และควรปฏิรูปการ

เรียนการสอนโดยดึงสถานประกอบการเขา้มามีส่วนร่วม เพื่อเป็นตวัช้ีวดัคุณภาพและความสําเร็จ

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษามากยิ่งข้ึน ควรจดัทุนการศึกษาระหว่างการศึกษา 

สนบัสนุนนกัศึกษาท่ีเรียนดีท่ีมีรายไดน้้อย และมีการผ่อนชาํระค่าเล่าเรียนเพื่อเป็นทางเลือกหน่ึง

ของนักศึกษา สร้างวิทยาเขตใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคาํแหงตั้งอยู่ในสถานท่ีท่ีมีการเดินทาง

สะดวก หรือมีการจดัซ้ือ จดัจา้ง หรือติดต่อกบัรถประจาํทางเอกชน เพื่อจดัทาํ Shutter Bus เพื่อรับ-

ส่ง นกัศึกษา มีการปรับปรุงเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัให้มีความทนัสมยั ประชาสัมพนัธ์ภายในตาม

บริษัทต่างๆ และเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่ง ข้ึน เช่น ทาง

สถานีโทรทศัน์ มีการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาร่วมงานภายในมหาวิทยาลยั

รามคาํแหงให้มีจาํนวนเพียงพอ และฝึกอบรมให้คณาอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีไดรั้บการพฒันาในดา้น

ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา มีการจดัเตรียมห้องเรียนและห้องปฏิบติัการให้ทนัสมยัและมี

จาํนวนมากพอเพื่อรองรับจาํนวนนกัศึกษา และรักษาความสะอาดภายในมหาวิทยาลยัทั้งห้องเรียน 

ห้องอาหาร และห้องนํ้ า ให้มีความสะอาด มีการบริหารงานเก่ียวกบักระบวนการในการรับสมคัร

ของนกัศึกษาใหมี้ขั้นตอนท่ีง่ายและสะดวกมากยิง่ข้ึน ทั้งการรับสมคัรทางอินเตอร์เน็ต รับสมคัรทาง

ส่วนกลาง และรับสมคัรทางภูมิภาคเพื่อท่ีจะไดต้รงความตอ้งการของนกัศึกษาใหม้ากยิง่ข้ึน 

จากผลการวจิยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม และภาพลกัษณ์   

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตควรมีการประชาสัมพนัธ์อย่างสมํ่าเสมอและมีการเชิญ

ศิษยเ์ก่าท่ีมีความสําเร็จในวิชาชีพมาบรรยายภายในมหาวทิยาลยั เพื่อตอกย ํ้าให้นกัศึกษามองเห็นถึง

ภาพลกัษณ์ถึงความสาํเร็จดา้นอาชีพการงาน  
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  5.3.1 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

  จากผลการศึกษา ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะอธิกานบดีให้ความสําคญักบัหลายๆปัจจยั 

โดยเฉพาะปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากเป็นพิเศษ ทั้งปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดและปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั เน่ืองจากทุกปัจจยัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทาํการวจัิยคร้ังต่อไป 

   1) ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาปริญญาโท 

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง เน่ืองจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหงมีจาํนวนนักศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจเป็นจาํนวนมาก 

   2) ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเร่ืองพฤติกรรมในการศึกษาต่อปริญญา

โท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง เพื่อเป็นแนวทางของมหาวิทยาลยัรามคาํแหงในการ

กาํหนดกลยทุธการรองรับนกัศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความพึงพอใจ 

   3) ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัดา้นการพฒันาคุณภาพของสถาบนั

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามคาํแหง เพื่อเป็น

แนวทางของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงในการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความพึงพอใจ  

 

บรรณานุกรม 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ. (2546). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ด ยเูคชัน่. 

ธงชยั สันติวงษ.์ (2517). พฤติกรรมผู้บริโภค. (พิมพค์ร้ังท่ี2 แกไ้ขปรับปรุง).กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพ์

 ไทยวฒันาพานิช. 

ปรียานุช อินเทวา. (2556). ปัจจัยท่ีมผีลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน

ต่างประเทศ. วารสารการตลาดและการส่ือสารมหาวทิยาลยัรังสิต. 1(2). 

ปวณิ  พงษโ์อภาส., สมพร พวงเพช็ร์., และรัชชนก สวนสีดา. (2555). ปัจจัยท่ีมผีลต่อการตัดสินใจ

เลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง 

จังหวดัลพบุรี. วารสารการจดัการมหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง. 5(1). 

รัชตนนัท ์หมัน่มานะ. (2557). ปัจจัยท่ีมผีลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลยักรุงเทพ. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารมหาวทิยาลยั

กรุงเทพ. 4(2). 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่8 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 

79 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

ศศิวมิล แสนเมือง.(2554). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการต้ังใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารีของ

นักเรียนท่ีมผีลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วทิยานิพนธ์ปริญญาการ

จดัการมหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. 

นงเยาว ์นุชนารถ.(2555). ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ของนักศึกษา

 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต. วารสารวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต. 8(1). 

เครือวลัย ์ช่องลมกรด.(2555). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี3 ในจังหวดันครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง 

กระบี่ และสุราษฎร์ธานี. วารสารเทคโนโลยภีาคใต.้ 5(2). 

พิศิษฐ ์หิรัญกิจ. (2555). ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยรามคาํแหงในทัศนะของนักศึกษา ประชาชน และ

สมาชิกองค์การสภาบริหารส่วนท้องถ่ิน. วารสารวิจยัรามคาํแหง(มนุษยศ์าสตร์และ

สังคมศาสตร์). 15(1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่8 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 

80 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

เลือกรูปแบบธุรกจิอะไรดี ระหว่าง SME กบั Startup 

Which one is better between SME and Startup? 

พงษย์ทุธ  กลา้ยทุธ5

1 

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

บทคดัย่อ 

 ณ ปัจจุบัน คนจํานวนไม่น้อยท่ี เคยเป็นมนุษย์เ งินเดือน มีความต้องการท่ีจะเป็น

ผูป้ระกอบการ ถึงแมว้่ามนุษยเ์งินเดือนอาจจะมีเวลาเป็นของตนเองก็จริง แต่ก็อาจประสบปัญหา

เร่ืองผลตอบแทนท่ีตนเองไดรั้บ ไม่วา่จะเป็นเงินเดือนท่ีไม่เพียงพอและเงินล่วงเวลาท่ีไม่เป็นธรรม 

ไม่สอดคลอ้งกบัภาระงานท่ีหนกั ดงันั้นมนุษยเ์งินเดือนหลายๆ คน จึงเร่ิมหนัมาเป็นผูป้ระกอบการ

เอง ซ่ึงการเป็นผูป้ระกอบการนั้น ตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ เฉพาะ

หน้า ท่ีไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าให้ประสบความสําเร็จ โดยคาดหวงัว่าตนเองจะประสบ

ความสาํเร็จและมีฐานะดา้นการเงินท่ีมัน่คงในอนาคต  ดงันั้นบทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ขอ้มูล

และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง SME และ Startup แก่ผูท่ี้สนใจท่ีจะเร่ิมตน้ทาํธุรกิจ ให้มี

ขอ้มูลสาํหรับการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบการทาํธุรกิจท่ีเหมาะสมกบัประสบการณ์  ความชอบ 

รวมทั้งความรู้ความสามารถของตนเอง ซ่ึงความแตกต่างของ SME และ Startup สามารถพิจารณา

จากความแตกต่างระหวา่งแหล่งเงินลงทุนและการเติบโตทางธุรกิจ ไดด้งัน้ี  

 SME เป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป หากผูป้ระกอบการ SME ตอ้งการกาํไร

เพิ่มข้ึน ควรจะตอ้งเพิ่มจาํนวนแรงงานและการลงทุนในสินทรัพย ์โดยอาศยัผลกาํไรสะสมท่ีไดรั้บ

จากการดาํเนินธุรกิจ เงินทุนส่วนตวั หรือเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่างๆ นาํมาลงทุนในธุรกิจของ

ตนเอง ซ่ึงแตกต่างจาก Startup ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เน่ืองจาก Startup  

เป็นธุรกิจท่ีไม่ตอ้งการการลงทุนในตลาดขนาดใหญ่ แต่สามารถสร้างรายไดห้รือหาเงินแบบทาํซํ้ า

ไปได้เร่ือยๆ และสามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้ น นอกจากน้ี Startup  

ส่วนใหญ่มักนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยดําเนินธุรกิจ เพื่อเข้าถึงตลาดได้ง่ายและเพื่อ 

ลดตน้ทุนในการประกอบธุรกิจ นอกจากน้ี Startup ยงัอาศยัแหล่งเงินทุนภายนอก เช่น Venture 

Capital (หรือ Angel Investor)  ตัวอย่างเช่น dtac Accelerate  เป็นหน่ึงในแหล่งเงินทุนท่ีสําคัญ 

ในการทํา Startup ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นโครงการสตาร์ทอัพของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส  

คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

 

                                                           
1 อาจารยป์ระจาํสาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

Nowadays, many salary employees desire to become entrepreneurs due to the mismatch 

between their received financial returns and real workloads such as insufficient salaries and unfair 

overtime pays even though they might tradeoff with more time for themselves. Therefore, many 

salary employees have decided to be entrepreneurs so that they are able to use their own knowledge 

and abilities to solve urgent and unexpected problems successfully; hopefully, they can become 

more successful and wealthy in the future. Hence, the objective of this article is to provide and 

compare the types of business models between SME and Startup for any person who is interested 

to start a new business according to his/her own appropriate experience, preference, and knowledge. 

The main differences between SME and Startup can be classified into the sources of fund and the 

growth of business as follows: 

SME is the business model which gradually grows over time. If the SME entrepreneur 

prefers to increase more profits, the number of workers and the investment on assets should be 

increased as this can be done by utilizing their own retained earnings, self-funding, and bank loans. 

Nevertheless, Startup is the business model which rapidly grows over time and does not need the 

large market for investment. Revenues can be repetitively generated over time for this type of 

business, and the start-up business can be expanded very quickly in a short period of time. In 

addition, most of Startups employ advanced technologies to implement their own business in order 

to penetrate the market more easily and reduce their operating costs as well. Moreover, Startups use 

external sources of fund for their investment, such as Venture Capital (or Angel Investor). For 

instance, Dtac Accelerate is one of the well-known start-up projects in Thailand, which is initiated 

by Total Access Communication Public Company Limited. 

 

บทนํา 

 จากการสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และป่ีท่ี 4 จาํนวน 146 คนพบวา่ร้อยละ 

95 อยากเป็นผูป้ระกอบการและอีกร้อยละ 5 ไม่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองนักศึกษาส่วนใหญ่ 

ท่ีมีความตอ้งการท่ีจะมีธุรกิจเป็นของตนเองให้เหตุผลว่า ได้ทาํงานอย่างอิสระ มีรายได้ท่ีดีกว่า 

รับเงินเดือน  ไม่ตอ้งทาํตามคาํสั่งใคร เป็นนายของตนเอง ไดคิ้ดไดท้าํอะไรใหม่ๆ มีอิสระในตวัเอง

และในความคิด  ได้ประกอบธุรกิจท่ีตนเองชอบแล้วมีความสุข สามารถตดัสินใจได้ด้วยตนเอง  

ทาํเองไดเ้งินเองไม่ตอ้งรอรับเงินเดือนในแต่ละเดือน ไม่อยากเป็นลูกจา้งใคร  สร้างรากฐานและ
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ความมั่นคงให้กับครอบครัว ความคิดเห็นเหล่าน้ีน่าจะเป็นเหตุผลเหมือนๆ กันกับคนทั่วไป   

ท่ีอยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง ประกอบกบัรัฐบาลใหก้ารส่งเสริมโดยดูจากแผนการส่งเสริม SME 

ฉบบัท่ี 4 (ปี พ.ศ.2560-2564) ของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท่ีให ้

การส่งเสริมผูป้ระกอบการโดย มุ่งให้เกิดการขยายบทบาททางเศรษฐกิจของ SME ได้กาํหนด

เป้าหมายโดยจะพยายามทาํให้“สัดส่วนมูลค่าของผลิตภณัฑ์มวลรวมของ SME ต่อผลิตภณัฑ์มวล

รวมของประเทศ เพิ่มข้ึนเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2564” (แผนส่งเสริม SME ฉบบัท่ี 4. 

2560-2564, น. 3) 

 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้า่รัฐบาลพยายามให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือผูท่ี้อยากจะ

เป็นผูป้ระกอบการอยา่งเต็มท่ีโดยช่วยเหลือในดา้นการพฒันาส่งเสริมความเป็นผูป้ระกอบการโดย

ให้การสนบัสนุนให้ประเทศไทยเป็นสังคมผูป้ระกอบการ “ดงันั้นแนวทางท่ีจะพฒันาให้ประเทศ

ไทยมีผู ้ประกอบการ SME ท่ี มี คุณภาพเข้มแข็ง จ ํา เป็นท่ีต้องสร้างและปลูกฝังความเป็น

ผูป้ระกอบการท่ีดีโดยเร่ิมจากการสร้างแรงบนัดาลใจและบ่มเพาะจิตวิญญาณผูป้ระกอบการให้กบั

นกัเรียน นกัศึกษา ผา่นการเรียนรู้และทดลอง ประกอบธุรกิจขั้นพื้นฐาน ซ่ึงจะกระตุน้ใหผู้ท่ี้มีความ

พร้อมและความสามารถทางธุรกิจ ตดัสินใจเลือกเป็นผูป้ระกอบการ นอกจากน้ีจะตอ้งสร้างทศันคติ

และทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการเป็นผูป้ระกอบการ เช่น การเขียนแผนธุรกิจ การทาํบญัชีเบ้ืองตน้ ฯลฯ” 

(แผนส่งเสริม SME ฉบบัท่ี 4. 2560-2564, น. 49)  แต่มีคาํถามท่ีวา่แลว้ผูท่ี้จะเร่ิมทาํธุรกิจควรจะเลือก

ทาํธุรกิจแบบไหนดีระหว่าง SME กับ Startup เรามาดูความแตกต่างระหว่าง SME กับ Startup  

เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาเลือกรูปแบบในการทาํธุรกิจ 

 SME ย่อมาจากคาํว่า Small and Medium Enterprise ถา้เป็นภาษาไทยจะเรียกว่า “วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม” ซ่ึงจะครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

 1. กิจการการผลิต (Production Sector) เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตสินคา้ 

ในเชิงการผลิตแบบอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยการแปรรูปวตัถุดิบโดยใช้ผลิตผลทางการเกษตร

ให้เป็นสินคา้สําเร็จรูปโดยอาศยัเคร่ืองจกัรในการผลิตหรืออาศยัแรงงานของคนงานใชใ้นการผลิต

โดยอาจจะทาํเป็นเชิงอุตสาหกรรม หรือทาํเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือเป็นการทาํอุตสาหกรรม 

ในครัวเรือน 

 2. กิจการการคา้ (Trading Sector) เป็นการให้บริการเก่ียวกบัการซ้ือมาและขายไป 

โดยแบ่งออกเป็นการคา้ส่ง (Wholesale) คือกิจการขายสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อนํา 

การขายต่อหรือซ้ือไปใชใ้นการประกอบธุรกิจโดยซ่ึงผูซ้ื้อไม่ไดซ้ื้อไปเพื่อการอุปโภคบริโภคแต่จะ

ซ้ือไปเพื่อการขายต่อให้กบัผูป้ลีกเพื่อนาํไปขายอีกทอดหน่ึง  ส่วนการคา้ปลีก (Retail) คือกิจการ 
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ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคโดยตรง เช่น ร้านสรรพาหาร (Supermarket) ร้านขาย

ของชาํ (Grocery store)  เป็นตน้  

 3. กิจการบริการ (Service Sector) เป็นธุรกิจท่ีดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการ

แลกเปล่ียนสินคา้ท่ีไม่เป็นตวัตนเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ เช่นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ท่องเท่ียว การรักษาพยาบาล การขนส่ง โรงแรม การให้บริการ Internet การศึกษา ธุรกิจสถาน

บนัเทิง การเงินและการธนาคาร และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ในส่วนของความหมายของ SME ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543   ดงัแสดงตามรูปดา้นล่างน้ี 

  

 

ท่ีมา : https://scbsme.scb.co.th/sme-inspiration-detail/BusinessPlan 

  

  

\ 

https://scbsme.scb.co.th/sme-inspiration-detail/BusinessPlan
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 การประกอบธุรกิจ SME ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งพบเจอและหลีกเล่ียงไม่ไดคื้อปัญหาและ

อุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ จากการสํารวจของ NIDA POLL เก่ียวกบัอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ

ของ SME ในปี 2558 โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการจาํนวนพบว่าปัญหาและ

อุปสรรคในการเนินธุรกิจมาจาก 

  1. แหล่งเงินทุนของผูป้ระกอบการ เม่ือทาํเร่ืองขอสินเช่ือไปแลว้กวา่จะอนุมติัตอ้ง

ใชเ้วลาค่อนขา้งนาน และตอ้งใชเ้อกสารประกอบการขอสินเช่ือจาํนวนมาก อตัราดอกเบ้ียก็ค่อนขา้ง

สูง รวมทั้งการใชว้งเงินคํ้าประกนัสูง  

  2. ผู ้ประกอบการประสบปัญหาทางด้านการตลาด โดยปัญหามาจากความ

หลากหลายของสินคา้ในตลาดท่ีมีอยู่จาํนวนมากทาํให้ผูบ้ริโภคจาํสินค้าได้ยาก ช่องทางการจดั

จาํหน่ายท่ีมีไม่มากพอ รวมทั้งมีการเขา้มาแข่งขนัของสินคา้ต่างประเทศอีกดว้ย  

  3. ผูป้ระกอบการประสบปัญหาเก่ียวกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัและขั้นตอนการติดต่อ

ประสานงานกบัภาครัฐมีความยุง่ยากและซบัซ้อน และมีปัญหาในดา้นภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

ท่ียงัไม่ค่อยดีนกัโดยดูจาก 9 เดือนแรกของปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 3.3  รวมทั้งปัญหา

ค่าครองชีพ ปัญหาสินคา้ราคาท่ีสูงข้ึน ดงันั้นในปี 2560 เป็นตน้ไปรัฐบาลโดยสํานกังานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงทาํแผนส่งเสริม SME ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2560-2564)  เพื่อ 

มุ่งแกไ้ขปัญหาทั้ง 3 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้โดย 

  ในด้านแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ แผนส่งเสริม SME ฉบับท่ี 4 นั้ นก็ได ้

มุ่งแกไ้ขปัญหาโดยส่งเสริมการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนช่ึงปัญหาการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนถือเป็นปัญหา

สาํคญัสาํหรับ SME ไทยมานาน หรือตอ้งรับภาระจากตน้ทุนการกูย้ืมท่ีสูงซ่ึงถือเป็นอุปสรรคสําคญั

ต่อการเติบโตของธุรกิจ ดงันั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายในการช่วยเหลือโดย 

  1. การเขา้ถึงแหล่งสินเช่ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลขยายขอบเขตการ 

คํ้าประกนัสินเช่ือ เพื่อช่วยเหลือให้ SME เขา้ถึงสินเช่ือไดม้ากข้ึน โดยรัฐบาบจะคํ้าประกนัสินเช่ือ

ให้กับ SME ท่ีมีการจดัตั้ งธุรกิจในต่างประเทศ (Outward Investment) และ คํ้ าประกันโดยตรง6

1 

(Direct Guarantee) ใหก้บั SME 

  2. ช่วยให้ SME สามารถเขา้ถึงแหล่งสินเช่ือได้มากข้ึนโดยช่วยลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการพิจารณาของสถาบนัการเงิน และมีการรวบรวมรายช่ือ SME ท่ีมีศกัยภาพสูงท่ีผ่าน

กระบวนการพฒันาจากหน่วยงานภาครัฐหรือ SME ท่ีได้รับรางวลัประเภทต่างๆ จากภาครัฐ 

                                                           
1 คํ้าประกนัโดยตรงหมายถึง การคํ้าประกนัสินเช่ือของไทยเร่ิมตั้งแต่   การพิจารณาสินเช่ือเบ้ืองตน้ การอนุมติัการ

คํ้าประกนั และการส่งต่อ SME ใหแ้ก่สถาบนัการเงิน 
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แลว้นาํส่งให้สถาบนัการเงินใชป้ระกอบการพิจารณาการใหสิ้นเช่ือก็จะทาํให ้SME มีโอกาสในการ

เขา้ถึงสินเช่ือไดม้ากข้ึน 

  3. การจดัหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าเพื่อให้ SME ไดกู้ย้ืมในอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา่

อตัราปกติได ้และใหมี้กองทุนเพื่อใหก้ารกูย้มืแก่ SME ซ่ึงจะส่งผลใหต้น้ทุนสินเช่ือของ SME ลดลง

รวมทั้งให ้SME เขา้ถึงการร่วมทุน (Venture Capital) และการระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding) 

  ในส่วนปัญหาด้านการตลาด แผนส่งเสริม SME ฉบบัท่ี 4 นั้นก็ไดมุ้่งแกไ้ขปัญหา

โดยการส่งเสริมการเขา้ถึงตลาดและการเขา้สู่สากล โดยให้ SME สามารถจาํหน่ายสินคา้ผา่นระบบ

การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ สนับสนุนการใช้ช่องทางการตลาดท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยพฒันาตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

สําหรับ SME ท่ีรวบรวมสินคา้และบริการของผูป้ระกอบการ SME ทัว่ประเทศ และส่งเสริมให้ 

SME มีช่องทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองเพื่อให้สามารถเข้าถึง พฒันาระบบสารสนเทศ

เก่ียวกับการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อให้ SME สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีเก่ียวกับ  

สถิติการคา้ กฎระเบียบ รายช่ือผูซ้ื้อในต่างประเทศ รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น เพื่อใช้เป็นขอ้มูล 

ในการทาํการคา้กบัต่างประเทศ และให ้SME ไดเ้ขา้ร่วมการเจรจาจบัคู่ทางธุรกิจ 

  ในด้านผู้ประกอบที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ โดยแผนส่งเสริม 

SME ฉบบัท่ี 4 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อเอ้ือและให้มีความสะดวกต่อ SME ในการติดต่อ

ขอรับบริการต่างๆ เช่น การขอใบอนุญาต หรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐท่ีใช้เวลานาน

และมีขั้นตอนท่ีมากเกินไป มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงจึงควรมีการปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ  

ใหมี้ความสะดวกต่อ SME ใหม้ากข้ึน  

 นอกจากปัญหาขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้มีปัญหาอีกอยา่งหน่ึงท่ีสําคญัมากๆ คือการปรับตวั

ไม่เท่าทนักบัยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะในยุคดิจิทลัซ่ึงปจจุบนัเป็นยุคดิจิทลั 4.0 ตามรูป

ดา้นล่าง 
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ท่ีมา : http://www.wice.co.th/2018/01/11/digital-4-0-technology 

 

 เป็นยคุท่ีใชเ้ทคโนโลยีเพิ่มศกัยภาพของมนุษยใ์นการใชค้วามคิดในนการสร้างสรรคพ์ฒันา

ส่ิงใหม่ๆ เช่น เราสามารถเปิดหรือปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าโดยการใช ้Application บนมือถือในการสั่งการ

หรือการโอน ฝากและถอนเงิน โดยไม่จาํเป็นต้องเดินทางไปไม่ต่อกบัธนาคาร หรือแม้กระทัง่

โทรศพัทรุ่์นใหม่ท่ีนาํเทคโนโลยี Artificial Intelligence1 มาใชเ้พื่อช่วยในการวิเคราะห์วตัถุท่ีกล้อง

เห็น ปรับค่าแสงสีต่าง ๆ และช่วยในการประมวลผลทาํให้ภาพถ่ายมีความเป็นธรรมชาติ และ

สามารถเลือกรูปแบบการถ่ายภาพให้เหมาะสมได้อีกด้วย ดงันั้นองค์กรในปัจจุบนัจึงจาํเป็นตอ้ง

ปรับตวัให้ทนัต่อนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัและสร้าง 

SME ใหก้ลายเป็น Smart Enterprise เพื่อความมัน่คงและย ัง่ยนืของธุรกิจ 

 ดงันั้นเม่ือยคุดิจิทลั 4.0 ซ่ึงใหค้วามสาํคญัเทคโนโลยแีละเขา้มามีบทบาทอยา่งมากต่อการทาํ

ธุรกิจ SMEและธุรกิจต่างๆ ถา้ธุรกิจไหนไม่สามารถนาํเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชถื้อวา่ธุรกิจเหล่านั้น

ลา้หลงัและไม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัไดห้รือเกิดการเสียเปรียบดา้นการแข่งขนัและในท่ีสุด

ธุรกิจก็ขาดทุนและเลิกไปในท่ีสุด ดงันั้น SME จาํเป็นตอ้งปรับตวัใหเ้ท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของ

เศรษฐกิจในโลกยุคดิจิทลั 4.0 จึงตอ้งปรับธุรกิจเป็น SME 4.0 ก็คือเป็นการทาํการคา้แบบ Digital 

                                                           
1 ปัญญาประดิษฐ ์หมายถึงความฉลาดเทียมท่ีสร้างข้ึนใหก้บัส่ิงท่ีไม่มีชีวติ ปัญญาประดิษฐเ์ป็นสาขาหน่ึงในดา้น

วทิยาการคอมพิวเตอร์ และวศิวกรรมเ 

http://www.wice.co.th/2018/01/11/digital-4-0-technology
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Marketing นัน่เอง  ในการทาํการคา้แบบ Digital Marketing เราจะอาศยัเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการลดต้นทุนและใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาด

ต่างประเทศ ซ่ึงจากปัญหาน้ีเองทางสํานกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติฯ พยายามท่ี

จะพฒันาผูป้ระกอบการ SME ดว้ยการจดัทาํโครงการ “พฒันาผูป้ระกอบการเขา้สู่ระบบการคา้แบบ

ดิจิทัลสู่ภาคอุตสาหกรรม” (Business Transformation to Digital Economy) เพื่อช่วยส่งเสริมให้

ผูป้ระกอบการ SME ท่ียงัไม่มีความรู้ให้มีความรู้ในการทาํธุรกิจแบบ E-Business จนประสบ

ผลสาํเร็จ 

 นอกจากธุรกิจ SME แลว้ธุรกิจท่ีกาํลงัมาแรงในขณะน้ี ท่ีผูเ้ร่ิมทาํธุรกิจหรือทาํธุรกิจอยูแ่ลว้

ไม่รู้คงเป็นไปไม่ไดซ่ึ้งก็คือธุรกิจท่ีเรียกวา่ Startup (ธุรกิจเกิดใหม่)  Steve Blank1 ไดใ้ห้ความหมาย

คาํว่า Startup คือ “กิจการท่ีตั้งข้ึนเพื่อคน้หาโมเดลธุรกิจ (business model) ท่ีทาํซํ้ าได ้(repeatable) 

และขยายตวัได้ (scalable) และ model น้ีตอ้งสามารถนาํไปทาํซํ้ าท่ีประเทศอ่ืนและขยายตวัไดอี้ก

หลายรอบไดด้ว้ย”  

 นอกจากน้ี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 9

2 (2559)  ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของธุรกิจ Startup  

ว่านอกจากตอ้งท่ีทาํซํ้ าได ้ (repeatable) และขยายตวัได ้(scalable) แลว้ยงัตอ้งมีคุณสมบติัในด้าน

ของ 

  1. เป็นธุรกิจสะทอ้นถึงความทะเยอทะยาน (Ambition) เป็นการทาํธุรกิจท่ีสร้าง

ความเปล่ียนแปลงหรือสามารถแกปั้ญหาสาํคญัอยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน 

  2. ใช้นว ัตกรรมเป็นหลักในการทําธุรกิจ (Business model innovation) ซ่ึงจะ

แตกต่างจากการดาํเนินการแบบธุรกิจเดิม จริงๆ แลว้นอกจากนวตักรรมแลว้ตอ้งอาศยัเทคโนโลยี

ด้วยตัวอย่างเช่น Airbnb เป็นรูปแบบของ Startup เก่ียวกับการแบ่งปันท่ีพกัท่ีได้รับความนิยม 

อย่างมากทัว่โลก ดว้ยใช้แนวคิดท่ีว่าใครก็ตามแต่ท่ีมีบา้นหรือห้องว่างสามารถเปิดห้องให้ผูอ่ื้นมา

เช่าได้ซ่ึง คุณไม่จาํเป็นต้องไปพกัท่ีโรงแรมซ่ึงมีราคาแพง และท่ีพกัก็มีให้คุณเลือกหลากหลาย

รูปแบบไม่วา่จะเป็นบา้นเป็นหลงัๆ หรือ Apartment เป็นตน้ Airbnb เป็นอีก หน่ึงช่องทางท่ีช่วยให้

คุณสามารถมีรายไดแ้ละถือว่าไดป้ระโยชน์กนัทั้ง 3 ฝ่ายคือฝ่ายของทั้งผูเ้ขา้พกัไดห้้องพกัราคาถูก 

ผูใ้หเ้ช่าไดร้ายไดจ้ากการใหเ้ช่า และผูใ้หบ้ริการเวป็ถือวา่เป็นคนกลางก็จะมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

  3. ธุรกิจ Startup ตอ้งมีการเติบโตอย่างกา้วกระโดดหรือแบบทวีคูณ (Exponential 

growth)ถา้เป็นธุรกิจ SME จะมีการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ถา้ธุรกิจ SME ตอ้งการท่ีจะไดก้าํไร

ท่ีเพิ่มข้ึนตอ้งใชก้ารขยายการลงทุนโดยการขยายธุรกิจโดยตอ้งใช้เงินลงทุนและพนกังานจาํนวนท่ี

                                                           
1 ผูไ้ดช่ื้อวา่เป็นบิดาแห่ง Startup 
2 รองผูอ้าํนวยการ สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสวทช. 
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มากข้ึนเร่ือยๆ ดงันั้นถา้มองในรูปแบบกราฟจะเป็นแบบเส้นตรงหรือเป็นการเติบโตแบบ Linear 

Growth 

 

      Growth       

                                                          SME               

                                                                 

 

 

 

                                                             Time 

                                Linear Growth 

 

 ส่วนกรณีของธุรกิจ Startup ถา้มองรูปแบบของกราฟจะมีรูปแบบเป็น S Curve ตามรูป

ดา้นล่าง  

  

 
ท่ีมา : https://www.movementmindset.com/single-post/2015/03/04/SCurves- 

Paradigm-Shifts-and-Plateaus 
 

 

https://www.movementmindset.com/single-post/2015/03/04/SCurves-


 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่8 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 

89 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

 จากกราฟอธิบายได้ว่า การทาํธุรกิจ Startup ในช่วงแรกๆ จะเน้นในการสรรหาพนักงาน

รวมทั้งจะเนน้ท่ีการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ซ่ึงในช่วงน้ีจะไม่มีรายไดเ้ขา้มาในธุรกิจเลยเส้นกราฟ

จึงเป็นรูปแนวนอน(Infancy) จากนั้ นเม่ือธุรกิจได้พฒันาผลิตภัณฑ์จนสําเสร็จแล้วก็จะเร่ิมนํา

ผลิตภณัฑ์เขา้สู่ตลาดจนสามารถตอบโจทยใ์ห้กบัลูกคา้ไดจ้นมีลูกคา้เขา้มาซ้ือสินคา้ผลิตภนัฑท่ี์มาก

ข้ึนเร่ือยๆ จนทาํให้ธุรกิจเจริญเติบโตแบบกา้วกระโดดในช่วงน้ีเองท่ีพบวา่เส้นกราฟเร่ิมเพิ่มสูงข้ึน

อย่างรวดเร็ว(Expansion)  ต่อจากนั้ นผลิตภัณฑ์ก็จะเข้าอยู่ในช่วง (Maturity) ก็คือธุรกิจก็จะ

เจริญเติบโตต่อไปเร่ือยๆ  แต่พบว่าธุรกิจ Startup จาํนวนไม่น้อยท่ีไม่สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์

ในช่วง Infancy ไดจ้นตอ้งลม้เลิกธุรกิจไปก็มีจาํนวนไม่นอ้ยซ่ึงในช่วงน้ีเรียกวา่ช่วงหุบเขาแห่งความ

ตาย (The Valley of - death)  

 บริษัทย ักษ์ใหญ่ต่างๆ เช่น  Google, Facebook หรือ  Alibaba  ในอดีตเคยเป็น Startup  

มาก่อน ผูก่้อตั้ งก็เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีไม่ได้มีเงินมากมายมาก่อน แต่พวกเขามี ไอเดีย ความคิด

สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีเอามาใช้ในการทาํธุรกิจโอยอาศยัตน้ทุนท่ีตํ่า แต่ประสบความสําเร็จ

อย่างสูงและวนัน้ีธุรกิจเหล่านั้นก็ได้สร้างมูลค่าให้บริษทัอย่างมหาศาล ในการจดัอนัดบั Top 10 

Most Valuable Brands ในปี 2517  Google มีมูลค่าตลาดเป็นอนัดับ 3 อยู่ท่ี 109,470 ล้านเหรียญ  

ส่วน Facebook มีมูลค่าทางการตลาดอยูอ่นัดบั 5 อยูท่ี่   61,998 ลา้นเหรียญ 

 ส่วนกลุ่ม Startup ในภูมิภาคอาเซียนธุรกิจ Startup ท่ีประสบความสําเร็จอย่างสูง เช่น 

GrabTaxi ของประเทศมาเลเซียโดยใช ้Application ในการเรียก Taxi  โดย GrabTaxi ไดเ้ปิดตวัในปี 

2512 โดยก่อนหนา้ในปี 2511 ศึกษาชาวมาเลเซีย 2 คน ไดเ้ขียนแผนธุรกิจประกวดในมหาวิทยาลยั 

และจากนั้นไดน้าํไอเดียไปต่อยอดทาํเป็นธุรกิจจริงๆ โดยทั้งคู่ไดเ้งินสนบัสุนนจาก venture capital 

จาํนวน  3,000 ลา้นบาท และในปัจจุบนั GrabTaxi มีมูลค่าบริษทัอยูท่ี่  2 แสนลา้นบาท 

 สําหรับในประเทศไทยการทาํธุรกิจ Startup ถือว่าช้ากว่าประเทศเพื่อนบา้นอย่างสิงคโปร์

มาเลเซียอย่างมากแต่ก็มีธุรกิจของไทยท่ีประสบความสําเร็จในการทาํธุรกิจ Startup ตวัอย่างเช่น 

Ookbee (อุ๊คบี) เป็น Appication ท่ีใชส้ําหรับคอนกัอ่านโดยมีนิตยสารให้อ่านกวา่ 1,000 หวั รวมทั้ง

หนงัสือพิมพก์วา่ 30 ฉบบั และหนงัสือหลายหม่ืนเล่ม  Ookbee เป็นร้านหนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวปี

เอเชีย ปัจจุบนัมีสมาชิกกวา่ 6,500,000 คน และในแต่ละวนัมีสมาชิกใหม่เพิ่มข้ึนเฉล่ีย 10,000 คน/

วนั  โดยมูลค่าทางการตลาดในปี 2557 อยูท่ี่ 2,250 ลา้นบาท 

 สําหรับผู้ทีม่ีความคิดทีจ่ะเร่ิมต้นทาํธุรกจิ Startup โดยอาจเร่ิมต้นจาก 

  1. ค้นหาไอเดีย แน่นอนว่าถา้เราตอ้งการขายสินคา้(Product) อาจจะหาไอเดียจาก

ส่ิงท่ีเรามีความรู้มาก่อนหรือวา่ลองเป็นสินคา้ท่ีเราอยากทาํ และไอเดียของเราแปลกใหม่พอสําหรับ
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ตลาดหรือไม่ หรือเป็นไอเดียท่ีสามารถตอบโจทยผ์ูค้นไดม้ากน้อยเพียงใด คุณอาจจะเร่ิมจากการ 

ตั้งคาํถามก่อนวา่ไอเดียนั้นนาํไปทาํไดจ้ริงไหม หรือเห็นส่ิงท่ียงัไม่เคยมีใครทาํมาก่อน 

  2. การค้นหาหุ้นส่วน  จากขอ้ท่ี 1 เม่ือเราได้ไอเดียแล้วเราควรมีหุ้นส่วนในการ 

แบ่งเบาภาระท่ีเราจะตอ้งลงทุน รวมทั้งหุ้นส่วนยงัช่วยคิดช่วยแยง้ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้ท่ีดีท่ีสุด  

แต่การหาหุ้นส่วนนั้นส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงก็คือความคิดเห็นของหุ้นส่วนนั้นตอ้งมีแนวความคิดในการ

ทาํธุรกิจแบบเดียวกนักบัเรา มิฉนั้นอาจเกิดความขดัแยง้และทาํใหธุ้รกิจไม่ประสบความสาํเร็จได ้

  3. การเร่ิมต้นทําธุรกิจ ถา้เราไม่มีความรู้ในดา้นการก่อตั้งธุรกิจเราควรหาท่ีปรึกษา

ดา้นกฎหมายสาํหรับคอยให้คาํปรึกษาในการจดัตั้งบริษทั หรือในดา้นภาษีหรือในดา้นของกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํธุรกิจ โดยอาจจะเร่ิมตน้โดยทาํธุรกิจท่ีมีขนาดเล็กก่อนเพื่อเราสามารถควบคุม

ไดง่้ายท่ีผา่นมา ธุรกิจ startup จาํนวนไม่นอ้ยใชผู้ร่้วมงานหรือพนงังานจาํนวนไม่มากแต่ตอ้งทาํงาน

ท่ีหนกัและมีความเขา้ใจกนัเป็นอยา่งดีก็สามารถทาํใหธุ้รกิจเจริญเติบโตแบบกา้วกระโดดได ้

  4. การระดมเงินทุน ท่ีจะใชใ้นการบริหารจดัการธุรกิจและยงัตอ้งใชเ้งินทุนในการ

ผลิตสินคา้ในยุคโดยอาจใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางในการระดมทุนก็ได้ท่ีนิยมกนัมากสําหรับผูท้าํ

ธุรกิจ Startup เช่น kickstarter และ indie gogo  เป็นเวบ็ระดมทุนแบบ crowdfunding แต่ผูท่ี้จะเขา้มา

ลงทุนกบัธุรกิจเราเขามกัจะเลือกธุรกิจ startup ท่ีมีอนาคตไกลแลเห็นถึงผลกาํไรท่ีพวกเขาจะไดรั้บ 

  5.การเปิดตัวสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงสินค้าของเราว่ามีคุณสมบติัพิเศษ

อย่างไร ลูกค้าเม่ือซ้ือสินค้า  รวมทั้ งมีการติดตามผลจากการใช้สินค้าจากลูกค้าว่ามีปัญหา 

ขอ้บกพร่องหรือไม่พอใจอะไรเพื่อท่ีจะนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาปรับปรุงแกไ้ขสินคา้เพื่อใหสิ้นคา้ของเรา

สมบูรณ์แบบและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้แต่การทาํธุรกิจ Startup ใหป้ระสบผลสาํเร็จก็เป็น

เร่ืองไม่ง่าย จากเว็ปไซต์ Forbes ได้เขียนในบทความว่า 90%  ของธุรกิจ Startup ประสบความ

ลม้เหลว แสดงวา่ใน 10 ธุรกิจมีธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จเพียง 1 ธุรกิจเท่านั้น ส่วนขอ้มูลจากเวป็ 

brandbuffet.in.th กล่าววา่ธุรกิจ Startup ท่ีเพิ่งเร่ิมตน้ทาํธุรกิจมีอตัรารอดประมาณ 5% ขณะท่ีธุรกิจ 

SME มีอตัรารอด 50% และสาเหตุหลกัๆ เกิดจากอะไรท่ีทาํให้ธุรกิจ Startup ประสบความลม้เหลว 

ซ่ึงจากการสาํรวจของ cbinsights.com1  พบวา่สาเหตุหลกัๆ มาจาก  

   ประการแรกคือ No Market Need ก็คือผลิตภณัฑข์องเราไม่เป็นท่ีตอ้งการ

ของตลาดอาจจะมาจากสาเหตุ ผลิตภณัฑ์ไม่มีคุณภาพเม่ือเทียบกบัของคู่แข่ง หรือคุณภาพเทียบเท่า

กบัคู่แข่งแต่ตน้ทุนของสินคา้ท่ีผลิตไดแ้พงกวา่ของคู่แข่งจึงจาํเป็นตอ้งทาํให้มีการตั้งราคาท่ีสูงกว่า

คู่แข่ง หรืออาจจะมีสาเหตุมาจากสินคา้ของเราไม่สามารถตอ้งสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้หรือ

                                                           
1 บริษทัวจิยัดา้นการลงทุนใน Startup ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
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อีกอย่างอาจจะเกิดจากเป็นสินคา้ประเภท Fashion   ท่ีมาเร็วไปเร็วทาํให้สินคา้ท่ีถูกผลิตออกมา

จาํนวนมากขายไม่ไดเ้พราะลา้สมยั เป็นตน้ 

   ประการที่สองคือ Ran Out of Cash ถา้แปลตรงๆก็คือ การขาดเงิน หรือ

การท่ีธุรกิจไม่มีเงินทุนเพียงพอท่ีจะมาให้ในการดําเนินธุรกิจ อาจมีสาเหตุมาจากธุรกิจนั้ น 

ดูแนวโน้มในอนาคตแลว้จะมีคู่แข่งจาํนวนมากซ่ึงจะส่งผลต่อการแย่งส่วนแบ่งตลาดทาํให้รายได้

ลดลง หรือสินคา้นั้นอยู่ในช่วงขาลงก็คือยอดขายตกตํ่า(Sales Decline) ของ วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์

(Product Life Cycle) หรือไม่สามารถลดต้นทุนให้ตํ่าลงมาอีกได้ซ่ึงจะส่งผลกระทบดโดยตรง 

ต่อยอดขายท่ีนอ้ยลง 

   ประการสุดท้ายคือ Not the Right Team ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากไม่มี

ความเคารพความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานคนอ่ืน เม่ือเราแสดงความคิดเห็นออกไปแลว้ เราก็ควร

ตอ้งเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานคนอ่ืนเช่นกนั หรืออาจจะมีสาเหตุมาจากอิจฉา

กนัเองระหว่างเพื่อนร่วมงานซ่ึงเห็นเพื่อนร่วมงานคนอ่ืนทาํงานดีกว่าหัวหน้าชมเชยทาํให้เกิดการ

อิจฉากนัและมีการทะเลาะวิวาทกนัทาํให้ขาดความสามคัคี และขาดการมองท่ีเป้าหมายขององค์กร

รวมกนั หรืออาจจะเกิดจากความไม่เช่ือมัน่ในความสามารถของเพื่อนร่วมงานวา่จะมีความสามารถ

ในการทาํงานหรือไม่ 

  นอกจากปัญหาขา้งตน้แลว้แต่ยงัมีอีกปัญหาท่ีมีความสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นกนัก็คือการ

หาแหล่งเงินทุนถ้าลองเปรียบเทียบกบั SME แลว้ธุรกิจ Startup น่าจะหาแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่า 

ซ่ึงแหล่งเงินทุนอาจมาจาก 3 กลุ่มดว้ยกนัคือ 

    กลุ่มแรก Angel Investor เป็นเป็นนักลงทุนรายอิสระท่ีใช้เงินส่วนตวั 

ในการลงทุนโดยเสนอใหเ้งินเป็นจาํนวนไม่มาก หากวา่ธุรกิจของคุณกาํลงัมองหาเงินเพียงไม่ก่ีลา้น

บาท Angel investor อาจจะเป็นทางออกท่ีเหมาะสม Angel investor มกัเป็นเจา้ของธุรกิจส่วนตวั

หรือผูท่ี้เกษียณอายแุลว้อาจเป็นพวกหมอหรือทนายความ เป็นตน้  

   กลุ่มที่สอง Venture Capital (VC)  คือเป็นแหล่งเงินทุนของ Startup อาจ

เป็นผูร่้วมลงทุนท่ีเป็นพวกกองทุนร่วมลงทุนท่ีตอ้งการนาํเงินท่ีมีอยู่มาร่วมลงทุนกบั Startup ท่ีมี

ศกัยภาพในการเติบโตสูง โดยแลกกบัสัดส่วนของหุ้น โดยระยะเวลาการลงทุนมกัจะอยูท่ี่ 3-5 ปี แต่ 

VC จะให้เงินก็ต่อเม่ือธุรกิจ Startup มีสินคา้ให้เห็นหรือตอ้งทาํสินคา้ตน้แบบ Prototype พร้อมกบัมี

แผนธุรกิจท่ีชดัเจน Business Plan ท่ีเป็นไปไดเ้พื่อท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทุน อยา่งเช่น 

Google, Facebook ก็ไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนจาก VC มาแลว้ทั้งนั้น 

    กลุ่มที่สาม Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนจากประชาชนทัว่ไปท่ี

ไม่ใช่นกัลงทุนโดยตรงผา่นอินเทอร์เน็ต โดยใชเ้วบ็ไซตเ์ป็นตวักลางท่ีสาํคญัท่ีทาํหนา้ท่ีในการระดม
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เงินทุน  แต่การท่ีนักลงทุนจะให้เงินมาลงทุนกบัธุรกิจ Startup นั้น นักลงทุนตอ้งมองการณ์ไกล 

คือดูแนวโนม้ว่าธุรกิจ Startup ท่ีเขาจะเขา้ไปลงทุนนั้นตอ้งมีอนาคตไกลและมีความสามารถโดยมี

อตัราการเติบโตท่ีรวดเร็วแบบก้าวกระโดด แต่การเข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้รับประกันว่าธุรกิจจะ

ประสบความสําเร็จ บางธุรกิจทาํธุรกิจมานานแต่ถา้ไม่ปรับตวั ไม่พฒันาธุรกิจให้มีความสอดคลอ้ง

กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปแมจ้ะเป็นธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จมาแลว้ก็ตามก็อาจจะไปไม่

รอดก็ได ้

 

สรุป 

  คนส่วนใหญ๋ก็อยากมีธุรกิจเป็นของตวัเองทั้งนั้ น โดยปัจจุบนัการเป็นมนุษย์เงินเดือน

เงินเดือนท่ีได้อาจไม่พอใช้จ่ายสู้มาลงทุนทาํธุรกิจก็คงจะมีความสุขกว่า ประกอบกบัในปการทาํ

ธุรกิจก็ไม่ใช่เร่ืองท่ียากเน่ืองจากมีช่องทางในการนาํสินคา้ไปขายไดง่้ายข้ึนและบางแห่งยงัไม่คิด

ค่าบริการอีกดว้ย แต่การจะเร่ิมตน้ทาํธุรกิจก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะถา้การทาํธุรกิจเป็นเร่ืองง่ายทุกคน

ในโลกน้ีคงมีธุรกิจเป็นของตน้เองกนัทั้งหมดแลว้ บางท่านกล่าววา่การจะทาํธุรกิจควรเลือกส่ิงท่ีเรา

รัก แต่บางธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จก็ไม่ไดเ้ร่ิมตน้จากส่ิงท่ีเรารักก็มี การทาํธุรกิจจึงมีความเส่ียงท่ี

ค่อนขา้งสูงท่ีจะไม่ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะธุรกิจ Startup 90% จะประสบความลม้เหลว ส่วน

สําหรับธุรกิจ SME มีอตัราการทาํธุรกิจแลว้รอดประมาณ 50 % ดงันั้นสําหรับผูท่ี้ จะเลือกทาํธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME หรือ Startup นั้นก็ข้ึนอยู่กบัผูท่ี้จะทาํธุรกิจนั้น มีความรู้ความสามารถใน

ดา้นการบริหารจดัการ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความรู้ในดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี รวมทั้ง

ตอ้งเป็นผูท่ี้กลา้ไดก้ลา้เสียหรือไม่ เพราะการเลือกรูปแบบในการทาํธุรกิจข้ึนอยู่กบัผูท่ี้จะทาํธุรกิจ 

เช่น ถา้ตอ้งการทาํธุรกิจท่ีมีโอกาสรอดสูงก็ควรเลือกทาํธุรกิจ SME และธุรกิจก็จะเติบโตแบบไป

เร่ือยๆ แต่ถ้าผูจ้ะทาํธุรกิจชอบความเสียง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ในด้านนวตักรรมหรือ

เทคโนโลยีและตอ้งการผลตอบแทนในอตัราท่ีสูงแบบกา้วกระโดดก็ควรเลือกธุรกิจ Startup  ดัง่

คาํพูดท่ีวา่ เส่ียงมาก กาํไรมาก (High risk high return)  
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