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จัดโดย
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ปี ที่ 1 เล่ มที่ 1 มิถุนายน 2558 – พฤษภาคม 2559
ก
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การประชุ มผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผู้ประกอบการ
National Conference in Innovative Business and Entrepreneurship 2016
(NCIBE-2016)
Call for Papers
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
วันสุ ดท้ ายของการรับบทความเพื่อการพิจารณา: 28 กุมภาพันธ์ 2558
เวปไซต์ ของงานประชุ มวิชาการ: www.thaiejournal.com
ขอเรี ยนเชิญนักวิจยั /ผูส้ นใจเข้าร่ วมประชุมและนาเสนอบทความวิจยั ในการประชุมผลงาน
การวิ จ ัย และวิ ช าการ นวัต กรรมธุ ร กิ จ และการเป็ นผู ้ป ระกอบการ พ.ศ. 2559 (The National
Conference in Innovative Business and Entrepreneurship 2016: ICIBE-2016) ในวัน พฤหั ส บดี ที่
19 พฤษภาคม 2559 จัดโดย คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั วิจยั
และผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องได้มี โอกาสในการน าเสนอผลงานวิจยั เกี่ ย วกับ นวัตกรรมธุ รกิ จ และการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หัวข้ อ : กองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม และคณะกรรมการจัดการประชุม เปิ ดรับหัวข้อ
งานวิ จ ัย ด้า นนวัต กรรมธุ ร กิ จ และการเป็ นผู ้ป ระกอบการ เพื่ อ น าเสนอในการประชุ ม ในวัน
พฤหัส บดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยหัว ข้อ ของงานวิจยั อาจประกอบด้ว ย การจัด การการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ นวัตกรรมธุ รกิจ การจัดการธุ รกิจ การจัดการการตลาด การจัดการการเงิน การจัดการ
การขนส่ ง บรรษัทภิ บาล จริ ยธรรมธุ รกิ จและความรับผิดของต่อสังคม การบริ หารในภาวะวิกฤต
และการจัดการความเสี่ ยง
รู ปแบบการส่ งผลงานเข้ าร่ วมการประชุ มผลงานการวิจัยและวิชาการ :
1. ขนาดกระดาษ : ขนาด A4 พิ มพ์แบบแนวตั้ง โดยรู ปแบบฟอนต์ที่ ก าหนด คื อ Angsana New
ขนาด 16 Point
2. ระยะขอบ : ด้านบน 1นิ้ ว/2.54 ซม. ด้านล่ าง 1นิ้ ว/2.54 ซม. ด้านซ้ าย 1.25 นิ้ ว/3.17 ซม.
ด้านขวา 1.25 นิ้ว/3.17 ซม.
3. จานวนหน้ าต้ นฉบับ : ความยาว 10-12 หน้ากระดาษ A4
ข
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การส่ งบทความวิจัยเพื่อการพิจารณา: ผูว้ ิจยั สามารถนาส่ งบทความวิจยั ในรู ปแบบของไฟล์ Word
ก่ อนวัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 ทาง www.thaiejournal.com เพื่ อส่ ง ให้ แ ก่ ก องบรรณาธิ ก ารจัด ท า
รายงานการประชุ ม และคณะกรรมการจัด การประชุ ม เพื่ อ พิ จารณา ค่ า ใช้จ่า ยในการพิ จ ารณา
บทความและค่าลงทะเบียน 2,000 บาท หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อคณะกรรมการฯ
การชาระเงินค่ าลงทะเบียนในการส่ งผลงานเข้ าร่ วมการประชุ มผลงานการวิจัยและวิชาการ :
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยรังสิ ต คณะบริ หารธุ รกิจ
เลขที่บญั ชี : 020-009406-8 ธนาคารกรุ งเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กาหนดการ :
28 กุมภาพันธ์ 2559
15 มีนาคม 2559
31 มีนาคม 2558
15 เมษายน 2559
19 พฤษภาคม 2559

หมดเขตส่ งบทความ
การตอบรับ หรื อปฏิเสธ บทความ
หมดเขตลงทะเบียน
หมดเขตส่ งบทความฉบับสมบูรณ์
วันนาเสนอบทความ

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการจัดการประชุ ม :
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจรย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

คณะกรรมการจัดการประชุ ม (กองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุ ม) :
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุ ม (ประธานกองบรรณาธิการ):
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ กีระนันทน์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
คณะกรรมการจัดการประชุ ม (กองบรรณาธิการ):
รองศาสตราจารย์ วิไลวรรณ ทองประยูร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รองศาสตราจารย์ พูนศักดิ์ แสงสันต์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ดร.วิไลพรรณ ตาริ ชกุล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศกั ดิ์กุล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Jeff Wongchoti, Ph.D.
Massey University, New Zealand
ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุ ข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ค
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ดร.กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ดร.ทัศนะ บุญขวัญ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.สุ ทธาวรรณ จีรพันธ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ดร.ณกมล จันทร์สม

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ดร.สุ มาลี สว่าง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ดร.นพปฏล สุ วรรณทรัพย์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ดร.ปิ ยภรณ์ ชูชีพ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ดร.ปาจรี ย ์ เหลี่ยงประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

คณะกรรมการประสานงาน :
อาจารย์ปิยะรัตน์ จันทรยุคล
อาจารย์ณฏั ฐยศ สุ ริยเสนีย ์
อาจารย์รัตชพงษ์ เขียวพันธุ์
ดร.กัญญ์กณิ ษฐ์ กมลกิตติวงศ์
อาจารย์ชนะเกียรติ สมานบุตร

อาจารย์พิพฒั น์พงศ์ ยาลังกาญจน์
อาจารย์ไปรยา ทีปต์ศิริ
อาจารย์สมิตา กลิ่นพงศ์
อาจารย์มนัสชนก บริ สุทธิญาณี

ประธานการประชุ มกลุ่มย่ อย :
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร
ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง
ดร.ณกมล จันทร์สม
ดร.กฤษฎา มูฮมั หมัด
ดร.กัญญ์กณิ ษฐ์ กมลกิตติวงศ์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ พิสิษฐเกษม
ดร.สุ มาลี สว่าง
ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก
ดร.ปริ ญญ์ ศุกรี เขต
ดร.พัชร์หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ง
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ :
รองศาสตราจารย์ พูนศักดิ์ แสงสันต์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศกั ดิ์กุล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Jeff Wongchoti, Ph.D.
Massey University, New Zealand
ดร.นพปฏล สุ วรรณทรัพย์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.สุ ทธาวรรณ จีรพันธ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ณกมล จันทร์สม

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ดร.กฤษณา วิสมิตะนันทน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.บัญชา วงศ์เลิศคุณากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพฒั น์ ชาญกิจ

นักวิชาการภายนอก

ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี การศึกษา 2557
ได้ก าหนดไว้ว่า การเผยแพร่ ผ ลงานวิจยั ในที่ ป ระชุ ม วิช าการระดับ ชาติ หมายถึ ง การน าเสนอ
บทความวิจยั ในที่ ประชุ มวิชาการ และบทความฉบับสมบู รณ์ (Full Paper) ได้รับการตี พิ มพ์ใน
รายงานสื บเนื่ อง จากการประชุ ม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิ การจัดท ารายงานการประชุ ม
หรื อ คณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อย ร้อย
ละ 25 โดยต้องมี ผูป้ ระเมิ น บทความที่ เป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญในสาขานั้น ด้วย และมี บ ทความที่ ม าจาก
หน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25

จ
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กาหนดการ:
9.00 – 9.30 น.
9.30 – 9.45 น.
9.45 – 10.15 น.

10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น.
13.30 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีกรแนะนา Keynote Speaker
Keynote Speaker:
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ กีระนันทน์ คณบดีคณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พักรับประทานอาหารว่าง
ประชุมกลุ่มย่อย
พักรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย
ประชุมกลุ่มย่อย
พิธิปิด และมอบประกาศนียบัตรแก่ผเู ้ ข้าร่ วมนาเสนอผลงาน

วันจัดงานประชุ ม:
สถานที่:
แผนที่:

19 พฤษภาคม 2559
อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรังสิ ต
http://www2.rsu.ac.th/info/rsu-directions#01

การนาเสนอผลงาน: ผูเ้ ข้าร่ วมนาเสนอผลงาน กรุ ณานาคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรื ออุปกรณ์ในการ
นาเสนอมาด้วยตนเอง หากมีเอกสารแจกแก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มเพิ่มเติม สามารถนามาแจกได้ในวัน
ประชุม

ฉ
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สารบัญ
ความขัดแย้ งในองค์ กรทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั การรับรู้ ความเครียดในการทางานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ และธุรกิจค้ าปลีก
โดย นวพร ชิ ณวงค์ และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่ อยในเขต
กรุ งเทพมหานคร
โดย อัมริ นทร์ แก้ วน้ อย และกิตติพันธ์ คงสวัสดิเกียรติ
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มจากร้ านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ
นา้ มัน ปตท.
โดย มธุรส สิ นธพพันธุ์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อบ้ านจัดสรรประเภทบ้ านเดี่ยวของผู้บริ โภค ในแขวงสี กัน
เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานครหานคร
โดย มงคล คีรีวงษ์ และไกรชิ ต สุตะเมือง
ปัจจัยด้ านองค์ กร ด้ านบุคคลและความเชื่ อมั่นในอานาจภายใน-ภายนอกตนทีม่ ีผลต่ อการ
รับรู้ ความเครี ยดจากการทางานของพนักงานในองค์ กรธุรกิจข้ ามชาติ
โดย ภารดี ทองเอม และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผู้บริ โภควัย
ทางานในแขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
โดย ดรุ ณี วรรณแก้ ว และไกรชิ ต สุตะเมือง
ปัจจัยแรงจูงใจในการซื้อบ้ านเดี่ยวของผู้บริโภควัยทางานในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
โดย ณชาภัทร์ มณี รอด และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อบ้ านประเภททาวน์ โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และ
ปริมณฑล
โดย นิจวรรณ สุขชุ่มชื่ น และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
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สารบัญ (ต่ อ)
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการโรงแรมของคนไทยบริเวณถนนข้ าวสาร
โดย ผกาวรรณ ศรี ธรรมธร และไกรชิ ต สุตะเมือง
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของประชากรใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
โดย ทิพวรรณ์ พยัคพันธ์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการ Counter Service ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย เบญจวรรณ ขวัญแก้ ว และไกรชิ ต สุตะเมือง
แรงจูงใจในการซื้อรถยนต์ โตโยต้ าไฮบริดของผู้บริโภคในกรุ งเทพมหานคร และ
ปริมณฑล
โดย การั นต์ แก้ วทิม และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อแรงจูงใจในการซื้อเครื่ องสาอางผ่ านช่ องทางร้ านสะดวกซื้อของ
ผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย มยุรา สุขเอี่ยม และกิตติ พันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
แรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ โทนเนอร์ ผ่ านช่ องทางเคาน์ เตอร์ แบรนด์ ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย สุขธัญญาพัชร์ ซามะกุล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยคุณภาพชี วติ ในการทางานทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอกชน
โดย กฤษฎา มูฮัมหมัด และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการใช้ บริการโรงแรมระดับสามดาวแถบสนามบินสุ วรรณภูมิของนัก
ธุรกิจไทย
โดย วรวิทย์ พลทองสถิตย์ และไกรชิ ต สุตะเมือง
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อแรงจูงใจในการเลือกซื้อคอนโด Low rise ของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย ภารดี ติคารั มย์ และไกรชิ ต สุตะเมือง
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมประเภท High Class ในเขตกรุ งเทพ
และปริมณฑล
โดย ชลธชา นิยะมะ และไกรชิ ต สุตะเมือง
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สารบัญ (ต่ อ)
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่ านโมเดิร์นเทรด ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริมณฑล
โดย นาถฤทัย ดีเพ็ง และไกรชิ ต สุตะเมือง
อิทธิพลของการกากับการแสดงออกของตนเอง และการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการต่ อการ
ซื้ออย่ างฉับพลันของสิ นค้ าแฟชั่ นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย สุรภาส ภัทรทวีสุข และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ออย่ างฉับพลันของอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกส์ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการ
โดย ภรรคมน อา่ เพิ่มผล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการซื้ออย่ างฉับพลันของผลิตภัณฑ์ บารุ งผิวกายของผู้บริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย สุธินันท์ มีกรงาม และกิ ตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ออย่างฉับพลันของสิ นค้ าประเภทเครื่ องสาอางและ
ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมของผู้บริโภคผ่ านช่ องทางออนไลน์
โดย ไกรสร ชัยคาดี และกิตติ พันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
แรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ บารุ งผิวผ่ านช่ องทางออนไลน์ ของผู้หญิงในจังหวัด
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย พิรญาณ์ รั ตนกิตติวงศ์ และไกรชิ ต สุตะเมือง
อิทธิพลของปัจจัยด้ านคุณภาพการให้ บริการของสายการบินต้ นทุนต่าทีม่ ีผลต่ อการ
ตัดสิ นใจใช้ บริการของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ทีเ่ ดินทางภายในประเทศ
โดย ทัดดาว ปั ญญา และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
คุณภาพการให้ บริการของเคาน์ เตอร์ เซอร์ วสิ ทีม่ ีต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ร้ าน
สะดวกซื้อ -7Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย ตวงรั ตน์ พัฒนพงศ์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
การศึกษาการตัดสิ นใจทาประกันชี วติ เพื่อการเกษียณอายุของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
โดย ชุตินันต์ โยธิ นธรรมศักดิ์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยความพึงพอใจกับคุณภาพการให้ บริการสายการบิน Low Cost ของผู้บริโภค
โดย วันชนะ สงวนศิลป์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
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สารบัญ (ต่ อ)
การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ าผ่ านช่ องทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย ณั ฐวุฒิ ดีรักษา และไกรชิ ต สุตะเมือง
การตัดสิ นใจซื้อกระเป๋าผ่ านช่ องทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย รั ญชนา พรหมชัย และไกรชิ ต สุตะเมือง
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้ สถานบริการฟิ ตเนสของผู้บริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย สราทิพย์ รั ตกิจนากร และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ ของผู้บริ โภควัยทางานในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
โดย อิชยา แก้ วทองมา และไกรชิ ต สุตะเมือง
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียมมือสองของผู้บริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย พชร บุญธรรม และกิตติ พันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเช่ าทีพ่ กั อาศัยของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล
โดย ปนัดดา ปั ทมโสภณ และไกรชิ ต สุตะเมือง
ปัจจัยทางด้ านตราสิ นค้ าเบเกอรี่ทมี่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
โดย ชมพูนุท ยศทวีพรอนันต์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเข้ าทางานในองค์ กรภาครัฐหรื อองค์ กรภาคเอกชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
โดย อัญชรั ตน์ พรมช้ าง และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีม่ ีผลกับแรงจูงใจในการใช้ บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผู้บริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
โดย พงศ์ วิชญ์ เหลืองตระกูล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
พฤติกรรมการซื้อแพ็กเกจท่ องเทีย่ วในประเทศไทยของพนักงานบริษัทในจังหวัด
กรุ งเทพมหานครผ่านเว็บไซต์
โดย วรวรรณ ภูศรี และไกรชิ ต สุตะเมือง
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สารบัญ (ต่ อ)
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเข้ าร่ วมกลุ่ม เฟสบุ๊ค หม่ อมถนัดแดก
โดย เบญจลักษณ์ ชีกรรแสง และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกชมภาพยนตร์ ในเครื อโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
โดย สิ ทธิ ชัย อ่ อนละออ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อครีมกันแดดของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริมณฑล
โดย วนัสนันท์ สุนทร และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
การตัดสิ นใจเลือกใช้ บัตรเครดิตของลูกค้ าธนาคารซิตแี้ บงก์ ในเขตกรุ งเทพและปริมณฑล
โดย ชนานันท์ พันธุ์สมบัติ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อนา้ แร่ ธรรมชาติของผู้บริโภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
โดย ณั ฏฐ์ ปวินท์ อรุ ณรั ตน์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยด้ านการตลาดเชิ งบูรณาการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มประเภท ชา พร้ อม
ดื่ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปริมณฑล
โดย ทศพร ปิ่ นมณี และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการโรงแรมในเครื อแอคคอร์
(ACCOR HOTEL) ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย มัลลิกา ศรั ทธาธรรม และไกรชิ ต สุตะเมือง
ความไว้ วางใจของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารแช่ เย็นในร้ านสะดวกซื้อในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย อังศิ รา โพธิ์ แก้ ว และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีม่ ีผลในการเลือกใช้ บัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรีอยุธยาของลูกค้ าในเขตกรุ งเทพฯ
และปริมณฑล
โดย จรรยาณี ย์ ถี่ถ้วน และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
พฤติกรรมผู้บริ โภคต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องดื่มทีช่ ิ งรางวัล ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริมณฑล
โดย บุณฑริ ก พันธ์ น้อย และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ฎ

หน้ า
549
563

574

586
599

614

627

639

653

665

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

สารบัญ (ต่ อ)
พฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย สุทธิ กานต์ ดาทอง และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความผูกพันต่ อองค์ กรของพนักงานกลุ่มธุรกิจความงามและสุ ขภาพใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
โดย พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ เซรั่มบารุ งผิวหน้ าของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล
โดย จตุพร พวงสุวรรณ และไกรชิ ต สุตะเมือง
การตัดสิ นใจซื้อรองเท้ าผ่ านช่ องทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย กมลวรรณ เพ็งพิศ และไกรชิ ต สุตะเมือง
การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมผ่ านช่ องทางออนไลน์ ของผู้ทอี่ าศัยอยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
โดย สาวิตรี วัฒนพลาศาสตร์ และไกรชิ ต สุตะเมือง
แรงจูงใจในการซื้อเครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริมณฑล
โดย แพรวนภา แผ่ นทอง และไกรชิ ต สุตะเมือง
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือพื้นฐานของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย กชกร ขิดกุดเลาะ และไกรชิ ต สุตะเมือง
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ าชุ ดทางานสตรีแบบสุ ภาพผ่ านช่ องทางเฟซบุ๊คของ
ผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย ณภาภัช ภิรมรั กษ์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างกลไกการกากับดูแลกิจการด้ านผู้มีส่วนร่ วม ต้ นทุนตัวแทน และ
มูลค่ ากิจการของสถาบันการเงินในประเทศไทย
โดย ภาณุพงษ์ โมกไธสง และไกรชิ ต สุตะเมือง
การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ ยารักษาโรคผ่ านช่ องทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล
โดย วรากร ประสีระตา และไกรชิ ต สุตะเมือง
ฏ

หน้ า
679

691

710

723
736

749

765

778

792

808

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

สารบัญ (ต่ อ)
การตัดสิ นใจเลือกซื้อกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน้ามัน ปตท. ของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพฯ และปริมณฑล
โดย ราตรี บัวขาว และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
การตัดสิ นใจเลือกซื้อนา้ อัดลมทีไ่ ม่ มีส่วนผสมของนา้ ตาล ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย ชวัลลักษณ์ จันทร์ เพ็ญ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
แรงจูงใจในการซื้อเครื่ องประดับลอกเลียนแบบของผู้บริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครฯ
และปริมณฑล
โดย นริ ศรา จอมขวา และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องประดับออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย ณั ฏฐกรณ์ ชุ่มมงคล และไกรชิ ต สุตะเมือง
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มนา้ ผลไม้ ตราดอยคาของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย ประภัสสร วงศ์ ไทย และไกรชิ ต สุตะเมือง
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบางปะกอก 9
อินเตอร์ เนชัลแนล
โดย นวรั ตน์ ยอดยิ่ง และไกรชิ ต สุตะเมือง
ปัจจัยการเลือกใช้ บริการระบบประกันสั งคม ของโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
โดย วิชชุดา บุญยี่ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการเลือกซื้อเครื่ องสาอางผ่ านเคาน์ เตอร์ แบรนด์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย เฉลิมขวัญ ศักดา และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ อีโค่ คาร์ กรณีศึกษาประชากรทีอ่ าศัยในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย ชัญญานุช ทิวะสิ งห์ และไกรชิ ต สุตะเมือง
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้อประกันสุ ขภาพของผู้บริ โภค ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
โดย นภิสา มูหะหมัดตาเฮต และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
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สารบัญ (ต่ อ)
การสร้ างบรรยากาศองค์ การส่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท
บริการเชื้ อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด มหาชน
โดย สิ ทธิ พัฒน์ เพ็งปรี ชา และณกมล จันทร์ สม
ปัจจัยด้ านแรงจูงใจในการบริ โภคเครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย ศรี สุดา ณ พิทักษ์ และไกรชิ ต สุตะเมือง
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อครีมบารุ งผิวหน้ าของผู้บริโภคเพศชายในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย ไอริ นทร์ พิวฒ
ั น์ ธนาศาล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
แรงจูงใจในการเลือกซื้อเครื่ องสาอางผ่ านเว็บไซต์ เฟซบุ๊คของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย ศศิเสาวภาค ทิมพูล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
การตัดสิ นใจเลือกซื้อโฟมล้ างหน้ าสาหรับผู้ชายผ่ านเคาท์ เตอร์ แบรนด์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
โดย วิสิฐชัย มีศิริ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกใช้ บริการห้ างสรรพสิ นค้ า เทสโก้ โลตัส สาขาปราจีนบุรี
โดย ปรั ชญา เอี่ยมไพรฑูรย์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ รถจักรยานยนต์ BIG BIKE ของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย สรพงษ์ สิ งห์ พร และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
การรับรู้ เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเข้ าศึกษาต่ อในมหาวิทยาลัย
โดย รุ จาภา แพ่ งเกษร
ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้ บริการของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) สาขา
ตลาดสี่ มุมเมืองรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
โดย พรพรรณ ร่ วมทรั พย์ และสันติ กีระนันทน์
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจศึกษาต่ อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
โดย กวินชนาถ์ ปานเจีย้ ง, วัชรี ยา ชุมอินทอง, ปนัดดา พ่ วงเจริ ญ และสันติ กีระนันทน์
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สารบัญ (ต่ อ)
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ บารุ งผิวหน้ า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
โดย บูชิตา เนาวรั ตน์ และสันติ กีระนันทน์
ทัศนคติของผู้ใช้ บริการรถแท็กซี่ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย เตชสิ ทธิ์ วิชิตาชยานันท์ , เสริ มสุข เชิ ดชู, ชนัฏตา ป้องกัน และเฉลิมพร เย็นเยือก
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในบริษัท เค พี เอ็น กรีน
เอ็นเนอจี โซลูชั่น จากัด
โดย ศิวลัย จงจีรภัทร และเฉลิมพร เย็นเยือก
พฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
โดย อาทิ ตย์ วงษ์ ทน, ภาคิน มิ่งโสภา และเฉลิมพร เย็นเยือก
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกอาชี พในยุคประชาคมอาเซียน (AEC) ของนักศึกษาปริญญาตรี
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ความขัดแย้งในองค์ กรทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั การรับรู้ ความเครียดในการทางาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ และธุรกิจค้ าปลีก
The Relationship between Organizational Conflict and Work-related Stress of Operational
Employees in the Real Estate and Retailer Business
นวพร ชิณวงค์
นักศึกษาปริ ญญาโทหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กฤษดา เชี ยรวัฒนสุ ข
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งภายในองค์กร
ด้านงาน ความสัมพันธ์ และด้านกระบวนการที่มีต่อการรับรู ้ความเครี ยดที่เกิ ดจากการทางานของ
พนักงานที่ทางานอยูใ่ นธุ รกิ จค้าปลี กและธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ 2) เพื่อศึกษาความผลกระทบของ
การรับรู ้ความเครี ยดที่เกิดจากการทางานที่ส่งผลต่อพนักงานที่ทางานอยูใ่ นธุ รกิจค้าปลีกและธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ ทั้งทางด้านร่ างกาย ด้านจิตใจและด้านพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ง
นี้ ได้แก่ พนักงานในกลุ่มธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 185 คน และพนักงานในกลุ่มธุ รกิจค้าปลีก
จ านวน 200 คนโดยการตอบแบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ประกอบด้ว ย
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ
เพียร์ สัน ผลการวิจยั พบว่าความขัดแย้งด้านงาน (r = 0.429) ด้านความสัมพันธ์ (r = 0.434) และ
ด้านกระบวนการ (r = 0.500) ซึ่ งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกันกับการรับรู ้ ความเครี ยดในการ
ท างาน ซึ่ ง มี ค วามสั ม พัน ธ์ ในระดับ ปานกลาง ทั้ง สามด้าน และระดับ การรั บ รู ้ ค วามเครี ย ดของ
พนักงาน มี ค วามสั ม พันธ์ ในทิ ศทางเดี ยวกันกับ ผลกระทบจากความเครี ยดทางด้านร่ างกาย (r =
0.511) ทางด้านจิตใจ (r = 0.632) และทางด้านพฤติกรรม (r = 0.544) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : ความขัดแย้ง ด้านงาน ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ ความขัดแย้งด้านกระบวนการ
ความเครี ยดในการทางาน ผลกระทบจากความเครี ยด
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Abstract
This research was carried out 1) to examine the relationship between organizational
conflict and work related stress. And 2) to examine the relationship between work - related stress
and employees’ psychological, physical, and behavioral impacts. The sample used in the research,
drawn by the method of convenience sampling, consisted of 385 employees, 185 respondents
from real estate business and 200 respondents from retailing business. The questionnaire validated
by three experts with IOC greater than .6, and had a reliability greater than 0.80. The statistics
applied for data analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, and
Pearson’s correlation. The results found that there is a relationship between organizational
conflict (task conflict (r =.429), relationship conflict (r = .434), and process conflict (r = .500))
and employees’ work related stress in the same direction. Furthermore, the result confirmed that
work related stress had a relationship with employees’ psychological (r =.511), physical (r =.632),
and behavioral impacts (r =.544).
Keyword: task conflict, relationship conflict, process conflict, work related stress, Impact from
Stress
บทนา
ผูบ้ ริ หารในองค์กรในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ องค์กร
เอกชนหรื อองค์กรราชการล้วนยอมรั บว่าความขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้ นในองค์ก รนั้นเป็ นสิ่ งที่ หลี กเลี่ ยง
ไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาวการณ์ปัจจุบนั ที่องค์กรต่างๆ ต้องแข่งขันเพื่อการดารงอยูแ่ ละเพื่อ
การเจริ ญก้าวหน้า โดยทัว่ ไปแล้วหากจะอธิ บายสาเหตุของความขัดแย้งในองค์กรจากมุมมองด้าน
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทางาน ซึ่ งอาจเกิดความขัดแย้งได้จากความแตกต่างทางความ
เชื่อ ความคิด ค่านิ ยม ความต้องการ ความมุ่งหวัง หรื ออาจเกิดจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม
ด้านสังคม ดังนั้นหากจะมองสาเหตุของความขัดแย้งในมิติเดี ยวยังมีสาเหตุ ที่แตกต่างหลากหลาย
หรื ออาจกล่าวได้ว่าสิ่ งที่ ทาให้เกิ ดความขัดแย้งในองค์กรหนึ่ ง อาจจะไม่เป็ นปั ญหาของอีกองค์กร
หนึ่งก็เป็ นได้ (Ulrich Stoetzer , 2010 (
ดัง นั้น หากพนัก งานมี ระดับ ความเครี ย ดที่ ม ากเกิ น ไปในการท างาน จะส่ ง ผลลบต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงานและนาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพขององค์กรที่ ลดลง จากการ
สารวจของ เอแบคโพลล์ ร่ วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ พบว่าคนในวัย
ทาทางานมากกว่าร้อยละ และปั ญหาความเครี ยด มีปัญหาความเครี ยดอันเนื่องมาจากการทางาน 65
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อร( ของคนทางานนี้ หากไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิ ดปั ญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
พรรณ โสภณธรรมรั ก ษ์ , เข 2557 ้้ า ถึ ง ข้อ มู ล วัน ที่ (2558 กัน ยายน 8 งานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
ความเครี ยดในองค์กร หลายงานวิจยั ยืนยันว่าหนึ่ งในสาเหตุสาคัญของความเครี ยดของพนักงานใน
องค์กรนั้นมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งในองค์กร (2550 ,เทอดศักดิ์ เดชคง( ไม่วา่ ความขัดแย้งนั้นจะ
เกิดระหว่างหัวหน้างานกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ระหว่างเพื่อนร่ วมงานในแผนกเดียวกันหรื อต่างแผนก
หรื อเป็ นความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคล ความแตกต่างระหว่างกลุ่มบุคคล ตลอด
ทั้งความแตกต่างภายในกลุ่มบุคคลที่อยู่ร่วมกันในองค์กร ซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิ ดความขัดแย้งในด้าน
ต่ า งๆ เช่ น ความขัด แย้ง ด้า นงาน (Task Conflict( ความขัด แย้ง ด้านความสั ม พัน ธ์ (Relationship
Conflict( และความขัด แย้ง ด้านกระบวนการ (Process Conflictซึ่ งความเครี ย ดที่ เกิ ด จากความ (
ขัดแย้งเหล่านี้ จะส่ งผลโดยตรงต่อพนักงานในองค์กร ทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจอันจะนาไปสู่ การมี
ประสิ ทธิ ภาพในการท างานลดลง และเมื่อความเครี ยดในการท างานสะสมในระดับสู งจะท าให้
พนักงานเหนื่ อยหน่ ายและนาไปสู่ การลาออกของพนักงานในที่ สุ ด ซึ่ งทาให้องค์กรต้องสู ญเสี ย
บุคลากรที่มีค่าไปโดยไม่จาเป็ น
การตระหนักถึ งระดับของความขัดแย้งในองค์กร และความสามารถในการจัดการกับ
ความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นในองค์กรจึงเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายสาหรับผูบ้ ริ หารในแต่ระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากความขัดแย้งนั้นจะนาไปสู่ บรรยากาศที่ทาให้พนักงานมีความเครี ยดในการทางาน เมื่อผูบ้ ริ หาร
รับรู ้วา่ มีความขัดแย้งเกิดขึ้นและสามารถจัดการความขัดแย้งในแนวทางที่ถูกต้อง จะทาให้ผบู ้ ริ หาร
สามารถควบคุ ม ระดับ ความเครี ย ดในการท างานของพนัก งานให้ อยู่ในระดับ ที่ เหมาะสมอันจะ
นาไปสู่ ผลลัพธ์ที่ดีต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ทั้งนี้ องค์กรที่มีความขัดแย้งที่
มากหรื อน้อยเกินไป อาจนาไปสู่ ผลเสี ยต่อการปฏิบตั ิงานขององค์กรโดยภาพรวม (ชัยเสฎฐ์ พรหม
ศรี , 2550: (17
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ทั้งความขัดแย้งในด้านงาน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งภายในองค์กร .1
ความขัดแย้งด้านความสั ม พันธ์ และความขัดแย้งด้านกระบวนการที่ มีค วามสั ม พันธ์ ก ับการรับรู ้
ความเครี ยดที่เกิดจากการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการที่ทางานอยูใ่ นธุ รกิจค้าปลีกและธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของการรับรู ้ความเครี ยดที่เกิดจากการทางานที่มีต่อพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการที่ทางานอยูใ่ นธุ รกิจค้าปลีกและธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั ทางด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ
และด้านพฤติกรรม
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สมมติฐานการวิจัย
1. ความขัด แย้ง ภายในองค์ ก ร ด้านงาน ด้ านความสั ม พัน ธ์ และด้ านกระบวนการมี
ความสัมพันธ์ต่อระดับการรับรู ้ความเครี ยดที่เกิดจากการทางานของพนักงาน
2. ระดับ ความเครี ยดในการท างานของพนัก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก าร มี ค วามสั มพันธ์ ต่ อ
ผลกระทบจากความเครี ยด ที่มีต่อพนักงาน ทั้งทางด้านร่ างกาย ด้านจิตใจและด้านพฤติกรรม

ความขัดแย้งด้ านงาน
JEHN (1995) และ

การรับรู้ ความเครียด

กฤษดา เชียรวัฒนสุ ข (2553)

จากการทางาน

ความขัดแย้งด้ านความสั มพันธ์

ผลกระทบทีเ่ กิดจาก
ความเครียด
1.ด้านร่ างกาย

JEHN (1995) , COX (1998) และ

(Work-related stress(

กฤษดา เชียรวัฒนสุข (2553)

ปรับปรุ งจาก Cohen (1988)

2. ด้านจิตใจ

ความขัดแย้งด้ านกระบวนการ

และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข

3.ด้านพฤติกรรม

(Jehn & Mannix , 2001( และ

(2553(

(กรมสุขภาพจิต(

นิรมล กลัดสมบูรณ์ (2558)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ทบทวนวรรณกรรม
ความขัดแย้ ง เป็ นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของบุคคล ซึ่ งอาจจะเป็ นฝ่ ายเดียวกันหรื อฝ่ ายตรงข้าม
กัน ที่มีความแตกต่างกันในการรับรู ้ ค่านิยม ตาแหน่งทางสังคม รวมทั้งอานาจ (Robbins,1998( เป็ น
ความไม่เห็ นพ้องต้องกัน ซึ่ งเกิ ดขึ้นเนื่ องจากความแตกต่างกันในความคิด ค่านิ ยมและความรู ้ สึก
(Lyles & Joiner,1986:Marquis&Huston,1987( ไลน์ นิ ง เจอร์ (Leininger,1975( ได้ใ ห้ ค วามหมาย
คล้ายคลึ งกันว่า ความขัดแย้งเป็ นการมองตรงกันข้ามกันในจุดสนใจ ประเด็นปั ญหาความขัดแย้ง
เป็ นความตึงเครี ยดที่เกิ ดขึ้ นเมื่ อมี ความเห็ นที่ไม่ตรงกันของบุ คคลที่ ตอ้ งพึ่งพากันและการกระทา
ของฝ่ ายหนึ่ งมีผลต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง โธมัส (Thomas,1978( กล่าวถึงความขัดแย้งว่าเป็ นกระบวนการที่
เกิ ดจากการความคับข้องใจ เมื่อมี การรับรู ้ ว่าบุ คคลอื่นไม่ทาตามความต้องการหรื อเป้ าหมายของ
ตนเอง ส่ วนซัลลิ แวนและเดคเกอร์ (Sullivan & Decker,1988( ให้ความหมายของความขัดแย้ง ทั้ง
ทางด้านพฤติ ก รรมและกระบวนการ โดยด้านพฤติ ก รรมจะเป็ นการสภาวะที่ รับ รู ้ ว่าสองฝ่ ายมี
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เป้ าหมายต่างกัน และมีโอกาสที่จะขัดขวางการไปสู่ เป้ าหมายของอีกฝ่ ายหนึ่ง ส่ วนด้านกระบวนการ
จะเกิ ดขึ้นจากการรับรู ้ ความแตกต่างของเป้ าหมาย ค่านิ ยม ความคิด ทัศนคติ ความเชื่ อ ความรู ้ สึ ก
และการกระทาของบุคคลหรื อกลุ่ม
เป็ นที่ยอมรับว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นทัว่ ไปในทุกองค์กร และความขัดแย้งเป็ นสิ่ งสาคัญที่
ไม่อาจละเลยได้ มีรายงานว่า ผูบ้ ริ หารต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ ยถึ ง 20 เปอร์ เซ็ นต์ ในการเกี่ ยวข้องกับ
ความขัดแย้งหรื อผลจากความขัดแย้ง มี ห ลายมุ ม มองที่ เป็ นความเชื่ อเกี่ ย วกับ ความขัดแย้ง เช่ น
ทรรศนะแบบดั้งเดิมที่เชื่อว่า ความขัดแย้งเป็ นสิ่ งที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะส่ งผลเสี ยหายต่อการทางาน
ของกลุ่ม มุมมองที่สองเชื่ อว่าเป็ นแนวคิดด้านมนุ ษย์สัมพันธ์ที่เชื่ อว่า ความขัดแย้งถือเป็ นเรื่ องปกติ
ตามธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ ยงได้ไม่วา่ กลุ่มใดๆ ก็ตาม และไม่ใช่ เป็ นสิ่ งที่เลวร้ ายแต่อย่างใด แต่
ในทางตรงกัน ข้ามกลับ เน้นการสร้ างพลังในการท างานของกลุ่ ม ยิ่งขึ้ น ส่ วนมุ ม มองที่ ส ามเป็ น
แนวคิดล่าสุ ดที่ค่อนข้างมองกว้างออกไปว่า ความขัดแย้งไม่เพียงแต่ช่วยสร้างพลังในการทางานให้
กลุ่ ม แต่ ย งั เป็ นสิ่ ง จาเป็ นสู ง สุ ด (Absolute Necessary ( ต่ อ กลุ่ ม ในการท างานให้ บ รรลุ เป้ า หมาย
มุ ม มองนี้ จึ งเรี ย กว่า แนวคิ ด สมัย ใหม่ (Contemporary View( โดยจะกล่ า วรายละเอี ย ดในแต่ ล ะ
แนวคิดดังต่อไปนี้
จากการวิ จ ัย ของนั ก วิ ช าการต่ า งๆ ได้จ าแนกความขัด แย้ง ภายในกลุ่ ม (Intra-group
Conflict or Group Conflict) ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. ความขัดแย้งด้านงาน (Task Conflict) คือความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นจากการทางานร่ วมกัน
ของบุคคลในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาหรื อเป้ าหมายการทางานที่แตกต่างกัน เป็ นความขัดแย้งที่
เกี่ ยวข้องกับเป้ าหมายในการ (Stephen P. Robbins, 2015: 434) ความตระหนักถึ งความแตกต่างใน
มุ ม มอง และความคิ ด เห็ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ งานภายในกลุ่ ม คล้ายกับ ความขัด แย้ง ทางปั ญ ญา ที่
เกี่ ยวข้องกับความคิด และความแตกต่าง ของคิดเห็ นในเรื่ องงาน ความขัดแย้งด้านงานอาจเกิ ดขึ้น
ในช่วงที่มีการแสดงความคิดเห็นด้านงาน และการตื่นตัวของบุคคล แต่ไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับอารมณ์ในเชิงลบ ที่มีความใกล้เคียงกับความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Jehn & Mammix, 2001)
2. ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) คือ ความขัดแย้งที่เน้นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ในการศึกษาชี้ ให้เห็ นว่าความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ใน
เรื่ องงานเป็ นความขัดแย้งที่ไม่เกิ ดประโยชน์ ไม่สร้ างสรรค์เสมอ (J. Yang and K.W. Mossholder,
2004; N. Gamero et al. , 2008) แสดงให้เห็นถึงขัดแย้ง การเป็ นศัตรู กนั การปะทะกันระหว่างบุคคล
เพิ่ ม ขึ้ น และท าให้ ค วามเข้าใจระหว่างกันลดลง ท าให้ สุ ข ภาพจิ ตไม่ ดีในบุ ค คลที่ มี ค วามขัดแย้ง
ระหว่างกัน
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(N. Halevy, E.Y. Chou, and A.D. Galinsky, 2012) การรับ รู ้ ถึงการเข้ากันไม่ได้ระหว่าง
บุคคลรวมถึงผลกระทบทางอารมณ์ตึงเครี ยดและขัดข้องใจ ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ เกี่ยวข้อง
กับ เรื่ อ งระหว่า งบุ ค คลที่ ไ ม่ ช อบพอกัน อารมณ์ ไ ม่ พ อใจ ความผิ ดหวัง ความขุ่ น เคื อ ง (Jehn &
Mammix, 2001)
3. ความขัดแย้งด้านกระบวนการ (Process Conflict) คือ ความขัดแย้งในการทางานใน
การที่ จ ะท าให้ ง านส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง จากการศึ ก ษาของนั ก วิ จ ัย หลายคนพบว่ า ความขัด แย้ง ด้า น
กระบวนการเกี่ยวข้องกับตัวแทนและบทบาทของตัวแทน ความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นส่ วนใหญ่เกิดจาก
การที่คนรับผิดชอบมีจานวนลดลง และความขัดแย้งเกิดขึ้นจากบทบาทที่ได้รับ หรื อต้องรับผิดชอบ
ท าให้ ส มาชิ ก ในกลุ่ ม รู ้ สึ ก ด้วย ไม่ มี ค วามส าคัญ และโดยมากความขัดแย้งด้านกระบวนการจะ
นาไปสู่ ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ ว (Stephen P. Robbins, 2015: 434) การรับรู ้ถึง
การโต้แย้งกันอย่างรุ นแรงเกี่ยวกับแง่มุมของความสาเร็ จของงานว่าจะดาเนินการอย่างไร โดยเฉพาะ
ความขัดแย้งด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของตัวแทนและการจัดสรรทรัพยากร
เช่ น ใครควรเป็ นคนดาเนิ น การ และขอบเขตความรั บ ผิดชอบของแต่ ละคนเป็ นเช่ น ไร (Jehn &
Mammix, 2001)
ความเครียด ในการทางานของบุคคล แต่ละหน่วยงาน จะประกอบไปด้วยบุคลากรหลาย
ต าแหน่ ง หลายฝ่ าย ซึ่ งมี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน จึ ง ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด
ความเครี ยดในการทางาน มีผูท้ ี่ กล่ าวถึ งความหมายของความเครี ยดในการทางาน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
Beehr and Newman (1987 อ้างในจุฑ ารั ตน์ สุ คนั ธรัตน์,2541( กล่ าวถึ งความเครี ยดใน
การทางานว่า เป็ นภาวะปั จจัยในการทางานที่ส่งผลให้ผทู ้ างาน เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งร่ างกายและ
และจิตใจ จนทาให้เกิ ดความเสี ยสมดุลของทางร่ างกายทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ในแง่บวกจะทาให้
เกิดผลผลิตประสิ ทธิ ผลขององค์กร ส่ วนในแง่ลบส่ งผลให้เกิดความเสี ยสมดุลและรบกวนต่อบุคคล
เป็ นต้น
สิ ริอร วิชชาวุธ (2553:107( กล่าวว่า ความเครี ยดในการทางาน คือ อารมณ์ ที่เกิ ดขึ้นกับ
บุ ค คล ซึ่ งสามารถท าร้ ายสุ ข ภาพและการท างานของบุ คคล ซึ่ งความเครี ย ดเป็ นสาเหตุ ให้มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางสรี ระและสามารถลดพลังกาลังที่บุคคลเก็บสะสมให้หมดไปได้
ปิ ยนันท์ สวัสดิ์ ศฤงฆาร (2555( ความเครี ยดในการทางาน เป็ นปฏิ กิริยาตอบสนองของ
ร่ ายกาย จิตใจและอารมณ์ ที่เกิ ดขึ้นจากการทางาน โดยเฉพาะงานที่ ไม่เหมาะสมกับความสามารถ
ของพนั ก งาน และความต้อ งการของผู ้ป ฏิ บ ัติ ง าน ถ้ า ไม่ ส ามารถท าให้ ส าเร็ จ ก็ จ ะกลายเป็ น
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ความเครี ยดจากที่ทางาน สาเหตุอาจมาจากการทางานที่หนักเกิ นไป ความเหนื่ อยล้า เพื่อนร่ วมงาน
หรื อจากผูป้ ฏิบตั ิงานเอง
ดังนั้น สรุ ป ได้ว่า ความเครี ยดในการทางานเป็ นการตอบสนองของร่ างกาย จิตใจและ
อารมณ์ เกิดจากการทางาน ในสภาวะการทางานที่กดดัน ซึ่ งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่
ลดลง ไม่สามารถทางานให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้ และส่ งผลเสี ยต่อตัวบุคคลในด้านลบ เช่น
เกิดความวิตกกังวล เหนื่อยล้า ไม่พึงพอใจในงาน
จากสาเหตุของความเครี ยดดังกล่าว ทาให้มีผลต่อสภาพร่ างกายและจิตใน และ
ความเครี ยดจะทาให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน ระดับความเครี ยดที่ไม่มากเกินไป (Eustress)
เป็ นความเครี ยดที่สร้างสรรค์ ทาให้เป็ นพลังกระตุน้ ให้มีความพยายามในการทางาน ระดับ
ความเครี ยดที่มากไป (Distress) ความเครี ยดที่ทาลาย มีผลต่อสุ ขภาพของบุคคลทั้งร่ างกายและจิตใจ
เกิดการเบื่อหน่ายในการทางาน ไม่มีความพึงพอใจในการทางาน ผลการปฏิบตั ิงานลดลง มีพฤติ
กรรรมทางจริ ยธรรมลดลง
สุ พานี สฤษฎ์วานิช (2552: 393-394( ได้แบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่มดังนี้
1.ผลทางด้านจิตใจและอารมณ์ (Psychological Symptom หรื อ Emotional Exhaustion(
ผลของความเครี ยดทางด้านอารมณ์และจิตใจ เช่น เกิด ความวิตก กังวลใจ ไม่มีสมาธิ หลงลืม หรื อ
อาจทาให้พอใจในงานลดลง เบื่องาน เป็ นต้น
2.ผลทางด้านร่ างกาย (Physiological Symptoms( มักจะทาให้เกิดโรคต่างๆ ซึ่ งในทาง
การแพทย์เรี ยกว่า เป็ น Functional Disease เพราะว่ามันเป็ นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเชื้อโรค เช่น
เวลาเครี ยดแล้ว เราจะเกิดอาการนอนไม่หลับ ปวดหัว ไมเกรน มึนหัว เป็ นโรคกระเพาะ ความดัน
ขึ้นสู ง และอาจเป็ นโรคหัวใจตามมา
3. ผลทางด้านพฤติกรรม (Behavioral Symptom( ผลทางด้านพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมีมากมาย
ซึ่ งเป็ นผลเนื่องมาจากผลทางจิตใจและร่ างกาย เช่น อาจทาให้คนมีการทาร้ายตนเอง เช่น กรี ดแขน
มีการติดยา ติดเหล้า ติดบุหรี่
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรที่จะใช้ศึกษานี้ ได้แก่ กลุ่มพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
บริ ษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน( สานักงานใหญ่ จานวนประชากร 8,500 คน ข้อมูล(
อ้างอิงจากบริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน( สาขาประชาชื่ น( และบริ ษทั เอ็นซี เฮ้าส์
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ซิ่ ง จ ากัด (มหาชน( จานวนประชากร 243 คน (ข้อ มู ล อ้า งอิ ง จากบริ ษ ัท เอ็ น ซี เฮ้า ส์ ซิ่ ง จ ากัด
(มหาชน((
การคานวณกลุ่มตัวอย่ าง ทาการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร 8,743 คน
โดยใช้สูตรกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณี ที่ทราบจานวนประชากรของ Yamane ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 383 คนและได้ทาการสารองอีก 17 คนรวม 400 ตัวอย่าง โดยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์
กลับมาทั้งสิ้ น 385 ชุด
วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง ท าการสุ่ มตัวอย่างโดยทาการกาหนดโควต้า (Quota sampling) จาก
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์จานวน 200 ตัวอย่าง และธุ รกิจค้าปลีก จานวน 200 ตัวอย่าง จากนั้นจึงทาการ
สุ่ ม ตัว อย่ า งแบบไม่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น (Non-probability of sampling) โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ า งง่ า ย
(Simple random sampling)
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิจัย นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ ดว้ ยวิธี
ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปทางสถิติ (SPSS For Windows( โดยส่ วนที่ 1 ข้อมูล
ทัว่ ไปของพนัก งาน วิเคราะห์โดยใช้ค วามถี่ และร้ อยละ ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ ยวกับความขัดแย้งใน
องค์กรความขัดแย้งด้านงาน ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ และความขัดแย้งด้านกระบวน โดยการ
หาค่าเฉลี่ ย (Mean( และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation( ส่ วนที่ 3แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการรับรู ้ความเครี ยด และส่ วนที่ 4 ความสัมพันธ์จากความเครี ยด ทางด้านร่ างกาย ทางด้าน
จิตใจ และทางด้านพฤติก รรม วิเคราะห์ โดยใช้ส ถิ ติหาค่าสั มประสิ ท ธิ์ สหสัม พันธ์ แบบเพี ยรสั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient(
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามพนักงานในกลุ่มธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง คิด
เป็ นร้อยละ64 .9 มีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 38.4 มีประสบการณ์ การทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 20.5 และ มี
รายได้มากที่สุดช่วง บาท 20,000-15,001ต่อเดือนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 14.8
ผูต้ อบแบบสอบถามพนักงานในกลุ่มธุ รกิจค้าปลีก ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
64.9 มีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 38.4
มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี ระหว่าง 2-5 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 21.8 และมีรายได้
มากที่สุดช่วงน้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 21.8
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งใน
องค์กร
ด้านงาน ด้านความสัมพันธ์ และด้านกระบวนการ แบ่งตามกลุ่มธุ รกิจ
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ความขัดแย้งในองค์กร

ช (65(

ธุรกิจค้าปลีก

ญ (120(

ช (93(

ญ (107(

x

SD

x

SD

x

SD

x

SD

ด้านงาน

1.59

0.601

1.57

0.600

1.36

0.643

1.31

0.731

ด้านความสัมพันธ์

1.66

0.861

0.746

1.17

0.800

1.26

0.724

1.58

0.677

1.7
6
1.5
3

0.609

1.38

0.724

1.4
1

0.772

ด้านกระบวนการ

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การรั บ รู ้ ความเครี ยด จาแนกตามประเภท
ธุ รกิจ และเพศ

ประเภทธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์

ค้าปลีก

รวม

เพศ
ชาย
หญิง
Total
ชาย
หญิง
Total
ชาย
หญิง
Total

การรับรู ้ความเครี ยด
Mean
Std. Deviation
2.6477
0.53447
2.6608
0.53786
2.6562
0.53525
2.5892
0.55197
2.6430
0.53059
2.6180
0.53994
2.6133
0.54388
2.6524
0.53334
2.6364
0.53733

N
65
120
185
93
107
200
158
227
385
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเครี ยดในการทางาน และความขัดแย้ง
ในองค์กร
ระดับการรับรู้ ความเครียดในการทางาน
r

Sig.

ความขัดแย้งในองค์ กร

ระดับ

ทิศทาง

(2-tailed) ความสั มพันธ์

ความขัดแย้งด้านงาน

0.429

0.000**

ปานกลาง

เดียวกัน

ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์

0.434

0.000**

ปานกลาง

เดียวกัน

ความขัดแย้งด้านกระบวนการ

0.500

0.000**

ปานกลาง

เดียวกัน

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเครี ยด และความขัดแย้งในองค์กร
ระดับความเครียดทีเ่ กิดจากการทางาน
r
ผลกระทบจากความเครียด

Sig.

ระดับ

(2-tailed)

ความสั มพันธ์

ทิศทาง

ด้านร่ างกาย

0.511

0.000**

ปานกลาง

เดียวกัน

ด้านจิตใจ

0.632

0.000**

ปานกลาง

เดียวกัน

ด้านพฤติกรรม

0.544

0.000**

ปานกลาง

เดียวกัน

สรุ ปผลการวิจัย
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่าความขัดแย้งด้านงาน (r = 0.429 , Sig = 0.000( ด้าน
ความสั ม พั น ธ์ (r = 0.434 , Sig = 0.000( และด้ า นกระบวนการ (r = 0.500 , Sig = 0.000( ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการรับรู ้ความเครี ยดในการทางาน ซึ่ งมีความสัมพันธ์ในระดับปาน
กลาง ทั้งสามด้านซึ่ งผลการจากวิเคราะห์ แสดงให้เห็ นว่าความขัดแย้งส่ งผลต่อความเครี ยด ยิ่งเกิ ด
ความขัดแย้งขึ้ นมากเท่าไหร่ ยิ่งส่ งผลต่อความเครี ยดเพิ่มมากขึ้นตาม เพราะมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ส าหรับ การทดสอบสมมติ ฐานที่ 2 พบว่า ระดับ การรั บ รู ้ ความเครี ย ดของพนัก งาน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลกระทบจากความเครี ยดทางด้านร่ างกาย โดยมีค่า r = 0.511
และ Sig. = 0.000 ซึ่ งมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง และยังพบว่า ระดับการรับรู ้ความเครี ยด
ของพนักงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลกระทบจากความเครี ยดทางด้านจิตใจ โดยมี
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ค่า r = 0.632 และ Sig. = 0.000 ซึ่ งมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง และสาหรับผลกระทบจาก
ความเครี ยดทางด้านพฤติกรรม พบว่า ระดับการรับรู ้ความเครี ยดของพนักงาน มีความสัมพันธ์ใน
ทิ ศทางเดี ยวกันกับ ผลกระทบจากความเครี ยดทางด้านพฤติ กรรม โดยมี ค่า r = 0.544 และ Sig. =
0.000 ซึ่ งมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
อภิปรายผลการวิจัย
ส าหรั บ ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างความขัดแย้งทางด้านงาน ด้านความสั ม พัน ธ์ และด้าน
กระบวนการ กับการรับรู ้ความเครี ยดที่เกิดจากการทางานนั้น พบว่ามีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ซึ่ งสอดคล้องกับ อมรากุล อินโอชานนท์ (2532, 32-33( ซึ่ งพบว่า สาเหตุของความเครี ยดในการ
ทางานมี 6 สาเหตุ และความขัดแย้งด้านงานเป็ นหนึ่ งในสาเหตุสาคัญที่ทาให้พนักงานเกิดความเครี ยด
ในการทางาน และผลการวิจยั ยังสนับสนุ นงานวิจยั ของ กฤษดา เชี ยรวัฒนสุ ข (2553( ที่ พบว่า ความ
ขัดแย้งด้านงานและความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์จะส่ งผลให้พนักงานเกิดความเครี ยดในการทางาน
และผลการศึกษานี้ ยงั เป็ นไปตามแนวคิดของ Robbin (2001( ที่ ระบุ ว่าความขัดแย้งก่อให้เกิ ดอารมณ์
เชิ งลบ และส่ งผลให้ แต่ ละฝ่ ายเกิ ดความเครี ยด ดังนั้นผูบ้ ริ หารในระดับสู งของแต่ ละองค์กร ควร
ตระหนักถึ งประโยชน์และโทษของความขัดแย้ง ถึ งแม้ว่า ผลดี ของความขัดแย้งที่ ทาให้ผลงานของ
กลุ่มและองค์กรดีข้ ึน รวมถึงความขัดแย้งยังเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานแต่ละฝ่ ายเข้าใจถึงจุดยืนของกัน
และกัน และบ่อยครั้งที่ความขัดแย้งจะกระตุน้ ให้เกิดความคิดและแนวทางใหม่ๆ รวมถึงวิธีการใหม่ๆ
ในการทางาน แต่ผูบ้ ริ หารจะต้องตระหนักเป็ นอย่างยิง่ ถึ งผลเสี ยของความขัดแย้งด้วย ดังนั้นผูบ้ ริ หาร
ควรมี การกาหนดและสร้ างวัฒนธรรมองค์กรของตนเอง ให้มีความแข็งแกร่ ง โดยยึดมัน่ ที่ เป้ าหมาย
ขององค์กรเป็ นหลักและเปิ ดกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย จากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง โดย
คานึ งถึ งความต้องการของทุ กๆคน ในองค์กร เพื่ อสร้ างบรรยากาศที่ ดี และเกื้ อหนุ นในการท างาน
ร่ วมกัน และเป็ นการทาให้ระดับของความขัดแย้งอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมอันจะนาไปสู่ การลดสภาวะที่
ตึงเครี ยดในการทางาน
ผลจากการศึกษา พบว่า ความเครี ยดที่เกิ ดจากการทางานของพนักงาน มี ความสัมพันธ์
กับผลกระทบทางด้านร่ างกาย ผลกระทบจากทางด้านจิ ตใจ และผลกระทบทางด้านพฤติกรรม
โดยผลการศึ กษาสอดคล้องกับ Beehr and Newman (1987 อ้างในจุฑ ารัตน์ สุ คนั ธรัตน์, 2541( ที่
ระบุว่า ความเครี ยดในการทางาน เป็ นภาวะปั จจัยที่ส่งผลให้ที่ทางานเกิดการเปลี่ ยนแปลง ทั้งด้าน
ร่ างกายและจิตใจ จนทาให้เกิ ดการเสี ยสมดุลของร่ างกาย และรบกวนบุคคลนั้นในการทางาน และ
สิ ริอร วิชชาวุธ (2553: 107( สนับสนุนว่า ความเครี ยดในการทางาน สามารถทาร้ายสุ ขภาพและการ
ทางานของบุคคล ซึ่ งความเครี ยดถือว่าเป็ นสาเหตุสาคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกายและลด
พลัง ในการทางาน
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ทั้ง นี้ การที่ พ นั ก งานเกิ ด ผลกระทบจากความเครี ย ด อาจจะส่ ง ผลให้ คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานลดลง ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญกับการบริ หาร
จัดการความเครี ยดของพนักงานในองค์กรของตนเอง ทั้งนี้ อาจผ่านกิจกรรมที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบหรื ออาจผูบ้ ริ หารระดับสู ง ควรมีการกาหนดนโยบายที่ส่งเสริ มให้พนักงาน
มี ก ารผ่อนคลายและลดความเครี ย ดจากการท างาน ทั้งนี้ เพื่ อให้ พ นัก งานมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการ
ทางานอยูใ่ นระดับที่ดี
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากผลการศึกษาทาให้ทราบถึงระดับความขัดแย้งในองค์กร ทั้งสามด้าน กล่าวคือ ความ
ขัดแย้งด้านงาน ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ และความขัดแย้งด้านกระบวนการที่มีความสัมพันธ์
กับการเกิ ดความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน และผลกระทบจากความเครี ยดที่ มี ต่อตัว
พนักงาน โดยผูศ้ ึกษาขอเสนอแนะแนวทางการจัดการเพื่อเป็ นการลดและป้ องกันความขัดแย้ง การ
ลดและป้ องกันความเครี ยดของพนักงาน รวมถึ งผลที่ ตามมาจากความเครี ยด เพื่ อให้ผูบ้ ริ หารทุ ก
ระดับขององค์กรนาแนวทางดังกล่าวไปพิจารณาตามความเหมาะสม ดังนี้
1.ในแต่ละปี ผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรควรมีการถ่ายทอดนโยบายการปฏิบตั ิงานของ
องค์ก รให้ ก ับ พนัก งานทุ ก ระดับ ในองค์ก ร เพื่ อให้ แนวทางในการปฏิ บ ตั ิ งานเป็ นไปในทิ ศ ทาง
เดี ยวกัน โดยอาจใช้การถ่ายทอดนโยบายตามลาดับจากผูบ้ ริ หารระดับสู งสู่ ผบู ้ ริ หารระดับต้น และ
ลงสู่ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งจะช่ วยให้พนักงานในทุกระดับมีความชัดเจนในบทบาท หน้าที่
และความรั บ ผิด ชอบในการปฏิ บ ัติง านของตน เพื่ อเป็ นการลดความขัด แย้งด้านงาน และด้าน
กระบวนการ
2. ผูบ้ ริ หารควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีบรรยากาศของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและ
กันรวมถึ ง บรรยากาศของความร่ วมมือในการทางานให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรร่ วมกัน เพื่อลด
ความขัดแย้งที่ อาจเกิ ดขึ้ นในองค์กร และเป็ นแนวทางในการลดความเครี ยดที่ เกิ ดจากการทางาน
ถึงแม้วา่ ความเครี ยดที่เกิ ดจากการทางานนั้น อาจมีปัจจัยที่เป็ นสาเหตุได้หลายสาเหตุ แต่การกาจัด
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดความเครี ยดย่อมมีส่วนสาคัญที่จะทาให้ ความเครี ยดของพนักงานลดลง และ
ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการทางานมากขึ้น
3. องค์กรทางธุ รกิจต่างๆ ไม่เฉพาะแต่ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และธุ รกิจค้าปลีกเท่านั้น แต่
องค์กรธุ รกิจอื่นๆ ก็ควรจะมีการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยในการบริ หารความเครี ยดของพนักงานให้อยู่
ในระดับที่ เหมาะสม เช่ น การจัดกิ จกรรมกระตุ น้ ความสามัคคี กิ จกรรมกี ฬาสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่ วยงานภายใน รวมถึ งการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาสุ ขภาพของพนักงาน เพื่อเป็ นการลด
ความเครี ย ดของพนัก งานในการท างานและส่ ง ผลให้ ล ดผลกระทบที่ เกิ ด จากความเครี ย ดของ
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พนักงานอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในองค์กรธุ รกิจด้านทางอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูใ่ นการศึกษานี้ มีการ
ริ เริ่ มจัดกิ จกรรมตลาดนัดพนักงาน เดื อนละ 1 ครั้ง โดยให้พนักงานแต่ละแผนกนาสิ นค้าที่แผนก
ของตนจัดหามาทาการแลกเปลี่ ยนซื้ อขายในรู ปแบบของตลาดนัดขายสิ นค้า ซึ่ งถื อเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดี แก่พนักงาน เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
1.การศึกษาในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในองค์กรและความเครี ยดที่เกิดจากการ
ทางานของพนักงาน ควรมีการคานึงถึงปั จจัยในด้านอื่นๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงกับความขัดแย้งใน
องค์กร เช่น บริ บทของธุ รกิจหรื อกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่าง ที่ไม่อยูใ่ นการศึกษานี้ เช่น กลุ่มธุ รกิจ
การเงินการธนาคาร กลุ่มธุ รกิ จสื่ อสารและเทคโนโลยี กลุ่มธุ รกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็ นต้น
เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้และภาพที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
2. สาหรับการศึกษาเกี่ยวกับความเครี ยดที่เกิดจาการทางานของพนักงานในอนาคตควร
ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนบุคคลที่อาจส่ งผลให้เกิดความเครี ยดจากการทางานของพนักงาน เช่ น
ความต้องการคงอยูใ่ นองค์กร ความต้องการความสาเร็ จของตนเอง ความต้องการด้านความสัมพันธ์
กับ ผู อ้ ื่ น ในองค์ก ร นอกจากนี้ ยัง มี ก ารรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเอง แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ของ
พนักงานจึงจะทาให้เกิดองค์ความรู ้เกี่ยวกับสาเหตุของความเครี ยดในการทางานได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
3.การศึกษาในครั้งนี้ ใช้ วิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณเท่านั้น การศึกษาในอนาคตควรมีการทา
การวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ ประกอบเพื่ อ เป็ นการยื น ยัน ผลการวิ จ ัย ที่ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ นในแต่ ล ะแง่ มุ ม ที่
ท าการศึ ก ษา เพื่ อ ที่ จ ะเข้า ใจถึ ง ปั ญ หาและสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งตรงประเด็ น และมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่ อยในเขตกรุ งเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING INVESTMENT IN COMMON STOCK OF
RETAIL INVESTORS IN BANGKOK
อัมรินทร์ แก้วน้ อย
นักศึกษา หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin Program รุ่ น 2/1 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิเกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมของ
นักลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนในหุ ้นสามัญ ที่มีผลต่อปั จจัยการตัดสิ นใจลงทุนในหุ ้นสามัญของ
นั ก ลงทุ น รายย่ อ ยในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยเป็ นการศึ ก ษาวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative
Research( มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบบสอบถาม และการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรม Microsoft excel สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด สถิติอา้ งอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
คื อ t-test และ F-test (ANOVA) โดยมี ระดับ นัย ส าคัญ ที่ 0.05 การทดสอบสมมติ ฐานเป็ นการหา
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ผลการศึ กษาพบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มี อายุระหว่าง 26-35 ปี มี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท และมีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ส่ วน
ใหญ่เป็ นนักลงทุนระยะกลาง มีประสบการณ์ ลงทุนในหุ ้นสามัญ 1-2 ปี โดยบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ใช้
บริ การคือ บล.เคที ซี มิโก้ และ บล.บัวหลวง มีเหตุผลในการเลือกบริ ษทั หลักทรัพย์คือ มีผแู ้ นะนา มี
บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีประเภทวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account) ซึ่งเปิ ดบัญชี
การซื้ อขายหลักทรัพย์แบบการซื้ อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์ เน็ต มีจานวนครั้งในการซื้ อขายต่อ
เดื อนคื อ 6-10 ครั้ ง มี ระยะเวลาในการถื อหุ ้ นคื อ 1-3 เดื อน และมี จานวนเงิ นลงทุ นคื อ 100,001500,000 บาท ส่ วนใหญ่ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุ รกิจการเงิน โดยลงทุนในหุ ้นสามัญประเภท
Blue Chip Stocks ซึ่ งใช้ปัจจัยเชิงปริ มาณของหุ ้นสามัญมากที่สุดในการลงทุนคือ ROE มีกลยุทธ์ใน
การซื้ อหุ ้นสามัญในตลาดหลักทรั พ ย์คือ ซื้ อหุ ้นที่ มีปั จจัยพื้นฐานดี และมี กลยุทธ์ในการขายหุ ้น
สามัญในตลาดหลักทรัพย์คือ ขายเมื่อกาไร
คาสาคัญ: การลงทุน, หุน้ สามัญ, นักลงทุนรายย่อย
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ABSTRACT
The objectives of this study were to investigate the differences in individual factors,
investment behaviors, and investment strategies which affect investment decision in common
stock of retail investors in Bangkok. The study was conducted by quantitative approach. Data
were collected from 400 questionnaires and analyzed by Microsoft Excel program. Descriptive
statistics applied in the analysis include frequency, percentage, arithmetic mean, standard
deviation,minimum value, maximum value. Inferential statistics in hypothesis testing were t-test
and F-test (ANOVA) with a significant level of 0.05. Hypothesis testing was set to determine the
difference between independent and dependent variables.
The study revealed that majority of the sample population was male, aged 26-35 years
old, bachelor degree graduation, and employed by companies in private sector at 15,001 - 30,000
baht monthly income. Most of them were medium term investors with 1-2 years ofexperience in
common stock investment. They largely preferred the service of KTZMICO Securities Company
Limited and Bualuang Securities Public Company Limited. Their criteria in selecting securities
companies include private suggestion and provision of online securities trading service via cash
balance account. Trade frequency was 6-10 times per month with 1-3 months stock holding
period. Their investment value was 100,001 - 500,000 baht predominantly in blue chip securities
of financial sector. ROE was principally applied as quantitative factor in investment decision.
Their investment strategies were to buy securities with satisfied fundamental analysis and to sell
when they were profitable.
Keywords: Investment, Common Stock, Retail Investors
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บทนา
ปั จจุ บ นั ประเทศไทยให้ความส าคัญ กับ การลงทุ นในหุ ้นสามัญในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) เพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู ้
ต่างๆเกี่ ยวกับการลงทุนหุ ้นสามัญเกิ ดขึ้นมากมาย ทั้งมีหลักสู ตรการศึกษาเกี่ ยวกับทางด้านการเงิ น
และการลงทุ น เพื่อให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการลงทุนในหุ ้นสามัญ มุ่งเน้นให้นกั ลงทุ นมี ความเข้าใจถึ ง
ผลดี ผลเสี ย ของการลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การลงทุนในหุ ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จะทาให้นกั ลงทุน
มีส่วนเป็ นเจ้าของกิจการตามสัดส่ วนมูลค่าเงินที่ลงทุนไปและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรู ปของ
เงินปั นผล สิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นออกใหม่ หรื อกาไรจากการซื้ อขายหุ ้น ซึ่ งเป็ นผลดีต่อตนเองและ
ประเทศ เนื่ องจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เป็ นแหล่งเงินทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ช่วยสนับสนุ นตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย โดยทาหน้าที่เป็ นตลาดรอง
ในการซื้ อขายหลักทรัพย์ซ่ ึ งมีตราสารการลงทุนหลายประเภท ถื อเป็ นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาว
ให้กบั บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กับผูท้ ี่ตอ้ งการออมเงินลงทุนหรื อมี
เงิ นเหลื อเก็บที่ เรี ยกว่า นักลงทุน นาเงินมาลงทุน นักลงทุนก็แบ่งเป็ น 3 กลุ่มหลักได้แก่ นักลงทุ น
รายย่อย นัก ลงทุ น ต่ างประเทศ และนัก ลงทุ นสถาบัน ซึ่ งนัก ลงทุ นรายย่อยจะมี สั ดส่ วนมากใน
ประเทศ
การลงทุนของนักลงทุนรายย่อยจะมีปัจจัยการตัดสิ นใจต่างๆ เข้ามาเกี่ ยวข้องและมีผลต่อ
การลงทุ นในหุ ้นสามัญของนักลงทุนหลากหลายปั จจัย ทั้งปั จจัยพื้นฐาน ปั จจัยทางเทคนิ ค ปั จจัย
ภายในประเทศ และปั จจัยภายนอกประเทศ ให้นกั ลงทุนต้องวิเคราะห์การซื้ อขาย ภายใต้ความเสี่ ยง
และความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงทาการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในหุ น้ สามัญของนักลงทุน
รายย่อ ยในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งผู ศ้ ึ ก ษาสนใจที่ จ ะท าการศึ ก ษารวมถึ ง ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
พฤติกรรมของนักลงทุ น และกลยุทธ์การลงทุนในหุ ้นสามัญ เพื่อให้ได้มาซึ่ งปั จจัยการตัดสิ นใจ
ลงทุ นในหุ ้นสามัญของนักลงทุ นรายย่อย ที่ นักลงทุ นรายย่อยให้ความส าคัญในการลงทุ นในหุ ้น
สามัญ การศึกษานี้ เพื่อช่ วยให้นกั ลงทุนรายย่อยทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจการลงทุนใน
หุ น้ สามัญที่ดีข้ ึน และเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ น้ สามัญ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ มีผลต่อปั จจัยการตัดสิ นใจลงทุ นในหุ ้น
สามัญของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของนักลงทุนที่มีผลต่อปั จจัยการตัดสิ นใจลงทุน
ในหุ น้ สามัญของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานคร
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3.เพื่อศึกษาความแตกต่างของกลยุทธ์การลงทุนในหุ ้นสามัญที่มีผลต่อปั จจัยการตัดสิ นใจ
ลงทุนในหุ น้ สามัญของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดื อนและอาชี พที่
แตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ปั จจัย การตั ด สิ นใจลงทุ น ในหุ ้ น สามั ญ ของนั ก ลงทุ น รายย่ อ ยในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2. พฤติกรรมของนักลงทุนที่ประกอบด้วย ประเภทนักลงทุน ประสบการณ์ ลงทุนในหุ ้น
สามัญ บริ ษทั หลัก ทรั พย์ที่ใช้บริ การ เหตุ ผลในการเลื อกบริ ษทั หลัก ทรั พย์ ประเภทบัญชี ซ้ื อขาย
หลัก ทรั พ ย์ รู ป แบบการเปิ ดบัญ ชี ก ารซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ จ านวนครั้ งในการซื้ อ ขายต่ อ เดื อ น
ระยะเวลาในการถือหุ ้นและจานวนเงินลงทุนที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยการตัดสิ นใจลงทุนในหุ ้น
สามัญของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
3.กลยุทธ์การลงทุนในหุ น้ สามัญที่ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุน ประเภทของหุ ้น
สามัญที่ ลงทุน ปั จจัยเชิ งปริ มาณของหุ ้นสามัญที่ใช้ในการลงทุ น กลยุทธ์ในการซื้ อหุ ้นสามัญใน
ตลาดหลักทรัพย์และกลยุทธ์ในการขายหุ ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัย
การตัดสิ นใจลงทุนในหุ น้ สามัญของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่ อ ทราบถึ ง ปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การลงทุ น ได้ดียิ่ง ขึ้ น และให้ ผูล้ งทุ น สามารถน าผล
การศึกษาไปประยุกต์ในการเลือกใช้ปัจจัยการตัดสิ นใจลงทุน กาหนดกลยุทธ์ในการลงทุนเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้สูงขึ้นและลดความเสี่ ยงจากการลงทุนในหุ น้ สามัญ
2. ผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ในการจัดสรรบริ การด้านธุ รกิจ
หลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนแต่ละประเภท
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั นี้ จะมุ่งศึกษากลุ่ มนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานครเพื่อที่ จะได้
ทราบถึงปั จจัยการตัดสิ นใจลงทุนในหุ น้ สามัญของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามในการสารวจ
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กรอบแนวความคิดในการศึกษา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้ านส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม
- รายได้ต่อเดือน
- อาชีพ

พฤติกรรมของนักลงทุน
- ประเภทนักลงทุน
- ประสบการณ์ลงทุนในหุน้ สามัญ
- บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ใช้บริ การ
- เหตุผลในการเลือกบริ ษทั หลักทรัพย์
- ประเภทบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์
- รู ปแบบการเปิ ดบัญชีการซื้ อขายหลักทรัพย์
- จานวนครั้งในการซื้ อขายต่อเดือน
- ระยะเวลาในการถือหุน้
- จานวนเงินลงทุน

ปัจจัยการตัดสิ นใจลงทุนในหุน้
สามัญของนักลงทุนรายย่อยใน
เขตกรุ งเทพมหานคร

กลยุทธ์ การลงทุนในหุ้นสามัญ
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุน
- ประเภทของหุน้ สามัญที่ลงทุน
- ปัจจัยเชิงปริ มาณของหุ ้นสามัญที่ใช้ในการลงทุน
- กลยุทธ์ในการซื้ อหุ น้ สามัญในตลาดหลักทรัพย์
- กลยุทธ์ในการขายหุน้ สามัญในตลาดหลักทรัพย์
แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดด้ านประชากรศาสตร์ กบั การลงทุน
เพชรี ขุมทรัพ ย์ (2544) (อ้างถึ งในจี รศักดิ์ จอมมงคล, 2550: 4-6) ได้กล่ าวถึ งปั จจัยที่ เป็ น
ตัวกาหนดจุดมุ่งหมายการลงทุ น ได้แก่ อายุของผูล้ งทุนการมีครอบครัวและความรับผิดชอบที่ มี
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ครอบครัวสุ ขภาพของผูล้ งทุนนิ สัยส่ วนตัวของผูล้ งทุนความสมัครใจในการลงทุนและความจาเป็ น
ของผูล้ งทุน
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อขายของนักลงทุน ได้แก่
1. ปั จจัยด้านเศรษฐกิ จ หมายถึ ง ภาพรวมทางเศรษฐกิ จที่ ส่ งผลกระทบต่อการลงทุ นใน
หลักทรัพย์ปัญหาทางเศรษฐกิจอาจส่ งผลกระทบต่อปั ญหาอื่นๆก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาต่อ
ผูล้ งทุนได้มากที่สุด
2. ปั จจัยด้านภาวะหลักทรัพย์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ราคาที่เพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลงที่มีผลกระทบต่อนักลงทุนในการตัดสิ นใจซื้ อหรื อขายในแต่ละช่วงเวลา
3. ปั จจัยด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่นกั ลงทุนได้รับและใช้
ในการประกอบการตัดสิ นใจซื้ อหรื อขายเช่นข่าวสารด้านการเมืองข่าวเศรษฐกิจรายงานการซื้ อขาย
ราคาหลักทรัพย์ซ่ ึ งข้อมูลเหล่านี้ มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลามีผลกระทบต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้ อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน
แนวคิดด้ านการพฤติกรรมผู้บริโภค
Kotler Philip (1997:172) (อ้า งถึ งในธิ ดา ลื อ ชาพัฒ นพร และ ดร.ไกรชิ ต สุ ต ะเมื อ ง, 2554 : 151)
แบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนั้นเป็ นการศึ กษาเหตุ จูงใจที่ทาให้เกิ ดการบริ โภคโดยมีจุดเริ่ มต้น
จากการที่ เกิ ดสิ่ งกระตุ น้ (Stimulus) ทั้งภายใน (ตัวเรา) และภายนอก (สิ่ งเร้ าต่างๆคนรอบข้างเป็ น
ต้น)ที่ ทาให้เกิ ดความต้องการสิ่ งกระตุ น้ นั้นจะเข้ามาในความรู ้ สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s black
box) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดาเป็ นปริ ศนาความรู ้สึกนึ กคิ ดของผูซ้ ้ื อจะได้รับอิทธิ พลจากลักษณะ
ต่ างๆของผูซ้ ้ื อแล้วจะมี ก ารตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s response) หรื อ การตัดสิ น ใจของผู ซ้ ้ื อ
(Buyer’s purchase decision)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาของวรรณรัตน์ ธัญญกิตติกุล (2555, หน้า 82( พบว่ารายได้ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อระดับความสาคัญของปั จจัยต่างๆที่ มีผลต่อการเลื อกลงทุนกองทุ นรวมทองคาแตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของธิ ดา ลือชาพัฒนพร และ ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง (2554( และการศึกษาของ
อรอุษา ขนอนกุล และ กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556, หน้า 324(
อุบลรัตน์ ศรี เกษ ( 2556) พบว่าผูท้ ี่มีการลงทุนในหุ น้ ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการลงทุน
น้อ ยกว่า 2ปี ลงทุ น ในระยะสั้ นโดยเก็ งก าไร ผูล้ งทุ น ส่ วนใหญ่ เลื อกใช้บ ริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์ก สิ ก ร
รองลงมาเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง
วิญ ญู ดิ ษ เจริ ญ (2551( พบว่า นั ก ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ เป็ นนั ก ลงทุ น เก็ ง ก าไร วัน ต่ อ วัน มี
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส าคัญ ในการลงทุ น คื อ เพื่ อ ต้อ งการเก็ ง ก าไร มี แ หล่ ง เงิ น ทุ น ที่ น ามาลงทุ น ใน
หลักทรัพย์คือ เงินออม นิ ยมใช้บริ การบริ ษทั หลักทรัพย์ในการลงทุนเพียง 1 บริ ษทั ทาการซื้ อขาย
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หลักทรัพย์โดยเฉลี่ ยต่อเดื อนตั้งแต่ 11-20 ครั้ง มีปริ มาณการซื้ อขายหลักทรัพย์แต่ละวันโดยเฉลี่ ย
น้อยกว่า 50,000 บาท ลงทุนในหุน้ สามัญ
ภัทรานิษฐ์ ครองอัมพรสุ ข(2553( พบว่าพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีลกั ษณะการ
ลงทุ น หุ ้ น สามัญ (Common Stock) มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 38.3 มี จ านวนเงิ น ที่ ล งทุ น มากกว่า
35,001 บาทร้อยละ 39.5 มีระยะเวลาที่ท่านลงทุน 1 - 3 ปี ร้อยละ 36.5
จุฑ ามาศ ใจทน (2555( ได้การศึ กษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกกลุ่ มหลัก ทรั พ ย์ที่
ลงทุนมากเป็ นอันดับ 1 คือ กลุ่มทรัพยากร (พลังงานและสาธารณู ปโภค( เลือกลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภท Growth Stock (หุ ้ น ที่ มี ก ารเติ บ โตของกาไรสู ง และให้ ผ ลตอบแทนจากการลงทุ น ใน
ระดับสู ง( และอัตราเงินปั นผลตอบแทน คือ ปั จจัยเชิ งปริ มาณที่ นักลงทุนใช้ในการตัดสิ นใจมาก
ที่สุด โดยนักลงทุนมีกลยุทธ์ในการเลือกซื้ อหลักทรัพย์ คือ เลื อกซื้ อหุ ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ซื้ อหุ ้น
เมื่อราคาต่ากวาพื้นฐาน และซื้ อหุ น้ ที่มีสภาพคล่อง ส่ วนกลยุทธ์ที่นกั ลงทุนจะทาการขายหลักทรัพย์
คือ ขายเมื่อรู ้วา่ คิดผิดหรื อคาดการณ์ผดิ ขายเมื่อราคาหุ น้ เพิ่มขึ้นเกินมูลค่า และขายเมื่อกิจการมีกาไร
ลดลง
อุรสา บรรณกิ จโศภน (2553( พบว่า กลยุทธ์ในการซื้ อหุ ้นผูล้ งทุ นรายย่อยให้ความสาคัญ
กับการซื้ อหุ ้นเมื่อหุ ้นนั้นราคาต่ากว่าพื้นฐาน กลยุทธ์ในการขายหุ ้นผูล้ งทุนรายย่อยให้ความสาคัญ
กับการขายหุ น้ นั้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นเกินมูลค่า
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยการตัดสิ นใจลงทุนใน
หุ ้นสามัญของนักลงทุ นรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานครเนื่ องจากประชากรมี ขนาดใหญ่ และไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
คือ นักลงทุ นรายย่อยที่ลงทุนในหุ ้นสามัญ จานวน 400 คน ซึ่ งได้มาจากการใช้สูตรคานวณขนาด
ตัวอย่างของW.G. Cochran (1977) ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัดส่ วนของประชากรที่ผูว้ ิจยั ต้องการสุ่ มไว้ที่
0.5 มีระดับความเชื่ อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่ อนไม่เกิ น 5% ได้ขนาดของกลุ่มเท่ากับ 385 คน
และเผื่ออีก 15 คนเพื่อป้ องกันความผิดพลาดการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล โดยการใช้โปรแกรม Microsoft
Excel สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่ า ต่ า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด สถิ ติ อ้างอิ ง ที่ ใ ช้ใ นการทดสอบสมมติ ฐ าน คื อ t-test และ F-test
(ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมของ
นักลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนในหุ ้นสามัญ ที่มีผลต่อปั จจัยการตัดสิ นใจลงทุนในหุ ้นสามัญของ
นักลงทุนรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล เพศมากที่สุดคือ เพศชาย จานวน 273 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 68.25รองลงมาคือ เพศหญิง จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.75อายุมากที่สุด คือ อายุ 2635 ปี จานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.50 รองลงมาคือ อายุ 36-45 ปี จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 31.50 และน้อยที่สุดคือ อายุ 15-25 ปี จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.50 ระดับการศึกษามาก
ที่สุดคือ ปริ ญญาตรี จานวน 265 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.25 รองลงมาคือ สู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน
95 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.75 และน้อยที่สุดคือ มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อต่ากว่า จานวน 40 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10.00 รายได้ต่อเดือนมากที่สุดคือ 15,001-30,000 บาท จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ
45.50 รองลงมาคือ 30,001-45,000 บาท จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.25 และน้อยที่ สุดคื อ
15,000 บาท หรื อ น้ อ ยกว่า จ านวน 24 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6.00 อาชี พ มากที่ สุ ด คื อ พนั ก งาน
บริ ษทั เอกชน จานวน 259 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.75 รองลงมาคือ ธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 64 คน คิด
เป็ นร้อยละ 16.00 และน้อยที่สุดคือ นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมของนักลงทุน ประเภทนักลงทุนมากที่สุดคือ นักลงทุน
ระยะกลาง จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ นักลงทุนระยะสั้น จานวน 98 คน คิด
เป็ นร้อยละ 24.50 และน้อยที่สุดคือ นักเก็งกาไร จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.75 ประสบการณ์
ลงทุนในหุน้ สามัญมากที่สุดคือ 1-2 ปี จานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 รองลงมาคือ น้อยกว่า 1
ปี จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.25 และน้อยที่สุดคือ มากกว่า 4 ปี จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ
18.25 บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ใช้บริ การมากที่สุดคือ บล.เคที ซี มิโก้ และ บล.บัวหลวง เท่ากัน จานวน
101 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.25 รองลงมาคือ อื่นๆ จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.75 และน้อยที่สุด
คือ บล.กสิ กรไทย จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.25 เหตุผลในการเลือกบริ ษทั หลักทรัพย์มากที่สุด
คือ มีผแู ้ นะนา จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00 รองลงมาคือ มีชื่อเสี ยง จานวน 100 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 25.00 และน้อ ยที่ สุ ด คื อ การฝากถอนเงิ น สะดวก จานวน 85 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 21.25
ประเภทบัญ ชี ซ้ื อขายหลัก ทรั พ ย์ มากที่ สุ ดคื อ บัญ ชี ป ระเภทวางเงิ น ล่ ว งหน้ า (Cash Balance
Account) จ านวน 208 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 52.00 รองลงมาคื อ บัญ ชี ป ระเภทกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ซื้ อ
หลักทรัพย์ (Credit Balance Account) จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.75 และน้อยที่สุดคือ บัญชี
ประเภทเงินสดมีวงเงินอนุ มตั ิ (Cash-ATS Account) จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.25 รู ปแบบ
การเปิ ดบัญชี การซื้ อขายหลักทรัพย์มากที่สุดคือ การซื้ อขายหลักทรัพย์ผา่ นอินเทอร์ เน็ต จานวน 323
คน คิดเป็ นร้อยละ 80.75 และน้อยที่สุดคือ การซื้ อขายหลักทรัพย์แบบดั้งเดิมผ่านเจ้าหน้าที่ จานวน
77 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.25 จานวนครั้งในการซื้ อขายต่อเดื อนมากที่สุดคือ 6-10 ครั้ง จานวน 152
คน คิดเป็ นร้อยละ 38.00 รองลงมาคือ 1-5 ครั้ง จานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 และน้อยที่สุด
คือ มากกว่า 15 ครั้ง จานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.25 ระยะเวลาในการถื อหุ ้นมากที่ สุดคือ 1-3
เดือน จานวน 121 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.25 รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 เดือน จานวน 101 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 25.25 และน้อยที่สุดคือ 7 เดือน -1 ปี จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.25 จานวนเงินลงทุน
มากที่สุดคือ 100,001-500,000 บาท จานวน 178 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.50 รองลงมาคือ 100,000
บาท หรื อน้อยกว่า จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.75 และน้อยที่สุดคือ มากกว่า 1,000,000 บาท
จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.50
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามกลยุทธ์การลงทุนในหุ ้นสามัญ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากที่สุด
คือ ธุ รกิจการเงิน จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ สิ นค้าอุปโภคบริ โภค จานวน
68 คนคิดเป็ นร้อยละ 17.00 และน้อยที่สุดคือ ทรัพยากร จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.00 ประเภท
ของหุ ้นสามัญที่ลงทุนมากที่สุดคือ Blue Chip Stocks จานวน 113 คิดเป็ นร้อยละ 28.25 รองลงมาคือ
Defensive Stocks จ านวน 112 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 28.00 และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ Speculative Stocks
จานวน 86 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.50 ปั จจัยเชิ งปริ มาณของหุ ้นสามัญ ที่ ใช้ในการลงทุ น คือ ROE
จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.50 รองลงมาคือ P/BV Ratio จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.25
และน้อยที่ สุ ดคือ D/E จานวน 24 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.00 กลยุท ธ์ ในการซื้ อหุ ้ นสามัญ ในตลาด
หลักทรัพย์มากที่สุดคือ ซื้ อหุ ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.00 รองลงมา
คือ ซื้ อหุ น้ ที่มีสภาพคล่องในการซื้ อขาย จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และน้อยที่สุดคือ ซื้ อ
หุ น้ ตามข่าวลือ จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.25 กลยุทธ์ในการขายหุ ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์
มากที่สุดคือ ขายเมื่อกาไร จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.75 รองลงมาคือ ขายเมื่อราคาลดต่าลง
จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.00 และน้อยที่สุดคือ ขายเมื่อบริ ษทั มีกาไรลดลง จานวน 17 คน คิด
เป็ นร้อยละ 4.25
กลุ่ ม ตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยการตัดสิ นใจลงทุ นในหุ ้นสามัญ ปั จจัยเกี่ ยวกับ ตัวบริ ษ ทั
หลักทรัพย์มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุ นในหุ ้นสามัญมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.50 รองลงมาคื อ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจของไทยมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในหุ น้ สามัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และน้อย
ที่สุดคื อ ปั จจัยเกี่ ยวกับตลาดหลักทรัพย์มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในหุ ้นสามัญ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
2.49
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุ ค คล มี เฉพาะรายได้ต่อเดื อนที่ แตกต่ างกัน มี ผลต่ อปั จจัยการตัดสิ น ใจ
ลงทุนในหุ น้ สามัญของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
2. พฤติกรรมของนักลงทุ น ได้แก่ บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ใช้บริ การและจานวนเงิ นลงทุนที่
แตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ปั จจัย การตั ด สิ นใจลงทุ น ในหุ ้ น สามั ญ ของนั ก ลงทุ น รายย่ อ ยในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
3. กลยุท ธ์ ก ารลงทุ น ในหุ ้ น สามัญ ได้แก่ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ ล งทุ น ประเภทของหุ ้ น
สามัญที่ ลงทุ น ปั จจัยเชิ งปริ มาณของหุ ้นสามัญที่ ใช้ในการลงทุ น กลยุทธ์ ในการซื้ อหุ ้นสามัญใน
23

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ตลาดหลักทรัพย์และกลยุทธ์ในการขายหุ ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีผลต่อปั จจัยการตัดสิ นใจ
ลงทุนในหุ น้ สามัญของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
อิสระตัวแปร
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
อาชีพ
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของนักลงทุน
ประเภทนักลงทุน
ประสบการณ์ลงทุนในหุน้ สามัญ
บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ใช้บริ การ
เหตุผลในการเลือกบริ ษทั หลักทรัพย์
ประเภทบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์
รู ปแบบการเปิ ดบัญชีการซื้ อขายหลักทรัพย์
จานวนครั้งในการซื้ อขายต่อเดือน
ระยะเวลาในการถือหุน้
จานวนเงินลงทุน
สมมติฐานที่ 3 กลยุทธ์การลงทุนในหุน้ สามัญ
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุน
ประเภทของหุน้ สามัญที่ลงทุน
ปัจจัยเชิงปริ มาณของหุน้ สามัญที่ใช้ในการลงทุน
กลยุทธ์ในการซื้ อหุ น้ สามัญในตลาดหลักทรัพย์
กลยุทธ์ในการขายหุน้ สามัญในตลาดหลักทรัพย์

สถิติทใี่ ช้

ค่ านัยสาคัญ

ผลการทดสอบ

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

0.4204
0.6303
0.0697
0.0266
0.3440

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

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

0.2471
0.2004
0.0001
0.0537
0.2612
0.5318
0.4422
0.6952
0.0058

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

F-test
F-test
F-test
F-test
F-test

0.4453
0.0858
0.4439
0.1174
0.1731

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

อธิปรายผลการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคลในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชี พที่แตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อปั จจัยการตัดสิ นใจลงทุนในหุ ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานครจึง
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ปฏิเสธสมมติฐาน ในทางตรงกันข้าม ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้พบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน
มีผลต่อปั จจัยการตัดสิ นใจลงทุนในหุ ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่าง
กัน อย่างมี นัย ส าคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับ วรรณรั ตน์ ธัญ ญกิ ตติ กุ ล 2555(, หน้า (82พบว่ารายได้ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความสาคัญของปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อการเลื อกลงทุนกองทุนรวมทองคา
แตกต่างกัน จากการศึกษาของธิดา ลือชาพัฒนพร และ ดร( ไกรชิต สุ ตะเมือง.2554พบว่า (นักลงทุน
ทัว่ ไปที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ต่างกันมีผลต่อการเลื อกลงทุนตามบทวิเคราะห์ต่างกัน และ
จากการศึกษาของอรอุษา ขนอนกุล และ กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2556(, หน้า (324พบว่ารายได้
เฉลี่ ย ต่ อ เดื อนที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ข องยี่ห้ อ รถยนต์ ของ (ค่ ายญี่ ปุ่ น (
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
พฤติกรรมของนักลงทุนในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ประเภทนักลงทุน ประสบการณ์ลงทุนใน
หุ ้นสามัญ เหตุผลในการเลื อกบริ ษทั หลักทรัพย์ ประเภทบัญชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ รู ปแบบการเปิ ด
บัญ ชี ก ารซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์ จ านวนครั้ งในการซื้ อ ขายต่ อ เดื อ น และระยะเวลาในการถื อ หุ ้น ที่
แตกต่ า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ ปั จ จัย การตัด สิ น ใจลงทุ น ในหุ ้ น สามัญ ของนั ก ลงทุ น รายย่อ ยในเขต
กรุ งเทพมหานครจึงปฏิเสธสมมติฐาน ในทางตรงกันข้าม ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า บริ ษทั
หลักทรัพย์ที่ใช้บริ การและจานวนเงินลงทุนที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยการตัดสิ นใจลงทุนในหุ ้น
สามัญของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
กลยุทธ์การลงทุนในหุ ้นสามัญในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุน ประเภท
ของหุน้ สามัญที่ลงทุน ปั จจัยเชิงปริ มาณของหุ น้ สามัญที่ใช้ในการลงทุน กลยุทธ์ในการซื้ อหุ น้ สามัญ
ในตลาดหลักทรัพย์และกลยุทธ์ในการขายหุ ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
ปั จจัยการตัดสิ น ใจลงทุ นในหุ ้ นสามัญ ของนัก ลงทุ น รายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานครจึ งปฏิ เสธ
สมมติฐาน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ผูว้ ิจ ัย ที่ จะท าการศึ ก ษาครั้ งต่ อไป ควรศึ ก ษานัก ลงทุ น รายย่อยที่ ล งทุ น ในสิ น ทรั พ ย์
ประเภทอื่นๆ เพื่อที่จะได้ทราบถึง ความแตกต่างของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจการลงทุนของนัก
ลงทุนรายย่อย ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ที่ตอ้ งการระดมทุนนาไปเพิ่มฐานลูกค้านัก
ลงทุน
2. ผูว้ ิจยั ที่จะทาการศึ กษาครั้งต่อไป ควรศึ กษากลุ่ มตัวอย่างที่ ไม่เคยลงทุ นในหุ ้นมาก่ อน
และสนใจที่จะลงทุนเพื่อจะได้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจการลงทุนของนักลงทุนรายย่อย
ว่าแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่ลงทุนหรื อไม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนรายย่อย
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มจากร้ านคาเฟ่ อเมซอน
ในสถานีบริการนา้ มัน ปตท.
Factors Influencing on Beverages Buying Decision of Café Amazon in PTT Station
มธุรส สิ นธพพันธุ์
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
TWIN Program รุ่ นที่ 2/1 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาด และพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่ มจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี บริ การน้ ามัน ปตท. ผูว้ ิจยั ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้
ความน่าจะเป็ น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การซื้ อเครื่ องดื่ม
จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี บริ การน้ ามัน ปตท. จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (สถิติพรรณนา( คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด และค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมติฐาน (สถิติอา้ งอิง(
คือ โดยใช้สถิติ One Way ANOVA ในการคานวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุอยู่ในช่ วง 20 –
30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไป ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเลือกซื้ อเครื่ องดื่ มประเภท
เย็น 1-2 ครั้ งต่อเดื อน ส่ วนมากจะเลื อกซื้ อในช่ วงเวลา 10.01-14.00 น. ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง 40-60
บาท ผูท้ ี่ มี อิท ธิ พ ลในการซื้ อกาแฟสด คื อ ตนเอง ส่ วนใหญ่ ผูบ้ ริ โภคจะเลื อกซื้ อในระหว่างการ
เดิ นทางมากกว่าการที่นงั่ รับประทานที่ร้านหรื อซื้ อกลับบ้าน เหตุผลที่เลือกใช้บริ การในร้ านคาเฟ่
อเมซอน มากที่ สุ ด ก็ คื อ ซื้ อระหว่า งการเดิ น ทางเช่ น กัน อี ก ทั้งการศึ ก ษายังพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิ ตภัณฑ์ ส่ วนใหญ่จะให้ความสาคัญใน
เรื่ องของรสชาติและคุณภาพของเครื่ องดื่ม ในด้านราคา จะให้ความสาคัญในเรื่ องของความเหมะสม
ของราคากับคุณภาพของเครื่ องดื่ ม ในด้านสถานที่ จะให้ความสาคัญในเรื่ องของจานวนสาขาของ
ร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่มีมากพอ และในด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ก็จะให้ความสาคัญในเรื่ อง
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ของการที่มีบตั ร Blue Card สะสมคะแนนในการรับส่ วนลดของเครื่ องดื่มจากร้านคาเฟ่ อเมซอนใน
สถานี บ ริ ก ารน้ ามัน ปตท. ที่ มี ระดับ นัย ส าคัญ ได้แ ก่ เพศ อาชี พ รายได้ ประเภทของเครื่ องดื่ ม
จานวนครั้งในการซื้ อ เหตุผลในการใช้บริ การ และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทางด้านของ
ผลิตภัณฑ์ ราคา และสถานที่
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจซื้ อ, คาเฟ่ อเมซอน และเครื่ องดื่ม
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the difference of demographic characteristics,
the marketing mix factor and the consumer behavior influencing on beverages buying decision of
Café Amazon in PTT Station. This study used non-probability sampling method; convenience
sampling. The sample size consisted of 400 consumers who purchased the beverages from the
Café Amazon. The questionnaire was designed as instrument for data collection. Due to the data
analysis; descriptive statistics used for calculated frequency, percentage, mean, standard
deviation, maximum, and minimum. For the hypothesis testing, inferential statistics were One
Way ANOVA to calculate t-test and F-test at significant level of 0.05.
The results of the independent study revealed that the majority of respondent were
female, single status, and ages between 20-30 years old. The level of education was Bachelor’s
degree. Most of consumers were employees in government sector with the average monthly
income up to 25,001 Baht. Most of them purchased type of cold beverage about 1-2 times a
month during 10.01 a.m. - 2.00 p.m. and the price is around 40-60 Baht/Cup. Most of the buyers
make their own decision. The majority of consumer purchases for travelling more than drinking in
store of take home. The most reasons of the services selection for Café Amazon in PTT Station is
purchases for travelling. Regarding the marketing mix factors, consumers considered the
importance of the product is taste and quality of beverages, the price is appropriate price and
quality of beverages, the place is the number of enough branches, and the promotion is a card to
points in the discount of beverages to Café Amazon in PTT Station. For inferential statistics,
factors influencing on beverages buying decision of Café Amazon in PTT Station at significant
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level is genders, occupations, income, type of beverages, the number of purchases, the reason for
the services, and marketing mix factors is the product, price, and place.
KEYWORDS: BUYING DECISION MAKING, CAFÉ AMAZON, AND BEVERAGES
1. บทนา
เมื่อกล่าวถึ งกาแฟ กาแฟเป็ นเครื่ องดื่ มที่มีกลิ่ นและรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ และเป็ นที่ชื่น
ชอบของคนทัว่ โลกจานวนมากมาช้านาน ถึ งแม้ว่ากาแฟจะไม่ได้เป็ นเครื่ องดื่ ม ที่ มี ถิ่นกาเนิ ดใน
ประเทศไทย แต่กาแฟก็เป็ นเครื่ องดื่มที่คนไทยรู ้จกั และบริ โภคมาเป็ นเวลานานไม่ต่ากว่า 150 ปี แล้ว
โดยในประเทศไทยมีการปลูกกาแฟหลายพันธุ์ มีการพัฒนาวิธีการนากาแฟมาผลิตเป็ นเครื่ องดื่มใน
ลักษณะต่าง ซึ่ งในปั จจุบนั ธุ รกิจร้านกาแฟสดเป็ นธุ รกิ จประเภทหนึ่ งที่กาลังอยู่ในกระแสนิ ยมมาก
ที่ สุด ในขณะนี้ จะเห็ นได้ว่าร้ านกาแฟสดเพิ่ ม ขึ้ นอย่างรวดเร็ วมี ให้บ ริ ก ารในทุ ก ๆ สถานที่ เช่ น
สถานี บริ การน้ ามัน ร้านสะดวกซื้ อ ห้างสรรพสิ นค้า โรงพยาบาล โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว รถเข็น
ร้านกาแฟริ มทาง หรื ออาคารสานักงาน ทาให้สามารถหาซื้ อได้สะดวก ซึ่ งนับได้วา่ ธุ รกิจร้านกาแฟ
เป็ นธุ รกิ จที่ มีอตั ราการขยายตัวสู ง ทั้งผูป้ ระกอบการขนาดย่อมก็มีการปรับ ปรุ งธุ รกิ จของตนเอง
รวมทั้งมีผปู ้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาอีกเป็ นจานวนมากอีกด้วย
ร้านกาแฟสดในเมืองไทยยังมีอนาคตสดใส กระแสความนิ ยมเปลี่ ยนจากนิ ยมดื่ มกาแฟ
ส าเร็ จ มานิ ย มเข้า ร้ า นกาแฟสดคั่ว บด ที่ มี ก ารตกแต่ ง ร้ า นให้ ห รู ห ราทัน สมัย สะดวกสบาย มี
บรรยากาศที่รื่นรมย์ ร้านกาแฟสดในสถานี บริ การน้ ามันนั้นถือเป็ นธุ รกิจที่มีการเติบโตและรายได้ดี
อีกธุ รกิจหนึ่ ง เนื่ องจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคปั จจุบนั ที่เข้ามาในสถานี บริ การน้ ามันไม่ได้ตอ้ งการเติม
น้ ามันเพี ยงอย่างเดี ยว แต่ตอ้ งการใช้บริ การอื่ น ๆ ด้วย รวมทั้งใช้บ ริ ก ารร้ านกาแฟสด ด้วยเหตุ ที่
กล่ าวมานี้ ท าให้ ปตท. ได้เล็ งเห็ นถึ งโอกาสทางการธุ รกิ จที่ จะนาเอาร้ านกาแฟที่ มี มาตรฐานมา
ให้ บ ริ ก ารภายในสถานี บ ริ ก าร เพื่ อที่ จะสามารถตอบสนองไลฟ์ สไตล์ข องผูใ้ ช้บ ริ ก ารได้อ ย่า ง
ครบถ้วน จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งของผูเ้ ดินทางที่มีความต้องการแวะพักผ่อนระหว่างทาง
จากข้อมู ล ข้างต้น ท าให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึ ก ษาถึ ง ปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่ ม จากร้ านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี บ ริ ก ารน้ ามัน ปตท. เพื่ อ ให้ท ราบถึ งความต้องการที่
แท้จริ งในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อดังกล่าวของผูบ้ ริ โภค และเพื่อที่จะนาผลสรุ ปจากการวิจยั ที่ได้ใน
ครั้งนี้ ไปเป็ นข้อมูลส่ วนหนึ่ งที่จะใช้ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งคุ ณภาพทั้งในด้าน
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การบริ การและกลยุทธ์การตลาดของร้าน สามารถสร้างความพึ งพอใจและตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1) เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามัน ปตท.
2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมในการซื้ อที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มจาก
ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามัน ปตท.
3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องดื่มจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามัน ปตท.
กรอบแนวความคิด

สมมติฐานในการศึกษา
1) ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ ป ระกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพทางสมรส ระดับ
การศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มจากร้าน
คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามัน ปตท. ต่างกัน
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2) พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อที่ประกอบด้วย ประเภทของเครื่ องดื่ม จานวนครั้งใน
การซื้ อ ช่ วงเวลาในการซื้ อ ค่าใช้จ่ายในการซื้ อ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการซื้ อ ประเภทของการใช้บริ การ
และเหตุผลที่เข้าใช้บริ การ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มจากร้านคาเฟ่ อเมซอน
ในสถานีบริ การน้ ามัน ปตท. ต่างกัน
3) ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการ
ส่ งเสริ มทางการตลาด ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ใน
สถานีบริ การน้ ามัน ปตท. ต่างกัน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1) เพื่ อ น าผลของข้อ มู ล ด้า นการตัด สิ น ใจซื้ อ ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2) เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งให้บริ การภายในร้าน
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด
3) เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจสามารถนาผลจากการวิเคราะห์ไปปรับใช้ในการสร้างความ
ได้เปรี ยบกับคู่แข่งขัน
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดด้ านทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อของผู้ซื้อ (Buyer Decision Process Theory)
ขั้น ตอนในการตัด สิ น ใจซื้ อ เป็ นล าดับ ขั้น ตอนในการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้บ ริ โ ภคผ่ า น
กระบวนการ 5 ขั้น ตอนในการตัดสิ น ใจซื้ อ คื อ การรั บ รู ้ ถึ งความต้องการ การค้น หาข้อมู ล การ
ประเมิ น ผลทางเลื อ ก การตัด สิ นใจซื้ อ และความรู ้ สึ กภายหลั ง การซื้ อ ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ว่ า
กระบวนการซื้ อจริ ง ๆ และมีผลกระทบหลังจากการซื้ อ (P.Kotler and K.L.Keller, 2012: 188)
2.2 แนวคิดด้ านทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ ริ โภคแสดงออกในการแสวงหาสาหรับการ
ซื้ อ การใช้ การประเมินและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่ งสิ นค้าและบริ การที่เขาคาดหวังว่าจะทาให้ความ
ต้องการของเขาได้รับความพอใจ (Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. 1991, น.5 อ้างอิง
ใน ศุภร เสรี รัตน์. 2550, น.5)
ทฤษฏี พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior theory)เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้
เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิ ดสิ่ งกระตุ น้ (Stimulus) ที่ ทาให้เกิ ดความ
ต้องการ สิ่ งกระตุน้ ที่ผ่านเข้ามาทางความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคเปรี ยบเสมือนกล่องดา (Buyer’s
31

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

Black Box) ซึ่ งผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายไม่ ส ามารถคาดคะเนได้ ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดของผูบ้ ริ โภคจะได้รับ
อิทธิ พลจากลักษณะต่าง ๆ ของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ จุดเริ่ มต้นอยูท่ ี่
มี สิ่ ง มากระตุ ้น ท าให้ เกิ ด ความต้อ งการก่ อ น แล้ ว ท าให้ เกิ ด การตอบสนอง (Buyer’s Purchase
Decision) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2538 อ้างถึงใน ชัยณรงค์ ทรายคา. 2552, หน้า 8)
2.3 แนวคิดด้ านทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
คอทเลอร์ (Kotler, 2012, p.5) ได้กล่ าวถึ งส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ว่า
เป็ นเครื่ องมื อหรื อกลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์การสร้ างความพึงพอใจและการ
สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผลิ ตภัณฑ์กบั ผูบ้ ริ โภคซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน (4 P’s)
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (place) และการส่ งเสริ มการตลาด
(promotion) โดยน าส่ วนประสมทางการตลาดมาใช้ต้องมี ก ารวางแผน (planning) การน าไปใช้
(implementation) และการควบคุม (control) ตลอดจนสามารถสื่ อสารระหว่างกันของผูผ้ ลิ ตหรื อผู ้
จาหน่ ายกับ ผูบ้ ริ โภคได้ (two way communication) แล้วนอกจากนี้ ยังท าให้ ท ราบถึ งสถานะทาง
การตลาดและการบริ ห ารการตลาดเพื่ อสร้ างความสามารถในการแข่ งขัน ได้ ส่ วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:4 P’s) เป็ นกิจกรรมหลักทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งในปั จจุบนั ส่ วน
ประสมทางการตลาดได้พ ฒ
ั นาและขับ เคลื่ อนไปสู่ ก ารบริ ก ารและส่ งผลต่ อ ความรู ้ สึ ก และการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูผ้ ลิ ตและผูใ้ ห้บ ริ การโดยผูบ้ ริ โภคสามารถเปรี ยบเที ยบ
สิ น ค้าและคุ ณ ภาพการบริ การ โดยมี องค์ป ระกอบด้านการบริ ก ารที่ เพิ่ ม เติ ม 3 ด้าน (3P’s) ได้แก่
บุคลากร (people) กระบวนการ (process) และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (physical evidence) รวม
ทั้งหมดเป็ น 7 องค์ประกอบหรื อเรี ยกว่า ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (services marketing mix:
7P’s) ทั้งนี้ ความสามารถในการสร้ างความแตกต่างของผลิ ตภัณฑ์และการบริ การของผูผ้ ลิ ตให้มี
ความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
3. ระเบียบวิธีวจิ ัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นประชากรที่ มี จ านวนนั บ ไม่ ไ ด้ (Infinite population(
กล่าวคือ เป็ นประชากรที่ไม่สามารถนับหรื อแสดงเป็ นตัวเลขได้อย่างชัดเจน ซึ่ งประชากรเป้ าหมาย
ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ ผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อเครื่ องดื่ ม จากร้ านคาเฟ่ อเม-ซอน ในสถานี บ ริ ก ารน้ ามัน
ปตท.
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ตัวแทนผูบ้ ริ โภคที่เคยตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มจากร้านคาเฟ่
อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามัน ปตท. จานวน 400 คน
3.2 ขอบเขตของการวิจัย
1) ขอบเขตด้านประชากร: การศึกษาครั้งนี้กลุ่มประชากรเป้ าหมาย คือ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การ
จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามัน ปตท. เท่านั้น
2) ขอบเขตด้านเนื้ อหา: การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาในเรื่ อ งของการตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มของผูบ้ ริ โภคจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามัน ปตท.
3) ขอบเขตด้ า นระยะเวลา: การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้ ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถาม และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผล และรายงาน โดยทาดาเนิ นการวิจยั ศึกษาตั้งแต่
เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2559
3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ผูว้ ิจยั เลือกใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการวัดทัศนคติ
ของประชากรหรื อผูบ้ ริ โภค และน าผลมาวิเคราะห์ ท ัศนคติ ของผูบ้ ริ โภค เพื่ อท าความเข้ าใจใน
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
3.4 สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) สถิ ติ เชิ ง บรรยายหรื อ สถิ ติ พ รรณนา (Descriptive Statistics( เพื่ อ ใช้ ใ นการอธิ บ าย
คุ ณ ลัก ษณะของข้อมู ล ประกอบด้วย ตัวแปรเชิ งคุ ณ ภาพ (ความถี่ (Frequency), จ านวนร้ อ ยละ
(Percentage(( และตัว แปรเชิ ง ปริ ม าณ (ค่ า เฉลี่ ย (Mean), ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation), ค่าต่าสุ ด (Maximum), ค่าสู งสุ ด (Minimum((
2) สถิ ติ อ้า งอิ ง (Inferential statistics( เพื่ อ ใช้ ใ นการทดสอบสมมติ ฐ าน จึ ง จ าเป็ นต้อ ง
ทดสอบความมีนัยสาคัญทางสถิติของข้อมูลที่คานวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีในการ
คานวณทางสถิติที่ เรี ยกว่า Analysis of Variance (ANOVA)
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.75
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อายุในช่ วงระหว่าง 20 – 30 ปี จานวน 240 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60 สถานภาพโสด จานวน 297 คน
คิดเป็ นร้อยละ 74.25 มีระดับการศึกษาสู งสุ ดอยู่ที่ระดับปริ ญญาตรี จานวน 270 คน คิดเป็ นร้อยละ
67.50 มีอาชี พเป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.75 ส่ วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.50
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ประเภทของเครื่ องดื่ม ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมเลือกซื้ อเครื่ องดื่มประเภท
แบบเย็น จานวน 265 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.25
จานวนครั้งในการซื้ อ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ จะซื้ อเครื่ องดื่ มประมาณ 1-2
ครั้งต่อเดือน จานวน 241 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.25
ช่ วงเวลาในการซื้ อ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเลื อกซื้ อเครื่ องดื่ มในช่ วงเวลา
10.01-14.00 น. จานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 54
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่แต่ละครั้ง 40-60 บาท จานวน 229
คน คิดเป็ นร้อยละ 57.25
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการซื้ อ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่กาแฟสด คือ ตนเอง จานวน
337 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.25
ประเภทของการใช้บริ การ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเลือกซื้ อในระหว่างการ
เดินทางมากกว่าการที่นงั่ รับประทานที่ร้านหรื อซื้ อกลับบ้าน จานวน 323 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.75
เหตุผลของการใช้บริ การ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ที่เลื อกใช้บริ การในร้านคา
เฟ่ อเมซอน มากที่สุด ก็คือ ซื้ อระหว่างการเดินทาง จานวน 298 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.50
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ จะให้ความสาคัญในเรื่ องของรสชาติ
และคุณภาพของเครื่ องดื่ม จานวน 306 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.50
ด้านราคา ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ จะให้ความสาคัญในเรื่ องของความเหมะสม
ของราคากับคุณภาพของเครื่ องดื่ม จานวน 276 คน คิดเป็ นร้อยละ 69
ด้านสถานที่ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ จะให้ความสาคัญในเรื่ องของจานวน
สาขาของร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่มีมากพอ จานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 53
ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ จะให้ความสาคัญใน
เรื่ องของการที่ มีบตั ร Blue Card สะสมคะแนนในการรับส่ วนลดของเครื่ องดื่ มจากร้ านคาเฟ่ อเม
ซอน จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.75
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5.สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1) สรุ ปผลการวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน

เ ป็ น ไ ป ต า ม ไม่ เป็ น ไป ต าม
สมมติฐาน
สมมติฐาน

ค่ านัยสาคัญ

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ

0.0030

อายุ

0.0503



สถานภาพทางสมรส

0.1445



ระดับการศึกษา

0.8994



อาชีพ

0.0121



รายได้

0.0467





สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค
ประเภทของเครื่ องดื่ม

0.0032



จานวนครั้งในการซื้ อ

0.0097



เวลาในการซื้ อ

0.4948



ค่าใช้จ่ายในการซื้ อ

0.5488



ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการซื้ อ

0.5694



ประเภทของการใช้บริ การ

0.5257



เหตุผลในการใช้บริ การ

0.0001



สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์

0.0000



ราคา

0.0000



สถานที่

0.0003



การส่ งเสริ มการตลาด

0.5760
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5.2) อภิปรายผล
การศึกษางานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มจากร้านคาเฟ่ อเมซอน
ในสถานี บ ริ ก ารน้ ามัน ปตท. ได้นาแนวความคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องมาประกอบการอภิ ปราย
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1) ปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกั น จากการวิ จ ัย พบว่ า ลัก ษณะปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ : เพศ อาชี พ และรายได้ ที่ แ ตกต่ างกัน เท่ า นั้น ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี บริ การน้ ามัน ปตท. ต่างกัน ซึ่ งมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกัน
ดังนี้ เพศ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ฐิติชญาณ์ ไทยสวัสดิ์ (2550) ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่ อการบริ โภคกาแฟของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมื อง จัง หวัดเชี ย งใหม่ จานวน 400 คน โดยผล
การศึกษาพบว่า เพศมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ โดยจากการวิจยั เพศหญิงมีแนวโน้มบริ โภคเฉลี่ยกาแฟ
ต่อวันมากกว่าเพศชาย ส่ วนใหญ่ใช้บริ การที่ร้านกาแฟหรื อเคาน์เตอร์ เครื่ องดื่มตามห้างสรรพสิ นค้า
อาชี พ สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ เพ็ชรรั ตน์ ยิ้ม เจริ ญ (2550) ได้ท าการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการ
บริ โภคกาแฟสดในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ จานวน 400 ตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่า อาชี พที่นิยมบริ โภคกาแฟมากที่สุด อยู่ในกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พเป็ นข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิ จมากที่ สุด รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของกมลรัตน์ โรจน์
เรื องรัตน์ (2550( ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟตามร้ านกาแฟพรี เมี่ยมบน
ถนนสี ลมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยทางาน พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ในส่ วนของระดับรายได้
ส่ วนใหญ่รายได้ต่อเดือน คือ 15,001-30,000 ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟของ
ผูบ้ ริ โภค
2) พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่แตกต่ าง จากการวิจยั พบว่า ลักษณะพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค:
ประเภทของเครื่ องดื่ม จานวนครั้งในการซื้ อ และเหตุผลในการใช้บริ การที่แตกต่างกันเท่านั้นที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามัน ปตท. ต่างกัน ซึ่ ง
มี งานวิจยั ที่ สอดคล้องกัน ดังนี้ ประเภทของเครื่ องดื่ ม สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ พรรณทิพ ย์
กระจ่างวุฒิ (2551) ศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟคัว่
สดของผูบ้ ริ โภคในมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จากแบบส ารวจพบว่า
กาแฟคัว่ สดที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ชอบบริ โภค คือ คาปูชิโนเย็น เนื่ องมาจากลักษณะภูมิศาสตร์ ของ
ประเทศอยู่ใ นเขตร้ อ น ดัง นั้น จึ ง นิ ย มบริ โ ภคกาแฟเย็น เพื่ อ คลายความร้ อ น หรื อ แก้ก ระหาย
จานวนครั้ งในการซื้ อ สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ อริ สรา วิริยะวาร (2556) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
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ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกบริ โภคและใช้บริ การร้านกาแฟสดในสถานี บริ การน้ ามัน ปตท.
จังหวัดสุ -ราษฎร์ ธานี พบว่าความถี่ ในการซื้ อกาแฟสดมีความแตกต่างกันตามปั จจัยทางการตลาด
ในด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่ดีจะจูงใจผูบ้ ริ โภคเกิดการซื้ อซ้ าในแต่ละวัน ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มาใช้บริ การร้ านกาแฟสดในสถานี บริ การน้ ามัน 1-2 ครั้งหรื อน้อยกว่านั้นใน 1 สัปดาห์
เหตุผลในการเลื อกใช้ บริ การ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ประวิน แสงศรัณย์ (2550) ศึกษาเรื่ อง
ของปั จจัยที่มีผลต่อกาแฟสดจากร้านกาแฟสดในเขตบางกอกน้อย โดยพฤติกรรมการดื่มกาแฟของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง มีสาเหตุที่เป็ นปั จจัยในการที่มาใช้บริ การร้านกาแฟสด เพราะตั้งใจเดินทางมา
ดื่มกาแฟ
3) ปั จจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่ างกัน จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด: ผลิตภัณฑ์ ราคา และสถานที่ ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องดื่มจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี บริ การน้ ามัน ปตท. ต่างกัน ซึ่ งมีงานวิจยั ที่สอดคล้อง
กัน ดังนี้ ด้ านผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วราวุฒิ ตรี เวชวินิจ (2552) ศึกษาปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองนครสวรรค์ โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ จ านวน 400 คนผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ ค วามส าคัญ กับ ปั จจัย ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ โดยเรื่ อ งที่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ
คุ ณภาพและความปลอดภัยของกาแฟสด เช่ น การใช้วตั ถุ ดิบที่มีคุณภาพ ด้ านราคา สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ กชพรรณ ประถมบุตร (2553) ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดในสถานีบริ การน้ ามันบริ เวณเลียบทางด่วนรามอินทรา - อาจณรงค์ ในเขต
กรุ งเทพฯ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญปั จจัยด้านราคาในเรื่ องของราคามี
ความเหมาะสมกับคุณภาพ ด้ านสถานที่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ปวีณา วงศ์งามใส (2554) ได้
ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อลูกค้าในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่ อเมซอน ณ สถานี บริ การน้ ามันปตท.ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญกับปั จจัยช่องทางการจัดจาหน่ายซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้า
โดยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
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6.ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
6.1 ข้ อเสนอแนะ
1) ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ผูบ้ ริ โภคให้ความส าคัญกับรสชาติ ข องเครื่ องดื่ มเป็ นอย่างมาก ซึ่ งจาก
ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า รสชาติของเครื่ องดื่มในแต่ละสาขาไม่มีความ
สม่ าเสมอ ทางร้ านควรให้ค วามส าคัญกับ ขั้นตอนในชงเครื่ องดื่ มให้อยู่ในระดับ มาตรฐาน และ
คานึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบในการผลิตด้วย
2) ด้านการให้บริ การของพนักงานซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเป็ นอย่าง
มาก ทางร้านควรมีการพัฒนา ฝึ กอบรมพนักงานอย่างสม่าเสมอ และจัดสรรพนักงานให้เพียงพอต่อ
การให้บริ การ เพื่อการบริ หารงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดความพึงพอใจกับลู กค้าได้เป็ น
อย่างดี
3) ด้านของสถานที่ส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่ นสถานี น้ ามัน ปตท. ควรมีการขยายช่องทางการจัด
จาหน่ายกระจายไปสู่ ตามห้างสรรพสิ นค้า เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ชื่นชอบใน
รสชาติของเครื่ องดื่มของร้านกาแฟ อเมซอน
6.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1) แบบสอบถามจะต้องไม่คลุ มเครื อและตัวเลื อกของคาถามแต่ละข้อจะต้องครอบคลุ ม
คาตอบของผูต้ อบแบบสอบถามให้มากที่สุด
2) ผู ้วิ จ ัย ควรมี เวลาในการท าแบบสอบถามกั บ ผู ้ต อบแบบสอบถาม เพื่ อ ให้ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามได้มีความสนใจและตั้งใจจริ งที่จะสละเวลาทา เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลออกมาตรงกับความ
เป็ นจริ งมากที่สุด
3) ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากทางหน้าร้านโดยตรง ซึ่ งจะทาให้ได้
ข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ ง และได้ผลสรุ ปที่มีประสิ ทธิ ผลมากกว่ากัน
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อบ้ านจัดสรรประเภทบ้ านเดี่ยวของผู้บริ โภค ในแขวงสี กัน
เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานครหานคร
Factors that influence the purchase decisions of consumers in the single detached housing
district colored Don Mueang, Bangkok.
มงคล คีรีวงษ์
นักศึกษา โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin 2/1 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1( ความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี
ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ ยวของผูบ้ ริ โภค ในแขวงสี กนั เขตดอนเมื อง
กรุ งเทพมหานคร (2( ความแตกต่างกันของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
จัดสรรประเภทบ้านเดี่ ยว ของผูบ้ ริ โภค ในแขวงสี กนั เขตดอนเมื อง กรุ งเทพมหานคร (3(ความ
แตกต่างกันของส่ วนประสมการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ ยว
ของผูบ้ ริ โภค ในแขวงสี กนั เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือผูบ้ ริ โภคที่สนใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้าน
เดี่ยว จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลคือสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วยIndependent Samples t-test, F-test One-Way ANOVA
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิงมีอายุ 36-40 ปี สถานะภาพโสด การศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน และรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 20,001 – 35,000 บาท
ผลการวิจัยพบว่า
1.ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล พบว่า ระดับ การศึ ก ษาที่ ต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อ บ้า น
จัด สรรประเภทบ้านเดี่ ย วของผูบ้ ริ โภค ในแขวงสี ก ัน เขตดอนเมื อง กรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ นเพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชี พ, รายได้ ที่ต่างกันไม่มีอิทธิ พล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ บ้า นจัด สรรประเภทบ้า นเดี่ ย วของผู ้บ ริ โ ภค ในแขวงสี ก ัน เขตดอนเมื อ ง
กรุ งเทพมหานคร
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2.ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม พบว่าข้อมูลข่าวสาร, ราคาที่ต่างกัน มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภค ในแขวงสี กนั เขตดอนเมือง
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ นบุคคลที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ, ลักษณะของบ้าน, สาเหตุที่ทาให้ตอ้ งการซื้ อ, ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาการซื้ อ, สถานที่ใกล้เคียงที่
ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภค ในแขวงสี กนั
เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
3.ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยของส่ วนประสมการตลาด พบว่าสถานที่ใดที่มีอิทธิ ผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ, โปรโมชัน่ ที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ, ความพึงพอใจที่ตอ้ งการจากนิติบุคคล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ, สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภค ในแขวงสี กนั เขตดอนเมือง
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แด่ดา้ นรู ปแบบอาคารที่มีอิทธิ ผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ, ปั จจัยด้านราคาที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ, การดูแลแก้ไขปั ญหาของนิติบุคคลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ ที่ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวของ
ผูบ้ ริ โภค ในแขวงสี กนั เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจซื้ อ, บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว
ABSTRACT
This study aimed to examine (1 ( the difference between the individual factors that
influence the decision to buy housing types House of consumers in the province of color, Don
Mueang, Bangkok (2 ( the different types of behavior. affecting consumer purchase decisions of
consumers in the single detached housing district colored Don Mueang, Bangkok. (3 ( the
difference between the marketing mix that influence the buying decisions of consumers in the
single detached housing district colored Don Mueang, Bangkok.
The sample used in this research is that consumers are interested in buying real estate
sector by the House of 400 questionnaires were used for data analysis. The statistics used for data
analysis descriptive statistics include percentage, mean and standard deviation. And inferential
statistics Includes Independent Samples t-test, One-Way ANOVA at 0 . 0 5 level for the
commandments.
The study sample consumers buy single detached housing. Most are women aged 36-40
years Marital Status Single Degree. Private company employees And a monthly income of 20,001
to 35,000 baht.
The result of analysis indicate that:
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1. Personal factors The study found that levels differ. Influence the purchasing
decisions of consumers in the single detached housing district colored Don Mueang, Bangkok.
Statistically significant at the 0.05 level, but gender, age, marital status, occupation, income,
different types of housing do not influence the purchase decision of consumers in House District
Bangkok Don Mueang color.
2. Results of the study on the factors that influence behavior. Find information,
different prices. Influence the purchasing decisions of consumers in the single detached housing
district colored Don Mueang, Bangkok. A statistically significant at the 0.05 level, but the person
who influence buying decisions, the appearance of the house, why do you want to buy, at a
purchase consideration, nearby differ no influence. the decision to buy housing in the district of
house of consumer paint Don Mueang, Bangkok.
3. The results of the study on the factors of the marketing mix. Find any location
that influence buying decisions, promotions that influence purchase decisions, satisfaction of
needs of the entity to buy, environment influence buying decisions. different Influence the
purchasing decisions of consumers in the single detached housing district colored Don Mueang,
Bangkok. Statistically significant at the 0.05 level building upon the model influence the decision
to buy, the price factor that influence buying decisions, taking care of the issue of tax on the
purchase decision. Different types of housing do not influence the purchasing decisions of
consumers in House District Bangkok Don Mueang color.
Keywords: buy, detached housing category.
บทนา
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์เป็ นธุ รกิ จที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ผูป้ ระกอบการ รวมไป
ถึ ง ผู ้ที่ ต้ อ งการที่ อ ยู่ อ าศัย ท าให้ ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ มทรั พ ย์ เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ งในปั จจุ บ ั น
ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การแข่งขันของผูป้ ระกอบการด้าน
ที่ อยู่อาศัย ทวีค วามรุ นแรงเพิ่ มขึ้ นเรื่ อยๆ ซึ่ งผูป้ ระกอบการได้พ ยายามปรับเปลี่ ยนองค์ประกอบ
หลายๆด้านในธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการเองให้ ตรงความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่ อให้เกิ ดความ
ได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการรายใหญ่ต่างเปิ ดกล
ยุทธ์เชิ งรุ กอย่างหนักในทุกกลุ่มผูบ้ ริ โภค ทาให้ผปู ้ ระกอบการรายกลาง และรายเล็กคงต้องปรับตัว
ในการทาธุ รกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดซึ่ งปั จจุบนั โครงการบ้านจัดสรรมีมากมาย มีการ
พัฒนารู ปแบบของที่อยูอ่ าศัยให้เกิดขึ้นหลากหลาย อาทิเช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝดหรื อบ้านทาวน์เฮาส์
ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
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นอกจากนี้ ราคาบ้าน วัสดุก่อสร้าง ความสวยงาม ความหรู หรา เงื่อนไขการชาระเงิน การ
โฆษณา การส่ งเสริ มการขาย ประโยชน์ใช้สอย ทาเลที่ต้ งั ชื่ อเสี ยงและความน่ าเชื่ อถื อของบริ ษทั
เจ้าของโครงการ สาธารณู ปโภค สิ่ งแวดล้อม การคมนาคม ความปลอดภัย ความใกล้ที่ทางาน ความ
ใกล้สถานที่สาคัญ เงื่ อนไขการรับประกัน ความสะดวกในการติดต่อซื้ อบ้าน รู ปแบบการผ่อนชาระ
การส่ งเสริ มการขาย อัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้เพื่อที่ อยู่อาศัย และนิ ติบุคคลซึ่ งองค์ประกอบเหล่านี้ เป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านเดี่ยวของแต่ละโครงการที่มีรูปแบบการ
ให้บ ริ ก ารที่ แตกต่ างกันไปสิ่ งเหล่ านี้ ล้วนชี้ ให้เห็ นว่าผูป้ ระกอบการแต่ ละรายมี ก ลุ่ ม เป้ าหมายที่
แตกต่างกันอยูบ่ า้ ง และผูบ้ ริ โภคจะเลือกบ้านเดี่ยวที่ตรงหรื อใกล้เคียงกับความต้องการมากที่สุด
ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงมีประเด็นที่ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาว่าปั จจัยใดบ้างที่จะมีผลต่อ
การตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ้า นจัดสรรประเภทบ้านเดี่ ย วของผู บ้ ริ โภคในแขวงสี ก ัน เขตดอนเมื อ ง
กรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานหรื อปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง แก้ไขให้กบั ผูป้ ระกอบการและ
นาผลวิจยั ที่ได้ไปใช้ประกอบในการวางแผนการตลาดต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึ งความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
จัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว ของผูบ้ ริ โภคในแขวงสี กนั เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว ของผูบ้ ริ โภคในแขวงสี กนั เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึ กษาความแตกต่างกันของส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว ของผูบ้ ริ โภคในแขวงสี กนั เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้ต่ อเดื อ น ที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อ บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ ย ว ของ
ผูบ้ ริ โภคในแขวงสี กนั เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานครเท่านั้นที่แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคบ้าน
จัดสรรประเภทบ้านเดี่ ยว ประเภทใด ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงซื้ อคอนโด ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่ อใด ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ ไหน ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร ที่ แตกต่ างกันมี อิท ธิ พ ลต่ อการ
ตั ด สิ นใจซื้ อบ้ า นจั ด สรรประเภทบ้ า นเดี่ ย ว ของผู ้ บ ริ โภคในแขวงสี กั น เขตดอนเมื อ ง
กรุ งเทพมหานครเท่านั้นที่แตกต่างกัน
3. ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านรู ปแบบ อาคารและห้องพัก
ด้านราคาคอนโดมิ เนี ยมทาเลที่ ต้ งั การส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คลากรที่ ให้บริ การ กระบวนการ
ให้บริ การ ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ ทางกายภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
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จัดสรรประเภทบ้านเดี่ ย ว ของผูบ้ ริ โภคในแขวงสี ก ัน เขตดอนเมื อง กรุ งเทพมหานครเท่ านั้น ที่
แตกต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจัย
1.ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว เพื่อเป็ น
แนวทางให้ผูป้ ระกอบการมี แนวทางในการประกอบธุ รกิ จ และปรั บ ปรุ งโครงการบ้านจัดสรร
ประเภทบ้านเดี่ ยวให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการสามารถ
ดาเนินธุ รกิจในยุคปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันสู งได้
2.เพื่อเป็ นการสรุ ปข้อมูลสารสนเทศสาหรับผู ป้ ระกอบการให้สามารถนาข้อมูลสรุ ป
ไปกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้ในการปรับปรุ ง และพัฒนาโครงการให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล เบื้ อ งต้น แก่ ผู ท้ ี่ ส นใจด าเนิ น ธุ รกิ จ บ้า นจัด สรรประเภทบ้า นเดี่ ย ว
สามารถนาข้อมู ลเบื้ องต้นนี้ ไปใช้ป ระกอบการพิ จารณาการตัดสิ นใจลงทุ นประกอบธุ รกิ จบ้าน
จัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวใกล้สถานที่ใดบ้าง ไม่วา่ จะเป็ นห้างสรรพสิ นค้า, แหล่งชุมชน, ทางเดินรถ
สาธารณะ เป็ นต้น
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้ต่อเดือน
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
1.Who : ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย
2. What : ผูบ้ ริ โภคซื้อบ้านจัดสรรประเภทใด

ตัวแปรตาม

3. Why : ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงซื้อ
4. Whom : ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจซื้อ

การตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภค ในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง

5. When : ผูบ้ ริ โภคซื้อเมื่อใด

กรุ งเทพมหานคร

6. Where : ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ใหน
7. How : ผูบ้ ริ โภคซื้ออย่างไร
ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s
1. Product: ด้านรู ปแบบ อาคารและห้องพัก
2. Price : ด้านราคาการ
3. Place : ทาเลที่ต้งั
4. Promotion : การส่งเสริ มการตลาด
5. People : ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
6. Process : กระบวนการให้บริ การ
7. Physical Evidence : ด้านการนาเสนอรู ปลักษณะทางกายภาพ
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
โมเวน และไมเนอร์ (Mowen; & Minor. 1998: 5) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่ า พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค หมายถึงการศึกษาหน่ วยการซื้ อ (Buying Units) และกระบวนการแลกเปลี่ ยนที่เกี่ยวข้อง
กับการได้รับมา การบริ โภค และการกาจัด อันเกี่ยวกับสิ นค้า บริ การประสบการณ์และความคิด
ชิ ฟ แมน และคานุ (Schiftman; & Kanuk. 2000: 1-3) พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โภค หมายถึ ง
พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคในการค้น หา (Searching) การซื้ อ (Purchasing) การใช้ (Using) การ
ประเมินผล (Evaluating) การใช้สอยผลิตภัณฑ์ (Disposing) สิ นค้า บริ การ และความคิด
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ งการตัดสิ น ใจเกี่ ย วกับ การเลื อกซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารของ
ผูบ้ ริ โภค หรื อการกระทาเกี่ยวกับการใช้ หรื อการซื้ อสิ นค้า จึงมีความจาเป็ นต้องศึกษาและวิเคราะห์
พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้า บริ การ ที่ มีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผูป้ ระกอบการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ (เสรี วงษ์มณฑา. 2546: 33) หรื อ
หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสิ นใจและการกระทาของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับการซื้ อและการ
ใช้สินค้านักการตลาดจาเป็ นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้วยเหตุผลหลายประการ
กล่าวคือ
1. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุ รกิจ
2. เพื่ อให้ ส อดคล้อ งกับ แนวความคิ ดทางการตลาด (Marketing Concept ที่ ว่าการท าให้
ลู กค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุ น้ ี จึงต้องศึ กษาถึ งพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค เพื่ อจัดสิ่ งกระตุ น้ หรื อกลยุท ธ์
การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2541: 124)
องค์ประกอบของพฤติกรรม
ครอนบาค (Cronbach. 1972: 14) อธิ บ ายว่ า พฤติ ก รรมของคนเรามี อ งค์ ป ระกอบอยู่ 7
ประการคือ
1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็ นความต้องการหรื อวัตถุประสงค์ที่ทาให้เกิดกิจกรรมคนเราต้อง
ทากิ จกรรมเพื่ อสนองความต้องการที่ เกิ ดขึ้ นกิ จกรรมบางอย่างก็ให้ความพอใจหรื อสนองความ
ต้อ งการในทัน ที แต่ ค วามต้อ งการหรื อ วัต ถุ ป ระสงค์บ างอย่า งก็ ต้อ งใช้เวลานานจึ ง จะสามารถ
บรรลุผลสมความต้องการคนเราจะมีความต้องการหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกันและมักจะต้องเลือก
สนองความต้องการที่รีบด่วนก่อนสนองความต้องการห่างออกไปในภายหลัง
2. ความพร้อม (Readiness) หมายถึ งระดับวุฒิภาวะหรื อความสามารถที่จาเป็ นในการท า
กิ จกรรมเพื่ อ สนองความต้อ งการคนเราไม่ ส ามารถสนองความต้อ งการได้ห มดทุ ก อย่างความ
ต้องการบางอย่างอยูน่ อกเหนือความสามารถของเขา
3. สถานการณ์ (Situation) เป็ นเหตุการณ์ ที่เปิ ดโอกาสให้เลื อกทากิ จกรรมเพื่อสนองความ
ต้องการ
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4. การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนที่ คนเราจะทากิ จกรรมใดกิ จกรรมหนึ่ งลงไป
เขาจะต้องพิจารณาสถานการณ์ เสี ยก่อนแล้วตัดสิ นใจเลือกวิธีการที่คาดว่าจะได้รับความพอใจมาก
ที่สุด
5. การตอบสนอง (Response) เป็ นการทากิ จกรรมเพื่อสนองความต้องการโดยวิธีการที่ได้
เลือกแล้วในขั้นแปลความหมาย
6. ผลที่ได้รับหรื อผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อทากิจกรรมแล้วย่อมได้รับผลกิจกรรมนั้น
ผลที่ได้รับอาจจะตามที่คาดไว้ (Confirm) หรื ออาจตรงกันข้ามกับความหมาย (Contradict) ก็ได้
7. การปฏิ บตั ิต่อความคาดหวัง (Reaction Thwarting) หากเราไม่สามารถตอบสนองความ
ต้อ งการได้ก็ ก ล่ า วได้ว่า เขาประสบกับ ความผิ ด หวัง ในกรณี เช่ น นี้ เขาอาจจะย้อ นกลับ ไปแปล
ความหมายของสถานะเสี ยใหม่และเลือกวิธีการตอบสนองใหม่ก็ได้
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ (AIDA)
(St.Elmo Lewis, 1898 อ้างถึงใน ณภัทคอร ปุณยาภาภัสสร, 2551(
1. ความตั้งใจ (Attention) เริ่ ม ต้น ที่ ผูบ้ ริ โภคจะต้องรู ้ จกั สิ นค้าและบริ ก ารนั้นก่ อน ซึ่ งก็
เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคมีความตั้งใจในการรับสาร
2. ความสนใจ (Interest) นอกจากการรู ้ จกั สิ นค้าแล้วก็ ยงั ไม่ เพี ยงพอผูบ้ ริ โภคต้องถู กเร้ า
ความสนใจ จนสามารถแยกแยะสิ นค้านั้นออกจากสิ นค้าอื่นๆ ที่มีอยูใ่ นตลาด
3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจที่ถูกกระตุน้ จะกลายเป็ นความอยาก ความปรารถนา
ที่จะได้ครอบครองสิ นค้านั้น ตามปกติความปรารถนาจะเกิ ดขึ้นจากการเห็นประโยชน์ที่สินค้านั้น
เสนอ ให้หรื อเกิดจากการเห็นหนทางแก้ปัญหาที่มีอยูท่ ี่สินค้านั้นหยิบยืน่ ให้
4. การกระทา (Action) เมื่อความปรารถนาเกิดขึ้นแล้ว กระบวนการซื้ อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
ผูบ้ ริ โภคก้าวเข้าสู่ ข้ นั ตอนสุ ดท้ายคือการซื้ อสิ นค้า
จากแนวคิดการตัดสิ นใจ สรุ ปได้วา่ การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจว่าจะ
ซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารใด โดยมี ปั จจัย คื อข้อมู ล เกี่ ย วกับ ตัวสิ น ค้า สั ง คมและกลุ่ ม ทางสั งคม
ทัศนคติของ ผูบ้ ริ โภค เวลาและโอกาส ความตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา และการกระทา
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ(Quantitative Research(โดยมีการสารวจ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภค
ในแขวงสี กนั เขตดอนเมืองกรุ งเทพมหานครหานคร กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ศึกษา คือผูซ้ ้ื อบ้าน
จัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภควัยทางาน จานวน 400 คน โดยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
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โดยเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญหรื อแบบตามสะดวกเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติอา้ งอิงที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-test และ F-test (ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างของ
ปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภค ในแขวงสี กนั เขตดอนเมือง
กรุ งเทพมหานครหานคร
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
จากตารางที่ 4 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูส้ อบถาม สรุ ปได้วา่ กลุ่มผูส้ อบถาม เป็ นเพศหญิง 212
คน เฉลี่ย 53.00% เพศชาย 188 คน เฉลี่ย 47.00% ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 223 คน
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 55.75% รองลงมาอายุ 25-30 ปี 85 คน มีค่าเฉลี่ย 21.25% ตามมาด้วยอายุ 31-35
ปี จานวน 63 คน มีค่าเฉลี่ย 15.75% น้อยที่สุดคือ อายุต้ งั แต่ 41 ปี ขึ้นไป จานวน 29 คน เฉลี่ย 7.25%
ส่ วนสถานภาพของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ โสด มีจานวน 235 คน ค่าเฉลี่ย 58.75% สมรส มีจานวน 65
คน มีค่าเฉลี่ย 42.25%
ในระดับการศึ กษา ผูส้ อบถามส่ วนใหญ่ เป็ นผูม้ ี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ซึ่ งมี จานวน
261 คน คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 65.25% รองลงมาเป็ นผูม้ ีการศึกษาระดับปริ ญญาโท จานวน 106 คน คิด
ค่าเฉลี่ยเป็ น 26.50% ตามมาด้วยเป็ นผูม้ ีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 22 คน คิดค่าเฉลี่ย
เป็ น 5.50% น้อ ยที่ สุ ดเป็ นผูม้ ี ระดับ การศึ ก ษาสู ง กว่าปริ ญ ญาโท จานวน 11 คน คิ ดค่ า เฉลี่ ย เป็ น
2.75%
ผูส้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี อาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน มีจานวน 305 คน คิดเป็ น
76.25% รองลงมามี อาชี พ รั บ ราชการ/รั ฐวิส าหกิ จ มี จานวน 35 คน คิ ดเป็ น 8.75% ตามมาด้วย
อาชีพ พนักงานราชการ มีจานวน 32 คน คิดเป็ น 8.00% และน้อยที่สุด อาชีพธุ รกิจส่ วนตัว มีจานวน
28 คน
คิดเป็ น 7%
สุ ดท้ายในปั จจัยส่ วนบุ คคล มี รายได้ส่ วนใหญ่ อยู่ในกลุ่ ม ที่ มี รายได้สู งกว่า 35,000 บาท
จานวน 214 คน คิดเป็ น 53.50 % ตามมาด้วยมีรายได้ 20,001-35,000 บาท จานวน 114 คน คิดเป็ น
28.50% และมีรายได้ต้ งั แต่ 15,000-20,000 บาท จานวน 64 คน คิดเป็ น 16.00% กลุ่มที่น้อยที่สุดอยู่
ในกลุ่มที่มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 8 คน คิดเป็ น 2%
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภค ในแขวงสี กนั
เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้วา่ บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด คือ ตนเอง มี
จานวน 268 คน คิดเป็ น 67.00% รองลงมา คู่สมรส มีจานวน 62 คน คิดเป็ น 15.50% พ่อ-แม่ มี
จานวน 48 คน คิดเป็ น 12.00% และน้อยที่สุด เพื่อนร่ วมงานมีจานวน 22 คน คิดเป็ น 5.50%
ลักษณะของบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวที่ตอ้ งการสรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือก
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว จานวน 199 คน คิดเป็ น 49.75% รองลงมาเป็ น บ้านเดี่ยวสองชั้น มีจานวน 192
คน คิดเป็ น 48.00% และน้อยที่สุด คือ บ้านเดี่ยวสามชั้น มีจานวน 9 คน คิดเป็ น 2.25%
สาเหตุที่ทาให้ซ้ื อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว ส่ วนใหญ่อยากมีบา้ นเป็ นของตัวเอง มี
จานวน 220 คน คิดเป็ น 55.00% รองลงมา อยากได้บา้ นที่กว้างขึ้น มีจานวน 163 คน คิดเป็ น
40.75%
และน้อยที่สุด เพื่อการลงทุน มีจานวน 17 คน คิดเป็ น 4.25%
ผู ้บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ได้รั บ ข่ า วสาร โดยมี ผู ้แ นะน า มี จ านวน 148 คน คิ ด เป็ น 37.00%
รองลงมา ทราบมาจากป้ ายโฆษณา มี จานวน 210 คน คิ ด เป็ น 52.50% และน้อ ยที่ สุ ด รู ้ ข้อ มู ล
ข่าวสารด้วยตนเอง มีจานวน 42 คน คิดเป็ น 10.50%
ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาการซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อ ตัง่ แต่ 13 เดื อ น มี จานวน 241 คน คิ ด เป็ น 60.25 % รองลงมา มากกว่า 6 เดื อนมี จานวน 81 คน คิ ด เป็ น
20.25% และ4-5 เดือน มีจานวน 57 คน คิดเป็ น 14.25% และน้อยที่สุด ต่ากว่า 1 เดือน มีจานวน 21
คน คิดเป็ น 5.25%
สถานที่ใกล้เคียงที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว สถานที่ทางาน
มากที่สุด มีจานวน 236 คน คิดเป็ น 59.00 % สถานที่ใกล้เคียงที่รองลงมาคือ เส้นทางหลัก มีจานวน
98 คน คิดเป็ น 24.50% และน้อยที่สุด ห้างสรรพสิ นค้ามีจานวน 66 คน คิดเป็ น 16.50%
ปั จจัยสุ ดท้ายที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ งบประมานในการซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้าน
เดี่ยวที่อยูใ่ นราคา 5 – 2 ล้านบาท มากที่สุด จานวน 184 คน คิดเป็ น 46.00% รองลงมา 6-9 ล้านบาท
มีจานวน 146 คน คิดเป็ น 36.50% และต่ากว่า 2 ล้านบาท มีจานวน 55 คน คิดเป็ น 13.75% และ
น้อยที่สุด คือ เกิน 10 ล้านบาท มีจานวน 15 คน คิดเป็ น 3.75%
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
จากตารางที่ 6 ปั จจัยทางส่ วนประสมการตลาดต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภท
บ้านเดี่ ยว เริ่ มจากปั จจัยด้านรู ปแบบอาคาร ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกอาคารมี ทรงสู ง และขนาด
ใหญ่ ห้องพักมีความกว้างขวาง มากที่สุด มีจานวน 239 คน คิดเป็ น 59.75% รองลงมาเป็ นอาคารมี
ทรงเตี้ยและขนาดเล็ก ห้องพักมีขนาดปานกลาง มีจานวน 145 คน คิดเป็ น 36.25 % และน้อยที่สุด มี
เฟอร์นิเจอร์ที่จาเป็ น มีจานวน 16 คน คิดเป็ น 14.00%
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ทางด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลือกซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวมีความ
เหมาะสม มีจานวน 249 คน คิดเป็ น 62.25% รองลงมา จานวนเงิ นมัดจาน้อย (เงิ นจ่ายล่ วงหน้า( มี
จานวน 146 คน คิ ดเป็ น 36.50% และน้อยที่ สุ ด ราคาของค่าน้ าประปา ค่ าไฟฟ้ า และอื่ น ๆ ต่ า มี
จานวน 5 คน คิดเป็ น 1.25%
สถานที่ใกล้เคียงที่ทาให้ตดั สิ นใจซื้ อมากที่สุด คือ ใกล้แหล่งอุปโภคบริ โภค มีจานวน 171
คนคิดเป็ น 42.75% รองลงมา ใกล้สถานที่ ทางาน/สถานศึกษา มีจานวน 165 คน คิดเป็ น 41.25%
และน้อยที่สุด เลือกการเดินทางคมนาคมสะดวก มีจานวน 64 คน คิดเป็ น 16.00%
ด้านโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขาย พบว่าส่ วนใหญ่เลือก เฟอร์ นิเจอร์ พร้อมอยู่ มีจานวน 189
คน คิดเป็ น 47.25% รองลงมา ส่ วนลดเงินดาวน์ มีจานวน 182 คน คิดเป็ น 45.50% และน้อยที่สุด
คือส่ วนลดดอกเบี้ย มีจานวน 29 คน คิดเป็ น 7.25%
ความพึงพอใจที่ตอ้ งการจากนิ ติบุคคลบ้านจัดสรรมากที่สุดคือ การได้รับความเอาใจใส่ มี
จานวน 210 คน คิ ดเป็ น 52.50% รองลงมา ความมี มนุ ษ ย์สั มพัน ธ์ ที่ ดี มี จานวน 119 คน คิ ดเป็ น
29.75% และน้อยที่สุด มีความรู ้ความชานาญในการซ่อมบารุ ง มีจานวน 71 คน คิดเป็ น 17.75%
การดูแลแก้ไขปั ญหาของนิ ติบุคคลบ้านจัดสรรที่พึงพอใจมากที่สุดจากผูต้ อบแบบสอบถาม
คือ การซ่อมบารุ งระบบสาธารณู ปโภคที่รวดเร็ ว มีจานวน 216 คน คิดเป็ น 54.00% รองลงมา คือ มี
การบริ การด้วยความเต็มใจ และฉับไว มีจานวน 154 คน คิดเป็ น 38.50% และน้อยที่สุด คือพื้นที่
ส่ วนกลาง มีจานวน 30 คน คิดเป็ น 7.50%
สภาพแวดล้อมที่ทาให้ตดั สิ นใจซื้ อมากที่สุด คือ ความสงบเรี ยบร้อย มีจานวน 197 คน คิด
เป็ น 49.25% รองลง คือ มีไฟฟ้าให้แสงสว่างอย่างทัว่ ถึงมีจานวน 122 คน คิดเป็ น 30.50% และน้อย
ที่สุด คือ ความปลอดภัย มีจานวน 81 คน คิดเป็ น 20.25%
สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมีอายุ 36-40
ปี สถานะภาพโสด การศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และรายได้ต่อเดือน
อยูท่ ี่ 20,001 – 35,000 บาท มากที่สุด
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พบว่า บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ น
คือ ตนเอง ลักษณะของบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว ส่ วนใหญ่เลือกบ้านเดี่ยวชั้นเดียว สาเหตุที่ทา
ให้ซ้ื อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ ยวอยากมีบา้ นเป็ นของตัวเอง ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ได้รับข่าวสาร
โดยมีผแู ้ นะนา ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาการซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อ
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ตัง่ แต่ 1-3 เดือน สถานที่ใกล้เคียงที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ ยว สถานที่
ทางาน และงบประมานในการซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวที่อยูใ่ นราคา 5 – 2 ล้านบาท
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกอาคารมี
ทรงสู ง และขนาดใหญ่ ห้องพักมี ความกว้างขวาง ทางด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เลื อกซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ ยวมีความเหมาะสม สถานที่ใกล้เคียงที่ทาให้ตดั สิ นใจซื้ อมาก
ที่ สุ ด คื อ ใกล้ แ หล่ ง อุ ป โภคบริ โภค ด้ า นโปรโมชั่ น ส่ งเสริ ม การขาย พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เลื อ ก
เฟอร์ นิเจอร์ พร้อมอยู่ ความพึงพอใจที่ตอ้ งการจากนิติบุคคลบ้านจัดสรรมากที่สุดคือการได้รับความ
เอาใจใส่ การดู แ ลแก้ ไ ขปั ญหาของนิ ติ บุ ค คลบ้ า นจัด สรรที่ พึ ง พอใจมากที่ สุ ดจากผู ้ต อบ
แบบสอบถาม คือ การซ่อมบารุ งระบบสาธารณู ปโภคที่รวดเร็ ว และสภาพแวดล้อมที่ทาให้ตดั สิ นใจ
ซื้ อมากที่สุด คือ ความสงบเรี ยบร้อย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจาแนกตามปัจจัยทีม่ ีความสาคัญต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
ปั จจัย ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อ ส่ วนมากตั ด สิ นใจซื้ อการตั ด ใจสิ นซื้ อ
คอนโดมิเนี ยม เนื่ องจากราคาขายของโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทาเลที่ต้ งั
อันดับหนึ่ ง อันดับสองคือทาเลที่ต้ งั ของโครงการอยูใ่ กล้ระบบขนส่ ง อันดับสามคือโครงการมีการ
จัดโปรโมชัน่ ของแถมเป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้า อันดับสี่ คือสไตล์/รู ปแบบบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว
มีความทันสมัย ส่ วนอันดับสุ ดท้ายคือชื่อเสี ยงของเจ้าของโครงการ สรุ ปได้วา่ การตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
จัดสรรประเภทบ้านเดี่ ยว มี ปั จจัยต่ างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ พอใจมาก (ค่ าเฉลี่ ย = 4.0940(
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูร่ ะดับพอใจมาก ในทุกปั จจัยในการซื้ อบ้านจัดการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่1 ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่าระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ แต่ ด้านเพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชี พ , รายได้ ที่ ต่างกัน ไม่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
จัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภค ในแขวงสี กนั เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่2 ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม พบว่าข้อมูลข่าวสาร, ราคา
ที่ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ แต่ดา้ นบุคคลที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ, ลักษณะของ
บ้าน, สาเหตุที่ทาให้ตอ้ งการซื้ อ, ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาการซื้ อ, สถานที่ใกล้เคียงที่ต่างกันไม่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภค ในแขวงสี กนั เขตดอนเมือง
กรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานที3่ ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยของส่ วนประสมการตลาด พบว่าสถานที่ใดที่มี
อิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ, โปรโมชัน่ ที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ, ความพึงพอใจที่ตอ้ งการจาก
นิ ติบุคคลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ, สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ แด่ดา้ นรู ปแบบอาคารที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ, ปั จจัยด้านราคาที่มีอิทธิ ผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ, การดู แลแก้ไขปั ญหาของนิ ติบุคคลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ที่ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อ
การตัด สิ นใจซื้ อบ้ า นจัด สรรประเภทบ้ า นเดี่ ย วของผู ้บ ริ โภค ในแขวงสี กั น เขตดอนเมื อ ง
กรุ งเทพมหานคร
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิตทิ ใี่ ช้

ค่ านัยสาคัญ

ผลการทดสอบ

เพศ

t-test

0.2172

ปฏิเสธ

อายุ

F-test

3.1400

ปฏิเสธ

สถานภาพ

t-test

0.4128

ปฏิเสธ

ระดับการศึกษา

F-test

0.0000

ยอมรับ

อาชีพ

F-test

0.3913

ปฏิเสธ

รายได้

F-test

2.0718

ปฏิเสธ

บุคคลที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ

F-test

1.2500

ปฏิเสธ

ลักษณะของบ้านจัดสรรที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ

F-test

0.0613

ปฏิเสธ

สาเหตุที่ทาให้ตอ้ งการซื้ อ

F-test

0.2552

ปฏิเสธ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซื้ อ

F-test

0.0100

ยอมรับ

ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาการซื้ อ

F-test

3.4195

ปฏิเสธ

สถานที่ใกล้เคียงที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ

F-test

1.2521

ปฏิเสธ

ราคาที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ

F-test

0.0051

ยอมรับ

รู ปแบบอาคารที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ

F-test

0.5744

ปฏิเสธ

ปั จจัยด้านราคาที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ

F-test

0.4129

ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค

สมมติฐานที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาด
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สถานที่ใดที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ

F-test

0.0001

ยอมรับ

โปรโมชัน่ ที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ

F-test

0.0044

ยอมรับ

ความพึงพอใจที่ตอ้ งการจากนิติบุคคลต่อการตัดสิ นใจ

F-test

0.0003

ยอมรับ

การดูแลแก้ไขปั ญหาของนิ ติบุคคลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ

F-test

0.4221

ปฏิเสธ

สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ

F-test

0.0206

ยอมรับ

ซื้ อ

อภิปรายผล
1.ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล พบว่า ระดับ การศึ ก ษาที่ ต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อ บ้า น
จัด สรรประเภทบ้านเดี่ ย วของผูบ้ ริ โภค ในแขวงสี ก ัน เขตดอนเมื อง กรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ นเพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชี พ, รายได้ ที่ต่างกันไม่มีอิทธิ พล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ บ้า นจัด สรรประเภทบ้า นเดี่ ย วของผู ้บ ริ โ ภค ในแขวงสี ก ัน เขตดอนเมื อ ง
กรุ งเทพมหานคร
2.ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม พบว่าข้อมูลข่าวสาร, ราคาที่ต่างกัน มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภค ในแขวงสี กนั เขตดอนเมือง
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ นบุคคลที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ, ลักษณะของบ้าน, สาเหตุที่ทาให้ตอ้ งการซื้ อ, ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาการซื้ อ, สถานที่ใกล้เคียงที่
ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ ยวของผูบ้ ริ โภค ในแขวงสี กนั
เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
3.ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยของส่ วนประสมการตลาด พบว่าสถานที่ใดที่มีอิทธิ ผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ, โปรโมชัน่ ที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ, ความพึงพอใจที่ตอ้ งการจากนิ ติบุคคล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ , สภาพแวดล้อมที่ มี อิ ท ธิ ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ที่ ต่า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตั ด สิ นใจซื้ อบ้ า นจั ด สรรประเภทบ้ า นเดี่ ย วของผู ้ บ ริ โภค ในแขวงสี กั น เขตดอนเมื อ ง
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แด่ดา้ นรู ปแบบอาคารที่มีอิทธิ ผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ, ปั จจัยด้านราคาที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ, การดูแลแก้ไขปั ญหาของนิ ติบุคคลต่อ
การตัด สิ น ใจซื้ อ ที่ ต่ า งกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ บ้า นจัด สรรประเภทบ้า นเดี่ ย วของ
ผูบ้ ริ โภค ในแขวงสี กนั เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
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ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการ
วางแผนและกาหนดกลยุทธ์ในการประกอบธุ รกิ จบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว ในแขวงสี กนั เขต
ดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร ดังนี้
ปั จจัยด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการซื้ อ และราคาที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ที่ ตรง
กับสมมตสถานที่ใดที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ โปรโมชัน่ ที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ความ
พึงพอใจที่ตอ้ งการจากนิ ติบุคคลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ควรนาไปเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการให้ความสาคัญ และนาไปวางแผนกลยุ ทธ์เพื่อตอบสนอง
ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
จากการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภค
ในแขวงสี กนั เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร เพื่อให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั จะขอเสนอแนะให้มีการ
วิจยั ดังนี้
เนื่ อ งจากการวิจยั ในครั้ งนี้ ตัวแปรอิ ส ระปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลประกอบไปด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ อาชี พ รายได้ มีเพียงระดับการศึกษาเท่านั้นที่ตรงกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ส่ วนตัวแปร
อิสระพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค มีขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการซื้ อ และราคาที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ที่ ตรงกับสมมติ ฐานที่ ได้ต้ งั ไว้ ส่ วนตัวแปรอิสระส่ วนประสมทางการตลาด มี สถานที่ ใดที่ มี
อิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ โปรโมชัน่ ที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ความพึงพอใจที่ตอ้ งการจาก
นิ ติบุคคลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ที่ตรงกับสมมิฐานที่ต้ งั
ไว้ จึงฝากให้ผวู ้ จิ ยั ที่สนใจที่จาทาการศึกษาในเรื่ องนี้ครั้งต่อไป อาจจะศึกษาในประเด็นอื่นๆ
ในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปผูว้ ิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรประเภทบ้าน
เดี่ ยวของผูบ้ ริ โภค หรื อเรื่ องที่ ค ล้ายกันนี้ ควรศึ กษาในพื้ นที่ อื่นๆ โดยในแต่ล ะพื้ นที่ อาจมี ความ
ต้องการปั จจัยทางการตลาดที่แตกตางกัน

53

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

เอกสารอ้างอิง
กิ ตติ พ นั ธ์ คงสวัส ดิ์ เกี ยรติ , ไกรชิ ต สุ ตะเมื อง, เฉลิ ม พร เย็นเยือก, และเรวดี อัน นันนับ . (2556).
ระเบียบวิธีการวิจยั ทางธุ รกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์พงษ์วริ น พริ้ นติ้ง.
อัญชนา ทองเมืองหลวง. (2554(. ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ ยว
ของบริ ษ ัท พฤกษาเรี ย ลเอสเตท จ ากัด (มหาชน(การศึ ก ษา ค้น คว้า อิ ส ระ ปริ ญ ญาโท,
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ถาวร บางนิ่มน้อย. (2550(. ส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรของผูบ้ ริ โภค
การค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
กฤษณะ กสิ บุตร. (2554(. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ในเขตกรุ งเทพมหานคร
การศึกษา ค้นคว้าอิสระ ปริ ญญาเอก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ธงชัย ชูสุ่น. (2556(. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ปริ ญญาโท, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
อภิชิต สุ ขสิ นธ์. (2551(. ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริ ญญาโท, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
สมลักษณ์ คุ ณฑี . (2550(. ปั จจัยในการเช่าห้องพักในเขตอาเภอเมือง สุ พรรณบุรี. การศึกษาค้นคว้า
อิสระปริ ญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุ รัตน์ สดชื่นจิตต์. (2554(. การศึกษาความต้องการของผูพ้ กั อาศัยต่อสิ่ งอานวยความสะดวกภายใน
ห้องพัก และพื่นที่ส่วนกลางที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกอพาร์ ทเมนท์ระดับกลาง กรณี ศึกษา
มายเฮ้าท์เซอร์วสิ อพาร์ทเมนท์. ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ภารดา ปั ญโญ. (2545(. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์ กรณี ศึกษาพรศิยาอพาร์
เมนต์.การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริ ญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วิรัช นี เขี ย วอ่ อน.(2553(. กระบวนการตัดสิ น ใจเลื อกหอพัก เอกชน ของนัก ศึ ก ษามหาวิทยาลัย
ศิ ล ปกร วิท ยาเขตพระราชวัง สนามจัน ทร์ . การศึ ก ษาค้น คว้าอิ ส ระ ปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตร์
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปกร.
จิดาภา จิตรักษา. (2552(. การศึกษาความต้องการที่พกั อาศัยประเภทให้เช่า กรณี ศึกษา อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม การศึ ก ษาค้นคว้าอิ ส ระ ปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต , มหาวิทยาลัย
ศิลปกร.
จามรี ชู ศรี โฉม. (2554(. ปั จจัยสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกเข้าพัก โรงแรมและรี สอร์ ท เกาะลันตา
ใหญ่ จ.กระบี่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ. Veridian E-journal 4, 2 (กันยายน – ธันวาคม( :
125-148.
ชัชวาลย์ เวศย์วรุ ตม์. (2553(. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกพักอาศัยของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม. การค้นคว้าอิสระปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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ปัจจัยด้ านองค์ กร ด้ านบุคคลและความเชื่ อมั่นในอานาจภายใน-ภายนอกตน ทีม่ ีผลต่ อการรับรู้
ความเครียดจากการทางานของพนักงานในองค์ กรธุรกิจข้ ามชาติ
The Influences of Organizational Factors, Personality Factors, and Belief in Locus of
Control on Employee's Perceived Work-Relate Stress in the Transnational Corporation
ภารดี ทองเอม
นักศึกษาปริ ญญาโทหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กฤษดา เชี ยรวัฒนสุ ข
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษา ปั จจัย ด้านองค์ก ร ปั จจัย ด้านบุ คคล และความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความเชื่อมัน่ อานาจภายในภาย-นอกตนที่มีผลต่อการรับรู ้ความเครี ยด
จากการทางานของพนักงานในองค์กรธุ รกิจข้ามชาติ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานใน
องค์กรธุ รกิ จข้ามชาติ จานวน 376 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมู ลใช้สถิ ติเชิ งพิจารณา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
การทดสอบความสัมพันธ์ ด้วยค่าสั มประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ของเพี ยร์ สันและ Multiple Regression
Analysis โดยวิธี Enter ผลการวิจยั พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ระดับอายุ 26 ปี – 30 ปี มี
ระดับ การศึ ก ษาต่ ากว่า ปริ ญ ญาตรี มี ส ถานภาพสมรส/อยู่ด้ว ยกัน ท างานอยู่ใ นฝ่ ายปฏิ บ ัติ ก าร
(Production)/ฝ่ ายวางแผนงาน (Planner) มีรายได้ 15,001-20,000 บาท และมีอายุการทางาน 2 - 5 ปี
ทั้งนี้ พบว่า ปั จจัยด้านองค์กรในมิติความต้องการด้านงาน (ß = -0.273( และปั จจัยด้านบุคคลในมิติ
ปั ญหาครอบครัว (ß = 0.336( ส่ งผลต่อการรับรู ้ความเครี ยดจากการทางานของของพนักงาน และ
สาหรับความเชื่ อมัน่ ในอานาจภายใน-ภายนอกตน ในฐานะตัวแปรแทรกมีค่า ß เป็ น -0.152 นัน่ คือ
หากพนักงานมีความเชื่ อมัน่ ในอานาจภายใน-ภายนอกตน ในระดับที่สูงจะมีมีการรับรู ้ความเครี ยด
จากการทางานน้อยลง
คาสาคัญ: ปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านบุคคล ความเชื่อในอานาจภายใน-ภายนอกตน
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Abstract
This study aims to study the Influences of Organizational Factors, Personality Factors &
Belief in Locus of Control on Employee's Perceived Work-relate Stress. The data were collected
from 376 employees through the application of questionnaire. The data were analyzed using
Pearson Correlation Coefficient and Enter Multiple Regression. The research summary showed
that the majority of respondents are female aged 26-30 years and have an Education lower than
Bachelor degree. Average monthly income 15,000-20,000 baht in Production & Planner
department and have experience on 2-5 years. The results of hypothesis testing revealed that Task
Demands, Family Problems had affected on perceived work relate stress. Furthermore, for the
moderator variable which is Belief in Locus of Control, research found that employee who has a
high level of Belief in Locus of Control, will experience lower work-related stress.
Keywords: Organizational Factors, Personal Factors, Belief in Locus of Control

บทนา
ทรัพยากรมนุษย์จดั เป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในการดาเนิ นธุ รกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุ รกิจ
ข้ามชาติ ที่ เข้า มาด าเนิ น การในประเทศไทย เนื่ อ งจากองค์ก รต้อ งพึ่ งพาแรงงาน และบุ ค ลากร
ภายในประเทศ การเข้ามาของธุ รกิจข้ามชาติน้ นั ทาให้ประเทศที่ได้รับการลงทุน นั้นมีเงินลงทุนเข้า
ประเทศและมีการแจ้งงานเพิ่มมากขึ้นส่ งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ นับได้วา่ ทรัพยากรมนุษย์
เป็ นปั จจัยสาคัญที่ นาไปสู่ การพัฒนาศักยภาพขององค์การ และเป็ นกลไกที่ มีความสาคัญต่อการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ การพัฒนามนุ ษย์ จะต้องอาศัยการพัฒนาในหลายๆด้าน อาทิเช่น พัฒนา
องค์ค วามรู ้ (Knowledge) การพัฒ นาทัก ษะ (Skill) และการพัฒ นาความสามารถ (Ability) ของ
พนักงานในองค์การให้มีความเชี่ ยวชาญเพิ่มขึ้น ซึ่ งทาได้โดยการฝึ กอบรม (Training) เพื่อพัฒนา
คุณภาพและสมรรถนะของคนให้สามารถ ซึ่ งสอดคล้องกับรัฐบาลที่ได้มี การนาเสนอแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ.2540-2544 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่ งชาติ, 2554) เป็ นก้าวแรกของการนาวิธีการใหม่ในการพัฒนาประเทศมาใช้เพื่อจัด
ระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ งได้ปรับแนวคิดการพัฒนาจากเดิมที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็ น
จุดมุ่งเน้นหลักของการพัฒนาแต่เพียงอย่างเดี ยว มาเป็ นการเน้นคนเป็ นศู นย์กลางของการพัฒนา
เพราะคนเป็ นสาคัญที่ปัจจัยชี้ขาดความสาเร็ จของการพัฒนา
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ความเครี ยดในการทางานเป็ นสิ่ งทุกองค์กรต้องเผชิ ญอย่างที่หลี กเลี่ ยงไม่ได้ ความเครี ยด
นั้นเป็ น ภาวะของอารมณ์หรื อ ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิ ญกับปั ญหาต่างๆ ที่ทาให้รู้สึกไม่สบายใจ
คับ ข้องใจหรื อ ถู กบี บ คั้น กดดันจนท าให้เกิ ดความรู ้ สึ กทุ ก ข์ใจ สั บ สน โกรธหรื อเสี ยใจ (กรม
สุ ขภาพจิ ต , 2541:9) อัน เกิ ด จากปั ญ หาจากงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ที่ มี ป ริ ม าณที่ ม ากจนเกิ น
ความสามารถ ความมีระเบียบจัด หรื อความรับผิดชอบที่มากไป การทางานในองค์กรบางครั้งย่อม
ก่อให้เกิ ดความท้าทาย ที่เรี ยกว่า Challenge เป็ นภาวะที่ทางร่ างกาย และจิตใจที่กระตุน้ ให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้ทกั ษะใหม่ๆ เกี่ยวกับงานเพื่อผลสาเร็ จ เมื่องานนั้นสาเร็ จก็จะเกิดการผ่อนคลายและเกิดความ
พอใจ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ดีเนื่ องจากทาให้สุขภาพจิตดี และเกิ ดการสร้ างงาน ยังถื อได้ว่าความเครี ยดเพียง
เล็กน้อยเป็ นสิ่ งที่ดีสาหรับชี วิตในการทางาน ปั จจัยที่ส่งผลให้ เกิ ดความเครี ยดในการทางาน เกิ ด
จากแรงกดดันจากการทางาน ที่ตอ้ งทาภายในเวลาที่จากัด เพื่อป้ องกันไม่เกิ ดข้อผิดพลาด และเพื่อ
ได้มาซึ่ งงานที่สมบูรณ์ สิ่ งเหล่านี้ ส่งผลให้เกิ ดความเครี ยดอันเกิ ดจากตัวเอง และบุคคลอื่น รวมทั้ง
พฤติ ก รรมส่ วนตัว ทั้งนี้ ปั จจัยที่ ค วรค านึ งถึ ง คื อ ปั จจัยทางด้านองค์ก ร (Organizational Factors)
พิจารณาจากความต้องการทางด้านงาน (Task Demands) ของพนัก งานแต่ ละ ความสามารถของ
พนักงานในปฏิ บตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย (Role Demands) รวมทั้งจะต้องรับรู ้
และใส่ ใจถึ งความสั ม พัน ธ์ ระหว่างบุ ค คล (Interpersonal Demands) ที่ จะต้องพึ่ งพาอาศัย ในการ
ทางานร่ วมกัน หากองค์กรนั้นมีการทางานที่ไม่เป็ นระบบ ไม่ให้การสนับสนุ น หรื อให้ความร่ วมมือ
ในการทางานจะก่อให้เกิ ดความขัดแย้งและเกิ ดความไม่เข้าใจซึ่ งกัน ทาให้ได้มาซึ่ งผลงานที่ ไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ เมื่อพิจารณาถึ งปั จจัยอื่ นๆที่ ส่งผลกระทบส่ งผลให้เกิ ดความเครี ยด อาทิ เช่ น ปั จจัย
ส่ วนบุคคล (Personal Factors) ที่จะส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิตทั้งในด้านส่ วนตัวและด้านการ
งาน ทั้ง นี้ ยัง จ าเป็ นต้อ งมี ท ัก ษะประสบการณ์ และความรู ้ ค วามสามารถในการท างานตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนจะต้องพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual
Differences) ทั้งในด้านการรับรู ้ (Perception) ประสบการณ์ในงาน (Job Experience) การสนับสนุน
ท างสั งค ม (Social Support) ค วาม เชื่ อ เรื่ อ งก ารค วบ คุ ม (Belief in Locus of Control) แล ะ
ประสิ ท ธิ ภาพของตนเองในการท างาน (Self-efficacy) เช่ นกัน ดังนั้น การท างานร่ วมกัน ความมี
มนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีจะทาให้มีเพื่อนร่ วมงานที่ดี สามารถทางานร่ วมกันอย่างราบรื่ น อยูร่ ่ วมกันอย่าง
สงบสุ ข ส่ งผลต่อการทางานอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิภาพ (Robbins, 2013)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้านองค์กร ด้านความต้องการด้านงาน (Task Demands) ด้าน
ความต้องการด้านบทบาท (Role Demands) และด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(Interpersonal Demands) ที่ส่งผลต่อ การรับรู ้ความเครี ยดจากการทางานของพนักงาน
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2 .เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้านบุคคล ในด้านปัญหาครอบครัว (Family Problems) ปั ญหา
เศรษฐกิ จ (Economics Problems) และด้านคุ ณลักษณะส่ วนบุ คคล (Personality Problems) ที่ส่งผล
ต่อการรับรู ้ความเครี ยดจากการทางานของพนักงาน
3 .เพื่อศึ กษาเกี่ ยวกับความแตกต่างระหว่างบุ คคลในด้านความเชื่ อในอานาจภายนอกภายในตน (Belief in Locus of Control) ที่ส่งผลต่อการรับรู ้ความเครี ยดจากการทางานของพนักงาน
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านองค์กร ได้แก่ ด้านความต้องการด้านงาน (Task Demands) ด้าน
ความต้องการด้านบทบาท (Role Demands) และด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(Interpersonal Demands) มีผลต่อการรับรู ้ความเครี ยดจากการทางานของพนักงาน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่ ด้านปั ญหาครอบครัว (Family Problems) ปั ญหา
เศรษฐกิจ (Economics Problems) และด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล (Personality Problems) ส่ งผลต่อ
การรับรู ้ความเครี ยดจากการทางานของพนักงาน
สมมติฐานที่ 3 ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความเชื่ อในอานาจภายนอก-ภายใน
ตน ที่ส่งผลต่อการรับรู ้ความเครี ยดจากการทางานของพนักงาน
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยด้ านองค์ กร
บาร์ น าร์ ด (Barnard, 1956อ้างถึ ง ใน วรนารถ แสงมณี , 2544, หน้ า 1-2) องค์ ก ารเป็ น
เครื่ องมือที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถเอาชนะอุปสรรค ซึ่ งเกินกว่ากาลังความสามารถของแต่ละคนได้
ดังนั้น องค์การจึงเป็ นสื่ อสาคัญที่จะช่วยให้คนสามารถตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของตน
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2542, หน้า 28) กล่ าวถึ งผลงานของบาร์ นาร์ ด ซึ่ งมองว่า องค์การเป็ น
ระบบของการร่ วมแรงร่ วมใจกันอย่างมีสติอนั แรงกล้าของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรื อมากกว่า
เพื่อกระทาอย่างหนึ่ งอย่างใดให้ส าเร็ จ ความร่ วมแรงร่ วมใจดังกล่ าวนี้ เกิ ดจากความสามารถของ
องค์การที่ จะก่อให้เกิ ดวัตถุ ประสงค์อนั เดี ยวกันระหว่างองค์การและสมาชิ ก จากความเต็มใจของ
สมาชิกในอันที่จะเข้าไปปฏิบตั ิงาน และจากการสื่ อข้อความเป็ นตัวเชื่อมระหว่างการโน้มน้าวจิตใจ
ให้คนปฏิบตั ิงานโดยองค์การ และความเต็มใจของคนงานที่จะปฏิบตั ิงานตามที่องค์การร้องขอ ด้วย
เหตุน้ ี บาร์ นาร์ ดจึงเชื่ อว่าภารกิ จของผูบ้ ริ หารก็คือความพยายามที่จะทาให้คนงานมีแรงจูงใจ ความ
พึงพอใจในงาน และในทรรศนะของบาร์ นาร์ ดนั้นแรงจูงใจทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา (การ
ตอบแทนที่ ไม่เป็ นตัวเงิ น( มี ความสาคัญมากกว่าแรงจูงใจที่ ใช้ค่าตอบแทนเป็ นตัวเงิ น ด้วยเหตุ น้ ี
บาร์ นาร์ ดจึงเสนอว่า หากองค์การประสงค์จะมีชีวิตอยูแ่ ละเจริ ญรุ่ งเรื อง จาเป็ นจะต้องพยายามโน้ม
น้า วจิ ต ใจสมาชิ ก การโน้ ม น้ า วจิ ต ใจดัง กล่ า ว มี 2 ประเภท คื อ การโน้ม น้าวจิ ต ใจที่ มี ล ัก ษณะ
เฉพาะเจาะจง และที่มีลกั ษณะทัว่ ๆ ไป
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การโน้มน้าวจิตใจที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ได้แก่ 1. การหาแรงจูงใจที่เป็ นวัตถุ เช่ น เงิน
สภาพการท างานที่ ส ะดวกสบาย 2. ความพึ งพอใจที่ เกิ ดจากสิ่ งที่ มิ ใช่ วตั ถุ เช่ น เกี ยรติ ศกั ดิ์ และ
อานาจ 3. ความพึงพอใจต่อสิ่ งที่ดีงาม เช่ น ความภาคภูมิใจ การให้บริ การที่มีค่าแก่ลูกค้าและความ
จงรักภักดี ต่อองค์การ ส่ วนการโน้มน้าวจิตใจที่มีลกั ษณะทัว่ ๆไป นั้น เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับสภาพการ
ทางานซึ่ งมองในแง่ปัจจัยจิตวิทยาและสังคมวิทยา เช่น 1. ความสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่นใน
องค์การและกลุ่มคนงาน 2. ความกลมกลืนระหว่างสภาพการทางานและอุปนิสัย วิธีการทางานและ
ทัศนคติของคนงาน 3. ความรู ้ สึก ที่ ว่าคนงานเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ซึ่ งมี ความสาคัญ
สาหรับเขา 4. ความพึงพอใจของคนงานที่ เกิ ดจากการได้ทางานร่ วมกับบุ คคลอื่น ๆ ที่ มีเป้ าหมาย
และค่ านิ ย มคล้าย ๆ กัน ยิ่งกว่านั้น บาร์ น าร์ ดยังมองว่าประสิ ท ธิ ภาพในการท างานเป็ นผลของ
ความสามารถขององค์ ก ารที่ จ ะรั ก ษาความสมดุ ล ทั้ง ภายในองค์ ก ารเอง และความสมดุ ล กับ
สภาพแวดล้อมภายนอก
แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยด้ านบุคคล
ปรี ยากร (2535) ได้มีการสรุ ปว่า ปั จจัยหรื อองค์ประกอบที่ใช้เป็ นเครื่ องมือบ่งชี้ ถึงปั ญหา
ที่ เกี่ ย วกับ ความพึ งพอใจในการท างานนั้น มี 3 ประการ คื อ ปั จจัย ด้านบุ ค คล (personal factors)
หมายถึ ง คุณลักษณะส่ วนตัวของบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับงาน ได้แก่ ประสบการณ์ ในการทางาน เพศ
จานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการทางาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็ นต้น
ปั จจัยด้านงาน (factor in the Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการทางาน ฐานะทาง วิชาชี พ
ขนาดของหน่ วยงาน ความห่ างไกลของบ้านและที่ทางาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็ นต้น ปั จจัยด้าน
การจัดการ (factors controllable by management) ได้แก่ ความมัน่ คงในงาน รายรับ ผลประโยชน์
โอกาสก้าวหน้า อานาจตามตาแหน่งหน้าที่ สภาพการทางาน เพื่อนร่ วมงาน ความรับผิด การสื่ อสาร
กับผูบ้ งั คับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบ้ ริ หาร การนิเทศงาน เป็ นต้น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด
ความเครี ย ด (Stress) เป็ นการแสดงออกทางปฏิ กิ ริ ย าของร่ า งกายที่ เกิ ด ขึ้ น โดยจะมี
ปฏิ กิริยาตอบโต้จากสิ่ งเร้ าต่างๆเมื่ อถู กกระตุ น้ อาจจะเกิ ดเป็ นความรู ้ สึกกดดัน เมื่อต้องเผชิ ญกับ
ปั ญหาต่างๆ ความเครี ยดที่เกิ ดขึ้นมักส่ งผลทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงที่สังเกตได้อย่างชัดเจนที่จะ
ส่ งผลต่อการทางาน สุ ขภาพร่ างกายและทางจิตใจ ทั้งนี้ได้มีผทู ้ ี่รวบรวมความหมายของความเครี ยด
ต่างๆ ไว้ดงั นี้
กรมสุ ขภาพจิต (2541:9( ความเครี ยด คือ ภาวะของอารมณ์ หรื อความรู ้สึกทึ่เกีดขึ้น เมื่อ
เผชิ ญ กับ ปั ญ หาต่ างๆ ที่ ท าให้ รู้สึ ก ไม่ ส บายใจ คับ ข้อ งใจ หรื อ ถู ก บี บ คั้น กดดัน จนท าให้ เกิ ด
ความรู ้สึกทุกข์ใจ สับสน โกรธหรื อเสี ยใจ
ร็ อบบินส์ (Robbins. 2550: 169( ให้คาจากัดความว่า ความเครี ยด นั้นคื อ ภาวะที่ บุ คคล
เผชิ ญกับโอกาส ข้อจากัด หรื อความต้องการ ที่เกี่ยวเนื่ องกับสิ่ งที่ปรารถนา โดยผลลัพธ์ที่ได้อาจจะ
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มีความไม่แน่นอน ในทางกลับกันนั้น ความเครี ยด อาจทาให้บุคคล มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน
ซึ่ งอาจนาไปสู่ ความสาเร็ จ
ลาซารัส และ โฟล์คแมน (Lazarus & Folkman, 1984 อ้างใน อุทุมพร เมืองนามา, 2555
หน้า 6 ( ได้พฒั นาแนวคิดเกี่ยวกับความเครี ยด และอธิ บายว่า ความเครี ยดไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั บุคคลหรื อ
สิ่ งแวดล้อม แต่คนกับสิ่ งแวดล้อมจะมีอิทธิ พลซึ่ งกันและกัน ดังนั้น ความเครี ยด (Stress) จึงหมายถึง
เหตุการณ์ ที่บุคคลประเมินว่ามีผลต่อสวัสดิ ภาพของตนเอง และจะต้องใช้แหล่งประโยชน์ในการ
ปรับ ตัวที่ มี อยู่อย่างเต็มที่ หรื อเกิ นกาลัง นั่นคื อเหตุ การณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นจะเครี ยดหรื อไม่ข้ ึ นอยู่กบั การ
ประเมินความสมดุลระหว่างความต้องการ (Demands) กับแหล่งประโยชน์ที่มีอยู่ (Resources) ของ
บุคคลนั้น การตัดสิ นภาวะเครี ยดของบุคคลต้องผ่านกระบวนการความรู ้สึกนึกคิด
แนวคิดความเชื่ ออานาจในการควบคุม
Rotter (1966: pp. 20-25( อ้างใน กิตติชยั เกียรติมหาชัย (2555( ได้สรุ ปทัศนคติ พฤติกรรม
เกี่ ยวกับความเชื่ ออานาจภายใน ภายนอกตน ในเชิ งการรับรู ้ในผลตอบแทนจากการกระทาของ บุ ค คล โดยแบ่ ง ได้เป็ น 2 ลัก ษณะดัง นี้ 1. ความเชื่ ออ านาจภายในตน (Internal locus of control)
หมายถึง การเสริ มกาลังที่มีแหล่งมาจากความประพฤติ และทัศนคติของบุคคลนั้นๆ เป็ นความคิด
ที่ ว่าความส าเร็ จและความล้ม เหลวที่ เกิ ดขึ้ นกับ ตนเป็ นผลมาจากความสามารถ ทัก ษะ หรื อการ
กระทาของตนเอง บุคคลซึ่ งมีความเชื่อภายในจะมีความกระตือรื อร้น เมื่อประสบความล้มเหลวก็จะ
มี พ ยายามเพื่ อให้ ป ระสบความส าเร็ จ 2.ความเชื่ ออ านาจภายนอกตน (External locus of control)
หมายถึ ง การเสริ มกาลังที่ มี แหล่ งมาจากภายนอกบุ คคล เป็ นความเชื่ อที่ ว่าความสาเร็ จและความ
ล้มเหลวของตนขึ้นอยูก่ บั โชคลางความบังเอิญหรื อขึ้นอยูก่ บั อานาจของบุคคลอื่น บุคคลซึ่ งมีความ
เชื่อภายนอกจะเป็ นคนที่เฉื่ อยชาไม่กระตือรื อร้น ไม่ค่อยประสบความสาเร็ จในชีวติ
กิตติชยั เกียรติมหาชัย (2555 (ได้กล่าวถึ ง ความเชื่ออานาจในการควบคุมออกเป็ น 2 ด้าน
คือ 1. ความเชื่ออานาจในตน (Internal Locus of Control)หมายถึง บุคคลที่มีความเชื่อว่า เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นกับตนนั้น เป็ นผลมาจากการกระทาหรื อความสามารถของตนเองและสามารถควบคุมได้ ซึ่ ง
ผูท้ ี่มีความเชื่ออานาจในตนจะมีลกั ษณะ ดังนี้ มีความกระตือรื อร้นและมีความพร้อมที่จะตอบสนอง
ต่ อสภาวะแวดล้อ มที่ เอื้ ออานวยหรื อน ามาซึ่ งข้อ มู ล ข่ าวสารที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อพฤติ ก รรมใน
อนาคต เห็ นคุ ณค่าของทักษะหรื อการเสริ มแรงอันจะนามาซึ่ งความสาเร็ จและให้ ความสนใจต่อ
ความสามารถของตนโดยเฉพาะเมื่อประสบความล้มเหลว และต่อต้านการพยายามที่จะเข้ามามี
อิทธิ พลครอบงาตนเอง 2. ความเชื่ออานาจนอกตน (External Locus of Control) หมายถึง บุคคลที่มี
ความเชื่ อว่า เหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นกับตนไม่วา่ จะเป็ นด้านดี หรื อร้ายเกิ ดจากอิทธิ พลของอานาจ
ภายนอกที่ตนเอง ควบคุมไม่ได้ เช่น โชคชะตา เคราะห์กรรม ความบังเอิญ หรื ออานาจผูอ้ ื่น
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เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
อภิ ญ ญา วิเวโก (2548) ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัย ด้านงาน ความเครี ยด และประสิ ท ธิ ภาพการ
ปฏิ บ ั ติ ง านของพนั ก งานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่ า สภาพแวดล้ อ มในการท างาน มี
ความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน ทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ ความเครี ยดทางด้าน
ร่ างกายและ ด้านจิตใจมีความสัมพันธ์ กับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน ด้านความพอใจในงาน
และความเครี ยดทางด้านจิตใจมีความสัมพันธ์ กับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ ทั้งทางด้านปริ มาณ
งาน และคุณภาพของงาน
ฐาปนี วังกานนท์ (2556( ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการทางานทีมีผลต่อความเครี ยดของพนักงาน
บริ ษทั แอมพาส อินดัสเตรี ยล จากัด พบว่า ปั จจัยด้านการทางาน อันได้แก่ ลักษณะงาน ด้านบทบาท
และหน้าที่ในองค์กร ด้านความสาเร็ จและ ความก้าวหน้าในอาชี พ ด้านโครงสร้ างองค์การที่อยูใ่ น
ระดับดีมาก ด้านสัมพันธภาพในที่ทางานอยูใ่ นระดับน้อย อาจกล่าวได้วา่ ความเครี ยดของพนักงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านองค์กร
-ความต้องการด้านงาน (Task Demands)
ญาณิ ภา จันทร์บารุ ง, ( / (2555อุทุมพร เมืองนามา (2555(
(ความต้องการด้านบทบาท -Role Demands)
จิชญา อริ ยบัญฑิตกุล, ( / (2550อุทุมพร เมืองนามา /(2555(
ญาณิ ภา จันทร์บารุ ง, ((2555
ความต้องการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Demands) จิชญา อริ ยบัญฑิตกุล, ((2550

การรับรู้ ความเครียด
ในการทางาน
กฤษดา เชียรวัฒนสุข, (2553(/
Cohen, (1988(

ปัจจัยด้ านบุคคล
- ปัญหาครอบครัว (Famliy Problem)
สมิธิ วุฒิสวัสดิ์, ((2552
( ปัญหาทางเศรษฐกิจ -Economic Problem)
ณัฐพล ชัยรักษ์, ((2556
( คุณลักษณะส่ วนบุคคล -Personality)
จิตรวี มุสิกสุต, (/(2556สุ รินทร์ ชุมแก้ว, ((2556

ความแตกต่ างระหว่างบุคคล
ความเชื่ อมัน่ ในพลังอานาจภายในภายนอกตน อาภาภรณ์ สว่างเต็ม, (2550) /ปรมาภรณ์ รุ่ งแสงอโณทัย (2554)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจยั

62

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานที่ทางานในบริ ษทั ที่มีการร่ วมทุนสัญชาติ
ฮ่ องกงและมี ก ารตั้งฐานการผลิ ต ในประเทศไทย ในเขตส่ งเสริ ม อุ ตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งมีจานวนพนักงานทั้งหมด 4,035 คน (ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล, 2558(
2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ ทั้งนี้ จากข้อมูลข้างต้นผูท้ าการวิจยั ได้กาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้หลัก การตามสู ตรของ Taro Yamane ที่ ระดับ ความเชื่ อมัน่ 95% ดังนั้นขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างจากการค านวณเท่ ากับ 364 ตัวอย่างเพื่ อให้ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ ที่ มี ค วามแม่ นย ามากที่ สุ ดในการ
วิเคราะห์ สมมติฐานงานวิจยั ผูว้ ิจยั จึ งได้เผื่อแบบสอบถามที่ ไม่สมบูรณ์ 5% จึงได้จานวนตัวอย่าง
ทั้งหมด 376 ตัวอย่าง จากประชากรทั้งหมด
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการสารวจ
ปั จจัยด้านองค์กร ปั จจัยด้านบุคคล และความเชื่อมัน่ ในอานาจภายใน-ภายนอกตนที่มีผลต่อการรับรู ้
ความเครี ยดจากการทางานของพนักงานในองค์กรธุ รกิจข้ามชาติ
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) ได้แก่ ร้ อยละ (Percentage) เป็ นการคานวณหา
สั ด ส่ ว นของข้อ มู ล ค่ า เฉลี่ ย (Mean) เป็ นค่ า กลางที่ ใ ช้ ก ับ ข้อ มู ล สเกลแบบช่ ว งและสเกลแบบ
อัตราส่ วน และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviations: SD) เป็ นค่ ารากที่ ส องของผลรวม
ของความแตกต่างระหว่างข้อมูลดิบกับค่าเฉลี่ยยกกาลังสองหารด้วยจานวนข้อมูลทั้งหมด
สถิ ติ เชิ ง อนุ มาน (Inferential Statistics) สถิ ติ ที่ ใ ช้ ไ ด้ แ ก่ สั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พั น ธ์
(Correlation Coefficient) เป็ นการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ระหว่างตัว แปรว่า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน
หรื อไม่และสัมพันธ์กนั อย่างไร และสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านองค์กร ปั จจัยด้านบุคคล และด้านความเชื่ อมัน่ ภายใน-ภายนอกตน
ต่อการรับรู ้ความเครี ยดจากการทางาน
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ตารางค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเกี่ ยวกับ ปั จจัยด้านองค์ก ร (Organizational
Factors) ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factors) และการรับรู ้ความเครี ยดจากการทางาน
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ปัจจัย

x̄

S.D.

ระดับความคิดเห็น

1.1 ด้านความต้องการด้านงาน

3.71

0.65

มาก

1.2 ด้านความต้องการด้านบทบาท

2.86

0.66

ปานกลาง

1.3 ด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

3.32

0.60

มาก

1. ปัจจัยด้านองค์กร

ตารางที่ 1 ตารางค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเกี่ ยวกับ ปั จจัยด้านองค์ก ร (Organizational
Factors) ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factors) และการรับรู ้ความเครี ยดจากการทางาน (ต่อ)
ปัจจัย

x̄

S.D.

ระดับความคิดเห็น

2.1 ด้านครอบครัว

2.36

0.62

น้อย

2.2 ด้านเศรษฐกิจ

3.02

0.78

มาก

2.3 ด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล

3.45

0.56

มาก

2.02

0.50

เป็ นบางครั้ง

2. ปัจจัยด้านบุคคล

3. การรับรู้ความเครี ยดจากการทางาน

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านองค์กร (Organizational Factors)
ปั จจัย ด้า นบุ ค คล (Personal Factors) และความเชื่ อ มั่น ในอ านาจภายใน-ภายนอกตน ( Belief in
Locus of Control) ที่มีผลการรับรู ้ความเครี ยดจากการทางาน
การรับรู้ ความเครียดจากการทางาน
ตัวแปร

r

Sig.

ระดับ

ทิศทาง

(1-tailed) ความสัมพันธ์
1. ปัจจัยด้านองค์กร
1.1 ด้านความต้องการด้านงาน

-0.138

0.004*

ต่ามาก

ตรงกันข้ าม

1.2 ด้านความต้องการด้านบทบาท

0.064

0.107

ต่ามาก

-

1.3 ด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

-0.030

0.279

ต่ามาก

-

2.1 ปัญหาครอบครัว

0.376

0.000*

ต่า

เดียวกัน

2.2 ปัญหาเศรษฐกิจ

0.076

0.071

ต่ามาก

-

-0.008
-0.266

0.436
0.000*

ต่ามาก
ต่า

ตรงกันข้ าม

2. ปัจจัยด้านบุคคล

2.3 ด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
3. ความเชื่อมัน่ ในอานาจภายใน-ภายนอกตน

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ส มการถดถอยเชิ งพหุ คู ณ ขั้น สุ ดท้ายโดยวิธี Enter ปั จจัยด้านองค์ก ร
(Organizational Factors) ปั จจัยด้านบุ คคล (Personal Factors) และความเชื่ อมัน่ ในอานาจภายในภายนอกตน( Belief in Locus of Control) ที่มีผลต่อการรับรู ้ความเครี ยดจากการทางาน
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การรับรู้ ความเครียดจากการทางาน

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t

Sig.

17.517

0.000

B

Std. Error

1.809

0.103

1.1 ด้านความต้องการด้านงาน

-0.157

0.052

-0.273

-3.006

0.003*

1.2 ด้านความต้องการด้านบทบาท

-0.040

0.041

-0.060

-0.981

0.327

1.3 ด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

0.029

0.049

0.047

0.595

0.552

2.1 ปัญหาครอบครัว

0.277

0.041

0.336

6.672

0.000*

2.2 ปัญหาเศรษฐกิจ

0.022

0.044

0.034

0.511

0.610

2.3 ด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล

0.008

0.055

0.012

0.143

0.886

-0.153

0.053

-0.152

-2.909

0.004*

(Constant)

Beta

1. ปัจจัยด้านองค์กร

2. ปัจจัยด้านบุคคล

3. ความเชื่อมัน่ ในอานาจภายใน-ภายนอกตน

R = 0.422, R2 = 0.178, Adjusted R2 = 0.162, SEEst = 0.386, F = 11.367, p = 0.000* * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดสอบสมมติฐาน
พนักงานบริ ษ ทั ในองค์กรธุ รกิ จข้ามชาติ มี ความสั มพันธ์ กบั ปั จจัยด้านองค์กรทางด้าน
ความต้องการด้านงาน ซึ่ งมีค่า B = -0.273 มีค่า Sig. = 0.003 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และมีผลไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการรับรู ้ความเครี ยดจากการทางาน
พนัก งานบริ ษ ทั ในองค์กรธุ รกิ จข้ามชาติ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ปั จจัยด้านบุ คคลทางด้าน
ปั ญหาครอบครัว ซึ่ งมีค่า B = 0.336 มีค่า Sig. = 0.000 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี
ผลไปในทิศทางเดียวกันกับการรับรู ้ความเครี ยดจากการทางาน
พนักงานบริ ษทั ในองค์กรธุ รกิจข้ามชาติ มีความสัมพันธ์กบั ความเชื่อมัน่ ในอานาจภายในภายนอกตน ซึ่ งมีค่า B = -0.152 มีค่า Sig. = 0.004 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และมีผล
ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการรับรู ้ความเครี ยดจากการทางาน
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สรุ ปผลและการอภิปราย
ผลการศึก ษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยด้านองค์ก ร ปั จจัยด้านบุ ค คล และความเชื่ อมัน่ ในอานาจ
ภายใน-ภายนอกตน ที่มีผลต่อการรับรู ้ความเครี ยดจากการทางานของพนักงานในองค์กรธุ รกิจข้าม
ชาติ สามารถนาผลการศึกษามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
ปั จจัยด้านองค์กร โดยเฉพาะความต้องการด้านงาน มีค่า Beta ติดลบ (B = -0.273) แสดง
ให้เห็นว่า ถ้าพนักงานรู ้ว่าตนมีบทบาทหน้าที่ในการทางานและรู ้ขอบเขตในการงานที่ชดั เจน จะมี
ผลต่อการรับรู ้ความเครี ยดจากการทางานที่ลดลง
ปั จจัยด้านบุ คคล โดยเฉพาะปั ญหาครอบครั ว มี ค่า Beta เป็ นบวก (B = 0.336) แสดงให้
เห็ นว่า ถ้าพนักงานประสบปั ญหาหรื ออาจจะพบเจอกับปั ญหาต่างๆที่อาจเกิ ดขึ้นภายในครอบครัว
หรื อส่ งผลกระทบต่อครอบครัวของตน จะมีผลต่อการรับรู ้ความเครี ยดจากการทางานที่มากขึ้น
ความเชื่ อมัน่ ในอานาจภายใน-ภายนอก มีค่า Beta ติดลบ (B = -0.152) แสดงให้เห็ นว่า ถ้า
พนักงานมีความเชื่ อมัน่ ในอานาจภายในตนอยูใ่ นระดับสู ง จะมีผลต่อการรับรู ้ความเครี ยดจากการ
ทางานที่ลดลง
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
ปัจจัยด้านงาน (Task Demands) มีผลต่อการรับรู ้ความเครี ยดของพนักงานในองค์กรธุ รกิจ
ข้ามชาติ ในแต่ละองค์กร ล้วนมีเป้ าหมายเดียวกัน คือการพาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จ ดังนั้น องค์กรก็
ควรจะคานึ งถึ งการมอบหมายงานที่อาจจะทาให้มีภาระงานที่ มากเกิ นไป (Workload) มากเกิ นไป
ซึ่ งอาจจะมีการเงื่อนไขการทางาน (Job Conditions) ในสายงานที่ มีอยู่อย่างจากัด รวมถึ งลักษณะ
งานที่ จะมอบหมายให้แก่พนักงานของตน ควรทาให้พนักงานพึงระลึกถึงบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองในองค์กร ทั้งนี้ อาจจะมีการจัดกิ จกรรมสานสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างผูบ้ ริ หารกับพนักงานอยู่
เสมอภายในองค์กร เช่น งานกีฬาสัมพันธ์หรื องานเลี้ยงสังสรรค์ประจาปี เป็ นต้น เพื่อเป็ นสร้างมิตร
ไมตรี ที่ดี กระชับความสัมพันธ์อนั ดี และยังสามารถทาให้พนักงานรู ้สึกถึงความมัน่ คง ปลอดภัย จน
เกิดความผูกพันต่อองค์กร ซึ่ งการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี น้ ี จะสามารถลดการลาออกของพนักงาน
ในองค์กรได้ องค์กรที่ดีควรรักษาพนักงานที่ดีไว้ให้คงอยู่ รวมทั้งอาจจะมีการส่ งเสริ มพนักงาน โดย
การเพิ่มโปรแกรมฝึ กอบรมพนักงานในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้เพิ่ม
มากขึ้น อันจะนามาพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานที่ ดี ซึ่ งจะสามารถนาพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายได้
ปั ญหาครอบครัว (Family Problems) มีผลต่อการรับรู ้ความเครี ยดของพนักงานในองค์กร
ธุ รกิ จข้ามชาติ เป็ นอี กประการหนึ่ งที่ จะส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร อาจจะส่ งผลต่อการ
ทางาน ทาให้ไม่มีสมาธิ จนเกิ ดข้อผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้นผูบ้ ริ หารและฝ่ ายบุคคลควรจะร่ วมมือกัน
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โดยอาจจะใส่ ใจด้านปั ญหาของพนักงานของตน อาจจะมี การซักถามหรื อไต่ถามความเป็ นอยู่ ซึ่ ง
อาจจะมีการพิจารณาร่ วมกันและนาสิ่ งที่ ได้น้ นั มาจัดสรรงานให้กบั พนักงานตามความเหมาะสม
หรื อเห็นสมควรตามช่วงเวลานั้นๆ โดยอาจจะเป็ นการปรับเพิ่มตาแหน่งของพนักงานประจาให้มาก
ขึ้น อาจจะมีโอนย้ายพนักงานที่มีความสามารถและผลการทางานที่ดีไปทางานยังตาแหน่ งที่สูงขึ้น
หรื อเพิ่มเงินเดือนตามความสามารถของพนักงาน รวมทั้งอาจจะมีการรางวัลให้แก่พนักงานเพื่อเป็ น
ขวัญและกาลังใจในการทางานที่ดีต่อไป หรื ออาจจะเป็ นการเพิ่มสวัสดิ การต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อ
เป็ นการสร้ างขวัญและกาลังใจในการท างาน ซึ่ งเป็ นการรั กษาพนักงานให้คงอยู่กบั องค์ก ร การ
กระทาเหล่ านี้ จะส่ งผลที่ ดีต่อพนักงานโดยพนักงานจะรั บรู ้ ถึงความใส่ ใจถึ งความเป็ นอยู่อนั ดี ที่
องค์กรมอบให้และสามารถสัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดและความเป็ นกันเอง พนักงานก็จะช่ วยเหลื อ
องค์กรอย่างเต็มที่ ช่ วยเหลื ออย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็ นการตอบแทนสิ่ งดี ๆที่ องค์กรได้มอบ
ให้แก่ตวั พนักงานเอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทางด้านความเชื่ อมัน่ ภายใน-ภายนอกตน มีผลต่อการรับรู ้
ความเครี ยดของพนักงานในองค์กรธุ รกิ จข้ามชาติ ซึ่ งเป็ นความเชื่ อมัน่ อันเกิ ดจากตัวพนักงานเอง
ความเชื่ อมัน่ ภายในตน (Internal Locus of Control) นั้นจะมีผลทาให้พนักงานมีความกระตือรื อร้น
และมี ความพร้อมที่จะตอบสนองหรื อช่ วยเหลื อองค์กรอย่างเต็มที่ เมื่อประสบความล้มเหลวก็จะ
พยายามมองเห็ นคุ ณค่าของตน โดยการพัฒนาทักษะหรื อการเสริ มแรงอันจะนามาซึ่ งความสาเร็ จ
ส่ วนความเชื่ ออานาจนอกตน (External Locus of Control) เกิ ดจากอิ ทธิ พ ลของอานาจภายนอกที่
ตนเอง ควบคุ มไม่ได้ เช่น โชคชะตา เคราะห์กรรม ความบังเอิญ หรื ออานาจผูอ้ ื่น และจากการวิจยั
พบว่า หากมีความเชื่ อมัน่ ภายใน ในระดับสู ง ก็จะเป็ นผลต่อการรับรู ้ความเครี ยดที่น้อยลง เพื่อลด
ปั ญ หาที่ อ ัน เกิ ด จากความเครี ย ดที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในการท างาน ดัง นั้น พนั ก งานจะต้อ งรู ้ ถึ ง ขี ด
ความสามารถและข้อจากัดของตนเองในการทางาน เพราะคนที่มีความเชื่ออานาจในตนจะเป็ นคนที่
มีความเชื่ อมัน่ ในตนเองสู ง มีความเชื่ อว่างานทุกอย่างจะทาสาเร็ จด้วยความสามารถของตนเอง จึง
เป็ นผูท้ ี่มีความพยายามมาก มีแรงจูงใจ และมีสมรรถนะในการทางานสู ง ส่ วนผูท้ ี่มีความเชื่ออานาจ
นอกตนจะมี ล ั ก ษณะตรงกั น ข้ า ม คื อ มี ค วามเชื่ อ ว่ า การท างานส าเร็ จ ได้ น้ ั นมิ ไ ด้ ข้ ึ นอยู่ ก ั บ
ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจในการทางานจึงต่าและมีสมรรถนะในการทางานต่าด้วย
ทั้งนี้การหาวิธีลดความเครี ยดที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการทางาน อาจจะเป็ นการเพิม่ มุม
พักผ่อนให้กบั พนักงานมากขึ้นด้วยการจัดเป็ นมุมหนังสื อหรื อมุมโทรทัศน์ เพื่อให้พนักงานได้ผอ่ น
คลายในระหว่างการทางานหรื อการพักเบรกระหว่างวัน เป็ นต้น
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวเนื่องในอนาคต
1. การท าวิจยั ครั้ งถัด ไปอาจจะมี ก ารท าการวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ โดยอาจจะเก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง
สัมภาษณ์ โดยเก็บข้อมูลทั้งจากพนักงานและระดับผูบ้ ริ หาร เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก ซึ่ งอาจจะทาให้
เข้าใจและเข้าถึงตัวแปรอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการรับรู ้ความเครี ยดเพิ่มมากขึ้น และควรทาการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างเพิ่มเติม เพื่อนามาพัฒนาในวางแผนการทางานของพนักงานเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพ
2. การทาการวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษา จากกลุ่ มตัวอย่างเฉพาะพนักงานของบริ ษทั ที่
ศึกษาเท่านั้น ในการทาวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาข้อมูลจากกลุ่มพนักงานในองค์กรอื่นๆ เพื่อเป็ นการ
เพิ่มพูนความรู ้ และเป็ นการทาให้งานวิจยั เป็ นที่ยอมรับและสามารถนามาอ้างอิงได้อย่างกว้างขวาง
ยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผู้บริ โภควัยทางาน
ในแขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
Factors Affecting Main Class Condominium Buying Decisions of Working Age Consumers
in Bang Kapi Huaykwang Bangkok
ดรุ ณี วรรณแก้ ว
นักศึกษา โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin 2/1 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1( ความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท Main Class ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน ในแขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร (2( ความแตกต่างกันของพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท Main Class ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กรุ งเทพมหานคร (3(ความแตกต่างกันของส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิ เนี ย มประเภท Main Class ของผู ้บ ริ โ ภควัย ท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นผูบ้ ริ โภคที่สนใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม จานวน 400
คน เครื่ องมือที่ใช้การวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ปรแกรม Microsoft excel
ซึ่งสถิติพรรณาที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test และ F-Test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนผูส้ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท Main
Classส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง20-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้สูงกว่า 35,000 บาท
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ผลการวิจัยพบว่า
1. ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ได้แก่ อายุ, สถานภาพ, ระดับ การศึ ก ษา, อาชี พ , รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท Main Class ของผูบ้ ริ โภควัย
ทางาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร แต่ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ไม่มี
ความแตกต่างต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท Main Class ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน
ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
2. พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย, ผูบ้ ริ โภคซื้ อคอนโดประเภทใด,
ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงซื้ อคอนโด, ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ, ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด, ผูบ้ ริ โภค
ซื้ อที่ใหน, ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร, มีความแตกต่างกันต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท
Main Class ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นรู ป แบบอาคารและห้ อ งพัก ,ด้านราคา
คอนโดมิเนี ยม ,ด้านกระบวนการให้บริ การ, ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ ทางกายภาพ มีความ
แตกต่างกันต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท Main Class ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน ใน
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ น
ทาเลที่ต้ งั ,ด้านการส่ งเสริ มการตลาด, ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ ไม่มีความแตกต่างกันต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท Main Class ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน ในแขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจซื้ อ, คอนโดมิเนียม, Main Class
ABSTRACT
The research’s objective is to study (1) the factors that affecting Main class
Condominium buying decisions of working age consumers in area of Bang kapi Huaykwang
Bangkok (2) the difference of consumer’s behavior that influences Main Class Condominium
buying decision of working age consumers in the area of Bang Kapi ,Huaykwang Bangkok
(3) the difference of marketing mix factors that influences Main Class Condominium buying
decision of working age consumers in the area of Bang Kapi ,Huaykwang Bangkok.
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The sampling population of this study were 400 potential condominium buyers. The Data
has been collected by questionnaire and using Microsoft Excel for analysis. The statistic used to
analyze data is frequency, percentage, maximum, minimum, average, standard deviation, and oneway analysis of variance (single factor ANOVA) at α = 0.05 significance level.
The majority of sampling population was female, age over 20-30years old,single, having
Bachelor degree,private company employee and with minimum income 35,000THB per month.
The result of analysis indicate that:
1. The difference of personal factors such as age, economic status,educational level,
job,and average monthly income do affected Main Class Condominium buying decision of
working age consumers in the area of Bangkapi Huaykwang,Bangkok while the Gender don't
affect.
2. The difference of consumer’s behavior such as the target consumer’s,the type of
condominium,the reasons to buy, whom the customer make decision to buy with, when the
customer buy, where the customer buy, how the customer buy( cash or bank loan) does affected
the Main Class condominium buying decision of working age consumers in the area of Bangkapi
Huaykwang, Bangkok with the significance level 0.05.
3. The difference of marketing mix factors such as the type of condominium and the
room type, price of condominium, after sale services, area around conditions does affected the
Main Class condominium buying decision of working age consumers in the area of Bangkapi
Huaykwang, Bangkok with the significance level 0.05.while the location of condominium,
promotion, the condominiums developer, don't affect.
Keywords: buying decision condominium Main Class
บทนา
ที่อยู่อาศัยเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญในการดารงชี วิตของมนุ ษย์ในทุ กยุคทุ กสมัย ยิ่งจานวน
ประชากรเพิ่มมากขึ้นเท่าไร ความต้องการที่ อยู่อาศัยย่อมเพิ่ มขึ้นตาม ทั้งนี้ เพราะการเพิ่มขึ้ นของ
จานวนประชากรเป็ นปั จจัยพื้ นฐานที่ จะบ่ งชี้ ถึ งความต้องการด้านที่ อยู่อาศัย จานวนตัวเลขการ
เจริ ญเติบโตและการย้ายถิ่ นฐานเข้ามากขึ้นทุกปี อีกทั้งครอบครัวในปั จจุบนั มีขนาดเล็กลงจากเดิ ม
ส่ งผลให้จานวนครัวเรื อนเพิ่มขึ้น ความต้องการที่อยูอ่ าศัยก็มากขึ้นตามไปด้วย สถานการณ์ปัจจุบนั
คนในเมื องหลวงอย่างกรุ งเทพมหานคร มี ความเป็ นอยู่อย่างเร่ งรี บ และเวลาเป็ นสิ่ งสาคัญในการ
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ดารงชี วิต ทาให้คนส่ วนมากต้องการความรวดเร็ วและความสะดวกสบาย ที่ อยู่อาศัยซึ่ งเป็ น 1 ใน
ปั จ จัย 4 จึ ง เป็ นปั จ จัย ที่ มี ค วามส าคัญ อย่ า งหนึ่ งในการช่ ว ยให้ ค นในเมื อ งหลวงมี ชี วิ ต และ
สภาพแวดล้อมความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
คอนโดมิเนี ยมถือเป็ นโครงการที่คนนิ ยมซื้ อ เป็ นที่อยูอ่ าศัยกันมาก โดยเฉพาะคนในเมือง
หลวง เนื่ องจากมีราคาปานกลาง และคอนโดมิเนี ยมส่ วนใหญ่ มักจะสร้างในที่ชุมชน การเดินทาง
ค่อนข้าง สะดวกสบาย ถ้าสังเกตจะเห็นว่ามีโครงการและ คอนโดมิเนี ยมเกิดขึ้นมากมายหลายระดับ
คอนโดมิเนียมบางที่ ราคาสู งกว่าบ้านเดี่ยวเพราะรู ปแบบของคอนโดมิเนี ยมที่มีให้เลือกมากมายมีสิ่ง
อานวยความสะดวกพร้ อมเหมื อนกับบ้านและ บางที่ มีสิ่ งอานวยมากกว่า แต่คอนโดมิเนี ยมบาง
โครงการเน้ น ในเรื่ อ งของภู มิ ท ัศ น์ เพื่ อ สนองความ ต้อ งการของผู ซ้ ้ื อ ในทุ ก กลุ่ ม การเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมในปั จจุบนั มีโครงการขึ้นมาใหม่ มากมาย ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรื อไม่ดี เพราะในแต่
ละวันมีประชากรเกิดขึ้นมากมาย เมื่อมีโครงการ เกิ ดขึ้น จึงเกิดปั ญหาว่า จะเลื อกซื้ ออย่างไร จึงจะ
คุม้ ค่าที่สุด ปั ญหาใหญ่คือ การคมนาคม จะต้องใกล้ แหล่งชุ มชน ใกล้ถนนใหญ่ หรื อใกล้ที่ทางาน
เพื่ อ หลี ก หนี ก ารจราจรที่ ติ ด ขัด ราคาถ้า อยู่ใ นท าเลที่ ดี ราคาก็ จะสู ง ตามไปด้ว ย รู ป แบบของ
สถาปั ตยกรรม และพื้นที่ใช้สอย ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งอานวยความสะดวก หรื อสถาปั ตยกรรมที่หรู หรา
หรื อ ทัน สมัย ล้ว นมี ผ ล ต่ อ ผู ซ้ ้ื อ ทั้ง สิ้ น การเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เนี ย ม ยัง คงอยู่ ในอัต ราเติ บ โตที่
ค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะในกลุ่ มคน ชนชั้นกลาง ที่ ตอ้ งการมี คอนโดมิ เนี ยม ไว้พกั อาศัย ใกล้ บาง
โครงการดูเหมือนจะเป็ นโครงการที่ ตอบสนองคนกลุ่มนี้ได้ดีที่สุด การเลือกซื้ อ คอนโดมิเนี ยมจึงมี
ปั จจัย ที่ ต้องน ามาพิ จารณา ที่ ค่ อนข้างจะต่ างจากการเลื อกซื้ อบ้าน คื อ เจ้าของ โครงการ พื้ น ที่
โดยรอบ การเลื อ กชั้น สิ่ ง อ านวย ความสะดวกในห้ อ งพัก สิ่ งอ านวยความสะดวก ส่ ว นกลาง
ตาแหน่งของห้อง ภูมิทศั น์ของห้อง สถาปั ตยกรรม ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ ป้ องกัน และที่
จอดรถ
พฤติกรรมการซื้ อคอนโดมิเนี ยมของคนแต่ละ วัยในแต่ละช่ วงมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับ ความ ต้องการ ถ้า ในกลุ่ ม ของคนเริ่ ม เข้าสู่ ก ารท างาน อายุ 20 -25 ปี จะเป็ นกลุ่ ม อายุที่ เริ่ ม มี
ค่านิ ยมใหม่ๆ ความรู ้ สึกมัน่ ใจในตัวเองจะสู ง ต้องการแยกตัว ออกมาสร้ างที่ จะอยู่อาศัยเป็ นของ
ตัวเอง ดังนั้นการ ตัดสิ นใจเริ่ มต้นซื้ อคอนโด โดยปั จจัยในการตัดสิ นใจ ทาเล ที่ ต้ งั คนรุ่ นใหม่จะ
เลือกความสะดวกสบายใน การเดินทาง เช่น ใกล้ระบบขนส่ งมวลชนโดยสาร สาธารณะ หรื อว่าจะ
เป็ นรถไฟฟ้ า รถเมล์ รถประจา ทาง ท่ารถตู ้ สาหรับกลุ่มคนที่ทางานแล้ว อายุ ประมาณ 30 ปี ขึ้นไป
พอทางานก็มีโอกาสมี ทางเลื อกเยอะขึ้ น เพราะฉะนั้นต้องการอยู่ในเมื อง มากขึ้ น ต้องการความ
73

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ํ วม เพราะ
สะดวกสบายในการเดิ นทาง เช่ น ใกล้รถไฟฟ้ า สิ่ งที่เห็ นได้ชดั เจนมากคือหลังจาก น้าท่
ํ วมมีหลายคนมากที่ยา้ ย เข้ามาอยู่คอนโดชัว่ คราว เคยมีบา้ นหลังใหญ่ๆอยู่ นอกเมื อง
หลังจากน้าท่
แล้วพอย้ายเข้ามาอยูใ่ นคอนโดชัว่ คราวมี ความพึงพอใจในสิ่ งความสะดวกในชี วิต จึงตัดสิ นใจ ใน
การเลือกที่อยูอ่ าศัย ขณะเดียวกันทางผูล้ งทุนก็ให้ความสาคัญต่อ การลงทุน ในการสร้างที่พกั อาศัย
โดยการ ตอบสนองความพอใจให้กบั ลูกค้าที่คานึ งถึงความ สะดวกในการเดินทางมากขึ้น จะเห็นได้
มีโครงการ ขยายที่พกั อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างมากในบริ เวณเขตบาง กะปิ กรุ งเทพมหานคร
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาวิจยั จึงมุ่งศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม
ประเภท Main Class ของผูบ้ ริ โภควัยท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
เนื่ องจากการลงทุนในที่พกั อาศัยลักษณะนี้ ก็มีการลงทุนจานวนมาก จึงนับได้ว่าเป็ นธุ รกิจที่มีการ
แข่งขันค่อนข้างสู ง ธุ รกิจที่จะประสบความสาเร็ จได้น้ นั ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจศึกษากระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภคใน
แขวงบางกะปิ เขตห้ว ยขวาง เพื่ อน าผลจากการศึ ก ษาไปให้ ผู ป้ ระกอบการที่ ท าธุ รกิ จเกี่ ย วกับ
คอนโดมิ เนี ย มน าไปใช้ เป็ นแนวทางในการบริ ห ารจัดท าโครงการ และสามารถน าข้อมู ล จาก
การศึกษาไปใช้เพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความแตกต่ า งกัน ของปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิ เนี ย มประเภท Main Class ของผู ้บ ริ โ ภควัย ท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความแตกต่ า งกัน ของพฤติ ก รรมของผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท Main Class ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึ กษาความแตกต่างกันของส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิ เนี ย มประเภท Main Class ของผู ้บ ริ โ ภควัย ท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย

1. ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาเฉพาะเรื่ องการตัดสิ นใจตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมประเภท Main Class
ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานครเท่านั้น
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2. ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท Main Class
ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานครเท่านั้น
3. ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาเฉพาะส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม
ป ระเภ ท Main Class ของผู ้ บ ริ โภ ควั ย ท างาน ใน แขวงบ างกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานครเท่านั้น
4. ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาขอบเขตทางด้านประชากรศาสตร์ ของนักศึกษาเท่านั้น
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา อาชี พ และ
รายได้ต่อเดื อน ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท Main Class ของ
ผูบ้ ริ โภควัยทางาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานครเท่านั้นที่แตกต่างกัน
2. พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
คอนโดประเภทใด ทาไมผูบ้ ริ โภคถึ งซื้ อคอนโด ใครมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
เมื่ อ ใด ผู ้บ ริ โ ภคซื้ อ ที่ ใ หน ผู ้บ ริ โ ภคซื้ อ อย่า งไร ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิ เนี ย มประเภท Main Class ของผู ้บ ริ โ ภควัย ท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานครเท่านั้นที่แตกต่างกัน
3. ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านรู ปแบบ อาคารและห้องพัก
ด้านราคาคอนโดมิเนี ยมทาเลที่ ต้ งั การส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คลากรที่ ให้บริ การ กระบวนการ
ให้ บ ริ ก าร ด้านการน าเสนอรู ป ลัก ษณ์ ท างกายภาพ ที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิ เนี ย มประเภท Main Class ของผู ้บ ริ โ ภควัย ท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานครเท่านั้นที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจัย
1.ทาให้ทราบถึ ง ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมเพื่อเป็ นแนวทางให้
ผูป้ ระกอบการมี แนวทางในการประกอบธุ รกิ จ และปรั บปรุ งโครงการคอนโดมิ เนี ยมให้ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการสามารถดาเนิ นธุ รกิ จในยุคปั จจุบนั ที่มี
การแข่งขันสู งได้
2.เพื่อเป็ นการสรุ ปข้อมูลสารสนเทศสาหรับผูป้ ระกอบการให้สามารถนาข้อมูลสรุ ป
ไปกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้ในการปรับปรุ ง และพัฒนาโครงการให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้อง
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3.เพื่ อเป็ นข้อมู ล เบื้ องต้นแก่ ผูท้ ี่ ส นใจดาเนิ นธุ รกิ จคอนโดมิ เนี ยมสามารถนาข้อมู ล
เบื้องต้นนี้ ไปใช้ประกอบการพิจารณาการตัดสิ นใจลงทุนประกอบธุ รกิจคอนโดมิเนียมใกล้สถานที่
ใดบ้าง ไม่วา่ จะเป็ นห้างสรรพสิ นค้า, แหล่งชุมชน,ทางเดินรถสาธารณะ เป็ นต้น
กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้ต่อเดือน
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
1.Who : ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย
2. What : ผูบ้ ริ โภคซื้ อคอนโดประเภทใด
3. Why : ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงซื้ อคอนโดมิเนียม
4. Whom : ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ
5. When : ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด
6. Where : ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ใหน
7. How : ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร

การตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียมประเภท Main
Class ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน ในแขวงบาง
กะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร

ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s
1. Product: ด้านรู ปแบบ อาคาร ลักษณะคอนโด
2. Price : ด้านราคา
3. Place : ทาเลที่ต้งั
4. Promotion : การส่งเสริ มการตลาด
5. People : ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
6. Process : กระบวนการให้บริ การ
7. Physical Evidence : ด้านการนาเสนอรู ปลักษณะทางกายภาพ

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ (AIDA)
(St.Elmo Lewis, 1898 อ้างถึงใน ณภัทคอร ปุณยาภาภัสสร, 2551(
1. ความตั้งใจ (Attention) เริ่ ม ต้น ที่ ผูบ้ ริ โภคจะต้องรู ้ จกั สิ นค้าและบริ ก ารนั้นก่ อน ซึ่ งก็
เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคมีความตั้งใจในการรับสาร
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2. ความสนใจ (Interest) นอกจากการรู ้ จกั สิ นค้าแล้วก็ ยงั ไม่ เพี ยงพอผูบ้ ริ โภคต้องถู กเร้ า
ความสนใจ จนสามารถแยกแยะสิ นค้านั้นออกจากสิ นค้าอื่นๆ ที่มีอยูใ่ นตลาด
3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจที่ถูกกระตุน้ จะกลายเป็ นความอยาก ความปรารถนา
ที่จะได้ครอบครองสิ นค้านั้น ตามปกติความปรารถนาจะเกิ ดขึ้นจากการเห็นประโยชน์ที่สินค้านั้น
เสนอ ให้หรื อเกิดจากการเห็นหนทางแก้ปัญหาที่มีอยูท่ ี่สินค้านั้นหยิบยืน่ ให้
4. การกระทา (Action) เมื่อความปรารถนาเกิดขึ้นแล้ว กระบวนการซื้ อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
ผูบ้ ริ โภคก้าวเข้าสู่ ข้ นั ตอนสุ ดท้ายคือการซื้ อสิ นค้า
จากแนวคิดการตัดสิ นใจ สรุ ปได้วา่ การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจว่าจะ
ซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารใด โดยมี ปั จจัย คื อข้อมู ล เกี่ ย วกับ ตัวสิ น ค้า สั ง คมและกลุ่ ม ทางสั งคม
ทัศนคติของ ผูบ้ ริ โภค เวลาและโอกาส ความตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา และการกระทา
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
โมเวน และไมเนอร์ (Mowen; & Minor. 1998: 5) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่ า พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค หมายถึงการศึกษาหน่ วยการซื้ อ (Buying Units) และกระบวนการแลกเปลี่ ยนที่เกี่ยวข้อง
กับการได้รับมา การบริ โภค และการกาจัด อันเกี่ยวกับสิ นค้า บริ การประสบการณ์และความคิด
ชิ ฟ แมน และคานุ (Schiftman; & Kanuk. 2000: 1-3) พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โภค หมายถึ ง
พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคในการค้น หา (Searching) การซื้ อ (Purchasing) การใช้ (Using) การ
ประเมินผล (Evaluating) การใช้สอยผลิตภัณฑ์ (Disposing) สิ นค้า บริ การ และความคิด
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ งการตัดสิ น ใจเกี่ ย วกับ การเลื อกซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารของ
ผูบ้ ริ โภค หรื อการกระทาเกี่ยวกับการใช้ หรื อการซื้ อสิ นค้า จึงมีความจาเป็ นต้องศึกษาและวิเคราะห์
พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้า บริ การ ที่ มีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผูป้ ระกอบการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ (เสรี วงษ์มณฑา. 2546: 33) หรื อ
หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสิ นใจและการกระทาของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับการซื้ อและการ
ใช้สินค้านักการตลาดจาเป็ นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้วยเหตุผลหลายประการ
กล่าวคือ
1. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุ รกิจ
2. เพื่ อให้ ส อดคล้อ งกับ แนวความคิ ดทางการตลาด (Marketing Concept ที่ ว่าการท าให้
ลู กค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุ น้ ี จึงต้องศึ กษาถึ งพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค เพื่ อจัดสิ่ งกระตุ น้ หรื อกลยุท ธ์
การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2541: 124)
องค์ประกอบของพฤติกรรม
ครอนบาค (Cronbach. 1972: 14) อธิ บ ายว่ า พฤติ ก รรมของคนเรามี อ งค์ ป ระกอบอยู่ 7
ประการคือ
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1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็ นความต้องการหรื อวัตถุ ประสงค์ที่ทาให้เกิ ดกิ จกรรมคนเราต้องทา
กิ จกรรมเพื่อสนองความต้องการที่ เกิ ดขึ้นกิ จกรรมบางอย่างก็ให้ความพอใจหรื อสนองความ
ต้องการในทันทีแต่ความต้องการหรื อวัตถุ ประสงค์บางอย่างก็ตอ้ งใช้เวลานานจึงจะสามารถ
บรรลุผลสมความต้องการคนเราจะมีความต้องการหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกันและมักจะต้อง
เลือกสนองความต้องการที่รีบด่วนก่อนสนองความต้องการห่างออกไปในภายหลัง
2. ความพร้อม (Readiness) หมายถึงระดับวุฒิภาวะหรื อความสามารถที่จาเป็ นในการทากิจกรรม
เพื่อสนองความต้องการคนเราไม่สามารถสนองความต้องการได้หมดทุกอย่างความต้องการ
บางอย่างอยูน่ อกเหนือความสามารถของเขา
3. สถานการณ์ (Situation) เป็ นเหตุการณ์ที่เปิ ดโอกาสให้เลือกทากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ
4. การแปลความหมาย (Interpretation) ก่ อนที่ ค นเราจะท ากิ จกรรมใดกิ จกรรมหนึ่ งลงไปเขา
จะต้องพิจารณาสถานการณ์เสี ยก่อนแล้วตัดสิ นใจเลือกวิธีการที่คาดว่าจะได้รับความพอใจมาก
ที่สุด
5. การตอบสนอง (Response) คือ การดาเนินทากิจกรรมตามที่ตดั สิ นใจเลือกสรรแล้ว
6. ผลลัพธ์ที่ตามมา (Consequence) คือ ผลที่เกิดขึ้นการกระทากิจกรรมนั้นซึ่ งอาจได้ผลตรงข้ามที่
คาดไว้ หรื อตรงข้ามกับที่คาดหวังไว้ก็ได้
7. การปฏิบตั ิต่อความคาดหวัง (Reaction Thwarting) หากเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ได้ก็กล่าวได้วา่ เขาประสบกับความผิดหวังในกรณี เช่นนี้เขาอาจจะย้อนกลับไปแปลความหมาย
ของสถานะเสี ยใหม่และเลือกวิธีการตอบสนองใหม่ก็ได้
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ(Quantitative Research(โดยมี ก ารส ารวจ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของ
ผูบ้ ริ โภควัยทางาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ศึกษา
คือผูซ้ ้ื อคอนโดมิ เนี ยมประเภท Main Class ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน จานวน 400 คน โดยการเก็ บ
ข้อมู ลกลุ่ มตัวอย่างโดยเลื อกตัวอย่างแบบบังเอิ ญหรื อแบบตามสะดวก เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากการเก็บข้อมูลแบบปฐมภู มิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ต่ า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด ส่ ว นสถิ ติ อ้า งอิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ที่ ระดับ นัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างของ
ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โ ภคและปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ
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ตัดสิ นใจซื้ อซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท Main Class ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน ในแขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ เป็ นเพศหญิง 242 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.50 เพศชาย 158
คน คิดเป็ นร้อยละ 39.50 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.50 รอง
ลงอายุ 31-40 ปี 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 ตามมาด้วย ตั้งแต่41 ปี ขึ้นไป จานวน 38คน คิดเป็ น
ร้อยละ 9.50น้อยที่สุดคือ ต่ากว่า 20 ปี จานวน 36คน คิดเป็ นร้อยละ 9.00% ส่ วนสถานภาพ ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่ โสด มี จานวน 245 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 61.25 สมรส มีจานวน 155 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
38.75 ระดับการศึกษา ผูส้ อบถามส่ วนใหญ่ ปริ ญญาตรี ซึ่ งมีจานวน 241 คนคิดเป็ นร้อยละ 60.25
รองลงมาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.25 ตามมาด้วยปริ ญญาโทจานวน 61
คน คิดเป็ นร้อยละ 15.25 น้อยที่สุดสู งปริ ญญาโทจานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.25 อาชีพ พนักงาน
บริ ษทั เอกชนมีจานวน 221 คนคิดเป็ นร้อยละ 55.25 รองลงมามีอาชี พ ธุ รกิจส่ วนตัวมีจานวน 60 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 15.00 ตามมาด้วย อาชี พ รั บ ราชการ/รั ฐวิส าหกิ จมี จานวน 45 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
11.25อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษามีจานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.75 และน้อยที่สุด พนักงานราชการ
มีจานวน 31 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.75 รายได้ส่ วนใหญ่ อยู่ในกลุ่ ม ที่ มี รายได้สู งกว่า 35,000 บาท
จานวน 124คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00ตามมาด้วยมีรายได้ ตั้งแต่ 15,000 - 20,000 บาทจานวน 119 คน
คิดเป็ นร้อยละ 29.75 และมีรายได้ 20,001 - 35,000 บาท จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.50 กลุ่ม
ที่นอ้ ยที่สุดอยูใ่ นกลุ่มที่มีรายได้ ต่ากว่า 15,000 บาทจานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.75
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
กลุ่ ม ตัว อย่า งจ าแนกตามพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคสรุ ป ได้ว่า บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจมากที่สุด คือ ตนเอง มีจานวน 137คน คิดเป็ นร้อยละ 34.25 รองลงมา คู่สมรสมีจานวน 112
คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 เพื่อนร่ วมงานมีจานวน 76คน คิดเป็ นร้อยละ 19.00 และน้อยที่ สุด พ่อ –
แม่มีจานวน 75คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.75ด้านลักษณะของคอนโดมิ เนี ยมสรุ ปได้ว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่เลือกคอนโดมิเนี ยมแบบ 1 ห้องนอนมีจานวน 184คน คิดเป็ นร้อยละ 46.00 รองลงมาเป็ น ห้อง
Studio มีจานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.75 และน้อยที่สุด คือ 2 ห้องนอน มีจานวน 69 คน คิด
เป็ นร้อยละ 17.25 สาเหตุที่ผบู ้ ริ โภคซื้ อคอนโดมิเนี ยมส่ วนใหญ่ ต้องการบ้านหลังที่ 2มีจานวน 180
คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 รองลงมา ต้องการอยู่อย่างอิสระมีจานวน 175 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.75
และน้อยที่สุด เพื่อการลงทุนมีจานวน 45คน คิดเป็ นร้อยละ 11.25 ผูบ้ ริ โภคซื้ อคอนโดมิเนี ยมส่ วน
ใหญ่ ได้รับข่าวสาร โดยมีผแู ้ นะนา มีจานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 รองลงมา ทราบมาจาก
ป้ายโฆษา มีจานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 และน้อยที่สุดรู ้จกั ด้วยตนเองมีจานวน 94 คน คิด
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เป็ นร้อยละ 23.50 ด้านระยะเวลาที่ใช้พิจารณาคอนโดมิเนียมก่อนตัดสิ นใจซื้ อส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคใช้
เวลาพิจารณา ตั้งแต่ ระยะเวลา 1-3 เดือนมีจานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.50 รองลงมา มากกว่า
6 เดือนมีจานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.75 และ4-5 เดือนมีจานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00
และน้อยที่ สุด ต่ ากว่า 1 เดื อนมีจานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.75สถานที่ ซื้ อใกล้สถานที่ศึกษา
มากที่สุด มีจานวน 201คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.25 สถานที่ ใกล้เคี ยงที่ รองลงมาคื อ แหล่ งชุ มชน มี
จานวน 105คน คิดเป็ นร้อยละ 26.25น้อยที่สุดใกล้ห้างสรรพสิ นค้ามีจานวน 94คน คิดเป็ นร้อยละ
23.50 งบประมาณในการซื้ อคอนโดมิเนี ยมอยูใ่ นราคา 1,500,001-2,000,000 บาทจานวน 143คน คิด
เป็ นร้อยละ 35.75 มากที่สุด รองลงมา ในราคา 2,000,001-2,500,000 บาทมีจานวน 139คน คิดเป็ น
ร้อยละ 34.75 และราคา 2,500,001-3,000,000 บาทจานวน 70คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.50 และน้อย
ที่สุด คือราคา3,000,001-4,000,000 บาทขึ้นไปมีจานวน 48คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ส่ วนใหญ่เลื อกรู ปแบบ
อาคารมีทรงสู ง และขนาดใหญ่ ห้องพักมีความกว้างขวาง มีจานวน 178 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.50
รองลงมีเฟอร์ นิเจอร์ ที่จาเป็ นในคอนโดมิเนียมมีจานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.25 และน้อยที่สุด
อาคารมีทรงเตี๊ยและขนาดเล็ก ห้องพักมีขนาดปานกลาง มีจานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.25 ด้าน
ราคาส่ วนใหญ่ เลือกราคาซื้ อคอนโดมิเนี ยมมีความเหมาะสม มีจานวน 244 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.00
รองลงมา จานวนของเงินดาวน์นอ้ ย (เงินจ่ายล่วงหน้า(มีจานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.50 และ
น้อ ยที่ สุ ด ราคาของค่ าน้ าประปา ค่ าไฟฟ้ า และอื่ น ๆ ต่ า มี จานวน 50 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 12.50
สถานที่ใกล้เคียงผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมมากที่สุดคือ ใกล้สถานที่ทางาน/สถานศึกษา มี
จานวน 142คน คิดเป็ นร้อยละ 35.50 รองลงมาเลือกการเดินทางคมนาคมสะดวก มีจานวน 133คน
คิดเป็ นร้ อยละ 33.25 และน้อยที่ สุ ด ใกล้แหล่ งอุ ป โภคบริ โภค มีจานวน 142 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
35.50 ด้านโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขาย พบว่าส่ วนใหญ่เลื อกเฟอร์ นิเจอร์ พร้ อมอยูม่ ีจานวน 181คน
คิดเป็ นร้อยละ 45.25รองลงมา ส่ วนลดดอกเบี้ยมีจานวน 119 คนคิดเป็ นร้อยละ 29.75 และน้อยที่สุด
คือรับส่ วนลดเงินดาวน์มีจานวน 100คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ความพึงพอใจที่ท่านต้องการจากนิ ติ
บุคคลคอนโดมิเนี ยมมากที่ สุดคือ การได้รับความเอาใจใส่ มีจานวน 170คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50
รองลงมาความมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีมีจานวน 164คน คิดเป็ นร้อยละ 41.00 และน้อยที่สุด มีความรู ้
ความชานาญในการซ่ อมบารุ ง มีจานวน 66คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.50 การดู แลแก้ไขปั ญหาของนิ ติ
บุคคลคอนโดมิเนี ยมที่ท่านพึงพอใจมากที่สุดผูต้ อบแบบสอบถาม คือ มีการบริ การด้วยความเต็มใจ
และฉับไว มีจานวน 180คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ พื้นที่ จอดรถให้มากกว่า1คันต่อ1
ห้องมีจานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.0 และน้อยที่สุด คือการซ่ อมบารุ งระบบสาธารณู ปโภคที่
รวดเร็ วมี จานวน 92 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 23.00 สภาพแวดล้อ มที่ ท าให้ ท่ า นตัด สิ น ใจในการซื้ อ
คอนโดมิเนียมมากที่สุดคือ ความปลอดภัย มีจานวน 232คน คิดเป็ นร้อยละ 58.00 รองลง คือ ความ
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สงบเรี ยบร้อย มีจานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.25 และน้อยที่สุด คือมีไฟฟ้ าให้แสงสว่างอย่าง
ทัว่ ถึง มีจานวน 59คน คิดเป็ นร้อยละ 14.75
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการจาแนกตามปัจจัยทีม่ ีความสาคัญต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ส่ วนมากตัดสิ นใจซื้ อ
การตัดใจสิ นซื้ อคอนโดมิเนี ยม เนื่ องจากการมอบส่ วนลดพิเศษอันดับหนึ่ ง มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.1750
คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.9730คะแนน อันดับสองคือทาเลที่ต้ งั ของโครงการอยู่
ใกล้ระบบขนส่ ง เช่น รถไฟฟ้ า รถไฟใต้ดิน แอร์ พอร์ ตลิงก์ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.1225คะแนนและมีค่า
เบี่ ย งเบนมาตราฐานเท่ ากับ 4.1225 คะแนน อัน ดับ สามคื อ ราคาคาขายของโครงการมี ค วาม
เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อ มและท าเลที่ ต้ งั มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 4.0800 คะแนนและมี ค่ าเบี่ ย งเบน
มาตราฐานเท่ากับ 1.0006คะแนน อันดับสี่ คือชื่อเสี ยงของเจ้าของโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.8525
คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 1.0263คะแนน ส่ วนอันดับสุ ดท้ายคือสไตล์/รู ปแบบ
คอนโดมิเนี ยม มีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.8000คะแนนและมี ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ
11.1261คะแนน
สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุอยู่ระหว่าง20-30 ปี สถานภาพโสด ระดับ
การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน และมี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อนสู ง กว่า
35,000 บาท
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
ปั จจัยเกี่ ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคพบว่าส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยม
ด้วยตนเอง ลักษณะของคอนโดมิ เนี ยมผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เลื อกคอนโดมิ เนี ยมแบบ 1 ห้องนอน
สาเหตุที่ผบู ้ ริ โภคซื้ อคอนโดมิเนียมส่ วนใหญ่ ต้องการบ้านหลังที่ 2 ผูบ้ ริ โภคซื้ อคอนโดมิเนียมส่ วน
ใหญ่ ได้รับข่าวสาร โดยมีผูแ้ นะนา ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาคอนโดมิ เนี ยมก่อนตัดสิ นใจซื้ อส่ วน
ใหญ่ ผู ้บ ริ โ ภคใช้ เวลาพิ จ ารณา ตั้ง แต่ ระยะเวลา 1-3 เดื อ น อี ก หนึ่ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภค สถานที่ ซื้ อใกล้สถานที่ศึกษามากที่สุด ปั จจัยสุ ดท้ายที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจในซื้ อคอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภค คืองบประมาณในการซื้ อคอนโดมิเนี ยมอยูใ่ นราคา
1,500,001-2,000,000 บาท
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สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดความสาคัญของปั จจัยประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการซื้ อคอนโดมิเนี ยมกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญตัดสิ นใจซื้ อเพราะ ความปลอดภัยเป็ นอันดับ
แรกโดยให้ค วามส าคัญ มากที่ สุ ดรองลงมาคื อตัดสิ น ใจเพราะการเดิ นทางคมนาคมสะดวก กับ
ตัดสิ นใจเพราะใกล้สถานที่ทางาน/สถานศึกษาใกล้เคียงกันโดยด้านรู ปแบบอาคารและห้องพักให้
ความสาคัญในเรื่ องหอพักมีเฟอร์ นิเจอร์ ที่จาเป็ นในหอพักมากที่สุด ด้านบุคลากรที่ให้บริ การให้
ความสาคัญในเรื่ องความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจากเจ้าของหอพักมากที่สุดด้านกระบวนการให้ บริ การ
ให้ความสาคัญมากโดยให้ความสาคัญในเรื่ องมีการให้บริ การด้วยความเต็มใจ และฉับไวมากที่สุด
ด้านราคาให้ความสาคัญมากโดยให้ความสาคัญในราคาค่าเช่าห้องมีความเหมาะสมมากที่สุด
สรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจ าแนกตามปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อ
ปั จ จัย ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ส่ ว นมากตัด สิ น ใจซื้ อ การตัด ใจสิ น ซื้ อ
คอนโดมิเนี ยม เนื่ องจากการมอบส่ วนลดพิเศษอันดับหนึ่ ง อันดับสองคือทาเลที่ต้ งั ของโครงการอยู่
ใกล้ร ะบบขนส่ ง เช่ น รถไฟฟ้ า รถไฟใต้ดิ น แอร์ พ อร์ ต ลิ ง ก์ อัน ดับ สามคื อ ราคาคาขายของ
โครงการมี ค วามเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อ มและท าเลที่ ต้ งั อัน ดับ สี่ คื อ ชื่ อ เสี ย งของเจ้า ของ
โครงการ ส่ ว นอัน ดับ สุ ด ท้ า ยคื อ สไตล์ /รู ป แบบคอนโดมิ เนี ย ม สรุ ป ได้ ว่ า การตัด สิ นใจซื้ อ
คอนโดมิ เนี ยมโดยมี ปัจจัยต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.0060( สาหรั บ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูร่ ะดับพอใจมาก ในทุกปั จจัยในการซื้ อคอนโดมิเนียม
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อ
คอนโดมิ เนี ย มประเภท Main Class ของผู ้บ ริ โ ภควัย ท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานคร ที่ แตกต่างกัน พบว่า อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชี พ, รายได้เฉลี่ ยต่ อ
เดื อน ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท Main Class ของผูบ้ ริ โภค
วัยทางาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร แต่ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านเพศ ไม่ มี
ความแตกต่างกันต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท Main Class ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน ใน
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่2 พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย, ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
คอนโดประเภทใด, ทาไมผูบ้ ริ โภคถึ งซื้ อคอนโด, ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ, ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
เมื่อใด, ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน, ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร, มีความแตกต่างต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม
ประเภท Main Class ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ปั จจัยด้านรู ป แบบอาคารและ
ห้องพัก ,ด้านราคาคอนโดมิ เนี ยม ,ด้านกระบวนการให้บ ริ ก าร, ด้านการน าเสนอรู ปลัก ษณ์ ท าง
กายภาพ มีความแตกต่างกันต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท Main Class ของผูบ้ ริ โภควัย
ทางาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่
ด้านทาเลที่ต้ งั ,ด้านการส่ งเสริ มการตลาด, ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ ไม่มีความแตกต่างกันต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท Main Class ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กรุ งเทพมหานคร
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติที่ใช้

ค่านัยสาคัญ

ผลการทดสอบ

เพศ

t-test

0.6471

ปฏิเสธ

อายุ

F-test

0.0000

ยอมรับ

สถานภาพ

t-test

0.0081

ยอมรับ

ระดับการศึกษา

F-test

0.0002

ยอมรับ

อาชีพ

F-test

0.0000

ยอมรับ

รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน

F-test

0.0000

ยอมรับ

ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย

F-test

0.0277

ยอมรับ

ผูบ้ ริ โภคซื้อคอนโดประเภทใด

F-test

0.0176

ยอมรับ

ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงซื้อคอนโด

F-test

0.0276

ยอมรับ

ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ

F-test

0.0000

ยอมรับ

ผูบ้ ริ โภคซื้อเมื่อใด

F-test

0.0000

ยอมรับ

ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ใหน

F-test

0.0000

ยอมรับ

ผูบ้ ริ โภคซื้ออย่างไร

F-test

0.0000

ยอมรับ

ด้านรู ปแบบอาคารและห้องพัก

F-test

0.0001

ยอมรับ

ด้านราคาคอนโดมิเนียม

F-test

0.0000

ยอมรับ

ด้านทาเลที่ต้ งั

F-test

0.0620

ปฏิเสธ

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

F-test

0.1100

ปฏิเสธ

ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ

F-test

0.8039

ปฏิเสธ

ด้านกระบวนการให้บริ การ

F-test

0.0000

ยอมรับ

ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ทางกายภาพ

F-test

0.0000

ยอมรับ

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
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อภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท Main
Class ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า
อายุ, สถานภาพ, ระดับ การศึ ก ษา, อาชี พ , รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อน ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กรุ งเทพมหานคร
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย, ผูบ้ ริ โภคซื้ อคอนโดประเภทใด,
ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงซื้ อคอนโด, ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ, ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด, ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่
ใหน, ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร, มี ค วามแตกต่ างกันต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมประเภท Main
Class ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ปั จจัย ด้านรู ป แบบอาคารและห้ องพัก ,ด้านราคา
คอนโดมิเนียม ,ด้านกระบวนการให้บริ การ, ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ทางกายภาพ มีความแตกต่าง
กันต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท Main Class ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน ในแขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
1.ปั จจัยด้านอายุ ปั จจัยสถานภาพ ปั จจัยระดับการศึกษา ปั จจัยอาชีพ และปั จจัยรายได้
เฉลี่ ยต่อเดือน มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น ผูป้ ระกอบการ
จึงควรคานึงถึงปั จจัยดังกล่าวเพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผทู ้ ี่สนใจดาเนิ นธุ รกิจคอนโดมิเนียมสามารถ
นาข้อมูลเบื้องต้นนี้ไปใช้ประกอบการพิจารณาการตัดสิ นใจลงทุนประกอบธุ รกิจคอนโดมิเนียม
2.ปั จจัยด้านรู ปแบบอาคารและห้องพัก ปั จจัยด้าน ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ
และปั จจัยด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ ทางกายภาพ มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม
ของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจึงควรคานึงถึงปั จจัยดังกล่าวในการก่อสร้างคอนโดเพื่อขายเป็ น
หลัก และควรจะนาปั จจัยดัง กล่ าวไปเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุท ธ์ เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
3.ปั จจัย ด้านพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
คอนโดประเภทใด ทาไมผูบ้ ริ โภคถึ งซื้ อคอนโด ใครมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
เมื่อใด ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ใหน และผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม
ของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นเพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผทู ้ ี่สนใจดาเนิ นธุ รกิจคอนโดมิเนียมสามารถนาข้อมูล
เบื้องต้นนี้ไปใช้ประกอบการพิจารณาการตัดสิ นใจลงทุนประกอบธุ รกิจคอนโดมิเนียม
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึ กษาเพิ่มเติ มด้วยการศึกษารายละเอียดในเชิ งลึก โดยใช้ เครื่ อง มือวิจยั ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพอื่น ๆ ควบคู่กนั
2. ควรทาการเก็บข้อมูลมากกว่าหนึ่ งวิธี เพื่อให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ถูกต้องและครอบคลุมลึกซึ้ งได้ผลใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากยิง่ ขึ้น

85

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

เอกสารอ้างอิง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, ไกรชิต สุ ตะเมือง, เฉลิมพร เย็นเยือก, และเรวดี อันนันนับ. (2556).
ระเบียบวิธีการวิจยั ทางธุ รกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์พงษ์วริ น พริ้ นติ้ง.
กฤษณะ กสิ บุตร. (2554(. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ในเขตกรุ งเทพมหานคร
การศึกษา ค้นคว้าอิสระ ปริ ญญาเอก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ธงชัย ชูสุ่น. (2556(. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ปริ ญญาโท, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
อภิชิต สุ ขสิ นธ์. (2551(. ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริ ญญาโท, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
สมลักษณ์ คุ ณฑี . (2550(. ปั จจัยในการเช่าห้องพักในเขตอาเภอเมือง สุ พรรณบุรี. การศึกษาค้นคว้า
อิสระ ปริ ญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จามรี ชู ศรี โฉม. (2554(. ปั จจัยสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกเข้าพัก โรงแรมและรี สอร์ ท เกาะลันตา
ใหญ่จ.กระบี่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ. Veridian E-journal 4, 2 (กันยายน – ธันวาคม(:
125-148.
ชัชวาลย์ เวศย์วรุ ตม์. (2553(. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกพักอาศัยของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม. การค้นคว้าอิสระปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
รัตนาภรณ์ ศิริเครื อวัลย์. (2554(. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

86

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ปัจจัยแรงจูงใจในการซื้อบ้ านเดี่ยวของผู้บริโภควัยทางานในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
MOTIVATING FACTOR IN CONSUMER PURCHASING A SINGLE HOUSE IN
SAMUTPRAKARN AREA
ณชาภัทร์ มณีรอด
นักศึกษา โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin 2/1 กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา (1( ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการซื้ อบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภควัยทางานในจังหวัดสมุทรปราการ (2( ความแตกต่างของ
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่ มี ผลต่อการแรงจูงใจในการซื้ อบ้านเดี่ ยวของผูบ้ ริ โภควัยท างานในจังหวัด
สมุทรปราการ (3( ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อ
บ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภควัยทางานในจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้วิจยั ครั้งนี้ เป็ นบุ คคล
ทัว่ ไปที่ อยู่ในวัยทางาน ปั จจุบนั จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติอา้ งอิงที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ที่ ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในการหาความ
แตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เป็ นตัว แทนผู ้บ ริ โภควัย ท างานในเขตจัง หวัด
สมุทรปราการ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี สภานะภาพโสด มีการศึกษาในระดับต่ากว่า
ปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 18,000 บาท
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ผลการวิจัยพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่
แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อ แรงจู งใจในการซื้ อบ้านเดี่ ย วของผูบ้ ริ โภควัย ท างานในเขตจัง วัด
สมุทรปราการที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยสาคัญที่มีแรงจู งใจ ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย, ผูบ้ ริ โภคซื้ อบ้านเดี่ ยวประเภทใด,
ท าไมผู ้บ ริ โ ภคถึ ง ซื้ อ บ้า นเดี่ ย ว, ใครมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจซื้ อ , ผู บ้ ริ โ ภคซื้ อ เมื่ อ ใด,
ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ใหน, ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร, ที่แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อบ้าน
เดี่ยวของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตจังวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05
3. ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ปั จจัยด้านรู ปแบบอาคาร,ด้านราคาบ้านเดี่ ยว ,ด้าน
กระบวนการให้บริ การ, ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ทางกายภาพ ที่มีความแตกต่างกันมีอิทธิ พล
ต่อแรงจูงใจในการซื้ อบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตจังวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ นสาเหตุในการซื้ อบ้านเดี่ยว และ ระยะเวลาที่อยู่
อาศัยในปั จจุบนั ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภควัยทางาน
ในจังหวัดสมุทรปราการ
คาสาคัญ: แรงจูงใจในการซื้ อ, บ้านเดี่ยว, วัยทางาน
ABSTRACT
The research’s objective is to study (1) the difference of personal factors that motivated a
single house purchasing motivation of working age in Samutprakarn area; (2) the difference of
consumer’s behavior that motivated a single house purchasing motivation of working age in
Samutprakarn area; and (3) the difference of marketing mix factors that motivated a single house
purchasing motivation of working age in Samutprakarn area. The sampling population of this
research was 400 current randomly people in a working ade. Data has been collected by
questionnaire and using Microsoft Excel for analysis. The statistic used to analyze data is
frequency, percentage, maximum, minimum, average, standard deviation, multiple regression
analysis, and one-way analysis of variance (single factor ANOVA) at α = 0.05 significance level.
The majority of sampling population was female, between 20- 30 years old, under
bachelor degree, mostly working in a company and average income is lower 18,000 THB per
month.
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The result of hypothesis testing found that
1. The difference of personal factors such as gender, age, marital status, educational level,
and average monthly income has different influences the motivation to buy the house of a
working age comsumer in Samutprakarn Area.
2. Who are the key factors that motivated the target market, consumers buy house of any
type, why consumers buy the house, who was involved in the buying decision, when
consumers buy, consumers that purchase., consumer purchases, however, have a different
influence on the motivation of consumers to buy the house I was working in Samut
Prakan. Statistically significant at the 0.05 level.
3. Factors include the marketing mix Form factor, building, house price. , Service process,
the presentation of physical appearance. A different influence on the motivation of
consumers buying house working in good measure Prakan. Statistically significant at the
0.05 level, but the reason to buy a house and detached homes in the current period. The
difference does not affect the incentives consumer buying house working in the province
of Samutprakan.
Keywords: Purchasing , motivation making, Single House, Working Age
บทนา
ที่อยู่อาศัยเป็ นหนึ่ งในปั จจัย 4 ที่ จาเป็ นในการดารงชี วิตของมนุ ษย์ นอกเหนื อจากอาหาร
เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม และยารั ก ษาโรค มนุ ษ ย์จ ะแสวงหาถิ่ น ที่ อ ยู่อ าศัย ที่ มี ค วามมั่น คง ปลอดภัย และ
เอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดารงชี วิตมากที่ สุด ซึ่ งที่ อยู่อาศัยของมนุ ษย์จะมี ความแตกต่างกันไป
ตามสภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วฒั นธรรม สภาพความเป็ นอยู่ ตลอดทั้ง
อิทธิ พลของความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในปั จจุบนั สภาพสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพของตนเองมากขึ้น การก่อสร้างที่
อยูอ่ าศัยของตนเองกระทาได้ไม่สะดวก ทั้งนี้ เนื่ องด้วยข้อจากัดต่างๆ เช่น ข้อจากัดในเรื่ องของเวลา
ความไม่สะดวกในการจัดหาที่อยูอ่ าศัยด้วยตนเอง ตลอดจนราคาที่ดินที่เพิ่มสู งขึ้น จึงได้เกิ ดธุ รกิ จ
ด้านที่อยูอ่ าศัย โดยระยะแรกเป็ นเพียงการจัดสรรเฉพาะที่ดิน ต่อมามีการสร้างบ้านขึ้นบนพื้นที่น้ นั
เรี ยกว่า “บ้านจัดสรร”ที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั มีอยูห่ ลายลักษณะ โดยมีชื่อเรี ยกแตกต่างกันออกไป เช่น
บ้านเดี่ ย ว บ้านแฝด ตึ ก แถว (shop house) เรื อ นแถว ห้อ งแถว ทาวน์ เฮาส์ (town house) ห้ องชุ ด
(flat) หรื ออาคารชุ ด (condominium) ไม่ว่าจะถู กเรี ยกอย่างไรก็ตาม แต่มีจุดมุ่งหมายคล้ายกันหรื อ
เหมือนกันคือ ใช้เป็ นสถานที่อยูอ่ าศัย ทั้งที่เป็ นที่กิน ที่นอน ที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ที่ทางาน ตลอดจน
การทากิจกรรมต่างๆ อีกมากมายในชีวิตประจาวัน การที่มนุ ษย์เลือกที่จะสร้างที่อยูอ่ าศัยในลักษณะ
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ใดนั้น ขึ้ นอยู่กบั เหตุ ปั จจัย หลายประการ เช่ น งบประมาณการก่ อสร้ างหรื อซื้ อ ท าเลที่ ต้ งั ความ
สะดวกสบาย จานวนสมาชิ กภายในครอบครัว จุดมุ่งหมายเชิ งธุ รกิจ เป็ นต้น ดังนั้น จึงแยกอธิ บายที่
อยูอ่ าศัยตามลักษณะรู ปแบบแต่ละอย่างดังนี้ คือ บ้านเดี่ ยวและบ้านแฝด ที่อยูอ่ าศัยในลักษณะนี้ จะ
ถูกปลูกสร้างขึ้นเป็ นหลังหากเป็ นหลังเดี่ ยวอิสระ จะถือว่าเป็ น “บ้านเดี่ยว” หากมีผนังที่ใช้ร่วมกัน
ด้านหนึ่ง จะถือว่าเป็ น “บ้านแฝด” ซึ่ งบ้านทั้งสองลักษณะนี้ มักจะมีบริ เวณบ้าน และรั้วรอบขอบชิ ด
เป็ นสัดส่ วนที่ชดั เจน ตึ กแถว (shop house) หมายถึ ง อาคารที่สร้ างเป็ นแถวติดต่อกันเกิ น 2 หน่ วย
(unit) ขึ้ น ไป อาจแบ่ งได้เป็ น 3 ประเภทคื อ อาคารแถวแบบพัก อาศัยล้วน ๆอาคารพาณิ ช ย์หรื อ
ร้านค้าล้วน ๆ อาคากึ่งที่อยูอ่ าศัย กึ่งพาณิ ชย์ หรื อตึกแถว เมื่อมองอย่างผิวเผิน ลักษณะภายนอกของ
อาคารเหล่านี้ คล้ายคลึ งกันมาก แต่เมื่อมองลึ กเข้าไป จะมีความแตกต่างกันเรื่ องประโยชน์ใช้สอย
ซึ่ งจุดนี้ เองเป็ นข้อแบ่งแยกประเภทของอาคาร มักจะพบเห็ นในเขตเมือง เนื่ องจากที่ดินมีราคาแพง
ผูค้ นหลัง่ ไหลเข้ามาอยูอ่ าศัยเป็ นจานวนมาก จึงมีความต้องการที่อยูอ่ าศัยค่อนข้างสู ง ตึกแถวจึงเป็ น
ที่ อ ยู่อ าศัย ที่ เหมาะสม เพราะการปลู ก สร้ า งท าเป็ นหลายคู ห า มี ผ นัง เสา ฐานรากร่ วมกัน ช่ ว ย
ประหยัดพื้ น ที่ วัส ดุ และแรงงานก่ อสร้ างได้ม ากโดยทัว่ ไป มัก ท าให้ตึก แถวเป็ นอาคารสารพัด
ประโยชน์ หรื ออเนกประสงค์ (multipurpose) เพื่อประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่อย่างคุม้ ค่า
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่อแรงจู งใจในการซื้ อบ้านเดี่ ยวของ
ผูบ้ ริ โภควัยทางานในจังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อบ้านเดี่ยวของ
ผูบ้ ริ โภควัยทางานในจังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อ
บ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภควัยทางานในจังหวัดสมุทรปราการ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคคลทัว่ ไปวัยทางานในจังหวัดสมุ ทรปราการ
ตามจานวนประชากรตามทะเบี ยนราษฎร์ ท้ งั สิ้ น 1.1 ล้านคนเศษ แยกเป็ นชาย 551,970 คน หญิ ง
585,975 คน ทั้งนยังไม่นบั รวมประชากรแฝง ซึ่ งมีอยูป่ ระมาณ 800,000 คนเศษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ บุคคลทัว่ ไปวัยทางานในจังหวัดสมุ ทรปราการ ปั จจุบนั ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม
2559 ถึง วันที่ 6 เมษายน 2559 จานวนทั้งสิ้ น 400 คน
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดื อนที่ แตกต่าง
กั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการซื้ อบ้ า นเดี่ ย วของผู ้บ ริ โภควัย ท างานในจัง หวัด
สมุทรปราการที่แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ประกอบด้วย ปั จจัยในการเลือกซื้ อ ช่องทางในการซื้ อ ผูม้ ีอิทธิ พลต่อ
แรงจูงใจในการซื้ อบ้านเดี่ยวของวัยผูบ้ ริ โภคทางานในจังหวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกัน
3. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางจัดจาหน่ าย
และการส่ งเสริ มการตลาดที่ แตกต่างกัน มี อิท ธิ พ ลต่อแรงจู งใจในการซื้ อบ้านเดี่ ยวของ
ผูบ้ ริ โภควัยทางานในจังหวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ท าให้ท ราบปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่ มี ผลต่ อแรงจู งใจในการซื้ อบ้านเดี่ ยวของผูบ้ ริ โภควัย
ท างานในจัง หวัด สมุ ท รปราการ เพื่ อ ใช้ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดที่ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างแม่นยาและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ทาให้ทราบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อบ้านเดี่ยวของวัยทางานใน
จัง หวัด สมุ ท รปราการ เพื่ อ ใช้ก าหนดแผนส่ ง เสริ ม การตลาดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลสู ง
3. ทาให้ทราบปั จจัยการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภควัยทางาน
ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนามาปรับปรุ งสิ นค้าและบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้นและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ตรงจุด ซึ่ งจะส่ งผลให้ยอดขายและ
กาไรของบริ ษทั เพิ่มขึ้น
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั ได้
ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
- เพศ
- อายุ
-สถานภาพ

ปัจจัยส่ วนบุคคล
-อาชีพ
- รายได้ต่อเดื อน
- ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมผู้บริโภค
-Who : ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย
-What : ผูบ้ ริ โภคซื้อบ้านเดี่ยวประเภทใด
-Why : ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อบ้านเดี่ยว
-Whom : ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ
-When : ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด
-Where : ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน
-How : ผูบ้ ริ โภคซื้ออย่างไร

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการซื้ อ
บ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภควัยทางาน
ในจังหวัดสมุทรปราการ

ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด 7 P’s
- ด้านรู ปแบบบ้าน และ พื้นที่
- ด้านราคา
- ด้านทาเลที่ต้งั
- ด้านการส่งเสริ มการตลาด
- ด้านบุคลากรที่ใช้บริ การ
- ด้านกระบวนการให้บริ การ
- ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ทางกายภาพ

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
โมเวน และไมเนอร์ (Mowen; & Minor. 1998: 5) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่ า พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค หมายถึงการศึกษาหน่ วยการซื้ อ (Buying Units) และกระบวนการแลกเปลี่ ยนที่เกี่ยวข้อง
กับการได้รับมา การบริ โภค และการกาจัด อันเกี่ยวกับสิ นค้า บริ การประสบการณ์และความคิด
ชิ ฟ แมน และคานุ (Schiftman; & Kanuk. 2000: 1-3) พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โภค หมายถึ ง
พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคในการค้น หา (Searching) การซื้ อ (Purchasing) การใช้ (Using) การ
ประเมินผล (Evaluating) การใช้สอยผลิตภัณฑ์ (Disposing) สิ นค้า บริ การ และความคิด
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พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ งการตัดสิ น ใจเกี่ ย วกับ การเลื อกซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารของ
ผูบ้ ริ โภค หรื อการกระทาเกี่ยวกับการใช้ หรื อการซื้ อสิ นค้า จึงมีความจาเป็ นต้องศึกษาและวิเคราะห์
พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้า บริ การ ที่ มีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผูป้ ระกอบการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ (เสรี วงษ์มณฑา. 2546: 33) หรื อ
หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสิ นใจและการกระทาของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับการซื้ อและการ
ใช้สินค้านักการตลาดจาเป็ นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้วยเหตุผลหลายประการ
กล่าวคือ
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
คอตเลอร์ , ฟิ ลลิ ป (2546: 24) กล่ า วว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึ ง เครื่ องมื อทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซึ่ ง กิ จการผสมผสานเครื่ องมื อเหล่ านี้ ใ ห้
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้ างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลู กค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสม
การตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์
ของกิ จการ ส่ วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จกั กันว่าคือ “4 Ps” อันได้แก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
เสรี วงษ์ ม ณฑา (2542: 11) กล่ า วว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผูบ้ ริ โภค
ยอมรั บ ได้ และผู ้บ ริ โ ภคยิ น ดี จ่ า ยเพราะเห็ น ว่า คุ ้ม รวมถึ ง มี ก ารจัด จ าหน่ า ยกระจายสิ น ค้า ให้
สอดคล้อ งกับ พฤติ ก รรมการซื้ อ หาเพื่ อ ความสะดวกแก่ ลู ก ค้า ด้ว ยความพยายามจู ง ใจให้ เกิ ด
ความชอบในสิ นค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเรื่ อง ตัวแปรหรื อองค์ประกอบของส่ วนผสมทาง
การตลาด (4P’s) ว่าเป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
จากการศึ ก ษาศิ ริว รรณ เสรี รัต น์ และคณะ (2552: 80-81( ได้ก ล่ า วไว้ว่า ส่ ว นประสม
การตลาด หมายถึ ง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุ มได้ซ่ ึ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจ
แก่กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยมีการสารวจความพันธ์ของปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับแรงจูงใจในการซื้ อบ้านเดี่ ยวของวัยทางานในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งเป็ นกลุ่มประชากรที่ไม่
ทราบจานวนที่แน่นอน ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคล
ทัว่ ไปวัยทางานในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ปั จจุบนั จานวน 400 คน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ มตัวอย่าง
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ตามสู ตรกาหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% โดยการเลือก
ตัวอย่างแบบตามสะดวก
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากการเก็บข้อมูลแบบปฐมภู มิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิ ติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ต่ า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด ส่ ว นสถิ ติ อ้า งอิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ที่ ระดับ นัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างของ
ปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การซื้ อบ้านเดี่ยวของวัยทางานในจังหวัดสมุทรปราการ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิง จานวน 204 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 51.00 รองลงมาคือ เพศชาย จานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ส่ วนใหญ่มี อายุ 20-30 ปี
จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี จานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ
27.00 อายุต้ งั แต่ 41 ปี ขึ้นไป จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.00 และอายุต่ ากว่า 20 ปี จานวน 36
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 9.00 ส่ วนใหญ่ มีสถานะภาพ โสด จานวน 216 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.00 และ
สมรส จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 46.00 ส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ ต่ ากว่าปริ ญญาตรี
จานวน 280 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.00 รองลงมาคื อ ปริ ญ ญาตรี จานวน 176 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
44.00 และ ปริ ญญาโท จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00 ส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน
จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.00 รองลงมาคือธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.00
นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 และ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 44 คน
คิดเป็ นร้อยละ 11.00 ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน รายได้ต่ากว่า 18,000 บาท จานวน 200 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 50.00 รองลงมาคื อ ตั้งแต่ 18,000-30,000 บาท จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.75 สู ง
กว่า 55,000 บาท จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00 และ30,001-55,000 บาท จานวน 21 คน คิด
เป็ นร้อยละ 5.25
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจซื้ อบ้านเดี่ยวของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ส่ วนใหญ่เป็ น พ่อ-แม่ จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00
รองลงมาคือ คู่สมรส จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 และ ตนเอง จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 27.00 ส่ วนใหญ่ ตอ้ งการบ้าน 2ชั้น จานวน 288 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 72.00 รองลงมาคื อ 1ชั้น
จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.00 และ 3ชั้น จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00 ส่ วนใหญ่ตอ้ งการ
อยูก่ บั ครอบครัว จานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ต้องการอยูใ่ กล้ที่ทางาน จานวน
176 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 44.00 และ 3ชั้น จานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.00 ส่ วนใหญ่ มีผูแ้ นะนา
จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ ทราบจากป้ ายโฆษณา จานวน132 คน คิดเป็ น
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ร้ อยละ 33.00 และ รู ้ จกั ด้วยตนเอง จานวน 100 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.00 ส่ วนใหญ่พกั อาศัยในที่
อาศัยปั จจุบนั มากกว่า 2 ปี ขึ้นไป จานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.00 รองลงมาคือ ตั้งแต่ 1 – 2 ปี
จานวน 156 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 39.00 ตั้งแต่ 6 เดื อน – 1 ปี จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00
และ ต่ากว่า 6 เดือน จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.00 ส่ วนใหญ่อยากอยูใ่ กล้แหล่งชุ มชน จานวน
240 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 60.00 รองลงมาคื อ สถานศึ ก ษา จานวน 104 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.00
ตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00 และ ห้างสรรพสิ นค้า จานวน 56 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 14.00 ส่ วนใหญ่มีงบประมาณในการซื้ อบ้านเดี่ ยว ต่ ากว่า 2,000 000บาท จานวน 233
คน คิดเป็ นร้อยละ รองลงมาคือ 58.25 2,000,001 – 5,000,000 บาท จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ
30.25 มากกว่า 8,000,001 บาท ขึ้ น ไป จ านวน 34 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 8.50 และ 5,000,001 –
8,000,000 บาท จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.50
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญ
กับต้องการบ้านเดี่ ยวมี พ้ื นที่ใช้ส อยเยอะ บริ เวณรอบบ้าน จานวน 180 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.00
รองลงมาคือ ขนาดเล็ก ห้องพักมีขนาดปานกลาง จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.00 และขนาด
ใหญ่ ห้องพักมีความกว้างขวาง จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 ส่ วนใหญ่ให้ตอ้ งการราคาบ้าน
มีความเหมาะสม จานวน 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือ ส่ วนลดราคาบ้าน จานวน 100
คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 และ จานวนของเงินมัดจาน้อย (เงินจ่ายล่วงหน้า( จานวน 80 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 20.00 ส่ วนใหญ่ตอ้ งการใกล้ส ถานที่ ท างาน/สถานศึ กษา จานวน 156 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
39.00 รองลงมาคือ การเดิ นทางคมนาคมสะดวก จานวน 140 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.00 และ ใกล้
แหล่ งอุ ปโภคบริ โภค จานวน 104 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 35.00 ส่ วนใหญ่ ตอ้ งการส่ วนลดเงิ นดาวน์
จานวน 188 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 47.00 เท่ากันกับ ส่ วนลดดอกเบี้ ย จานวน 188 คน คิดเป็ นร้ อยละ
47.00 และฟรี ค่าส่ วนกลางหมู่บา้ นและขยะในปี แรก จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 ส่ วนใหญ่
ต้องการความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจากบุคลากรของโครงการ จานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.25
รองลงมาคือ การได้รับความเอาใจใส่ จากโครงการ จานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.75 และระบบ
การรักษาความปลอดภัยของโครงการ จานวน 24 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.00 ส่ วนใหญ่ตอ้ งการการ
ซ่ อมบารุ งระบบสาธารณู ปโภคที่รวดเร็ ว จานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ มีการ
ให้บริ การด้วยความเต็มใจและฉับไว จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 และไม่คิดค่าบริ การเก็บ
ขยะเพื่อนาไปทิ้ง จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 ส่ วนใหญ่ ต้องการ มีการให้บริ การด้วยความ
เต็ ม ใจและฉั บ ไว จ านวน 154 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 38.50 รองลงมาคื อ การซ่ อ มบ ารุ ง ระบบ
สาธารณู ป โภคที่ รวดเร็ ว จานวน 132 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.00 และไม่คิดค่าบริ การเก็ บขยะเพื่ อ
นาไปทิ้ง จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.50
กลุ่ มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยที่ ผลต่ อแรงจู งใจในการซื้ อบ้านเดี่ ยวของผูบ้ ริ โภคในเขต
จัง หวัด สมุ ท รปราการ ส่ วนมากแรงจู ง ใจซื้ อบ้ า นเดี่ ย วของผู ้บ ริ โภควัย ท างานในจัง หวัด
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สมุ ทรปราการของผูต้ อบแบบสอบถามโดยรวม ตามเกณฑ์จดั อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 4.22 โดย
ความปลอดภัยมีแรงจูงใจซื้ อบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภควัยทางานในจังหวัดสมุทรปราการระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมาคือการเดิ นทางคมนาคมสะดวกมีผลต่อแรงจูงใจซื้ อบ้านเดี่ ยวของผูบ้ ริ โภค
ในวัยท างานในจัง หวัดสมุ ท รปราการ ค่ าเฉลี่ ย 4.48 ราคาค่ าบ้านเดี่ ยวมี ค วามเหมาะสมมี ผ ลต่ อ
แรงจูงใจซื้ อบ้านเดี่ ยวของผูบ้ ริ โภคในวัยทางานในจังหวัดสมุทรปราการ ระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 4.28
ขนาดของบ้านกว้างขวาง มีพ้ืนที่รอบบ้านมีผลต่อแรงจูงใจซื้ อบ้านเดี่ ยวของผูบ้ ริ โภคในวัยทางาน
ในจังหวัดสมุทรปราการ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.99 และ ราคาของค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้ าและอื่น ๆ มี
ผลต่อแรงจูงใจซื้ อบ้านเดี่ ยวของผูบ้ ริ โภคในวัยทางานในจังหวัดสมุทรปราการ ระดับมาก ค่าเฉลี่ ย
3.75
สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
อายุ 20-30 ปี สภานะภาพโสด มี การศึกษาในระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงาน
บริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 18,000 บาท
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ีผลต่ อแรงจูงใจซื้อบ้ านเดี่ยว
ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจซื้ อบ้านเดี่ ยวพบว่าส่ วนใหญ่จะมีแรงจูงใจเลื อกซื้ อบ้านเดี่ ยว
จากคู่สมรส ลักษณะของบ้านเดี่ ยวผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลื อกบ้านเดี่ ยว 2 ชั้น สาเหตุ ที่ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
บ้านเดี่ยวส่ วนใหญ่ ต้องการอยูก่ บั ครอบครัว ผูบ้ ริ โภคซื้ อบ้านเดี่ยวส่ วนใหญ่ ได้รับข่าวสาร โดยมีผู ้
แนะนา ระยะเวลาที่ ใช้พิ จารณาบ้านเดี่ ยวที่ เป็ นแรงจู งใจซื้ อส่ วนใหญ่ ผูบ้ ริ โภคใช้เวลาพิ จารณา
มากกว่า 2 ปี ขึ้นไป อีกหนึ่ งปั จจัยที่ มีผลต่อการซื้ อบ้านเดี่ ยวของผูบ้ ริ โภค สถานที่ ซื้ อใกล้แหล่ ง
ชุมชนมากที่สุด ปั จจัยสุ ดท้ายที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในซื้ อบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภค คืองบประมาณ
ในการซื้ อบ้านเดี่ยวอยูใ่ นราคา ต่ากว่า 2,000,000 บาท
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดความสาคัญของปั จจัยประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการซื้ อบ้านเดี่ ยวกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อแรงจูงใจซื้ อ ส่ วนมากแรงจูงใจใจซื้ อการตัดใจ
สิ นซื้ อบ้านเดี่ยว เนื่ องจากมีพ้ืนที่ใช้สอยเยอะ บริ เวณรอบบ้านเป็ นอันดับหนึ่ ง อันดับสองคือราคาคา
ขายของโครงการมี ความเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมและท าเลที่ ต้ งั อันดับสามคื อการเดิ นทาง
คมนาคมสะดวก อยูใ่ กล้ระบบขนส่ ง เช่น รถไฟฟ้ า รถไฟใต้ดิน แอร์ พอร์ ตลิงก์ อันดับที่สี่ ส่ วนลด
เงินดาวน์และส่ วนลดดอกเบี้ย อันดับที่ห้าคือ ความมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีจากบุคลากรของโครงการ
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อันดับที่หกคือการซ่ อมบารุ งระบบสาธารณู ปโภคที่รวดเร็ ว ส่ วนอันดับสุ ดท้ายคือมีการให้บริ การ
ด้วยความเต็มใจและฉับไว
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการจาแนกตามปัจจัยทีม่ ีความสาคัญต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
ปั จ จัย ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ แรงจู ง ใจซื้ อ บ้า นเดี่ ย วโดยมี ปั จ จัย ต่ า งๆ เนื่ อ งจากความ
ปลอดภัยเป็ นอันดับหนึ่ ง แรงจูงใจในอันดับสองคือการเดินทางคมนาคมสะดวก เช่น ใกล้รถไฟฟ้ า
รถไฟใต้ดิน แอร์ พอร์ ตลิ งก์ อันดับสามคือราคาค่าบ้านเดี่ ยวมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และทาเลที่ต้ งั อันดับสี่ คือขนาดของบ้านกว้างขวาง มีพ้ืนที่รอบบ้าน ส่ วนอันดับสุ ดท้ายคือ ราคา
ของค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้ าและอื่น ๆสรุ ป โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.2200(
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูร่ ะดับพอใจมาก ในทุกปั จจัยในการซื้ อบ้านเดี่ยว
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อบ้านเดี่ยว
ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในจังหวัดสมุ ทรปราการ แตกต่างกัน พบว่า เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับ
การศึกษา, อาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อบ้านเดี่ยวของ
ผูบ้ ริ โภควัยทางานในจังหวัดสมุทรปราการ
สมมติฐานที่2 ปั จจัยสาคัญที่มีแรงจูงใจ ได้แก่ ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย, ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
บ้านเดี่ยวประเภทใด, ทาไมผูบ้ ริ โภคถึ งซื้ อบ้านเดี่ยว, ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ, ผูบ้ ริ โภค
ซื้ อเมื่อใด, ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ใหน, ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร, มีความแตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการ
ซื้ อบ้านเดี่ ยวของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตจังวัดสมุ ทรปราการ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ปั จจัยด้านรู ป แบบอาคาร,ด้าน
ราคาบ้านเดี่ยว ,ด้านกระบวนการให้บริ การ, ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ทางกายภาพ มีความแตกต่าง
กันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตจังวัดสมุทรปราการ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ นสาเหตุในการซื้ อบ้านเดี่ ยว และ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยใน
ปั จจุ บ นั ที่ แตกต่างกันไม่มี ผลต่ อแรงจู งใจในการซื้ อบ้านเดี่ ยวของผูบ้ ริ โภควัยท างานในจังหวัด
สมุทรปราการ
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค
ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย
ผูบ้ ริ โภคซื้อคอนโดประเภทใด
ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงซื้อบ้านเดี่ยว
ใครมีส่วนร่ วมในแรงจูงใจซื้อ
ผูบ้ ริ โภคซื้อเมื่อใด
ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ใหน
ผูบ้ ริ โภคซื้ออย่างไร
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

สถิติที่ใช้

ค่านัยสาคัญ

ผลการทดสอบ

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

0.0157
0.0000
0.0016
0.0414
0.0002
0.0094

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test

0.0088
0.0027
0.0724
0.2042
0.0001
0.0001
0.0116

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

ด้านรู ปแบบอาคาร

F-test

0.0000

ยอมรับ

ด้านราคาบ้านเดี่ยว

F-test

0.0001

ยอมรับ

ด้านทาเลที่ต้ งั

F-test

0.7367

ปฏิเสธ

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

F-test

0.1100

ปฏิเสธ

ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ

F-test

0.0000

ยอมรับ

ด้านกระบวนการให้บริ การ

F-test

0.0168

ยอมรับ

ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ทางกายภาพ

F-test

0.4191

ปฏิเสธ

อภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนบุ ค คล ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึก ษา, อาชี พ , รายได้เฉลี่ ยต่ อ
เดือน ที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อบ้านเดี่ ยวของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตจังวัด
สมุทรปราการที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยส าคัญที่ มี แรงจู งใจ ได้แก่ บุ ค คลที่ เป็ นแรงจู งใจในการซื้ อ, ผูบ้ ริ โภคซื้ อบ้านเดี่ ย ว
ประเภทใด, ทาไมผูบ้ ริ โภคถึ งซื้ อบ้านเดี่ยว, ผูบ้ ริ โภคพักที่พกั อาศัยในปั จจุบนั มานานเป็ นระยะเวลา
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เท่ าใด, ผูบ้ ริ โภคต้อ งการซื้ อบ้านเดี่ ย วใกล้ส ถานที่ ใด, งบประมาณ, ที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อ
แรงจูงใจในการซื้ อบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตจังวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05แต่ดา้ นข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการ
ซื้ อบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตจังวัดสมุทรปราการ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ปั จจัยด้านรู ปแบบอาคาร,ด้านราคาบ้านเดี่ยว ,ด้าน
กระบวนการให้บริ การ, ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ ทางกายภาพ ที่มีความแตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อ
แรงจูงใจในการซื้ อบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตจังวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 แต่ด้านสาเหตุ ในการซื้ อบ้านเดี่ ยว และ ระยะเวลาที่ อยู่อาศัยใน
ปั จจุ บ นั ที่ แตกต่างกันไม่มี ผลต่ อแรงจู งใจในการซื้ อบ้านเดี่ ยวของผูบ้ ริ โภควัยท างานในจังหวัด
สมุทรปราการ
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
1.ปัจจัยด้านราคาบ้านเดี่ยว ควรจะนาข้อมูลมาเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการให้ความสาคัญ
ด้านการกาหนดราคาขาย และนาไปวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองกับผูบ้ ริ โภคให้ได้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าและฐานเงินเดือนของผูบ้ ริ โภค
2.ปั จจัยด้านรู ปแบบอาคาร ควรจะนามาเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการให้ความสาคัญด้าน
ด้านรู ปแบบอาคาร และพื้นที่ใช้สอยบริ เวณรอบบ้านเดี่ยว และนาไปวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนอง
กับผูบ้ ริ โภคให้ได้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
จากการศึกษาแรงจูงใจในการซื้ อบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภควัยทางานในจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อให้เกิดผลดียงิ ขึ้น ผูว้ จิ ยั จะขอเสนอแนะให้มีการวิจยั ดังนี้
1. การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อแรงจูงใจในการเลื อกซื้ อบ้านเดี่ ยวของ
ผูบ้ ริ โภควัยทางานในจังหวัดสมุทรปราการ ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไปอาจจะศึกษาใน
ประเด็นอื่นๆ เช่น การตัดสิ นใจซื้ อต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดของบ้านเดี่ ยว ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการก่อสร้างของโครงการบ้านเดี่ยวเป็ นต้น
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2. ศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ โภคเพิ่มเติม โดยมีการใช้คาถามแบบปลายเปิ ด
เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคได้เสนอแนะข้อคิ ดเห็ น ความต้องการ หรื อปั ญหาต่างๆ เพื่อที่จะสามารถนาผลที่
ได้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการตลาดต่อไป
3. ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านเดี่ ยวของผูบ้ ริ โภค ในพื้นที่อื่นๆโดยใน
แต่ละพื้นที่อาจมีความต้องการปั จจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึงจังหวัดที่ มีการ
ขยายตัวด้านเศรษฐกิจสู ง
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อบ้ านประเภททาวน์ โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
FACTORS AFFECTING TOWNHOME BUYING DECISION IN BANGKOK AREA
AND PERIMETER
นิจวรรณ สุ ขชุ่ มชื่ น
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin รุ่ นที่ 2/1
กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์ เพื่อทาการศึ กษา (1( ความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วน
บุคคลที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล (2(
ความแตกต่างกันของพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม
ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล (3( ความแตกต่างกันของส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
โดยการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลมาจากกลุ่มประชากรที่ตอ้ งการซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลเท่ านั้น โดยสถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล คื อ สถิ ติเชิ งพรรณา ซึ่ งประกอบด้วย
ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติวิเคราะห์ ค่ าที (T-test) และสถิ ติ
วิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) โดยทาการวิเคราะห์ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ผู ้ต อบแบบสอบถามผู ้ที่ เลื อ กซื้ อบ้ า นทาวน์ โ ฮม ใน
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 30-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ 25,001 - 35,000 บาท เป็ นส่ วนมาก
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ ที่แตกต่าง
กัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อบ้านประเภททาวน์ โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ ม ณฑลที่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2. พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคในด้านของผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อที่ ใด ที่
แตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ บ้า นประเภททาวน์ โ ฮม ในกรุ ง เทพมหานคร และ
ปริ มณฑลที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ปัจจัยด้านรู ปแบบบ้าน, ด้านราคา, ด้านทาเล
ที่ต้ งั , ด้านการส่ งเสริ มการตลาด, ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ ทาง
กายภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานครที่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจซื้ อ, บ้านประเภททาวน์โฮม
ABSTRACT
This research aims The study (1 ( the difference between the personal factors that
affect the decision to purchase a home of townhomes. The Metropolitan (2 ( the difference
between the behavior of users who influence the decision to buy a home of townhomes. The
Metropolitan (3 ( the difference between the marketing mix that influence the decision to buy a
home of townhomes. The Metropolitan
In this study, questionnaires were used to collect data. By collecting data from a
population that wants to buy a house, townhome category. in Bangkok Metropolitan only The
statistics used for data analysis descriptive statistics. Consisting of frequency, percentage,
average, standard deviation. Statistics and Analysis t (T-Test) and statistical analysis, F (F-Test)
by analyzing the differences are statistically significant at the 0.05 level.
The study found that The respondents who buy homes townhomes. The
Metropolitan mostly female, aged 3 0 -4 0 years old, single and a bachelor's degree. Private
company employees earning 25,001 to 35,000 baht a lot.

The result of analysis indicate that:
1. Personal factors, including gender, age, marital status, education level,
occupation, different influencing the decision to buy a home of townhomes. in Bangkok
Metropolitan different Statistically significant at the 0.05 level.
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2. The behavior of consumers including consumers, the consumer wants to buy
any. Different influencing the decision to purchase a home of townhomes. in Bangkok
Metropolitan different Statistically significant at the 0.05 level.
3. Factors include the marketing mix. Home form factor, price, service, location,
promotion, marketing, and service processes. The physical appearance and presentation. Different
influencing the decision to purchase a home of townhomes. Bangkok different Statistically
significant at the 0.05 level.
Keywords: Buying Decision, Townhomes.

บทนา
มนุ ษย์ทุกคนมี ความต้องการที่ อยู่อาศัย ตามหลักทฤษฎี ลาดับความต้องการพื้นฐาน
ของ Maslow ซึ่ งได้กล่าวไว้วา่ ความต้องการของมนุ ษย์สามารถแบ่งได่เป็ น 5 ระดับ ได้แก่ (1) ความ
ต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological needs) (2( ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) (3(
ความต้อ งการความรั ก และความเป็ นเจ้าของ (Belongingness and love needs) (4( ความต้องการ
ได้รับ ความนับ ถื อยกย่อง (Esteem needs) (5( ความต้องการที่ จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง (Selfactualization needs) ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัยเป็ นความต้องการที่ อยู่ในด้านร่ างกาย ซึ่ งมีปัจจัย 4 เป็ นเนื้ อหา
หลัก ประกอบด้วย อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย และยารักษาโรค ดังนั้นมนุษย์จึงแสวงหาถิ่นที่อยู่
อาศัยที่ มีความมัน่ คง ปลอดภัย และเอื้ ออานวยประโยชน์ต่อการดารงชี วิตมากที่ สุด ซึ่ งที่ อยู่อาศัย
ของมนุษย์จะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วฒั นธรรม
สภาพความเป็ นอยู่ ตลอดทั้งอิทธิ พลของความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ
ในปั จจุบนั สภาพสังคม และเศรษฐกิ จของประเทศไทยที่เปลี่ ยนแปลงไป ประชาชน
ต้องใช้เวลาในการประกอบอาชี พของตนเองมากขึ้น การก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยของตนเองกระทาได้ไม่
สะดวก ทั้งนี้ เนื่ องด้วยข้อจากัดต่างๆ เช่ น ข้อจากัดในเรื่ องของเวลา ความไม่สะดวกในการจัดหาที่
อยูอ่ าศัยด้วยตนเอง ตลอดจนราคาที่ดินที่เพิม่ สู งขึ้น จึงได้เกิดธุ รกิจด้านที่อยูอ่ าศัยเกิดขึ้น นับแต่อดีต
บ้านเดี่ ยว และทาวน์เฮ้าส์ เป็ นที่ อยู่อาศัยที่ ได้รัยความนิ ยมอย่างมาก จนกระทัง่ ประเทศไทยได้มี
รถไฟฟ้ าเกิ ดขึ้น ส่ งผลทาให้พฤติกรรมการเลือกซื้ อที่อยูอ่ าศัยของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไปจากเดิ ม โดย
มุ่งเน้นเลื อกซื้ อที่ อยู่อาศัยที่ใกล้กบั สถานี รถไฟฟ้ า ทาให้คอนโดมิเนี ยมได้รับความนิ ยมแทนบ้าน
เดี่ ยว และทาวน์เฮ้าส์ แต่ถึงอย่างไรก็ตามราคาในเขตพื้นที่เมื องซึ่ งเป็ นแหล่ งประกอบธุ รกิ จมี การ
ขยับตัวสู งขึ้ นซึ่ งทาให้ค่าที่ ดินในแถบนั้นสู งขึ้ น ทาให้ตน้ ทุ นการสร้ างคอนโดมิ เนี ยมสู งขึ้ นตาม
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และด้วยข้อจากัดต่างๆของทางคอนโด จึงทาให้ทาวน์โฮมกลายเป็ นทางเลือกใหม่ของผูท้ ี่ตอ้ งการที่
อยูอ่ าศัยในรู ปแบบชี วิตของสังคมเมืองที่ ราคาไม่สูงมากเท่ากับคอนโดมิเนี ยม และมีพ้ืนที่ใช้สอย
มากกว่า ข้อแตกต่างระหว่างทาวน์โฮมกับทาวน์เฮ้าส์ คือ ทาวน์โฮม จะใช้วสั ดุ ก่อสร้ างคุ ณภาพดี
และเน้นความหรู หรา และมี ท าเลที่ ต้ งั เหมาะสม การก่ อสร้ างแถวละไม่เกิ น 4-5 หลัง เพื่อให้เกิ ด
ความรู ้ สึกเป็ นส่ วนตัวมากกว่าทาวน์เฮ้าส์ และจานวนชั้นที่ มกั จะสร้ าง คื อ 3 ชั้น ในขณะที่ ทาวน์
เฮ้าส์มีเพียง 2 ชั้นเท่านั้น
จากการพิจารณาเรื่ องปั จจัยพื้นฐานด้านที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา
ถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล เพื่อ
นาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ได้ไปเป็ นประโยชน์ในการตัดสิ นใจลงทุนของผูป้ ระกอบการใหม่
หรื อผูป้ ระกอบการเดิมได้นาข้อมูลไปพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น และเป็ น
ประโยชน์ต่อผูท้ ี่ตอ้ งการเลือกซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล โดย
แยกพิ จารณาออกเป็ นลัก ษณะปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้วยด้า นเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และลักษณะส่ วนประสมทาง
การตลาด 7P’s
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
ประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความแตกต่ า งกัน ของพฤติ ก รรมของผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้ ต่ อ เดื อ น ที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อบ้ า นประเภททาวน์ โ ฮม ใน
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกัน
2. พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
แบบใด ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงเลือกซื้ อ ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อเมื่อใด
ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อที่ ใด ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อแบบใด ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
บ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกัน
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3. ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านรู ปแบบบ้าน ด้านราคาของที่
อยู่อาศัย ด้านท าเลที่ ต้ งั ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านบุ ค ลากรที่ ให้ บ ริ ก าร ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ ทางกายภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
ประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เข้าใจถึ งปั จจัยที่ ป ระชากรในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
ประเภททาวน์โฮม เพื่อเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการมีแนวทางในการประกอบธุ รกิจ และปรับปรุ ง
บ้านประเภททาวน์โฮมให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อ อีกทั้งยังส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการ
สามารถดาเนินธุ รกิจในปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันสู งได้
2. เพื่อเป็ นการสรุ ปข้อมูลสารสนเทศสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจบ้านประเภททาวน์
โฮมให้สามารถนาข้อมูลสรุ ปไปกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้ในการปรับปรุ ง และพัฒนาบ้าน
ประเภททาวน์โฮมให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผทู ้ ี่สนใจดาเนิ นธุ รกิจบ้านประเภททาวน์โฮมสามารถนา
ข้อมูลเบื้องต้นนี้ ไปใช้ประกอบการพิจารณาการตัดสิ นใจลงทุนประกอบธุ รกิ จบ้านประเภททาวน์
โฮมใกล้สถานที่ใดบ้าง ไม่วา่ จะเป็ นใกล้ศูนยการค้า ห้างสรรพสิ นค้า รถไฟฟ้า ทางด่วน เป็ นต้น
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล และสามารถกาหนดกรอบ
แนวความคิดในการวิจยั ดังนี้

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ศิ ริวรรณ เสรี รัต น์ และคณะ (2539: 41-42) กล่ า วว่าลัก ษณะด้านประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชี พ การศึกษา เหล่านี้ เป็ น
เกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญ และสถิติที่
วัด ได้ข องประชากรที่ ช่ ว ยก าหนดตลาดเป้ า หมาย ในขณะที่ ล ัก ษณะด้า นจิ ต วิ ท ยา และสั งคม
วัฒนธรรมช่วยอธิ บายถึงความคิด และความรู ้สึกของกลุ่มเป้ าหมายเท่านั้นมีขอ้ มูลด้าน
1. อายุ (Age) เนื่ อ งจากผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ะสามารถตอบสนองความต้อ งการของกลุ่ ม
ผู บ้ ริ โภคที่ มี อ ายุแ ตกต่ า งกัน นัก การตลาดจึ ง ใช้ ป ระโยชน์ จ ากอายุ เป็ นตัว แปรด้า นประชากร
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ศึกษาศาสตร์ ที่ 9 แตกต่างของส่ วนตลาด นักการตลาดได้คน้ หาความต้องการของ ส่ วนตลาดส่ วน
ลึก (Niche Market) โดยมุ่งความสาคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น
2. เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรในการแบ่งส่ วนตลาดที่สาคัญเช่ นกัน นักการตลาดควรต้อง
ศึ ก ษาตัวแปรตัวนี้ อย่างรอบคอบเพราะในปั จจุ บ ัน นี้ ตัวแปรทางด้า นเพศมี ก ารเปลี่ ย นแปลงใน
พฤติกรรมการบริ โภคการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรี ทางานมีมากขึ้น
3. ลัก ษณะครอบครัว (Marital status) ในอดี ตจนถึ งปั จจุบ ันลัก ษณะครอบครัวเป็ น
เป้ าหมายที่ สาคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมี ความสาคัญยิ่งขึ้ นใน
ส่ วนที่เกี่ยวกับหน่วยผูบ้ ริ โภค นักการตลาดจะสนใจจานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรื อนที่ใช้
สิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่งและยังสนใจการพิจารณาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่ อที่
จะเกี่ยวข้องกับผูต้ ดั สิ นใจในครัวเรื อนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม
4. รายได้ การศึ ก ษา อาชี พ และสถานภาพ (Income, Education, Occupation and
Status) เป็ นตัวแปรที่สาคัญในการกาหนดส่ วนของตลาด โดยทัว่ ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ ริ โภค
ที่มีความร่ ารวยแต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง และมีรายได้ต่าจะเป็ นตลาดที่มีขนาด
ใหญ่ปัญหาสาคัญในการแบ่งส่ วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็ นตัวชี้ การมี
หรื อไม่มีความสามารถในการจ่ายสิ นค้าในขณะเดี ยวกันการเลื อกซึ่ งสิ นค้าที่ แท้จริ งอาจถื อเกณฑ์
รู ปแบบการดารงชีวิตรสนิยม ค่านิ ยม อาชี พการศึกษา ฯลฯ แม้วา่ รายได้จะเป็ นตัวแปรที่ใช้บ่อยมาก
นักการตลาดส่ วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ หรื ออื่น ๆ เพื่อ ให้
กาหนดตลาดเป้ าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มรายได้สูงที่มีอายุต่าง ๆ ถื อว่าใช้เกณฑ์รายได้ร่วมกับ
เกณฑ์อายุ เป็ นเกณฑ์ ที่ นิยมใช้กนั มากขึ้ น เกณฑ์ รายได้อาจจะเกี่ ยวข้องกับ เกณฑ์อายุและอาชี พ
ร่ วมกัน
อดุ ลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่ าวในเรื่ อง ตัวแปรหรื อองค์ประกอบของส่ วนผสม
ทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อ โดยแบ่งออกได้ดงั นี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่อาจกระทบ
ต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อน และคุ ณภาพที่คนรับรู ้ได้ของ
ผลิ ตภัณฑ์ ผลิ ตภัณฑ์ที่ใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมี การตัดสิ นใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู ้ เรื่ อง
เหล่านี้ แล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลื อกที่ง่ายกว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคุ น้ เคยเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคที่ไม่ตอ้ งการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางในการพิจารณา ส่ วนในเรื่ องของรู ปร่ าง
ของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหี บห่ อ และป้ ายฉลาก สามารถก่ออิทธิ พลต่อกระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
หี บห่ อที่สะดุ ดตาอาจทาให้ผูบ้ ริ โภคเลื อกไว้เพื่อพิจารณาประเมินเพื่อการตัดสิ นใจซื้ อป้ ายฉลากที่
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แสดงให้ผบู ้ ริ โภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่สาคัญก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคประเมินสิ นค้าเช่นกัน
สิ นค้าคุณภาพสู งหรื อสิ นค้าที่ปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผูซ้ ้ื อมีอิทธิ พลต่อการซื้ อด้วย
2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคทาการประเมิน
ทางเลือกและทาการตัดสิ นใจ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิ ตภัณฑ์ราคาต่า นักการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อย ลดต้นทุ นการซื้ อหรื อท าให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะอื่ นๆ สาหรับ การตัดสิ นใจอย่าง
กว้างขวางผูบ้ ริ โภคมักพิจารณารายละเอี ยด โดยถื อเป็ นอย่างหนึ่ งในลักษณะทั้งหลายที่ เกี่ ยวข้อง
สาหรับ สิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ราคาสู งไม่ท าให้การซื้ อลดน้อยลง นอกจากนี้ ราคายังเป็ นเครื่ องประเมิ น
คุณค่าของผูบ้ ริ โภคซึ่ งก็ติดตามด้วยการซื้ อ
3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการ
ตลาดในการทาให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจาหน่าย สามารถก่ออิทธิ พลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่า
สิ นค้าที่มีจาหน่ายแพร่ หลาย และง่ายที่จะซื้ อก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคนาไปประเมินประเภทของช่องทาง
ที่นาเสนอก็อาจก่ออิทธิ พลต่อการรับรู ้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่น สิ นค้าที่มีของแถมในร้านเสริ ม
สวยชั้นดีในห้างสรรพสิ นค้าทาให้สินค้ามีชื่อเสี ยงมากกว่านาไปใช้บนชั้นวางของในซุ ปเปอร์ มาร์
เก็ต
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่ งเสริ ม
การตลาดสามารถก่ออิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ข่าวสารที่นกั
ตลาดส่ งไปอาจเตือนใจให้ผบู ้ ริ โภครู ้วา่ เขามีปัญหา สิ นค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปั ญหาได้
และมันสามารถส่ งมอบให้ได้มากกว่าสิ นค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลักการซื้ อเป็ นการยืนยันว่า
การตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าถูกต้อง
กิตติ ภักดี วฒั นะกุล (2546: 7( การตัดสิ นใจ คือ กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบตั ิ
จากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ซึ่ งจัดเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไข
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า การตัดสิ นใจ คือ กระบวนการในการเลื อก
ทางเลือก ทางใดทางหนึ่ งเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งที่ตอ้ งการ รวมไปถึ งการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคใน
การตัดสิ นใจเลือก ซื้ อสิ นค้า และบริ การ
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จยั แบบเชิ ง ปริ ม าณ เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อบ้า น
ประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกัน กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ศึกษา คือ ผู ้
ซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จานวน 403 คน โดยการเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างโดยเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญหรื อแบบตามสะดวก โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล มาจากกลุ่ ม ประชากรที่ ต้องการซื้ อ บ้า น
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ประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลเท่านั้น โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ สถิติเชิงพรรณา ซึ่ งประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
วิเคราะห์ค่าที (T-test) และสถิ ติวิเคราะห์ ค่าเอฟ (F-test) โดยทาการวิเคราะห์ ความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูส้ อบถาม สรุ ปได้วา่ กลุ่มผูส้ อบถาม เป็ นเพศ หญิง 220
คน เฉลี่ย 54.59% เพศชาย 183 คน เฉลี่ย 45.41% ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี จานวน 137 คน
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 34.00% รองลงอายุ ต่ากว่า 30 ปี 127 คน มีค่าเฉลี่ย 31.51% ตามมาด้วย 41-50 ปี
จานวน 107 คน มีค่าเฉลี่ย 26.55% น้อยที่สุด คือ อายุต้ งั แต่ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 32 คน เฉลี่ย 7.94%
ส่ วนสถานภาพประชากรส่ วนใหญ่ โสด มีจานวน 205 คน ค่าเฉลี่ ย 50.87% และสมรส มีจานวน
198 คน มีค่าเฉลี่ย 49.13% ในด้านระดับการศึกษาส่ วนใหญ่การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งมี
จานวน 276 คน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 68.49% รองลงมาเป็ นการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน
99 คน มี ค่าเฉลี่ ยเป็ น 24.57% น้อยที่ สุ ดเป็ นการศึ กษาระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 28 คน คิด
ค่ า เฉลี่ ย เป็ น 6.95% ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน มี จ านวน 203 คน เฉลี่ ย 50.37%
รองลงมามีอาชี พรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจานวน 95 คน คิดเป็ น 23.57% ตามมาด้วยธุ รกิจส่ วนตัว
มีจานวน 65 คน คิดเป็ น 16.13% และน้อยที่สุดมีอาชี พลูกจ้างทัว่ ไปจานวน 40 คน คิดเป็ น 9.93%
และสุ ดท้ายในปั จจัยส่ วนบุคคลในส่ วนของรายได้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ 25,001 - 35,000
บาท จานวน 145 คน คิดเป็ น 35.98% ตามด้วยกลุ่มที่ มีรายได้ ตั้งแต่ 15,001 - 25,000 บาท จานวน
132 คน คิดเป็ น 32.75% และกลุ่มที่มีมีรายได้สูงกว่า 35,000 บาท จานวน 121 คน คิดเป็ น 30.02%
กลุ่มที่นอ้ ยที่สุดอยูใ่ นกลุ่มที่มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 5 คน คิดเป็ น 1.24%
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์ โฮม ในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล สรุ ปได้วา่ บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด คือ ตนเอง มีจานวน 175 คน
คิดเป็ น 43.42% รองลงมา คือ คู่สมรส มีจานวน 103 คน คิดเป็ น 25.56% ลาดับต่อมา คือ พ่อ-แม่ มี
จานวน 88 คน คิดเป็ น 21.84% และน้อยที่ สุด คือ เพื่อน ซึ่ งมีจานวน 37 คน คิดเป็ น 9.18% ส่ วน
ใหญ่ เลื อกบ้านทาวน์ โฮมที่ มี มี ระบบรั ก ษาความปลอดภัย ที่ ดี มี จานวน 163 คน คิ ดเป็ น 40.45%
รองลงมาเป็ นทาวน์โฮมประเภทที่มีพ้ืนที่สวนสาธารณะ และสวนหย่อมทั้งโครงการ มีจานวน 124
คน คิดเป็ น 30.77% และน้อยที่สุด คือ บ้านทาวน์โฮมที่มีมีมีห้องฟิ สเนต และสระว่ายน้ า มีจานวน
116 คน คิดเป็ น 28.78% สาเหตุ ส่ วนใหญ่ ซ้ื อบ้านประเภททาวน์ โฮม เพื่ อต้องการมี บา้ นเป็ นของ
ตนเอง มีจานวน 182 คน คิดเป็ น 45.16% รองลงมา คือ ต้องการย้ายถิ่ นฐาน มี จานวน 115 คน คิด
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เป็ น 28.54% และน้อยที่ สุด คื อ แต่งงานมีครอบครั วใหม่ มี จานวน 106 คน คิดเป็ น 26.30% การ
ได้รับ ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ บ้า นประเภททาวน์ โฮมของผู ต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ไ ด้รั บ
ข่าวสารจาก ป้ ายโฆษณา มีจานวน 165 คน คิดเป็ น 40.94% รองลงมา คือ รู ้จกั ด้วยตนเอง มีจานวน
132 คน คิดเป็ น 32.75% และน้อยที่สุด คือ มีผแู ้ นะนา มีจานวน 106 คน คิดเป็ น 26.30% ระยะเวลา
ในการซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม มากกว่า 2 ปี ขึ้นไป
มีจานวน 181 คน คิดเป็ น 44.91% รองลงมา คือ ภายใน 2 ปี มีจานวน 135 คน คิดเป็ น 33.50% และ
น้อยที่สุ ด คือ ภายใน 6 เดื อน -1 ปี มีจานวน 87 คน คิ ดเป็ น 21.59% ท าเลที่ ต้ งั ของบ้านประเภท
ทาวน์โฮม ส่ วนใหญ่จะเลื อกซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮมในบริ เวณชานเมื อง มีจานวน 219 คน คิด
เป็ น 54.34% และรองลงมาคือ บริ เวณใจกลางเมือง มีจานวน 184 คน คิดเป็ น 45.66% ราคาค่าบ้าน
ประเภททาวน์โฮม ส่ วนใหญ่จะเลื อกซื้ อบ้านทาวน์โฮมในราคา ตั้งแต่ 2 ลบ. – 3 ลบ. จานวน 141
คน คิดเป็ น 34.99% มากที่สุด รองลงมา คือ ในราคาตั้งแต่ 3 ลบ. – 4 ลบ. มีจานวน 125 คน คิดเป็ น
31.02% และต่ากว่า 2 ลบ. มีจานวน 85 คน คิดเป็ น 21.09% และน้อยที่สุด คือ ตั้งแต่ 4 ลบ.ขึ้นไป มี
จานวน 52 คน คิดเป็ น 12.90%
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยทางส่ วนประสมการตลาดต่างๆ ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภท
ทาวน์ โ ฮม ในกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑล เริ่ ม จากปั จ จัย ด้า นรู ป แบบบ้า น พบว่า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกรู ปแบบบ้านที่มีพ้ืนที่หน้ากว้าง จอดรถ 2 คัน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ า มี
จานวน 172 คน คิ ด เป็ น 42.68% รองลงมาเป็ นบ้านที่ มี ก ารตกแต่ งภายใน พร้ อมเฟอร์ นิ เจอร์ มี
จานวน 141 คน คิดเป็ น 34.99% และน้อยที่สุด คือ บ้านที่ มีห้องนอนขนาดใหญ่ สไตล์ Penthouse
เต็มพื้ นที่ บนชั้น 3 มี จานวน 90 คน คิดเป็ น 22.33% ปั จจัยด้านราคาส่ วนใหญ่ เลื อกราคาบ้านที่ มี
ความเหมาะสมกับทาเลที่ต้ งั และตัวบ้าน มีจานวน 220 คน คิดเป็ น 54.59% รองลงมา คือ จานวน
ของเงินมัดจาน้อย (เงินจ่ายล่วงหน้า( ในการจอง มีจานวน 101 คน คิดเป็ น 25.06% และน้อยที่สุด
คือ ราคาค่าส่ วนกลางมีความเหมาะสม ไม่สูงจนเกิ นไป มีจานวน 82 คน คิดเป็ น 20.35% ในส่ วน
ของสถานที่ใกล้เคียงบ้านประเภททาวน์โฮมเลือกสถานที่ที่ติดสถานี รถไฟฟ้ ามากที่สุด มีจานวน
174 คน คิดเป็ น 43.18% รองลงมาเลือกใกล้ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสิ นค้า มีจานวน 141 คน คิดเป็ น
34.99% และน้อยที่สุด คือ ใกล้ทางด่วน มีจานวน 88 คน คิดเป็ น 21.84% ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
พบว่าส่ วนใหญ่ เลื อก รับ ส่ วนลดค่าบ้านจานวน 100,000 บาท มี จานวน 212 คน คิดเป็ น 52.61%
รองลงมา คื อ ฟรี ค่าส่ วนกลาง 1 ปี มี จานวน 117 คน คิดเป็ น 29.03% และน้อยที่ สุ ด คื อ ฟรี แอร์
คอนดิ ชัน เนอร์ จ านวน 4 ตัว มี จ านวน 74 คน คิ ด เป็ น 18.36% ความพึ ง พอใจด้านบุ ค ลากรที่
ให้ บ ริ ก ารจากผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารบ้ า นประเภททาวน์ โ ฮมมากที่ สุ ด คื อ ความรวดเร็ ว ในการติ ด ต่ อ
ประสานงาน มีจานวน 140 คน คิดเป็ น 34.74% รองลงมา คือ มนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี เต็มใจบริ การ มี
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จานวน 132 คน คิดเป็ น 32.75% และน้อยที่สุด คือ มีความรู ้ความชานาญในการซ่ อมบารุ ง มีจานวน
131 คน คิดเป็ น 32.51% การดู แลแก้ไขปั ญหาของบ้านประเภททาวน์โฮมที่พึงพอใจมากที่สุด คือ
การซ่ อมบารุ งพื้นที่ส่วนกลางที่รวดเร็ ว มี จานวน 146 คน คิดเป็ น 36.23% รองลงมา คื อ การซ่ อม
บารุ งระบบสาธารณู ป โภคที่ รวดเร็ ว มี จานวน 141 คน คิ ดเป็ น 34.99% และน้อยที่ สุ ด คื อ ไม่ คิ ด
ค่าบริ การเก็บขยะเพื่อนาไปทิ้ง มีจานวน 116 คน คิดเป็ น 28.78% สภาพแวดล้อมที่ทาให้ตดั สิ นใจ
ในการซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮมมากที่สุด คือ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี จานวน 196 คน คิด
เป็ น 48.64% รองลง คือ โครงการมีความสะอาดเรี ยบร้อย จานวน 118 คน คิดเป็ น 29.28% และน้อย
ที่สุด คือ มีไฟฟ้าให้แสงสว่างอย่างทัว่ ถึง มีจานวน 89 คน คิดเป็ น 22.08%
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการจาแนกตามปัจจัยทีม่ ีความสาคัญต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
ผู ้ส อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ที่ ต ัด สิ น ใจซื้ อ บ้า นประเภททาวน์ โ ฮม ใน
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล โดยมีปัจจัยต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย =
4.4868( สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูร่ ะดับพอใจมากที่สุดมี 3 ปั จจัย คือ อันดับที่
1 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี (ค่าเฉลี่ ย = 4.6055 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.6696( อันดับที่ 2 มี
การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ ว (ค่าเฉลี่ย = 4.6030 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.6474( อันดับที่ 3 มีพ้นื ที่
หน้ากว้าง จอดรถ 2 คัน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ า มีการตกแต่งภายใน พร้ อมเฟอร์ นิเจอร์ (ค่าเฉลี่ ย =
4.5261 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.6550( และอยูใ่ นระดับพอใจมากมี 2 ปั จจัย คือ อันดับที่ 1 มีราคา
บ้าน และค่าส่ วนกลางมีความเหมาะสมกับทาเลที่ ต้ งั และตัวบ้าน (ค่าเฉลี่ ย = 4.4988 ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน = 0.6888( อันดับ 2 คือ ใกล้ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย = 4.2010 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.8904(
สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ลื อกซื้ อบ้านทาน์โฮมในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล พบว่าผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุ 30-40 ปี สถานภาพโสด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ 25,001 - 35,000 บาท เป็ น
ส่ วนมาก
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อบ้ าน
ประเภททาวน์ โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
จากผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ บ้า น
ประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ที่ผูต้ อบแบบสอบถามพิจารณาพบว่าส่ วน
ใหญ่บุคคลที่เป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ หรื อเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์โฮม คือ ตนเอง
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ประเภทของบ้านทาวน์โ ฮมต้องมี ระบบรั กษาความปลอดภัยที่ ดี สาเหตุ ที่ ซ้ื อบ้านทาวน์ โฮม คื อ
ต้องการมีบา้ นเป็ นของตนเอง ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมักจะทราบจากป้ ายโฆษณา ระยะเวลาในการ
ซื้ อบ้านทาวน์โฮมมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป ทาเลที่ต้ งั บริ เวณชานเมือง และราคาบ้านตั้งแต่ 2 ลบ. – 3 ลบ.
เป็ นส่ วนมาก
สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ล เกี่ยวกับ ระดั บ ความสาคั ญ ของปั จ จั ยส่ วนประสมทาง
การตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อบ้ านประเภททาวน์ โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์ โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามพิ จ ารณาพบว่า ส่ ว นใหญ่ เลื อ กรู ป แบบบ้า นที่ มี พ้ื น ที่ ห น้ า กว้า ง จอดรถ 2 คัน 3
ห้องนอน 3 ห้องน้ า ในด้านของปั จจัยด้านราคาต้องมีความเหมาะสมกับทาเลที่ต้ งั และตัวบ้าน ติด
สถานี รถไฟฟ้ า มีส่วนลดค่าบ้านจานวน 100,000 บาท มีความรวดเร็ วในการติดต่อประสานงาน มี
การซ่อมบารุ งพื้นที่ส่วนกลางที่รวดเร็ ว และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เป็ นส่ วนมาก
สรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ การจ าแนกตามปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อบ้ านประเภททาวน์ โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
ปั จจัยที่ มีความส าคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ส่ วนมากตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภท
ทาวน์โฮม เนื่องจากมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเป็ นอันดับหนึ่ง อันดับสอง คือ มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ ว อันดับสาม คือ มีพ้ืนที่หน้ากว้าง จอดรถ 2 คัน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ า มีการตกแต่ง
ภายใน พร้อมเฟอร์ นิเจอร์ อันดับสี่ คือ ราคาบ้าน และค่าส่ วนกลางมีความเหมาะสมกับทาเลที่ต้ งั
และตัวบ้าน และอันดับสุ ดท้าย คือ ใกล้ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสิ นค้า สรุ ปได้ว่าปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ น ใจซื้ อบ้านประเภททาวน์ โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลโดยมี ปั จจัย ต่างๆ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับพอใจมาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.4868( โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (ค่าเฉลี่ ย =
4.4868( สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ระดับพอใจมากที่สุดมี 3 ปั จจัย และอยูใ่ น
ระดับพอใจมากมี 2 ปัจจัย
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน ที่แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ใน
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกัน พบว่า อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชี พ ที่แตกต่าง
กันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ในด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน ไม่มีความแตกต่างต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
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สมมติฐานที่ 2 พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย
ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อแบบใด ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงเลือกซื้ อ ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภค
จะตัดสิ นใจซื้ อเมื่อใด ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อที่ใด ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อแบบใด ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกัน พบว่า ใคร
อยู่ในตลาดเป้ าหมาย, ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อแบบใด, ทาไมผูบ้ ริ โภคถึ งเลื อกซื้ อ, ใครมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจซื้ อ, ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อเมื่อใด, ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อแบบใด ไม่มีความแตกต่างต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์ โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ ม ณฑล แต่พ ฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคในด้านของผู บ้ ริ โภคต้อ งการซื้ อที่ ใดมี แตกต่ า งกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อ บ้า น
ประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านรู ปแบบบ้าน
ด้านราคาของที่ อยู่อาศัย ด้านทาเลที่ ต้ งั ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คลากรที่ ให้บริ การ ด้าน
กระบวนการให้ บ ริ ก าร ด้านการน าเสนอรู ป ลัก ษณ์ ท างกายภาพ ที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกัน พบว่า ปั จจัยด้าน
รู ปแบบอาคาร, ด้านราคา, ด้านทาเลที่ ต้ งั , ด้านการส่ งเสริ มการตลาด, ด้านกระบวนการให้บริ การ
และด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ทางกายภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภท
ทาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ นบุคลากรที่ให้บริ การ
ไม่มีความแตกต่างต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติทใี่ ช้

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค
1. ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย
2. ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อแบบใด
3. ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงเลือกซื้ อ
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ค่ านัยสาคัญ ผลการทดสอบ

T-test
F-test
T-test
F-test
F-test
F-test

0.0029
0.0159
0.0114
0.0012
0.0000
0.5982

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

F-test
F-test
F-test

0.5531
0.8607
0.1139

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
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4. ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ
5. ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อเมื่อใด
6. ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อที่ใด
7. ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อแบบใด
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านรู ปแบบอาคารและอาคาร
สถานที่
2. ด้านราคาที่อยูอ่ าศัย
3. ด้านทาเลที่ต้ งั
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ
7. ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ทาง
กายภาพ

F-test
F-test
T-test
F-test

0.1385
0.2030
0.0250
0.3093

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

F-test

0.0005

ยอมรับ

F-test
F-test
F-test
F-test
F-test

0.0002
0.0190
0.0552
0.0798
0.0463

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

F-test

0.0005

ยอมรับ

อภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกต่าง
กันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของฐปนภ เด็ดแก้ว. (2552). ได้ศึกษาเรื่ อง
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการตัด สิ นใจซื้ อ บ้า นพัก อาศัย ในเขตจัง หวัด ปทุ ม ธานี พบว่ า อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อครัวเรื อน และจานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกัน
ทาให้ระดับความสาคัญของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อบ้านพักอาศัยแตกต่างกัน
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค คือ ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อที่ใด ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนพดล รักสนิ ท. (2551). ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านเดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรร: กรณี ศึกษาจังหวัด
ภูเก็ต พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ อบ้านเดี่ยวมักจะเลือกจากทาเลที่ต้ งั ดี ริ เริ่ มซื้ อบ้าน
โดยตัด สิ น ใจร่ ว มกัน ผู ม้ ี อ านาจตัด สิ น ใจโดยการตัด สิ น ใจร่ ว มกัน แหล่ ง ที่ ใ ห้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ
โครงการบ้านโดยการติดต่อกับโครงการบ้านโดยตรง
ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้ว ย ปั จ จัย ด้า นรู ป แบบอาคาร และ
สถานที่ ด้านราคาของที่ อ ยู่อ าศัย ด้า นท าเลที่ ต้ งั ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นกระบวนการ
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ให้บริ การ ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ ทางกายภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
ประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิตนา ผึ้งใย. (2551). ที่ได้ทาการศึกษา เรื่ อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อเกณฑ์สาหรับซื้ อบ้านและทาวน์เฮ้าส์ พบว่า ภาพลักษณ์ ของบริ ษทั ทาเลที่ ต้ งั โครงการ ระบบ
รักษาความปลอดภัย และแบบบ้าน เป็ นปั จจัยสาคัญร่ วมของผูซ้ ้ื อ
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้ งนี้
1. ผูเ้ ลื อกซื้ อบ้านทาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ให้ความสาคัญใน
ด้านความปลอดภัยมากที่ สุ ด ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรออกแบบบ้านทาวน์ โฮมที่ มี ระบบความ
ปลอดภัยที่ มีมาตรฐานให้มากที่ สุด เช่ น ระบบกล้องวงจรปิ ด, ระบบคียก์ าร์ ดเข้าโครงการ, ระบบ
การเตือนภัยหากต่างๆ หากเกิ ดเหตุอนั ตรายต่างๆ เช่ น ไฟไหม้, โจรกรรม เป็ นต้น เพื่อตอบสนอง
กับลูกค้าให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
2. ผูเ้ ลื อกซื้ อบ้านทาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ให้ความสาคัญใน
ด้านความความสะดวกในการเดิ นทาง ดังนั้นผูป้ ระกอบการโครงการบ้านทาวน์ โฮมควรดาเนิ น
โครงการ โดยการเลื อ กท าเลที่ ส ะดวกเหมาะกับ การเดิ น ทาง ทั้ง โดยรถยนต์ ส่ ว นตัว และรถ
สาธารณะ เพื่อตอบสนองกับลูกค้าให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
3. ผูเ้ ลื อกซื้ อบ้านทาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ให้ความสาคัญใน
ด้ า นรู ปแบบอาคาร และสถานที่ โดยค านึ งถึ ง พื้ นที่ ห น้ า กว้า ง สามารถจอดรถได้ 2 คน
ผูป้ ระกอบการโครงการควรจะนามาเป็ นแนวทางในการออกแบบด้านรู ปแบบอาคารของโครงการ
และนาไปวางแผนกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองกับลูกค้าให้ได้ตรงกับความต้องการของลู กค้าให้ได้มาก
ที่สุด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า งจากผู ต้ อบแบบสอบถาม โดยการสุ่ ม เลื อ กใน
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล หากจะท าการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไปควรมี ก ารเจาะจงผู ้ต อบ
แบบสอบถามเฉพาะผูท้ ี่ตอ้ งการซื้ อ หรื อกาลังพิจารณาซื้ อบ้านทาวน์โฮมเท่านั้น
2. การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาถึ งพฤติ กรรม และปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
บ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล โดยทาการศึกษาถึ งปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดธุ รกิ จบริ การในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน เพื่อให้ได้ขอ้ มู ลเชิ งลึ กมากขึ้นในการศึ กษาครั้ ง
ต่อไปควรมีการศึกษาในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการโรงแรมของคนไทยบริเวณถนนข้ าวสาร
Factors Affecting Decision Making in Hotel’s Service Using of Thai people
in Khao San Road Area
ผกาวรรณ ศรีธรรมธร
นักศึกษา โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (Twin 2/1 กลุ่มที่ 3) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษา (1( ความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วน
บุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรมของคนไทย บริ เวณถนนข้าวสาร (2) ความแตกต่าง
กันของพฤติ กรรมของผูใ้ ช้บ ริ การที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรมของคนไทย บริ เวณ
ถนนข้าวสาร (3) ความแตกต่างกันของส่ วนประสมการตลาดที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
โรงแรมของคนไทย บริ เวณถนนข้าวสาร
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ คนไทยที่ ใช้บ ริ ก ารโรงแรมบริ เวณถนนข้าวสาร
จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
Microsoft Excel สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติอา้ งอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ
F-Test (ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นคนไทยที่มาใช้บริ การโรงแรมบริ เวณถนนข้าวสาร
เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว่า ง 20-30 ปี มี ก ารศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี มี อ าชี พ เป็ นพนัก งาน
บริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ ได้แก่ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจการใช้
บริ การโรงแรมของคนไทยบริ เวณถนนข้าวสาร
2. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ บุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การ ประเภท
โรงแรม สาเหตุในการเข้าพัก สถานที่ที่ที่ใกล้กบั โรงแรม มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจการใช้บริ การ
โรงแรมของคนไทยบริ เวณถนนข้าวสาร
3. ทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านโปรโมชัน่
ด้านการแก้ปัญหา และด้านสภาพแวดล้อม มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจการใช้บริ การโรงแรมของคน
ไทยบริ เวณถนนข้าวสาร
คาสาคัญ : คนไทย, โรงแรม, ถนนข้าวสาร,การตัดสิ นใจ,
ABSTRACT
The research’s objective is to study (1) the difference of personal factors that influences
decision making in Hotel’s Service Using of Thai people in Khao San Road Area; (2) the
difference of consumer’s behavior that influences decision making in Hotel’s Service Using of
Thai people in Khao San Road Area; and (3) the difference of marketing mix factors that
influences decision making in Hotel’s Service Using of Thai people in Khao San Road Area
The sampling population of this research was 400 Thai people using service hotel in
Khao San Road Area. Data has been collected by questionnaire and using Microsoft Excel for
analysis. The statistic used to analyze data is frequency, percentage, maximum, minimum,
average, standard deviation, multiple regression analysis, and one-way analysis of variance
(single factor ANOVA) at α = 0.05 significance level
The majority of sampling population was Thai people who using service the hotel in
Khaosan Road are female. Aged between 20-30 years, education Bachelor's degree, career as
employee of private company .The average income is between 10,000-20,000 baht per month
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The result of hypothesis testing found that:
1.The difference of personal factors such as age, status, educational level and career have
influences decision making in Hotel’s Service Using of Thai people in Khao San Road Area.
2.The difference of consumer’s behavior such as influence people, type of the hotel,
reasons to stay, some place near the hotel have influences decision making in Hotel’s Service
Using of Thai people in Khao San Road Area.
3. The difference of marketing mix factors such as price, place, promotion, process and
Physical Evidence and Presentation have influences decision making in Hotel’s Service Using of
Thai people in Khao San Road Area.
Keywords: Thai People, Hotel, Khaosan Road, Decision,
บทนา
ในปั จจุบนั นี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวสามารถสร้ างรายได้ให้กบั ประเทศไทยได้หลาย
ล้านบาทต่อปี เนื่ องประเทศไทยมีวฒั นธรรมที่มีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นและน่าสนใจ ทีภูมิประเทศที่
หลากหลายและสวยงาม และเป็ นศูนย์กลางการเชื่ อมโยงกลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จอาเชี ยน (มาลิ นี
สนธิ มูล และอิทธิ กร ขาเดช, 2557) ทั้งนี้ เนื่ องจากการท่องเที่ ยว เป็ นกิ จกรรมนันทนาการที่ ได้รับ
ความนิ ยมสู งสุ ด เพราะเป็ นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเครี ยดที่ดีให้แก่มนุ ษย์ ภายใต้ภาวะบีบคั้นของ
สั งคมอุ ต สาหกรรม อย่างไรก็ ต ามการท่ อ งเที่ ย วมิ ไ ด้มี ป ระโยชน์ ด้า นสั น ทนาการเท่ านั้น แต่ มี
ประโยชน์อย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ การจ้างงานและโอกาสในการจ้างงาน (มิ่งสรรค์ ขาวสอาด,
2550) อุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวมี ส่ วนเกี่ ยวเนื่ องในหลายๆ ภาคธุ รกิ จ ในส่ วนธุ รกิ จที่ เห็ น ได้
ชัดเจนที่ สุด ที่ มีการเติ บโตอย่างต่อเนื่ อง คื อ ธุ รกิ จโรงแรม ที่ เติ บ โตทุ กภู มิ ภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะจัง หวัด ที่ มี ก ารเติ บ โตของการท่ อ งเที่ ย ว ดัง นั้ น ท าให้ ก รุ ง เทพมหานคร ปั จ จุ บ ัน ได้
กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
กรุ งเทพมหานครเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวที่ดีทีสุดในโลกและเมืองท่องเที่ยวที่ ดีที่สุดในเอเชี ย
(Travel & Leisure Magazine, ออนไลน์ , 2554) ดังนั้นกรุ งเทพมหานครจึ งมี ธุรกิ จโรงแรมเติ บ โต
อย่างเห็ นได้ชัด นัก ท่ องเที่ ยวที่ เดิ นทางเข้ามาในกรุ งเทพมหานคร ต่ างก็ มี ค วามต้องการที่ จะใช้
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บริ การที่พกั ที่ปลอดภัยสะอาด สะดวกสบายในการเดินทาง นักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและคนไทยใช้
บริ การโรงแรมมากแห่ งหนึ่ง คือ ถนนข้าวสาร ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงในหมู่คนไทยและ
ชาวต่ างชาติ มี ก ารสร้ างที่ พ กั ในหลายๆ รู ป แบบ เช่ น Guest House, Hostel, Hotel หรื อ Domitory
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทย นอกจากนี้ ถนนข้าวสารยังเป็ นย่านการค้าทั้งกลางวัน
และกลางคืนที่มีสินค้ามากมาย เช่น ร้านอาหาร ร้านขายเสื้ อผ้า ของที่ระลึก หรื อร้านนวดแผนไทย
ถนนข้าวสารยังใกล้กบั สถานที่ สาคัญต่างๆ เช่ น มหาวิทยาลัย หอศิลป์ โรงพยาบาล และ องค์การ
ต่างๆ ระดับประเทศ เช่น UNICEF, FAO, UN เป็ นต้น คนไทยที่ใช้บริ การโรงแรมแถวถนนข้าวสาร
ส่ วนใหญ่มีท้ งั นักธุ รกิจ นักศึกษา นักวิชาการ หรื อนักท่องเที่ยว
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูจ้ ดั ท าวิจยั จึ งมุ่ งศึ ก ษา การตัดสิ นใจใช้บ ริ ก ารโรงแรมของคนไทย
บริ เวณถนนข้าวสาร เนื่ องจากการมีใช้บริ การโรงแรมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการมาพักผ่อน การมา
ประชุ ม การอบรมสัมมนา หรื อมาจัดนิ ทรรศการต่างๆ ดังนั้นการใช้บริ การโรงแรมจึงเป็ นทางเลือก
ที่ มีป ระโยชน์ ต่อผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบ นั และเพื่ อเป็ นแนวทางต่อผูป้ ระกอบการในการตัดสิ นใจ
ลงทุนทาโครงการโรงแรม หรื อผูป้ ระกอบการที่ต้องการปรับปรุ งธุ รกิ จโรงแรมที่ ดาเนิ นธุ รกิ จอยู่
แล้ว และเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ าศัยในการเลื อกโรงแรมแถวถนนข้าวสาร ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อคน
ไทยที่ตอ้ งการใช้บริ การโรงแรม โดยแยกพิจารณาออกเป็ นลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย
ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
และลักษณะส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
โรงแรมของคนไทย บริ เวณถนนข้าวสาร
2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การโรงแรมของคนไทย บริ เวณถนนข้าวสาร
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
โรงแรมของคนไทย บริ เวณถนนข้าวสาร
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้
ต่อเดื อน ที่ แตกต่ างกันมี อิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจการใช้บ ริ การโรงแรมของคนไทยบริ เวณถนน
ข้าวสารที่แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การ
โรงแรมประเภทใด ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงใช้บริ การ ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การ ผูบ้ ริ โภค
ใช้บริ การ เมื่อใด ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การที่ใหน ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การ อย่างไร ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรมของคนไทยบริ เวณถนนข้าวสารที่แตกต่างกัน
3. ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านรู ปแบบ อาคารและห้องพัก ด้าน
ราคาการเช่ า ยหอพัก ท าเลที่ ต้ งั การส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นบุ ค ลากรที่ ให้ บ ริ ก าร กระบวนการ
ให้บริ การ ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ทางกายภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
โรงแรมของคนไทยบริ เวณถนนข้าวสารที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เข้าใจถึงปัจจัยที่คนไทยตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรมเพื่อเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการมี
แนวทางในการประกอบธุ รกิจ และปรับปรุ งโรงแรมให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยัง
ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการสามารถดาเนิ นธุ รกิจในปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันสู งได้
2. เพื่อเป็ นการสรุ ปข้อมูลสารสนเทศสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจโรงแรมให้สามารถนา
ข้อมูลสรุ ปไปกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้ในการปรับปรุ ง และพัฒนาโรงแรมให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผทู ้ ี่สนใจดาเนิ นธุ รกิจโรงแรมสามารถนาข้อมูลเบื้องต้นนี้ ไป
ใช้ประกอบการพิจารณาการตัดสิ นใจลงทุนประกอบธุ รกิจหอพักใกล้สถานที่ใดบ้าง ไม่วา่ จะเป็ น
ใกล้มหาวิทยาลัย, สถานบันเทิง, หน่วยงานราชการกรื อองค์กรต่างๆ, ทางเดินรถสาธารณะ เป็ นต้น
ขอบเขตของการวิจัย
1. ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาเฉพาะเรื่ องการตัดสิ นใจใช้บริ การของคนไทย บริ เวณถนนข้าวสารเท่านั้น
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2. ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมในการตัดสิ นใจใช้บริ การของคนไทย บริ เวณถนน
ข้าวสาร เท่านั้น
3. ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาเฉพาะส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s ในการตัดสิ นใจใช้บริ การของ
คนไทย บริ เวณถนนข้าวสาร เท่านั้น
4. ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาขอบเขตทางด้านประชากรศาสตร์ ของคนไทยเท่านั้น

กรอบความคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสะ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้ต่อเดือน
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
1.Who : ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย
2. What : ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การโรงแรมประเภทใด

การตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรมของคนไทย

3. Why : ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงใช้บริ การโรงแรม

บริ เวณถนนข้าวสาร

4. Whom : ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเช่า
5. When : ผูบ้ ริ โภคบริ การโรงแรมเมื่อใด
6. Where : ผูบ้ ริ โภคบริ การโรงแรมที่ใหน
7. How : ผูบ้ ริ โภคต้องการโรงแรมราคาห้องพักเท่าไร
ส่ วนประสมทางการตลาด 7 P’s
1. Product: ด้านรู ปแบบ อาคารและห้องพัก
2. Price : ด้านราคาการเช่ายหอพัก
3. Place : ทาเลที่ต้ งั
4. Promotion : การส่ งเสริ มการตลาด
5. People : ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
6. Process : กระบวนการให้บริ การ
7. Physical Evidence : ด้านการนาเสนอรู ปลักษณะทางกายภาพ
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แนวคิดและทฤฏีที่เกีย่ วข้ อง
1.แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ
(ศิริวรรณ, 2541 : 337) สิ่ งกระตุน้ ภายนอกที่ นกั การตลาดจะต้องให้ความสนใจ เพื่อสร้าง
ความรู ้สึกให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการและก่อให้เกิดการตอบสนองตามโมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ที่สาคัญ คือ ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)
การจัด จาหน่ า ย (Place or Distribution) และการส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) ซึ่ งเรี ย กว่า 4 P's
(Kotler 1997:92) โดยที่ มี ส่ ว นประกอบเพิ่ ม เติ ม 3 ส่ ว น จะประกอบด้ ว ยบุ ค คล (People( หรื อ
พนั ก งาน (Employee) กระบวนการในการให้ บ ริ การ (Process) และการสร้ า งและน าเสนอ
รู ปลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
1.กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งที่นาเสนอกับตลาดเพื่อ
ค ว าม ส น ใจ (Attention) ค วาม อ ย าก ไ ด้ (Acquisition) ก ารใช้ (Using) ห รื อ ก ารบ ริ โภ ค
(Consumption) ที่สามารถตอบสนองความต้องการหรื อความจาเป็ น การตัดสิ นใจในลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์และการบริ การ ที่จะได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณสมบัติอะไรบ้างและนักการตลาดจึงนามาใช้กาหนดกลยุทธผลิตภัณฑ์ดา้ นต่าง ๆ
2. กลยุท ธ์ ด้านราคา (Price Strategy) ราคาหมายถึ ง สิ่ ง ที่ บุ ค คลจ่ ายส าหรั บ สิ่ ง ที่ ไ ด้ม าซึ่ ง
แสดงถึงมูลค่าในรู ปของเงินตราหรื ออาจหมายถึง จานวนเงิน และหรื อสิ่ งอื่นที่จาเป็ นต้องใช้ เพี่อให้
ได้มาซึ่ งผลิตภัณฑ์และบริ การนักการตลาดต้องตัดสิ นใจ ด้านราคาเปรี ยบเทียบกับผลิ ตภัณฑ์หรื อ
บริ การลักษณะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคทาให้เกิดมูลค่า (Value) ในตัวสิ นค้า ซึ่ งผูบ้ ริ โภคทาการตัดสิ นใจซื้ อก็ต่อเมื่อมูลค่ามากเกิน
กว่าราคา
3. กลยุทธ์ดา้ นการจัดจาหน่าย (Place or Distribution Strategy) การจัดจาหน่ายหมายถึงการ
เลื อกและการใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางการตลาดประกอบด้วยคนกลางบริ ษทั ขนส่ งและบริ ษทั เก็บรักษา
สิ นค้าที่ เหมาะสมกับ ลู กค้าเป้ าหมาย โดยการสร้ างอรรถ-ประโยชน์ด้านเวลา สถานที่ ความเป็ น
เจ้าของ หรื ออาจหมายถึงโครงสร้างช่ องทาง (สถาบันและกิ จกรรม( ที่ใช้เพื่อเคลื่ อนยายผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การจากองค์กรไปยังตลาดส่ วนประกอบของกิจกรรมและสถาบันการตลาดที่ผลิตภัณฑ์หรื อ
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บริ การที่ถูกต้อง ไปยังลูกค้า การจัดจาหน่ายจึงเกี่ยวกับกลไกในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การไป
ยังผูบ้ ริ โภค
4. กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Strategy) การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึ ง
การติ ดต่ อสื่ อสารเกี่ ยวกับ ข้อมู ล ระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อเพื่ อสร้ างทัศนคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อ
วัตถุ ประสงค์ของการติ ดต่อสื่ อสารเพื่อจูงใจและเตื อนความทรงจาลู กค้าเป้ าหมายบริ ษทั และการ
ส่ งเสริ มการตลาดมี 5 กลยุทธ์
5. บุ ค คล (People) หรื อ พนั ก งาน (Employee) บุ ค คลหรื อ พนั ก งานซึ่ งต้อ งอาศัย การ
คัดเลือก (Selection) การฝึ กอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพึง
พอใจให้กบั ลู กค้าได้แตกต่างเหนื อคู่แข่งขันของพนักงานต้องมีความสามารถมีทศั นคติที่ดีสามารถ
ตอบสนองต่อลูกค้า มีความคิดริ เริ่ มและมีความสามารถในการแก้ปัญหาและสามารถสร้างค่านิ ยม
ให้กบั บริ ษทั
6. การสร้ างและนาเสนอลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) การ
สร้ า งและการน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพโดยพยายามสร้ างคุ ณ ภาพโดยรวม (Total Quality
Management Delivery : TQM.) ตัวอย่าง โรงแรมต้องพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรู ปแบบการ
ให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า
7. กระบวนการในการให้บริ การ (Process) การบวนการในการให้บริ การเป็ นการส่ งมอบ
คุณภาพในการให้บริ การกับลูกค้าได้รวดเร็ วและประทับใจลูกค้า (Customer Satisfaction)
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
โมเวน และไมเนอร์ (Mowen; & Minor. 1998: 5) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่ า พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค หมายถึงการศึกษาหน่ วยการซื้ อ (Buying Units) และกระบวนการแลกเปลี่ ยนที่เกี่ยวข้อง
กับการได้รับมา การบริ โภค และการกาจัด อันเกี่ยวกับสิ นค้า บริ การประสบการณ์และความคิด
ชิ ฟ แมน และคานุ (Schiftman; & Kanuk. 2000: 1-3) พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โภค หมายถึ ง
พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคในการค้น หา (Searching) การซื้ อ (Purchasing) การใช้ (Using) การ
ประเมินผล (Evaluating) การใช้สอยผลิตภัณฑ์ (Disposing) สิ นค้า บริ การ และความคิด
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พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ งการตัดสิ น ใจเกี่ ย วกับ การเลื อกซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารของ
ผูบ้ ริ โภค หรื อการกระทาเกี่ยวกับการใช้ หรื อการซื้ อสิ นค้า จึงมีความจาเป็ นต้องศึกษาและวิเคราะห์
พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้า บริ การ ที่ มีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผูป้ ระกอบการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ (เสรี วงษ์มณฑา. 2546: 33) หรื อ
หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสิ นใจและการกระทาของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับการซื้ อและการ
ใช้สินค้านักการตลาดจาเป็ นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้วยเหตุผลหลายประการ
กล่าวคือ
1. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุ รกิจ
2. เพื่ อให้ ส อดคล้อ งกับ แนวความคิ ดทางการตลาด (Marketing Concept ที่ ว่าการท าให้
ลู กค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุ น้ ี จึงต้องศึ กษาถึ งพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค เพื่ อจัดสิ่ งกระตุ น้ หรื อกลยุท ธ์
การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2541: 124)
3.ทฤษฎีการตัดสิ นใจ ประกอบด้วย ยกตัวอย่างมาพอประมาณ พร้อมบอกแนวคิดของทฤษฎี
วุฒิชยั จานงค์ (2523) กล่าวว่า การตัดสิ นใจเป็ นเรื่ องของการจัดการที่หลี กเลี่ยงไม่ได้และ
ในการจัดการนั้น การตัดสิ นใจเป็ นหัวใจในการปฏิบตั ิงานทุกๆ เรื่ องทุกๆ กรณี เพื่อดา เนิ นการไปสู่
วัตถุประสงค์ อาจมีเครื่ องมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่ วนตัวอารมณ์ ความรักใคร่ ชอบ
พอ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจ และมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการอันประกอบด้วยขั้นตอน
ต่าง ๆ ต่อเนื่องกันไป ดังนี้
1.การแยกแยะตัวปั ญหา (problem identification) ในขั้นตอนแรกของการตัดสิ นใจนั้น จึ ง
เป็ นเรื่ องราวของการสร้ างความแน่ ใจ มัน่ ใจ โดยการค้นหาความเข้าใจกับ ตัวปั ญ หาที่ แท้จริ ง ก็
เพราะเหตุวา่ กระบวนการตัดสิ นใจจะเริ่ มต้นตามขั้นตอนแรก เมื่อผูท้ า การตัดสิ นใจมีความรู ้สึกว่า
ได้เกิ ดปั ญ หาขึ้ นมา นั่นก็คือ เป็ นความรู ้ สึ ก ที่ เกิ ดขึ้ นภายในว่าได้มี ป รากฎบางสิ่ ง บางอย่างมิ ไ ด้
เป็ นไปตามที่คาดคิด
2. การหาข่าวสารที่เกี่ยวกับตัวปั ญหานั้น (information search) การเสาะหาข่าวสารต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับตัวปั ญหานั้นก็คือ การเสาะหาสิ่ งที่เป็ นสาเหตุหรื อสิ่ งที่ก่อให้เกิ ดปั ญหานั้น ซึ่ งอาจจะ
ไม่ใช่สาเหตุโดยตรงก็ได้
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3. การประเมิ นค่าข่าวสาร (evaluation of information) เป็ นความจา เป็ นที่จะต้องประเมิน
ค่าดู ว่า ข่าวสารที่ได้มานั้นถู กต้อง เหมาะสมเพียงพอตรงกับเวลา และสามารถที่จะนาไปวิเคราะห์
ปั ญหาได้หรื อไม่
4. การกาหนดทางเลื อก (listing alternative) เป็ นขั้นตอนส าคัญของการตัดสิ นใจ คื อ การ
กาหนดทางเลือกมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เป็ นการที่พยายามจะครอบคลุมวิถีทางที่จะแก้ปัญหาได้
หลาย ๆ วิ ธี ถ้า เรามี ข่ า วสารสมบู ร ณ์ ส าหรั บ ปั ญ หาแต่ ล ะเรื่ อ ง เราอาจจะก าหนดทางเลื อ กได้
เหมาะสมและครอบคลุมอย่างแท้จริ งได้
5.การเลื อกทางเลื อก (selection of alternative) เมื่ อได้ก าหนดทางเลื อกต่ างๆออกมาแล้ว
พร้ อมทั้งกาหนดลา ดับความส าคัญและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา ขั้นตอนต่อไป คื อ การ
เลื อกทางเลื อกที่ จะปฏิ บตั ิ การต่อไป (selection of a course of action) และขั้นนี้ เองที่ เป็ นที่ ยอมรั บ
กันโดยทัว่ ไปว่า เป็ นการตัดสิ นใจอย่างแท้จริ ง
6. การปฏิบตั ิตามการตัดสิ นใจ (implement of decision) เมื่อทางเลือกได้ถูกเลือกเข้ามาแล้ว
ก็เป็ นการปฏิบตั ิตามผลของการตัดสิ นใจหรื อทางเลือก
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดย สารวจระดับความ
พึงพอใจและความแตกต่างของปั จจัยต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรมบริ เวณ
ถนนข้าวสาร กลุ่ มตัวอย่างประชากรที่ ศึกษา คือ คนไทยที่ใช้บริ การโรงแรมบริ เวณถนนข้าวสาร
จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอมถาม
การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล จากการเก็ บ ข้อ มู ล ปฐมภู มิ ใช้ โ ปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะห์ ข้อ มู ล
ลักษณะทัวไป, ปั จจัยส่ วนบุ คคล, พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และการตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรมบริ เวณ
ถนนข้า วสาร โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง บรรยาย (descriptive statistics) และสถิ ติ เชิ ง อ้า งอิ ง (inferential
statistic) คื อ t-Test และ F-Test (One Way ANOVA) ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 ในการหาความ
แตกต่างของ ปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรมของคนไทยบริ เวณถนนข้าวสาร
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กลุ่ มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล จากการศึ กษาในครั้งนี้ พบว่า จากจานวนกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมด 400 คนมีจานวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 69.00 และ ร้อยละ31.00
ตามลาดับ ส่ วนใหญมีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 46.75 มีสถานภาพโสด คิด
เป็ นร้อยละ 62.00 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 63.00 โดยส่ วนใหญ่มีอาชี พ
เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 53.00 อยูใ่ นกลุ่มที่มีรายได้ต้ งั แต่ 10,000-20,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 46.75
กลุ่ มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลื อก
โรงแรมด้วยตนเอง คิดเป็ น 42.50% เลือกที่พกั ประประเภท Hotel คิดเป็ นร้อยละ 59.00 สาเหตุที่ใช้
บริ การโรงแรมส่ วนใหญ่ มาเพื่อพักผ่อน คิดเป็ นร้อยละ 57.75 โดยจองโรงแรมผ่านอินเตอร์ เน็ต คิด
เป็ นร้อยละ 42.75 จะใช้ระยะเวลาเข้าพักส่ วนใหญ่ 1 คืน คิดเป็ นร้อยละ 42.75 และเลือกโรงแรมที่
ใกล้กบั เส้นทางหลัก คิดเป็ นร้อยละ 31.75 และปั จจัยสุ ดท้ายที่กลุ่มตัวอย่างเลือกค่าห้องพักในราคา
1,500-2,000 บาทต่อคืน คิดเป็ นร้อยละ 48.50
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนไทย
ที่มาใช้บริ การโรงแรมบริ เวณถนนข้าวสาร ให้ความสาคัญกับโรงแรมที่มีห้องพักมีขนาดปานกลาง,
มีระเบียง คิดเป็ นร้อยละ 48.50 เลือกราคาค่าห้องพักที่เหมาะสมมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 74.75 เลือก
โรงแรมที่ ใ กล้เส้ น ทางหลัก ในการเดิ น ทางคมนาคมสะดวก คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.75 โดยเลื อ ก
โปรโมชัน่ พัก 2 คืน อยูฟ่ รี 1 คืน และต้องได้รับการเอาใจใส่ จากพนักงานในการใช้บริ การ คิดเป็ น
ร้อยละ 52.50 ส่ วนการแก้ปัญหาผูส้ อบถามส่ วนใหญเลือก การให้บริ การด้วยความเต็มใจและฉับไว
คิดเป็ นร้อยละ 45.75 ปั จจัยสุ ดท้ายด้านสิ่ งแวดล้อมเลือก ความปลอดภัย คิดเป็ นร้อยละ 46.25
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยที่มีความพึงพอใจในการตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรม ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในปั จจัยต่างๆโดยภาพรวมของคนไทยที่ใช้บริ การโรงแรมบริ เวณถนนข้าวสารอยูใ่ น
ระดับ พอใจมาก ซึ่ งแบ่ ง ออกเป็ น 1. ห้ อ งพัก กว้าง สะอาด สะดวกสบาย(ค่ า เฉลี่ ย 4.0475, ค่ า
มาตรฐาน 1.0715(, 2. มีบริ การที่ดีจากพนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.1325, ค่ามาตรฐาน 1.0502( 3. ราคาค่า
เช่ า ห้ อ งมี ค วามเหมาะสม (ค่ า เฉลี่ ย 4.0475, ค่ า มาตรฐาน 1.1060(, 4. มี สิ่ ง อ านวยความสะดวก
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มากมาย (ค่าเฉลี่ย 4.03, ค่ามาตรฐาน 1.0780(, อยูใ่ นระดับมีความพึงพอใจมาก ส่ วนปั จจัยในด้าน มี
ที่จอดรถ เดินทางสะดวก อยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.07, ค่ามาตรฐาน 1.0502(
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา,
อาชี พ มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรมของคนไทยบริ เวณถนนข้าวสารที่ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่าง
กันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรมของคนไทยบริ เวณถนนข้าวสาร
สมมติฐานที่ 2 พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ บุคคลที่ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้
บริ ก าร, ประเภทโรงแรม, สาเหตุ ใ นการเข้าพัก , สถานที่ ที่ ที่ ใ กล้ก ับ โรงแรมมี อิ ท ธิ พ ลกับ การ
ตัดสิ นใจใช้บ ริ การโรงแรมของคนไทยบริ เวณถนนข้าวสารแตกต่ างอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 แต่พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ในด้านการจองห้องพัก, ระยะเวลาในการเข้าพัก และราคา
ห้อ งพัก ที่ แตกต่ า งกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารโรงแรมของคนไทยบริ เวณถนน
ข้าวสาร
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ดา้ นราคาห้องพัก, ทาเลที่ต้ งั , ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด, ด้านบุ คลากรที่ ให้บริ การ, ด้านกระบวนการให้บริ การ, ด้านการนาเสนอ
รู ปลักษณ์ทางกายภาพ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรมของคนไทยบริ เวณถนนข้าวสาร
ที่ แตกต่ างอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 แต่ปั จจัยด้านรู ป แบบอาคารและห้องพัก ด้านที่
แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรมของคนไทยบริ เวณถนนข้าวสาร
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล

สถิติทใี่ ช้

สถิติทใี่ ช้

ผลการทดสอบ

เพศ

t-Test

0.9170

ปฏิเสธ

อายุ

F-Test

0.0238

ยอมรับ

สถานภาพ

t-Test

0.0006

ยอมรับ

ระดับการศึกษา

F-Test

0.0156

ยอมรับ

อาชีพ

F-Test

0.0031

ยอมรับ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F-Test

0.5550

ปฏิเสธ
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สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ

F-Test

0.0262

ยอมรับ

ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การโรงแรมประเภทใด

F-Test

0.0292

ยอมรับ

ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงใช้บริ การโรงแรม

F-Test

0.0000

ยอมรับ

ผูบ้ ริ โภคจองห้องพักอย่างไร

F-Test

0.0676

ปฏิเสธ

ผูบ้ ริ โภคเข้าพักโรงแรมนานเท่าไร

F-Test

0.2165

ปฏิเสธ

ผูบ้ ริ โภคเลือกโรงแรมใกล้สถานที่ใด

F-Test

0.0008

ยอมรับ

ผูบ้ ริ โภคจองห้องพักราคาเท่าไร

F-Test

0.1207

ปฏิเสธ

ด้านรู ปแบบอาคารและห้องพัก

F-Test

0.5468

ปฏิเสธ

ด้านราคาคอนห้องพัก

F-Test

0.0009

ยอมรับ

ด้านทาเลที่ต้ งั ใกล้สถานที่ใด

F-Test

0.0004

ยอมรับ

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

F-Test

0.0409

ยอมรับ

ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ

F-Test

0.7135

ปฏิเสธ

ด้านกระบวนการให้บริ การ

F-Test

0.0000

ยอมรับ

ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ทางกายภาพ

F-Test

0.0000

ยอมรับ

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

อภิปรายผล
จาการศึกษา ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชี พ มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจการใช้บริ การโรงแรมของคนไทยบริ เวณถนนข้าวสารแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสอดคล้องของ การะเกด แก้วมรกต (2554) ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
กระบี่ ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอมถามส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพ โสด จบ
การศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี และงานวิ จ ัย ของ ทัศ วรรณ กุ ล สถาพร (2556) พฤติ ก รรมการ
ท่ อ งเที่ ย วของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย วเกาะลัน ตา จัง หวัด กระบี่ ผลการวิ จ ัย พบว่า
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีช่วงอายุอยูท่ ี่ 20-40 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
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ทางด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย บุ คคลที่ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้
บริ การ ประเภทโรงแรม สาเหตุในการเข้าพัก สถานที่ที่ที่ใกล้กบั โรงแรม มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
การใช้บริ การโรงแรมของคนไทยบริ เวณถนนข้าวสารแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ
0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธัญวรัตน์ อัศยานนท์ (2554) ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อนักท่องเที่ ยว
ชาวต่ างชาติ ในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารที่ พ กั แรมในอาเภอเมื อง จังหวัด เชี ย งใหม่ ผลการวิจ ัย พบว่า
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่สนใจที่พกั แรม ประเภท โรงแรม และงานวิจยั ของ ทอฝัน จันทร์ สม (2554(
ปั จจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสิ นใจเข้าพักโรงแรมเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผลการวิจยั พบว่า การตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรมขึ้นอยูก่ บั บุคลลในครอบครัว
ทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านโปรโมชัน่
ด้านการแก้ปัญหา และด้านสภาพแวดล้อม มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจการใช้บริ การโรงแรมของคน
ไทยบริ เวณถนนข้าวสารแตกต่างอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ พชร ภู่เจริ ญ และคณะ (2551) การศึกษาระดับปั จจัยในการเลือกที่พกั ประเภทเกสเฮาส์บริ เวณ
ถนนข้าวสารของนักท่องเที่ ยวชาวอเมริ กนั ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลให้นกั ท่องเที่ยวชาว
อเมริ กนั ตัดสิ นใจเลือกพักที่ถนนข้าวสารมากที่สุด คือ ความมีชื่อเสี ยงของถนนข้าวสาร เพราะถนน
ข้าวสารเป็ นสถานที่ที่มีชื่อในด้านที่พกั แบบราคาถูก มีความปลอดภัย และงานวิจยั ของ กนกพร ศิริ
โรจน์ (2545( กระบวนการตัดสิ นใจเลื อกสถานที่พกั ของนักท่องเที่ ยวชาวต่างประเทศ กรณี ศึกษา
สถานที่พกั แรม ถนน ข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร โดยปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกที่พกั แรมถนน
ข้าวสารของกลุ่มตัวอย่างคื อ ราคาของสถานที่ พกั แรมต้องมี ความเหมาะสมเมื่ อเที ยบกับคุ ณภาพ
โดยความพึงพอใจต่อการบริ การสถานที่พกั แรมที่ถนนข้าวสาร
จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการ
วางแผนและกาหนดกลยุทธ์ในการประกอบธุ รกิจโรงแรมบริ เวณถนนข้าวสาร ดังนี้
1. ด้ านปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอมถาม ส่ วนใหญ่พบว่า อายุ สถานภาพ การศึกษา
อาชี พ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจการใช้บริ การโรงแรมของคนไทยบริ เวณถนนข้าวสาร เพราะระดับ
การศึกษาหรื ออาชีพ ทาให้ลูกค้ามีการพิจารณาการใช้โรงแรมมากขึ้น
2. ด้ านพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอมถาม ส่ วนใหญ่พบว่า ชอบที่พกั ประเภทโรงแรม ใกล้
เส้นทางหลัก ซึ่ งนิ ยมจองห้องพักทางอินเตอร์ ค่าห้องประมาณ 1,500-2,000 บาทต่อคืน ที่กลุ่มลูกค้า
คนไทยส่ วนใหญ่ตอ้ งการ ดังนั้นผูป้ ระกอบธุ รกิจประเภทโรงแรมในบริ เวณข้าวสาร ควรมีการโป
รโมทและการจองพักทางอินเตอร์ ให้มากขึ้นเพื่อให้เป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มลูกค้าคนไทยมากขึ้น
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3. ด้ านปั จจัยทางด้ านส่ วนประสมทางการตลาด พบว่าคนไทยส่ วนใหญ่ชอบห้องพักที่ มี
ขนาดปานกลาง มีระเบียง ชอบราคาที่เหมาะสม ชอบราคาที่มีโปรโมชัน่ ที่สาคัญคนไทยส่ วนใหญ่
จะเลื อกโรงแรมที่เดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ดังนั้นผูป้ ระกอบธุ รกิ จประเภทโรงแรมใน
บริ เวณข้าวสาร ควรคานึงถึงราคา ความปลอดภัยของลูกค้า ที่จะทาให้ลูกค้ารู ้สึกปลอดภัยในขณะที่
ใช้บริ การที่โรงแรม
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของประชากร
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING LUXURY CLASS CONDOMINIUM BUYING DECISIONS OF
PEOPER IN BANGKOK
ทิพวรรณ์ พยัคพันธ์
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin รุ่ นที่ 2/1
กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการศึกษา (1( ความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วน
บุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของประชากรในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร (2( ความแตกต่างกันของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
คอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (3( ความแตกต่างกัน
ของส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมแบบ Luxury class
ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งประชากรคื อ ประชาชกรที่ อ าศัย อยู่ ใ นจัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน เครื่ อ งมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล คื อ แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้โปรแกรม Microsoft excel สถิ ติ ที่ ใช้ใ นการวิเคราะห์ ข้อมู ล เชิ งพรรณนา
(Descriptive statistic( เพื่ออธิ บายกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติอา้ งอิง (Inferential statistic( เพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี้ สถิ ติวิเคราะห์
ค่าที (t-test( สถิติวเิ คราะห์ค่าเอฟ (F-test( ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูท้ ี่สนใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม
แบบ Luxury Class ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
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ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ระหว่าง 25,001-35,000 บาท
และมีจานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมทั้งผูใ้ ห้ขอ้ มูล( 4 คนขึ้นไป
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชี พ, รายได้, จานวน
สมาชิ ก ในครอบครั ว (รวมทั้ง ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ( ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียมแบบ Luxury Class ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมแบบ Luxury Class ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2.พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย, ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อประเภท
ใด, ทาไมผูบ้ ริ โภคถึ งเลื อกซื้ อ, ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ, ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อเมื่อใด,
ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อย่างไร ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมแบบ Luxury
Class ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคด้านผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อที่ไหน ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมแบบ Luxury Class ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านรู ปแบบอาคารและรู ปลักษณะห้องพัก , ด้าน
ราคา, ด้า นท าเลที่ ต้ งั , ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด, ด้านบุ ค ลากรที่ ใ ห้บ ริ ก าร, ด้านกระบวนการ
ให้ บ ริ การ, ด้ า นการน าเสนอรู ปลัก ษณะ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียมแบบ Luxury Class ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ประชากร, คอนโดมิเนียม, Luxury Class, การตัดสิ นใจซื้ อ
ABSTRACT
This study aims to (1) study the different types of personal factors that influence the
decision to buy condominiums Luxury class population in Bangkok (2) the difference between
the behavior of consumers. affect the decision to buy a condominium in Bangkok Luxury class
population (3) the difference between the marketing mix that influence the decision to buy a
condominium in Bangkok Luxury class population.
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This study is a sample. Comodo helps organizations living in Bangkok, 400 in the data
collection, query and analyze data using Microsoft excel statistical methods used to analyze the
data, descriptive (Descriptive statistic) to describe the sample as the frequency average. Standard
Deviation Data were analyzed using statistical reference (Inferential statistic) to test the
hypothesis. Statistical analysis by t (t-test) statistical analysis, F (F-test) at significance level of
0.05.
The study found that sample of respondents was interested in buying a condominium
Luxury Class, mostly female, aged between 30-40 years, marital status, level of education or
equivalent. A career as a private company employees Income during 25001-35000 baht and a
number of family members. (Including information providers) four or more people.
The result of analysis indicate that:
1 . Personal factors such as age, marital status, education level, occupation, income, number of
family members. (Including information providers) different influencing the decision to buy a
condominium in Bangkok Luxury Class of population differences are statistically significant at
the 0.05 level, but personal factors of gender. Different does not influence the decision to buy a
condominium in Bangkok Luxury Class of the population.
2 . The behavior of consumers who are in the target market, consumer buying any kind, why
consumers choose to buy, who are involved in purchasing decisions, consumers choose when,
how consumers choose to buy tires. Different influencing the decision to buy a condominium in
Bangkok Luxury Class of population differences are statistically significant at the 0.05 level, but
consumer behavior and consumer choice where to buy. Different does not influence the decision
to buy a condominium in Bangkok Luxury Class of the population.
3. Marketing Mix factors include the building style and the room looks, price, service, location,
promotion, marketing, and service personnel, service process, the presentation style. Different
influencing the decision to buy a condominium in Bangkok Luxury Class of population
differences are statistically significant at the 0.05 level.
Keyword: People, Condominiums, Luxury Class, Decision to Buy.
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บทนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วความ
เจริ ญทางเศรษฐกิจมักจะอยูใ่ นเขตเมืองหรื อเมืองหลวง ทาให้ประชากรจากทุกภาคย้ายถิ่ นฐานจาก
เขตชนบทเข้า มาอยู่ใ นเขตเมื อ งมากขึ้ น เขตเมื อ งจึ ง มี ค วามแออัด ไปด้ว ยผู ค้ นจ านวนมากขึ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล โดยการเพิ่มขึ้นของประชากร ที่เป็ นการเพิ่ม
ของประชากรนอกพื้ น ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความต้อ งการที่ อ ยู่อ าศัย เพิ่ ม ขึ้ น ตามไปด้วย ที่ อ ยู่อ าศัย เป็ น
สถาปั ตยกรรมที่ใช้ตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการดารงชี วิตของมนุ ษย์ เป็ นสถานที่ที่ใช้
พักผ่อน เป็ นที่สาหรับคุ ม้ ครองปกป้ องร่ างกายมนุ ษย์ เพื่อให้สามารถดารงชี วิตอยู่ได้อย่างปกติสุข
ที่ อยู่อาศัยยังเป็ นเครื่ องแสดงสถานภาพทางสังคม บ่งชี้ ถึงความเป็ นผูม้ ี หลักแหล่ ง สามารถสร้ าง
ความยอมรับความเชื่ อมัน่ กับผูค้ นในสังคม และยังเป็ นเครื่ องบ่งบอกถึงความสาเร็ จในชี วิตของตน
ดังนั้นการมีที่อยูอ่ าศัยเสมือนหนึ่ งเป็ นภาพสะท้อนของบันไดสู่ ความสาเร็ จในชี วติ มนุ ษย์ ( ศิริกลั ยา
พิจิตรธรรม,2551(
คอนโดมิเนี ยมเป็ นอีกทางเลื อกหนึ่ งของผูท้ ี่กาลังมองหาที่พกั อาศัยที่มีความสะดวกสบาย
เดิ น ทางสะดวกเนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน มนุ ษ ย์ต้อ งเดิ น ทางแข่ ง กับ เวลา ซึ่ งคอนโดมิ เนี ย มสามารถ
ตอบสนองความต้องการนั้นได้ คอนโดมิเนี ยมส่ วนใหญ่มกั ตั้งอยูบ่ ริ เวณใจกลางเมืองหรื อบริ เวณที่
สามารถเดิ นทางได้อย่างสะดวก ซึ่ งมี ค วามแตกต่ างจากบ้านเพราะบ้านส่ วนใหญ่ ม กั ปลู ก สร้ าง
บริ เวณชานเมื อง โดยเน้นความปลอดโปร่ งไม่แออัด แต่ปั ญหาใหญ่ คือ การคมนาคมจะต้องใกล้
แหล่งชุ มชน ใกล้ถนนใหญ่ หรื อใกล้ที่ทางาน เพื่อหลี กเลี่ ยงจราจรที่ติดขัด ราคาถ้าอยู่ในทาเลที่ ดี
ราคาก็จะสู งตามไปด้วย การเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมจึงมีปัจจัยที่ตอ้ งนามาพิจารณาที่ค่อนข้างจะต่าง
จากการเลือกซื้ อบ้าน คือ พิจารณาจากเจ้าของโครงการ พื้นที่โดยรอบ การเลือกชั้น สิ่ งอานวยความ
สะดวกในห้ อ งพัก สิ่ งอ านวยความสะดวกส่ ว นกลาง ต าแหน่ ง ของห้ อ ง ภู มิ ท ั ศ น์ ข องห้ อ ง
สถาปั ตยกรรมหรื อการออกแบบห้อง ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้ องกันภัย และที่จอดรถ (
คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ เนล ประเทศไทย,2556 ( จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็ นว่าผูบ้ ริ โภคมี
ความต้องการคอนโดมิเนี ยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เป็ นผลมาจากรู ปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ค่า
ครองชีพที่สูงขึ้น และเพือ่ การลงทุนในทรัพย์สินที่จะมีมูลค่าสู งขึ้นในระยะยาว
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จากปั ญ หาต่ า งๆในปั จ จุ บ ัน คณะผู ้วิ จ ัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมแบบ Luxury class เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ได้ไปเป็ นประโยชน์ในการ
ตัดสิ นใจลงทุนของผูป้ ระกอบการใหม่ หรื อผูป้ ระกอบการเดิ มได้นาข้อมูลไปพัฒ นาให้ตรงตาม
ความต้องการของผูซ้ ้ื อมากขึ้น และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ตอ้ งการเลือกซื้ อที่พกั อาศัยหรื อเลือกซื้ อไว้
เพื่อลงทุนในระยะยาว โดยแยกพิจารณาออกเป็ นลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วยด้านเพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อน และจานวนสมาชิ กในครอบครัว(รวมผูใ้ ห้
ข้อมูล( ลักษณะพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และลักษณะส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
คอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของปนะชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อคอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของปนะชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อคอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของปนะชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1.ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาเฉพาะเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมแบบ Luxury class
ของประชากร ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครเท่านั้น
2. ผูว้ ิจยั ท าการศึ ก ษาเฉพาะพฤติ ก รรมในการตัด สิ น ใเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มแบบ
Luxury class ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานครเท่านั้น
3. ผูว้ ิจยั ท าการศึ ก ษาเฉพาะส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s ในการตัดสิ น ใเลื อกซื้ อ
คอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานครเท่านั้น
4. ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาขอบเขตทางด้านประชากรศาสตร์ของประชากรเท่านั้น
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
จานวนสมาชิกในครอบครัว ( รวมทั้งผูใ้ ห้ขอ้ มูล ( ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ เลือกซื้ อ
คอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมประเภทใด ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมเมื่อใด ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมที่
ใหน ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ย มอย่างไร ที่ แตกต่ างกันมี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
คอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านรู ปแบบอาคารและรู ปลักษณ์ ด้าน
ราคา ทาเลที่ ต้ งั ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คลากรที่ ให้บ ริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้า นการน าเสนอรู ป ลัก ษณะทางกายภาพ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจัยทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ท าให้ ท ราบถึ ง พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อคอนโดมิ เนี ย มแบบ Luxury class ของ
ประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผูป้ ระกอบการที่ทาธุ รกิจเกี่ ยวกับคอนโดมิเนี ยมสามารถ
น าข้ อ มู ล นี้ ไปใช้ เพื่ อ พัฒ นาการสร้ า งให้ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
3. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างฐานการตลาดให้กบั ธุ รกิจคอนโดมิเนียมในอนาคต
4. เพื่อใช้เป็ นประโยชน์แก่ ผูท้ ี่ สนใจที่ จะศึ กษา เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการวิจยั ใน
ธุ รกิจประเภทอื่นๆต่อไป
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีผลต่อการเช่าหอพัก
ของนักศึกษาในแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ และสามารถกาหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ

5. อาชีพ

2. อายุ

6. รายได้ต่อเดือน

3. สถานภาพ

7.จานวนสมาชิกในครอบครัว

4. ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
1. Who : ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย
2. What : ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้อประเภทใด
3. Why : ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงเลือกซื้อ
4. Whom : ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
5. When : ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้อเมื่อใด
6. Where : ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้อที่ใหน
7. How : ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ออย่างไร

การตัดสินใจเลือกซื ้อ
คอนโดมิเนียมแบบ Luxury
class ของประชากรใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s
1. Product : ด้านรู ปแบบอาคารและรู ปลักษณะห้อง
2. Price : ด้านราคา
3. Place : ทาเลที่ต้ งั
4. Promotion : ด้านการส่งเสริ มการตลาด
5. People : ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
6. Process : ด้านกระบวนการให้บริ การ
7. Physical Evidence : ด้านการนาเสนอรู ปลักษณะทางกายภาพ

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ
(ศิริวรรณ, 2541 : 337) สิ่ งกระตุน้ ภายนอกที่ นกั การตลาดจะต้องให้ความสนใจ เพื่อสร้ าง
ความรู ้สึกให้ผบู ้ ริ โภคเกิด ความต้องการและก่อให้เกิดการตอบสนองตามโมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ที่ ส าคั ญ คื อ ส่ วน ป ระ ส ม ท างก ารต ล าด (Marketing mix) ได้ แ ก่ Product, Price, Place or
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Distribution, Promotion ซึ่ งเรี ยกว่า 4 P's (Kotler 1997:92) โดยที่มีส่วนประกอบเพิ่มเติม 3 ส่ วน จะ
ประกอบด้วยPeople, Process, Physical Evidence and Presentation
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ (ณภัทคอร ปุณยาภาภัสสร, 2551( จากแนวคิดการตัดสิ นใจ สรุ ปได้
ว่าการตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจว่าจะซื้ อ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใด โดยมีปัจจัย
คือข้อมูลเกี่ยวกับตัวสิ นค้า สังคมและกลุ่มทางสังคม ทัศนคติของ ผูบ้ ริ โภค เวลาและโอกาส ความ
ตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา และการกระทา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
คุ ณภาพการบริ การเป็ นเรื่ องที่ มีความสาคัญ และเป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทัว่ โลก
เนื่ องจากปั จจุบนั ธุ รกิจภาคบริ การ (Service) เป็ นกิจกรรม ผลประโยชน์หรื อความพึงพอใจที่สนอง
ความต้องการแก่ลูกค้า ซึ่ งกล่าวถึงประเภทบริ การ ลักษณะของบริ การและการใช้เครื่ องมือการตลาด
กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การและการจัดการธุ รกิจบริ การในปี ค.ศ. 1988
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ( Quantitative Research ( เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดเนี ยมแบบ Luxury class ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร กลุ่ ม
ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรที่ อาศัยอยูใ่ นจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จานวน 400 คน โดยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล
โดยตรง วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคล, พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค, ส่ วนประสมทางการตลาด
และการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมแบบ Luxury class โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive
statistic( และสถิ ติ อ้ า งอิ ง (Inferential statistic( คื อ t-Test, F-Test, One Way ANOWA ที่ ร ะดั บ
นัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างของ ปั จจัยส่ วนบุ คคล พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมแบบ Luxury Class ของ
ประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศสรุ ปได้วา่ เป็ นเพศหญิง 270 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.50 เพศชาย
130 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.50 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.75
รองลงอายุ 41-50 ปี จานวน 113 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.25 และน้อยที่สุดคืออายุต้ งั แต่ 51 ปี ขึ้นไป
จานวน 19 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.75 สถานภาพส่ วนใหญ่ สมรส มี จานวน 263 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
65.75 โสด มีจานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.50 และน้อยที่ สุดหย่าร้ าง มีจานวน 7 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.75 ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 53.25 รองลงมาปริ ญญาโท จานวน 154 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 38.50 และน้อยที่ สุ ดปริ ญญาเอก
จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.25 อาชี พส่ วนใหญ่พนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 249 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 62.25 รองลงมา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.75 และน้อยที่สุด
นักธุ รกิ จ/ธุ รกิ จส่ วนตัว จานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.00 รายได้ส่ วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 25,001 35,000 บาท จานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.75 รองลงมามีรายได้ ตั้งแต่ 15,000 - 25,000 บาท
จานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.50 และน้อยที่สุดมีรายได้ ต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 26 คน คิด
เป็ นร้อยละ 6.50 จานวนสมาชิ กในครอบครัว(รวมทั้งผูใ้ ห้ขอ้ มูล(ส่ วนใหญ่ มี 3-4 คน จานวน 223
คน คิดเป็ นร้อยละ 55.75 รองลงมามี 1-2คน จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และน้อยที่สุดมี 4
คนขึ้นไป จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.25
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคสรุ ปได้วา่ บุคคลที่ตดั สิ นใจหรื อมีอิทธิพลใน
การเลือกซื้ อตนเองมีมากที่สุด จานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.00 รองลงมาคู่สมรส จานวน 131
คน คิดเป็ นร้อยละ 32.75 และน้อยที่สุดพ่อ-แม่ จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.25 ลักษณะของ
คอนโดมิเนียมที่ท่านต้องการ 2 ห้องนอนมีมากที่สุด จานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.75 รองลงมา
เป็ น 1 ห้องนอน จานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.50 และน้อยที่สุดห้องสตูดิโอ จานวน 13 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.25 สาเหตุที่ทาให้ท่านต้องการเลือกซื้ อ ต้องการอยูใ่ กล้ที่ทางานมากที่สุด จานวน
211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.75 รองลงมาต้องการอยูใ่ กล้สถานศึกษา/ศูนย์ราชการ จานวน 94 คน คิด
เป็ นร้อยละ 23.50 และน้อยที่สุดต้องการซื้ อลงทุน จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 ได้รับข้อมูล
ข่าวสารคอนโดมิเนียมที่สนใจจากแหล่งข้อมูล ทราบจากป้ายโฆษณามากที่สุด จานวน 214 คน คิด
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เป็ นร้อยละ 53.50 รองลงมาอินเตอร์ เน็ต จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.75 และน้อยที่สุดสื่ อ
โทรทัศน์/วิทยุ จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00 ระยะเวลาพิจารณา คอนโดมิเนียมก่อนตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อ ตั้งแต่ 1-2 ปี มากที่สุด จานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.75 รองลงมาตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ปี
จานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.50 และน้อยที่สุดต่ากว่า 6 เดือน จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ
3.2 เลือกซื้ อคอนโดมิเนียมใกล้ สถานศึกษามากที่สุด จานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.00
รองลงมาแหล่งชุมชน จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.25 และน้อยที่สุดใกล้หา้ งสรรพสิ นค้า
จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.75 งบประมาณในการเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมราคา5 - 10 ล้านบาท
มากที่สุด จานวน 228คน คิดเป็ นร้อยละ 57.00 รองลงมา 10.1 - 20 ล้านบาท จานวน 131 คน คิด
เป็ นร้อยละ 32.75 และน้อยที่สุดต่ากว่า 5 ล้านบาท จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.25
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด สรุ ปได้วา่ มีอาคารที่จอดรถ
เพียงพอทุกห้องมากที่สุด จานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.75 รองลงมาอาคารมีทรงเตี้ย และขนาด
เล็ก ห้องพักมีขนาดปานกลาง แยกเป็ นสัดส่ วน จานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.50 และน้อยที่สุด
อาคารมีทรงสู ง และขนาดใหญ่ ห้องพักมีความกว้างขวาง แยกเป็ นสัดส่ วน จานวน 13 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.25 จานวนของเงิ นที่ ใช้ในวันโอนทั้งหมดมี ความเหมาะสมหรื อมี ของแถมให้มากที่ สุ ด
จานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.75 รองลงมา ราคาของค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้ า ค่าส่ วนกลาง หรื อ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆมีความเหมาะสม จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.50 และน้อยที่สุดมีสระว่ายน้ าและ
ห้องฟิ ตเนสทุกชั้นไว้บริ การ จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 การเดินทางคมนาคมสะดวก ใกล้
ถนนหลักมากที่สุด จานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.00 รองลงมาใกล้สถานที่ทางาน/สถานศึกษา/
ศูนย์ราชการ จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.50 และน้อยที่สุดโครงการมี สภาพแวดล้อมที่ดี ไม่
แออัด จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.75 ฟรี ค่าโอนทุ กรายการมากที่สุด จานวน 230 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 57.50 รองลงมาราคาถู กกว่าโครงการอื่นๆ จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.75 และน้อย
ที่สุดฟรี ค่าใช้จ่ายส่ วนกลางเป็ นเวลา 1 ปี จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.25 ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี ต้อนรับที่ดีในการเข้าเยีย่ มชมโครงการมากที่สุด จานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.75 รองลงมามี
ความรู ้ความชานาญในโครงการที่ขายอย่างละเอียด จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.50 และน้อย
ที่สุดมีภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจเมื่อผูต้ อ้ งการซื้ อต่อรอง จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ไม่
คิดค่าบริ การสิ่ งต่างๆเพิ่มเติมนอกเหนื อจากการจ่ายค่าส่ วนกลางมากที่สุด จานวน 184 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 46.00 รองลงมา มีการให้บริ การด้วยความเต็มใจ และฉับไว จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ
26.25 และน้อยที่สุด มีพนักงานในการจัดเตรี ยมเอกสารต่างๆให้บริ การ จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 10.50 มีระบบป้ องกันและเตือนภัยในอาคารที่ปลอดภัยมากที่สุด จานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ
51.25 รองลงมา ความสงบเรี ยบร้ อยเป็ นส่ วนตัว ไม่ แออัด จานวน 106 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.50
และน้อยที่สุด มีไฟฟ้าให้แสงสว่างอย่างทัว่ ถึง จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.00
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการจาแนกตามปัจจัยทีม่ ีความสาคัญต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
กลุ่ ม ตัวอย่างจาแนกตามปั จ จัย ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ส่ วนใหญ่
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ย ม เนื่ องจากมี ความปลอดภัย/รปภดู แล 24 ชั่วโมง มี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่
4.7800 คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5895 คะแนน อันดับสองคืออาคารมีความสย
งาม มีค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 4.7725 คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.5670 คะแนน อันดับสาม
คือมีภาพลักษณ์ ของบริ ษทั ที่น่าเชื่ อถือ มีค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 4.7375 คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน
เท่ ากับ 0.5562 คะแนน อัน ดับ สี่ คื อ ขนาดของห้ องกว้างขวาง แยกเป็ นสั ดส่ วน มี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ที่
4.7300 คะแนนและมี ค่าเบี่ ยงเบนมาตราฐานเท่ ากับ 0.5899 คะแนน ส่ วนอันดับ สุ ดท้ายคื อการ
เดินทางคมนาคมสะดวก/ใกล้ถนนหลัก มี ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.7275คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน
เท่ากับ 0.5993 คะแนน
สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง30-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ระหว่าง25,001- 35,000
บาท และจานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมทั้งผูใ้ ห้ขอ้ มูล( มี 4 คนขึ้นไป
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
ปั จจัยเกี่ ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคพบว่าส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม
ด้วยตนเอง มีลกั ษณะ2 ห้องนอน อยู่ใกล้ที่ทางาน ได้รับข่าวสาร โดยทราบจากป้ ายโฆษณา ( Cut
Out ( ระยะเวลาพิจารณาซื้ อ 1-2 ปี โดยเลือกซื้ อใกล้สถานศึกษา และราคา 5- 10 ล้านบาท
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการซื้ อคอนโดมิเนี ยมกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อเพราะ มีอาคารที่จอด
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รถเพียงพอทุกห้องอันดับแรก รองลงมา จานวนของเงินที่ใช้ในวันโอนที่งหมดมีความเหมาะสม
หรื อมีของแถมให้ การเดินทางคมนาคมสะดวก ใกล้ถนนหลัก ฟรี ค่าโอนทุกรายการ ด้านบุคลากรที่
ให้บริ การให้ความสาคัญในเรื่ องความมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี ต้อนรับที่ดีในการเข้าเยี่ยมชมโครงการ
ด้านกระบวนการให้บริ การให้ความสาคัญ ไม่คิดค่าบริ การสิ่ งต่างๆเพิ่มเติมนอกเหนื อจากการจ่ายค่า
ส่ ว นกลาง ด้านการน าเสนอรู ป ลัก ษณะทางกายภาพ มี ร ะบบป้ อ งกัน และเตื อ นภัย ในอาคารที่
ปลอดภัย
สรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจ าแนกตามปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อ
ปั จ จัย ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ส่ ว นมากตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เนี ย ม
เนื่องจากมีความปลอดภัย/รปภ ดูแล 24 ชัว่ โมง เป็ นอันดับหนึ่ง อันดับสองคืออาคารมีความสวยงาม
มั่น คง แข็ ง แรง อัน ดับ สามคื อ มี ภ าพลัก ษณ์ ข องบริ ษ ัท ที่ น่ าเชื่ อ ถื อ อัน ดับ สี่ คื อ ขนาดของห้ อ ง
กว้างขวาง แยกเป็ นสัดส่ วน อันดับสุ ดท้ายคือการเดินทางคมนาคมสะดวก/ใกล้ถนนหลัก สรุ ปได้วา่
การตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมโดยมี ปั จจัยต่ างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ พอใจมากที่ สุ ด
(ค่ าเฉลี่ ย = 4.7495) ส าหรั บ ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามพึ งพอใจอยู่ระดับ พอใจมากที่ สุ ด ในทุ ก
ปัจจัยการตัดสิ นใจ
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมแบบ Luxury Class ของประชากรในจังหวัด กรุ งเทพมหานครต่างกัน พบว่า อายุ,
สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชี พ, รายได้ และจานวนสมาชิ กในครอบครัว (รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูล( ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมแบบ Luxury Class ของประชากรใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ
ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมแบบ Luxury Class ของประชากร
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที2่ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย, ผูบ้ ริ โภคเลือก
ซื้ อประเภทใด, ทาไมผูบ้ ริ โภคถึ งเลือกซื้ อ, ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ, ผูบ้ ริ โภคเลือก
ซื้ อเมื่อใด, ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อย่างไร ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม
แบบ Luxury Class ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
145

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ระดับ 0.05 แต่พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคด้านผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อที่ไหน ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมแบบ Luxury Class ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านรู ปแบบอาคารและ
รู ปลักษณะห้องพัก, ด้านราคา, ด้านทาเลที่ต้ งั , ด้านการส่ งเสริ มการตลาด, ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ,
ด้านกระบวนการให้บริ การ, ด้านการนาเสนอรู ปลักษณะ ที่ แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมแบบ Luxury Class ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติทใี่ ช้

ค่ านัยสาคัญ

ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ

t-test

อายุ

F-test

0.0000

ยอมรับ

สถานภาพ

F-test

0.0000

ยอมรับ

ระดับการศึกษา

F-test

0.0000

ยอมรับ

อาชีพ

F-test

0.0000

ยอมรับ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F-test

0.0000

ยอมรับ

จานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูล(

F-test

0.0000

ยอมรับ

ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย

F-test

0.0000

ยอมรับ

ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อคอนโดประเภทใด

F-test

0.0007

ยอมรับ

ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงซื้ อคอนโด

F-test

0.0014

ยอมรับ

0.1241

ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค
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ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ

F-test

0.0000

ยอมรับ

ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อเมื่อใด

F-test

0.0007

ยอมรับ

ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อที่ใหน

F-test

0.0637

ปฏิเสธ

ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ ออย่างไร

F-test

0.0000

ยอมรับ

ด้านรู ปแบบอาคารและรู ปลักษณ์หอ้ ง

F-test

0.0019

ยอมรับ

ด้านราคาคอนโดมิเนียม

F-test

0.0014

ยอมรับ

ด้านทาเลที่ต้ งั

F-test

0.0000

ยอมรับ

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

F-test

0.0000

ยอมรับ

ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ

F-test

0.0000

ยอมรับ

ด้านกระบวนการให้บริ การ

F-test

0.0000

ยอมรับ

ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ทางกายภาพ

F-test

0.0000

ยอมรับ

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

อภิปรายผล
ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มแบบ
Luxury Class ของประชากรในจัง หวัด กรุ งเทพมหานครต่ างกัน พบว่า อายุ, สถานภาพ, ระดับ
การศึกษา, อาชีพ, รายได้ และจานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูล( ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พล
ต่ อ ก ารตั ด สิ น ใจเลื อก ซื้ อคอน โดมิ เนี ยมแบ บ Luxury Class ของป ระชากรใน จั ง ห วั ด
กรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อิชยา
หล่อกิจกุล (2550( ได้ศึกษาเรื่ องกระบวนการตัดสิ นใจซื้ ออาคารชุดพักอาศัยของผูบ้ ริ โภคในเขตดิน
แดง กรุ งเทพมหานคร สรุ ปผลการศึกษาดังนี้ การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ ออาคารชุ ดพักอาศัยของผูบ้ ริ โภคใน
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เขตดิ น แดง กรุ ง เทพมหานคร จากการศึ ก ษาพบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชี พ และระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ วนทางด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดนั้น ขนาดพื้นที่ ห้องพัก ราคา
การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่ งเสริ มการขายที่ แตกต่างกัน ทาให้ทีระดับความคิ ดเห็ นต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ ออาคารชุดพักอาศัยที่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย, ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อประเภทใด
, ท าไมผูบ้ ริ โภคถึ งเลื อกซื้ อ, ใครมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อ, ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อเมื่ อใด,
ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อย่างไร ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมแบบ Luxury
Class ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ เอื้ องทิ พย์ จงพัฒนะสิ นสุ ข (2548( เรื่ อง ตัวแปรที่ มี ผลต่อการจาแนก
กลุ่ ม อาคารชุ ดพัก อาศัย ในกรุ งเทพมหานคร เพื่ อการประเมิ นราคา พบว่า ตัวแปรที่ มี ผ ลต่ อการ
จ าแนกอาคารชุ ด พัก อาศัย ประกอบด้ว ย 8 ตัว แปร ได้แ ก่ ระยะห่ า งจากสถานี ร ถไฟฟ้ า ใต้ดิ น
ระยะห่ างจากทางขึ้นทางด่วน จานวนที่จอดรถส่ วนบุคคล จานวนค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง เปอร์ เซ็ นต์
ความ สามารถในการเก็บค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง สระว่ายน้ า ห้องชุ ดมีการแบ่งห้องและการรักษาความ
ปลอดภัยด้วยการใช้กุญแจแบบการ์ ดในการเช่าอาคารชุด
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านรู ปแบบอาคารและรู ปลักษณะห้องพัก , ด้าน
ราคา,ด้า นท าเลที่ ต้ งั , ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด, ด้านบุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก าร, ด้านกระบวนการ
ให้ บ ริ การ, ด้ า นการน าเสนอรู ปลัก ษณะ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียมแบบ Luxury Class ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ ธิวดี สุ ขโหมด (2555( ซึ่ งพบว่าปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มของผู บ้ ริ โ ภคที่ อ าศัย อยู่ใ น
กรุ งเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ
รายได้ และจานวนสมาชิ ก ในครอบครั ว เพื่ อสามารถน าข้อมู ล มาเป็ นแนวทางในการวางแผน
การตลาดให้กบั โครงการได้
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2. ปั จจัยด้านพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย, ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อ
ประเภทใด, ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงเลื อกซื้ อ, ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ, ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อ
เมื่ อ ใด, ผู บ้ ริ โ ภคเลื อ กซื้ อ ย่า งไร ของคอนโดมิ เนี ย ม เพื่ อ สามารถน าข้อ มู ล มาเป็ นแนวทางให้
ผูป้ ระกอบการให้ความสาคัญด้านการกาหนดราคาขาย และนาไปวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองกับ
ลูกค้าให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านรู ปแบบอาคารและรู ปลักษณะห้องพัก , ด้าน
ราคา,ด้า นท าเลที่ ต้ งั , ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด, ด้านบุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก าร, ด้านกระบวนการ
ให้บ ริ ก าร, ด้านการน าเสนอรู ป ลัก ษณะ สามารถน าข้อมู ล มาเป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการให้
ความสาคัญในการตัดสิ นใจ และนาไปวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองกับลู กค้าให้ได้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึ กษาเพิ่มเติ มด้วยการศึกษารายละเอียดในเชิ งลึก โดยใช้ เครื่ อง มือวิจยั ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพอื่น ๆ ควบคู่กนั
2. ควรทาการเก็บข้อมูลมากกว่าหนึ่ งวิธี เพื่อให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ถูกต้องและครอบคลุมลึกซึ้ งได้ผลใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการ Counter Service ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
Factors affecting the Service Counter Service at the convenience store. 7-Eleven
Bangkok area and Perimeter
เบญจวรรณ ขวัญแก้ว
นักศึกษา โครงการบริ หารธุ รกิจ มหาบัณฑิต Twin Program รุ่ น 2/1
กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ (1.( เพื่ อศึ ก ษาถึ งความแตกต่ างกัน ของปั จจัยส่ วน
บุ ค ค ล ที่ ส่ งผ ล ต่ อ ก ารตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร Counter Service ที่ ร้ าน ส ะ ด วก ซื้ อ 7-Eleven
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (2.( เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ Counter Service ที่ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล (3.( เพื่อศึ กษาความแตกต่างกันของส่ วนประสมการตลาดที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การ Counter Service ที่ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นประชากรที่ ใช้บริ การ Counter Service ที่
ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วน
สถิติอา้ งอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ในการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชากรที่ใช้บริ การ Counter Service ที่ร้าน
สะดวกซื้ อ 7-Eleven ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001 - 15,000 บาทระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
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ผลการวิจัยพบว่า
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลมีเฉพาะ อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชี พ, รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน
เท่ า นั้ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ต่ อ การตัด สิ นใจใช้ บ ริ การ Counter Service ที่ ร้ า นสะดวกซื้ อ 7-Eleven
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เฉพาะ สถานที่ใกล้เคียง, รู ปแบบการการชาระบิล ที่แตกต่างกัน
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ Counter Service ที่ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven กรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดเฉพาะ ด้านรู ป แบบ Counter service, ด้านราคา, ด้าน
โปรโมชัน่ , ด้านความพึงพอใจ, ด้านการแก้ปัญหา, ด้านสภาพแวดล้อม มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ ก าร Counter Service ที่ ร้ า นสะดวกซื้ อ 7-Eleven กรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจใช้บริ การ, Counter Service
ABSTRACT
The research’s objective is to study (1( the difference of personal factors that influences the
Service Counter Service at 7 -Eleven convenience stores Metropolitan (2 the difference of
consumer’s behavior that influences decision to use Counter Service at 7 -Eleven convenience
stores Metropolitan (3 ( the difference of marketing mix factors that influences decision to use
Counter Service. 7-Eleven convenience stores in Bangkok and its vicinity.
The sample used in this study is a population-based Counter Service at the convenience
store.7 -Eleven Metropolitan 4 0 0 engines used in the study was a questionnaire. Data has been
collected by questionnaire and using Microsoft Excel for analysis. The statistic used to analyze
data is frequency, percentage, maximum, minimum, average, standard deviation, multiple
regression analysis, and one-way analysis of variance (single factor ANOVA) at α = 0.05
significance level
The study found that The sample of a population-based Counter Service at the convenience
store 7-Eleven are mostly females between the ages of 20-30 years old, single, average income
per month from 10,001 to 15,000 baht and bachelor's degree. A Private Employees
The results showed that
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1 . Personal factors are specific to age, marital status, education level, occupation, income per
month. Different decided to use Counter Service at 7-Eleven convenience stores in Bangkok and
its vicinity as statistically significant at the 0.05 level.
2. Consumer behaviors of only place nearby, a form of the bill have influences decisions Service
Counter Service at 7 -Eleven convenience stores Metropolitan as statistically significant at the
0.05 level.
3. Specific factors marketing mix of model Counter service, pricing, promotions, the satisfaction,
the solution and the environment have influences decisions Service Counter Service at 7 -Eleven
convenience stores in Bangkok and its vicinity as statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: Decision Service, Counter Service.
บทนา
ปั จจุบนั นี้ วิวฒั นาการต่างๆถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทาให้คนในสังคมจาเป็ นต้องปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึ งปั จจุ บนั นี้ การดาเนิ นชี วิตของคนเราต้องการการ
ดารงชี วิตแบบสะดวกสบายและรวดเร็ วมากขึ้น วิวฒั นาการต่างๆจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป รู ปแบบการชาระเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ นค้าและบริ การจึง
มีการพัฒนาขึ้นมาเป็ นการชาระเงินทางอิเล็คทรอนิ คส์ มากขึ้น อีกทั้งปั จจุบนั กระแสของเทคโนโลยี
สมัยใหม่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การอย่างรอบด้าน ซึ่ งการใช้
บริ การชาระเงิ น ทางอิ เล็กทรอนิ คส์ น้ นั นับว่า เป็ นบริ การที่ มีประสิ ทธิ ภาพ มัน่ คงปลอดภัย อันจะ
ส่ งผลดี ต่อการใช้บ ริ ก ารโดยเฉพาะการช่ วยลดข้อจากัดด้านเวลา ดังนั้น เพื่ อชิ งความได้เปรี ย บ
ทางการแข่งขันธุ รกิ จเชิ ง ธุ รกิ จบริ การจึ งจาเป็ นต้องคานึ งถึ งสถานที ในการให้บริ การด้วย เพราะ
นับ ว่าเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างหนึ่ งต่อความอยู่รอดและการเติ บโตทางธุ รกิ จและเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคในทุกๆด้าน
เนื่ องจากปั จจุบนั การแข่งขันธุ รกิจ มีการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่ อยๆ ดังนั้นจึงต้องมี กลยุทธ์ในการ
แข่งขันหลากหลายรู ปแบบ รวมถึ งเทคนิ คด้านการตลาดเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์อนั ดี ต่อผูบ้ ริ โภค
คอนวีเนียนสโตร์ หรื อร้านสะดวกซื้ อจึงเป็ นทางเลือกใหม่ที่ดีและมีศกั ยภาพ สู งได้แก่ เซเว่น อีเลฟ
เว่น ซึ่ งมีรูปแบบการค้าเหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิ จและสังคมที่มีการแข่งขันสู งอย่าง ในปั จจุบนั
และยังสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการความสะดวกสบายและรวดเร็ วได้
อีก ด้วยกิ จการคอนวีเนี ยนสโตร์ จะต้องมี ความรู ้ ในเรื่ องของการบริ หารจัดการ การดู แลควบคุ ม
ทางการเงิน การหาทา เลที่ต้ งั ที่มีศกั ยภาพในการแข่งขันและการควบคุมบริ หารสิ นค้าคงคลังฉะนั้น
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จึงมีการนา ระบบแฟรนไชส์ มาใช้ดาเนิ นการในการขยายกิ จการ ซึ่ งสามารถสร้ างการยอมรับจาก
ผูบ้ ริ โภค ทาให้สามารถขยาย สาขาออกไปมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นร้านสะดวกซื้ อซึ่ งเปิ ดบริ การทัว่ ไป
ร้านสะดวกซื้ อในสถานีบริ การน้ ามัน ร้านสะดวกซื้ อในแหล่งชุ มชน และร้านสะดวกซื้ อในบริ เวณ
สถานศึกษาต่างๆ ซึ่ งมีการขยายสาขาเป็ นจานวนมากอย่างรวดเร็ ว ตราบใดที่มนุ ษย์ยงั คงต้องการ
สิ่ งของที่จาเป็ นเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันซึ่ งไม่ สามารถผลิตเองได้จาเป็ นตอ้งหาซื้ อมาบริ โภคจึงทา
ให้ ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถปฏิเสธไดว่า ร้านค้าปลีกนั้นเข้ามามีบทบาทสาคัญ ต่อชี วติประจาวันของเรา
อย่างมาก
ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูจ้ ดั ทาวิจยั จึงมุ่งศึกษา การตัดสิ นใจใช้บริ การ Counter Service ที่
ร้ านสะดวกซื้ อ 7-Eleven กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เนื่ องจากการดารงชี วิตในปั จจุบนั เป็ น
สังคมเมือง เป็ นยุคแห่ งการแข่งขันเสรี ยุคแห่ งการเร่ งรี บ การดาเนิ นชีวิตจึงต้องมีความสอดคล้อง
กับ การแข่ งขัน อยู่เสมอ ดังนั้น การใช้บ ริ ก ารช าระเงิ น ผ่าน Counter Service ที่ ร้านสะดวกซื้ อ 7Eleven จึ ง เป็ นประเด็ น ส าคัญ ต่ อ การปรั บ เปลี่ ย น เช่ น การเปลี่ ย นสถานที่ ช าระเงิ น การเปลี่ ย น
รู ป แบบการช าระเงิ น เป็ นต้น ใช้ บ ริ ก าร Counter Service ที่ ร้ า นสะดวกซื้ อ 7-Eleven จึ ง เป็ น
ทางเลื อกที่ มีป ระโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบ นั และเพื่อเป็ นแนวทางต่อผูป้ ระกอบการในการ
ตัดสิ นใจลงทุนทาธุ รกิจด้านการให้บริ การชาระเงิน หรื อผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการปรับปรุ งที่ดาเนิ น
ธุ รกิ จอยู่ แ ล้ ว แล ะเป็ น ป ระโยชน์ ต่ อผู ้ อ าศั ย ที่ เลื อก ช าระเงิ น ผ่ า น Counter Service ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยแยกพิจารณาออกเป็ นลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย
ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
และลักษณะส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึ งความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
Counter Service ที่ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การ Counter Service ที่ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑ
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
Counter Service ที่ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

154

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดื อน ที่ แตกต่ างกันมี อิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ ก าร Counter Service ที่ ร้านสะดวกซื้ อ 7Eleven กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การ
ประเภทใด ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงใช้บริ การ ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การ ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การ
เมื่อใด ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การที่ใหน ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การอย่างไร ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การ Counter Serviceที่ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่แตกต่างกัน
3. ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านรู ปแบบ ด้านราคา ทาเลที่ต้ งั การ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ กระบวนการให้บริ การ ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ ทาง
กายภาพ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก าร Counter Service ที่ ร้า นสะดวกซื้ อ
7-Eleven กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.เข้าใจถึงปัจจัยที่ประชาชนกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ตัดสิ นใจใช้บริ การ Counter
Service ที่ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven เพื่อเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการมีแนวทางในการประกอบ
ธุ รกิจ และปรับปรุ งการบริ การให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การ อีกทั้งยังส่ งผล
ให้ผปู ้ ระกอบการสามารถดาเนินธุ รกิจในปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันสู งได้
2.เพื่อเป็ นการสรุ ปข้อมูลสารสนเทศสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิ จด้านบริ การให้สามารถ
นาข้อมู ล สรุ ป ไปก าหนดกลยุท ธ์ ท างการตลาดไปใช้ในการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการบริ ก ารให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผูท้ ี่สนใจดาเนิ นธุ รกิจใช้บริ การ สามารถนาข้อมูลเบื้องต้นนี้
ไปใช้ป ระกอบการพิ จารณาการตัดสิ นใจลงทุ น ประกอบธุ รกิ จสถานที่ ใดบ้าง ไม่ ว่าจะเป็ นใกล้
มหาวิทยาลัย, ห้างสรรพสิ นค้า, แหล่งชุมชน, ทางเดินรถสาธารณะ เป็ นต้น
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การ
Counter Service ที่ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และสามารถกาหนด
กรอบแนวความคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
1.Who : ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย

การตัดสินใจใช้บริ การ Counter

2. What : ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การประเภทใด

Service ที่ร้านสะดวกซื้ อ 7-

3. Why : ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงใช้บริ การ
4. Whom : ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การ

Eleven กรุ งเทพมหานครและ

5. When : ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การเมื่อใด
6. Where : ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การที่ไหน

ปริ มณฑล

7. How : ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การอย่างรัย

ส่ วนประสมทางการตลาด 7 P’s
1. Product: ด้านรู ปแบบ
2. Price : ด้านราคาการใช้บริ การ
3. Place : ทาเลที่ต้ งั
4. Promotion : การส่ งเสริ มการตลาด
5. People : ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
6. Process : กระบวนการให้บริ การ
7. Physical Evidence : ด้านการนาเสนอรู ปลักษณะทางกายภาพ
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
เกื้ อ วงศ์ บุ ญ สิ น (2545: 1-2) กล่ า วว่ า ประชากรศาสตร์ (Demography) เป็ นการศึ ก ษา
เกี่ ย วกับ ขนาดโครงสร้ าง การกระจายตัว ตลอดจนสาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลง
ประชากร อัน เนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงขนาด โครงสร้ าง และการกระจายตัวของประชากร
ดังกล่าวแล้วส่ วนประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่สาคัญ คือการเกิด การตาย และการย้าย
ถิ่นประชากร
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2539: 41-42) กล่ า วว่ า ลั ก ษณะด้ า นประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชี พ การศึกษา เหล่านี้ เป็ น
เกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญและสถิติที่
วัด ได้ข องประชากรที่ ช่ ว ยก าหนดตลาดเป้ า หมาย ในขณะที่ ล ัก ษณะด้า นจิ ต วิ ท ยาและสั ง คม
วัฒนธรรมช่วยอธิ บายถึงความคิดและความรู ้สึกของกลุ่มเป้ าหมายเท่านั้นมีขอ้ มูลด้าน
1. อายุ (Age) เนื่ องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มี
อายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึ งใช้ประโยชน์ จากอายุเป็ นตัวแปรด้านประชากรศึกษาศาสตร์ ที่ 9
แตกต่างของส่ วนตลาด นักการตลาดได้คน้ หาความต้องการของ ส่ วนตลาดส่ วนลึก (Niche Market)
โดยมุ่งความสาคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น
2. เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรในการแบ่งส่ วนตลาดที่สาคัญเช่นกัน นักการตลาดควรต้องศึกษา
ตัวแปรตัวนี้ อย่างรอบคอบเพราะในปั จจุบนั นี้ ตวั แปรทางด้านเพศมีการเปลี่ ยนแปลงในพฤติกรรม
การบริ โภคการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรี ทางานมีมากขึ้น
3. ลักษณะครอบครัว (Marital status) ในอดีตจนถึงปั จจุบนั ลักษณะครอบครัวเป็ นเป้าหมาย
ที่ ส าคัญ ของการใช้ค วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมี ค วามส าคัญ ยิ่ง ขึ้ น ในส่ วนที่
เกี่ยวกับหน่วยผูบ้ ริ โภค นักการตลาดจะสนใจจานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรื อนที่ใช้สินค้า
ใดสิ นค้าหนึ่ งและยังสนใจการพิจารณาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่ อที่จะ
เกี่ยวข้องกับผูต้ ดั สิ นใจในครัวเรื อนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม
4. รายได้ การศึกษา อาชี พและสถานภาพ (Income, education, occupation and status) เป็ น
ตัวแปรที่ สาคัญในการกาหนดส่ วนของตลาด โดยทัว่ ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ ริ โภคที่ มีความ
ร่ ารวยแต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่ มีรายได้ปานกลางและมี รายได้ต่ าจะเป็ นตลาดที่ มีขนาดใหญ่
ปั ญ หาส าคัญ ในการแบ่ งส่ วนตลาดโดยถื อเกณฑ์ รายได้อย่างเดี ย วก็ คื อรายได้จะเป็ นตัวชี้ การมี
หรื อไม่มีความสามารถในการจ่ายสิ นค้า
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
คุ ณภาพการบริ การเป็ นเรื่ องที่ มีความสาคัญ และเป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทัว่ โลก
เนื่ องจากปั จจุบนั ธุ รกิจภาคบริ การ (Service) เป็ นกิจกรรม ผลประโยชน์หรื อความพึงพอใจที่สนอง
ความต้องการแก่ลูกค้า ซึ่ งกล่าวถึงประเภทบริ การ ลักษณะของบริ การและการใช้เครื่ องมือการตลาด
กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การและการจัดการธุ รกิจบริ การในปี ค.ศ. 1988
พาราสุ รามาน และคณะ (Parasuraman; et al. n.d.) ได้ทาการวิจยั ใหม่และได้มีการสรุ ปรวม
ปั จจัยในการประเมินเกณฑ์ในการวัดคุณภาพของการบริ การ 5 หมวดทั้งนี้ เพื่อลดความซ้ าซ้อนใน
บางด้าน และมีรายละเอียดมากเกินไปทาให้ยากในการประเมินซึ่ งเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของ
บริ การนี้ เรี ยกว่ า SERVQUAL (Service Quality) โดยประเมิ น คุ ณ ภาพ 5 ด้ า นดัง รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
1. ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangibles) หมายถึ ง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ ให้
เห็ นถึ งสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่ งได้แก่ เครื่ องมื อ อุปกรณ์ บุ คลากร และการใช้สัญลักษณ์
หรื อ เอกสารที่ ใ ช้ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้ ผู ร้ ั บ บริ ก ารได้สั ม ผัส และการบริ ก ารนั้น มี ค วามเป็ น
รู ปธรรมรับรู ้ได้
2. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริ การนั้นตรง
กับสัญญาที่ให้ไว้กบั ผูร้ ับบริ การ บริ การที่ให้ทุกครั้งมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความ สม่าเสมอ
ในทุ กครั้ งของบริ การ ที่ จะท าให้ผูร้ ั บ บริ ก ารรู ้ สึก ว่าบริ การที่ ได้รับ มี ค วามน่ าเชื่ อถื อ สามารถให้
ความไว้วางใจได้
3. การตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ ก าร (Responsiveness) หมายถึ ง ความพร้ อม
และความเต็ม ใจที่ จะให้ บ ริ ก าร โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ั บ บริ ก ารได้อย่า ง
ทัน ท่ วงที ผูร้ ั บ บริ ก ารสามารถเข้าถึ งบริ ก ารได้ง่าย และได้รับ ความสะดวกจากการมาใช้บริ ก าร
รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริ การไปทัว่ ถึง รวดเร็ ว ไม่ตอ้ งรอนาน
4. การให้ความเชื่ อมัน่ แก่ผรู ้ ับบริ การ (Assurance) หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การมีทกั ษะ ความรู ้
ความสามารถในการให้บริ การ และตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การด้วยความ สุ ภาพ มี
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กริ ยาท่าทาง และมารยาทที่ดีในการให้บริ การ สามารถที่จะทาให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความไว้วางใจและ
เกิดความมัน่ ใจว่าจะได้บริ การที่ดีที่สุด
5. การเข้าใจ รู ้จกั รับรู ้ความต้องการของผูร้ ับบริ การ (Empathy) หมายถึงความสามารถใน
การดูแล ความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ผรู ้ ับบริ การตามความต้องการที่แตกต่างกันของผูร้ ับบริ การในแต่
ละคน
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบเชิ งปริ มาณ เพื่อศึกษาพฤติกรรมปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การ Counter Service ที่ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
เป็ นประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่ใช้บริ การชาระค่าบริ การผ่าน Counter Service ที่
ที่ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ซึ่ งการวิจยั นี้ จะศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การ Counter Service ที่
ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ เป็ นเพศชาย จานวน 241 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.25 เพศหญิ ง
จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.75 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 20-30 ปี จานวน 226 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 56.50 อายุ ต่ า กว่า 41 ปี ขึ้ น ไปน้ อ ยสุ ด จ านวน 15 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.75 ส่ ว นใหญ่ มี
สถานภาพโสด จานวน 326 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.50 สมรสน้อยสุ ด จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ
18.50 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีจานวน 228 คน ต่ ากว่าปริ ญญาตรี น้อยสุ ด มี
จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.25 ส่ วนใหญ่มีอาชี พ นักเรี ยน/นักศึกษา มีจานวน 200 คน ธุ รกิ จ
ส่ วนตัวน้อยสุ ด มี จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยล่ะ 0.25 ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดื อน บาทมีจานวน 154
คน คิดเป็ นร้อยล่ะ 38.50 ตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท ต่าสุ ด มีจานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคสรุ ปได้ว่าบุ คคลที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
มากที่สุด คือ คู่สมรส มีจานวน 248 คน คิดเป็ นร้อยละ62.00 น้อยที่สุดคือครอบครัว/ญาติ มีจานวน
55คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.75 ด้านประเภทการใช้บริ การ Counter service สรุ ปได้ว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่เลือกใช้บริ การ Counter service ใช้ชาระค่าอินเตอร์ เน็ต มีจานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50
และน้อยที่สุด คือ ชาระค่างวด มีจานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12 สาเหตุ ที่ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ใช้
บริ การคือมีความสะดวก มีจานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.25 และน้อยที่สุด คือมีความรวดเร็ ว มี
จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.50 ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ได้รับข่าวสารจากเพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน มี
159

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

จานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.00 และน้อยที่สุดรู ้จกั จากพนักงานในร้านเซเว่นมีจานวน 88 คน
คิดเป็ นร้อยละ 22.00 ด้านช่ วงเวลาที่ใช้บริ การส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคใช้บริ การเวลา 09.01-15.00 น. มี
จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.50 น้อยที่สุด 0.01-09.00 น. มีจานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.25
สถานที่ใช้บริ การใกล้สถานที่ทางานมากที่สุด มีจานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.25 น้อยที่สุดใกล้
บริ เวณมีส้นทางที่ผา่ นประจา มีจานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.75 ชาระบริ การแต่ล่ะครั้งมากที่สุด
คือ 2-3 บิล จานวน 176คน คิดเป็ นร้อยละ 44.00 น้อยที่สุด คือมากกว่า 3 บิลขึ้นไปมีจานวน 99 คน
คิดเป็ นร้อยละ 24.75
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
กลุ่ ม ตัวอย่างจาแนกตามปั จจัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาด ส่ วนใหญ่ เลื อกรู ป แบบ
Counter service ที่มีหลายเคาน์เตอร์ ไว้สาหรับใช้บริ การจานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.50 และ
น้อยที่ สุ ดคือ มี พ้ื นที่ เหมาะสมส าหรั บการใช้บ ริ การ มีจานวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.25 ด้าน
ราคาส่ วนใหญ่ เลื อกราคาราคาค่าบริ การมีความเหมาะสม มีจานวน 258 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.50
และน้อยที่ สุ ด คิ ดอัตราค่ าบริ ก ารในราคาเดี ย วกัน ทุ ก บิ ล มี จานวน 64 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 16.00
สถานที่ใกล้เคียงผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจใช้บริ การมากที่สุดคือ ใกล้สถานที่ทางาน/สถานศึกษา มีจานวน
202คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.50 และน้อยที่ สุ ด ใกล้บ้านมี จานวน 90 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 22.50 ด้าน
โปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขาย พบว่าส่ วนใหญ่เลื อกชาระครบ 3 บิล ฟรี ค่าธรรมเนี ยม 1 บิ ลมีจานวน
245 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.25 และน้อยที่สุด คือเลือกรับส่ วนลดค่าใช้บริ การ 10% เมื่อชาระครบ 10
บิล มีจานวน 100คน คิดเป็ นร้อยละ 15.50 ความพึงพอใจที่ท่านต้องการมากที่สุดคือ ความมีมนุษย
สัม พัน ธ์ ที่ ดีจากพนัก งาน มี จานวน 189 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 47.25 และน้อยที่ สุ ด คื อพนัก งานมี
ความรู ้ความชานาญในการให้บริ การมีจานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.75 การดู แลแก้ไขปั ญหาที่
ท่านพึงพอใจมากที่สุดผูต้ อบแบบสอบถาม คือ มีการให้บริ การด้วยความเต็มใจ มีจานวน 240คน
คิดเป็ นร้ อยละ 60.00 และน้อยที่ สุ ด คื อ บริ ก ารตลอด 24 ชั่วโมง มีจานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ
18.75 สภาพแวดล้อมที่ทาให้ท่านตัดสิ นใจในการใช้บริ การมากที่สุดคือ ความปลอดภัย มีจานวน
228 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.00 และน้อยที่สุด คือมีมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีจานวน 62 คน คิด
เป็ นร้อยละ 15.50
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการจาแนกตามปัจจัยทีม่ ีความสาคัญต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการ
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ ส่ วนมากตัดสิ นใจ
ใช้บ ริ ก ารการ เนื่ อ งจากการให้ บ ริ ก ารรวดเร็ ว ทัน ใจ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 4.2175 และมี ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานอยูท่ ี่ 0.9420 อันดับหนึ่ง อันดับสองให้บริ การมีความน่าเชื่ อถือ/น่าไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
4.0975 คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.9952 คะแนน อันดับสามคือรู ปแบบการบริ การ
มีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.0650 คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.9476 คะแนน
อันดับสี่ คือความกระตือรื อร้นของการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.0100 คะแนนและมี ค่าเบี่ ยงเบน
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มาตราฐานเท่ากับ 0.9681 คะแนน ส่ วนอันดับสุ ดท้ายคือความเหมาะสมของการคิดอัตราค่าบริ การ
มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.9750 คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.9626คะแนน

สรุปผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุอยูร่ ะหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน สู งกว่า 20,000 บาท ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
ปั จจัยเกี่ ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคพบว่าส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การด้วยคู่สมรส
ลักษณะของประเภทที่ใช้บริ การผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกชาระค่าบริ การชาระค่าอินเตอร์ เน็ต สาเหตุ
ที่ ผูบ้ ริ โภคใช้บ ริ ก ารส่ วนใหญ่ เลื อกคื อ มี ความสะดวก ได้รับ ข่ าวสาร จากเพื่ อน/เพื่ อนร่ วมงาน
ช่วงเวลาที่ใช้บริ การส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคใช้เวลาบริ การช่วงเวลา 09.01-15.00 น.อีกหนึ่งปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคคือ สถานที่ใกล้เคียง สถานที่ใกล้ที่ทางาน ปัจจัยสุ ดท้ายที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค คือชาระครั้งล่ะ 2-3 บิล
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดความสาคัญของปั จจัยประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การกลุ่ มตัวอย่างให้ความสาคัญตัดสิ นใจใช้บริ การเพราะ มีหลายเคาน์เตอร์ ไว้
สาหรับ ใช้บริ การด้านราคา ราคาค่าบริ การมี ความเหมาะสม ตัดสิ นใจเพราะใกล้ส ถานที่ ทางาน/
สถานศึกษา ด้านโปรโมชัน่ ให้ความสาคัญในเรื่ องชาระครบ 3 บิล ฟรี ค่าธรรมเนี ยม 1 บิล ด้านความ
พึ ง พอใจที่ ให้ บ ริ ก ารให้ ค วามส าคัญ ในเรื่ อ งความมี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ที่ ดี จ ากพนัก งาน ด้านการ
แก้ปัญหาให้ความสาคัญในมีการให้บริ การด้วยความเต็มใจ และด้านสภาพแวดล้อมให้ความสาคัญ
เรื่ องความปลอดภัย มากที่สุด
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการจาแนกตามปัจจัยทีม่ ีความสาคัญต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการ
ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ส่ วนมากตัดสิ นใจใช้บริ การ เนื่ องจากให้บริ การ
รวดเร็ วทันใจอันดับหนึ่ง อันดับสองคือการให้บริ การมีความน่าเชื่ อถือ/น่ าไว้วางใจ อันดับสามคือ
รู ปแบบการบริ การมีความทันสมัย อันดับสี่ คือความกระตือรื อร้นของการให้บริ การ ส่ วนอันดับ
สุ ดท้ายคือความเหมาะสมของการคิดอัตราค่าบริ การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย =
4.00730( ส าหรั บ ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ระดับ พอใจมาก ในทุ ก ปั จจัย ในการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ
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สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีเฉพาะ อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชี พ, รายได้
เฉลี่ ยต่อเดือนเท่านั้น ที่แตกต่างกันต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ Counter Service ที่ร้านสะดวกซื้ อ 7Eleven กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที2่ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เฉพาะ สถานที่ใกล้เคียง, รู ปแบบการการชาระบิล ที่
แตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจใช้ บ ริ ก าร Counter Service ที่ ร้ า นสะดวกซื้ อ 7-Eleven
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเฉพาะ ด้านรู ปแบบ Counter service ,ด้าน
ราคา ,ด้านโปรโมชัน่ , ด้านความพึงพอใจ,ด้านการแก้ปัญหา,ด้านสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัด สิ นใจใช้ บ ริ การ Counter Service ที่ ร้ า นสะดวกซื้ อ 7-Eleven กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติทใี่ ช้

ค่ านัยสาคัญ

ผลการทดสอบ

เพศ

t-test

0.5059

ปฏิเสธ

อายุ

F-test

0.0349

ยอมรับ

สถานภาพ

t-test

0.0414

ยอมรับ

ระดับการศึกษา

F-test

0.0000

ยอมรับ

ตัวแปรอิสระ

สถิติทใี่ ช้

ค่ านัยสาคัญ

ผลการทดสอบ

อาชีพ

F-test

0.0020

ยอมรับ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F-test

0.0000

ยอมรับ

F-test

0.2653

ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค
ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย
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ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การ

F-test

0.3014

ปฏิเสธ

ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงใช้บริ การ

F-test

0.3115

ปฏิเสธ

ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การ

F-test

0.0379

ยอมรับ

ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การเมื่อใด

F-test

0.0379

ยอมรับ

ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ใหน

F-test

0.0239

ยอมรับ

ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร

F-test

0.2085

ปฏิเสธ

ด้านรู ปแบบ

F-test

0.0000

ยอมรับ

ตัวแปรอิสระ

สถิติทใี่ ช้

ค่ านัยสาคัญ

ผลการทดสอบ

ด้านราคา

F-test

0.0011

ยอมรับ

ด้านทาเลที่ต้ งั

F-test

0.0687

ปฏิเสธ

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

F-test

0.0104

ยอมรับ

ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ

F-test

0.0000

ยอมรับ

ด้านกระบวนการให้บริ การ

F-test

0.0000

ยอมรับ

ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ทางกายภาพ

F-test

0.0000

ยอมรับ

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

อภิปรายผล
ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจการตัดใจใช้บ ริ ก าร Counter
Service ที่ ร้ า นสะดวกซื้ อ 7-Eleven กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลแตกต่ า งกัน พบว่ า อายุ ,
สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ ก าร Counter Service ที่ ร้ า นสะดวกซื้ อ 7-Eleven กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประภัสสรเริ งโพธิ์ (2552) ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการให้บริ การของเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสในเขตกรุ งเทพมหานครผลการศึกษา
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พบว่า ส่ วนใหญ่ ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิ ง มากกว่า เพศชาย มี อายุระหว่าง 20 - 29 ปี สภาพ
สถานโสด
พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัด สิ น ใจการตัดใจใช้บ ริ ก าร Counter
Service ที่ ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน พบว่าสาเหตุที่ใช้
บริ ก าร, สถานที่ ใกล้เคี ย ง, รู ป แบบการการชาระบิ ล ที่ แตกต่ างกันมี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจใช้
บริ ก าร Counter Service ที่ ร้ า นสะดวกซื้ อ 7-Eleven กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของศริ นทิพย์ พิบูลจินดา (2548(ปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การชาระเงิ นผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ของผูท้ ี่มาใช้บริ การชาระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ และปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การชาระเงิน
ผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ พฤติกรรมการใช้บริ การชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสส่ วนใหญ่ใช้บริ การ
ชาระเงินประเภทหมวดสาธารณูปโภค ใช้บริ การชาระเงินประเภทหมวดสาธารณูปโภค
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ปั จจัยด้านรู ปแบบ Counter service, ด้านราคา, ด้าน
โปรโมชั่น, ด้านความพึ งพอใจ, ด้านการแก้ปั ญหา, ด้านสภาพแวดล้อ ม มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บ ริ ก าร Counter Service ที่ ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเมธี สมบรู ณ์ชยั (2555( ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การชาระเงินค่าสิ นค้าและบริ การผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ของประชาชนใน
เขตอาเภอเมืองจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านราคา มี
อิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การชาระเงินค่าสิ นค้าและบริ การผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการ
วางแผนและกาหนดกลยุทธ์ในการประกอบธุ รกิจบริ การการรับชาระเงินระบบอิเลคทรอนิคส์ ดังนี้
1. ให้บริ การรวดเร็ วทันใจ การบริ การรับชาระเงิน ควรให้บริ การด้วยความรวดเร็ วทันใจ
เพราะนับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการ เนื่ องจากสถานการณ์ ปัจจุ บนั ต้องมี การแข่งขันกัน
ค่อนข้างสู ง ทั้งนี้ตอ้ งมีความถูกต้องร่ วมด้วย
2. การให้บริ การมี ความน่ าเชื่ อถื อ/น่ าไว้วางใจ ควรมี หลักฐานการตรวจสอบที่ น่าเชื่ อถื อ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างแม่นยา เพื่อความน่าเชื่อถือของผูบ้ ริ โภค
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรท าการศึ กษาเพิ่ม เติ มด้วยการศึกษารายละเอียดในเชิ งลึ ก โดยใช้ เครื่ องมือวิจยั ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพอื่น ๆ ควบคู่กนั
2. ควรทาการศึกษาซ้ าในเรื่ องนี้และติดตามผลเป็ นระยะ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความทันสมัย
ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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แรงจูงใจในการซื้อรถยนต์ โตโยต้ าไฮบริดของผู้บริโภคในกรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
THE INCENTIVE FACTORS TO BUY A TOYOTA HYBRID OF CONSUMER
IN BANGKOK AND PERIMETER
การันต์ แก้วทิม
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin รุ่ นที่ 2/1
กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์ เพื่อทาการศึ กษา (1( ความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วน
บุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจซื้ อ รถยนต์ โ ตโยต้า ไฮบริ ด ของผู บ้ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร และ
ปริ มณฑล (2( ความแตกต่างกันของพฤติ กรรมของผูใ้ ช้บริ การที่ ส่งผลต่อแรงจู งใจซื้ อรถยนต์โต
โยต้าไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล (3( ความแตกต่างกันของส่ วนประสม
การตลาดที่ ส่งผลต่ อแรงจู งใจซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นกลุ่ ม ประชากรที่ ต้องการซื้ อรถยนต์โตโยต้า
ไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จานวน 400 คน โดยการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติเชิ งพรรณา ซึ่ ง
ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าที (T-test) และค่า
แอฟ (F-test) โดยทาการวิเคราะห์ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า
1.

ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พล

ต่อแรงจูงใจซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ที่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2.

พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสาร, ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด, ผูบ้ ริ โภค

ซื้ อที่ใหน, ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านรู ปแบบของรถยนต์, ด้านราคาของรถยนต์,

ด้านการนาเสนอรู ปลักษณะทางกายภาพ ที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พ ลต่อแรงจู งใจซื้ อรถยนต์โตโยต้า
ไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
คาสาคัญ : แรงจูงใจ, รถยนต์โตโยต้าไฮบริ ด
ABSTRACT
This research aims The study (1 ( the difference between the personal factors that
affect the incentive to buy a Toyota hybrid, consumers in Metropolitan (2( the difference between
the behavior of service users. as a result, the incentive to buy a Toyota hybrid, consumers in
Metropolitan (3( the difference between the marketing mix affects the incentive to buy a Toyota
hybrid's. consumers in Bangkok
Data were analyzed using descriptive statistics. Which include frequency, average, standard
deviation, minimum, maximum, standard deviation (T-test) and the AFL (F-test) by analyzing the
differences are statistically significant at the 0.05 level.
The result of analysis indicate that:
1. Personal factors include education, income per month. Different influences the
motivation to buy a Toyota hybrid, consumers in Metropolitan different significance level of 0.05.
2. Consumer behavior is to get information, when consumers buy, where to buy the
consumer, the consumer purchases, however. Different influences the motivation to buy a Toyota
hybrid, consumers in Metropolitan different significance level of 0.05.
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3. Factors include the marketing mix. The style of the car, the price of the car, the
presentation of a physical nature. Different influences the motivation to buy a Toyota hybrid,
consumers in Bangkok. Metropolitan different Statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: Motivation, Toyota hybrid.
บทนา
พลังงานเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่ สาคัญ ในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้ นฐานของ
ประชาชน และเป็ นปั จจัยพื้นฐานการผลิตในภาคธุ รกิจ และอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงต้องมีการจัดหา
พลังงาน ให้มีปริ มาณที่เพียงพอ มีราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู ้ใ ช้ เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนอง ความต้อ งการขั้น พื้ น ฐานของประชาชน และสามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้ ในกิ จกรรมการผลิ ตต่ างๆ ได้อย่างเพี ยงพอ พลัง งานที่ เราใช้อยู่ใ น
ปั จจุบนั อาจแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลังงานสิ้ นเปลือง และพลังงานหมุนเวียน โดย
พลังงานสิ้ นเปลือง คือ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่ งรวมถึงถ่านหิ น หิ นน้ ามัน ทรายน้ ามัน น้ ามันดิบ
น้ ามันเชื้ อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ ส่ วนพลังงานหมุนเวียน หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากไม้
ฟื น แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้ า แสงอาทิตย์ ลม และคลื่น
รถยนต์ไฮบริ ด คือรถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ ามันผสมกับพลังงานไฟฟ้ า เนื่องจากรถที่ใช้
น้ ามันก็เจอปั ญหาน้ ามันแพง ปล่อยมลพิษเยอะ ส่ วนรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าตอนนี้ ก็วงิ่ ได้แค่ความเร็ ว
ต่า และต้องเติมไฟกันบ่อยๆ และใช้เวลาเติมเป็ นชัว่ โมง เพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีที่สุด คือเอาข้อดี
ของรถทั้งสองชนิดมาผสมผสานรวมกันจึงกลายเป็ น รถไฮบริ ด ซึ่งข้อดีของรถไฮบริ ด คือ ประหยัด
น้ ามันได้ประมาณ 10-50% ด้วยพลังขับเคลื่อนจากมอเตอร์ ไฟฟ้า (มีตวั เลขประหยัดมาตรฐานที่ 20
กิ โลเมตรต่อลิ ตรในทุกสภาวะ( เครื่ องจะเงียบเมื่อใช้พลังงานไฟฟ้ าจากแบตเตอรี่ และที่สาคัญคื อ
ช่ วยลดมลพิษทางอากาศ แต่ก็ยงั มีขอ้ เสี ยเช่ นกัน คือ ราคาค่อนข้างแพง แบตเตอรี่ ที่ใช้มีราคาแพง
และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุ งค่อนข้างสู ง
จากปั ญหาต่างๆในปั จจุบนั ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษาถึ งปั จจัยที่ มีผลต่อแรงจู งใจซื้ อ
รถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการ
วิจยั ครั้งนี้ ได้ไปเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งมาตรฐานของรถยนต์นงั่ ไฮบริ ด ให้มี
คุ ณภาพ และตรงความต้องการของผูบ้ ริ โภคโดยแยกพิจารณาออกเป็ นลักษณะปั จจัยส่ วนบุ คคล
ประกอบด้ ว ยด้ า นเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ต่ อ เดื อ น ลัก ษณะ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และลักษณะส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อแรงจูงใจซื้ อรถยนต์
โตโยต้าไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาถึ งความแตกต่างกันของพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การที่ ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
3. เพื่ อศึ ก ษาความแตกต่ างกัน ของส่ วนประสมการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจซื้ อ
รถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้ต่อเดื อน ที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อแรงจู งใจซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ใครเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อ
รุ่ นใด ทาไมผูบ้ ริ โภคถึ งเลื อกซื้ อ การได้รับข้อมูลข่าวสาร ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่ อใด ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ ไหน
ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลแตกต่างกัน
3. ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านรุ่ นของรถยนต์ ราคาของ
รถยนต์ สถานที่ในการเลือกซื้ อ การส่ งเสริ มการตลาด บุคคลากรที่ให้บริ การ กระบวนการให้บริ การ
ด้านการน าเสนอรู ป ลักษณ์ ท างกายภาพ ที่ แตกต่ างกันมี อิท ธิ พ ลต่ อแรงจู งใจซื้ อรถยนต์โตโยต้า
ไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลแตกต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เพื่อเป็ นการสรุ ปข้อมูลสารสนเทศสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจรถยนต์ให้สามารถ
นาข้อมูลสรุ ปไปกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้ในการปรับปรุ ง และพัฒนาการให้บริ การของ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจรถยนต์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อนาผลการวิจยั ไปพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของรถยนต์ไฮบริ ด ให้มีคุณภาพ
และตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล และสามารถกาหนด
กรอบแนวความคิดในการวิจยั ดังนี้

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
โมเวน และไมเนอร์ (Mowen; & Minor. 1998: 5) ได้ให้ค วามหมายไว้ว่าพฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค หมายถึงการศึกษาหน่ วยการซื้ อ (Buying Units) และกระบวนการแลกเปลี่ ยนที่เกี่ยวข้อง
กับการได้รับมา การบริ โภค และการกาจัด อันเกี่ยวกับสิ นค้า บริ การประสบการณ์และความคิด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึงการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเลือกซื้ อสิ นค้า และบริ การของ
ผูบ้ ริ โภค หรื อการกระทาเกี่ยวกับการใช้ หรื อการซื้ อสิ นค้า จึงมีความจาเป็ นต้องศึกษาและวิเคราะห์
171

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้า บริ การ ที่ มีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผูป้ ระกอบการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ (เสรี วงษ์มณฑา. 2546: 33) หรื อ
หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสิ นใจและการกระทาของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับการซื้ อและการ
ใช้สินค้านักการตลาดจาเป็ นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้วยเหตุผลหลายประการ
กล่าวคือ
1. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุ รกิจ
2. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิ ดทางการตลาด (Marketing Concept ที่ ว่าการทา
ให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุน้ ี จึงต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เพื่อจัดสิ่ งกระตุน้ หรื อกลยุทธ์
การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้
อดุ ลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่ าวในเรื่ อง ตัวแปรหรื อองค์ประกอบของส่ วนผสม
ทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อ โดยแบ่งออกได้ดงั นี้
5. ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่อาจกระทบ
ต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพที่คนรับรู ้ได้ของ
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมี การตัดสิ นใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู ้ เรื่ อง
เหล่านี้ แล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลื อกที่ง่ายกว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคุ น้ เคยเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคที่ไม่ตอ้ งการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางในการพิจารณา ส่ วนในเรื่ องของรู ปร่ าง
ของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหี บห่ อและป้ ายฉลาก สามารถก่ออิทธิ พลต่อกระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
หี บห่ อที่สะดุดตาอาจทาให้ผบู ้ ริ โภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสิ นใจซื้ อ ป้ ายฉลากที่
แสดงให้ผบู ้ ริ โภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่สาคัญก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคประเมินสิ นค้าเช่นกัน
สิ นค้าคุณภาพสู งหรื อสิ นค้าที่ปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผูซ้ ้ื อมีอิทธิ พลต่อการซื้ อด้วย
6. ราคา (Price) ราคามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคทาการประเมิน
ทางเลือกและทาการตัดสิ นใจ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่า นักการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อย ลดต้นทุ นการซื้ อหรื อท าให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะอื่ นๆ สาหรับ การตัดสิ นใจอย่าง
กว้างขวางผูบ้ ริ โภคมักพิจารณารายละเอี ยด โดยถื อเป็ นอย่างหนึ่ งในลักษณะทั้งหลายที่ เกี่ ยวข้อง
สาหรับ สิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ราคาสู งไม่ท าให้การซื้ อลดน้อยลง นอกจากนี้ ราคายังเป็ นเครื่ องประเมิ น
คุณค่าของผูบ้ ริ โภคซึ่ งก็ติดตามด้วยการซื้ อ
172

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

7. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการ
ตลาดในการทาให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจาหน่าย สามารถก่ออิทธิ พลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่า
สิ นค้าที่มีจาหน่ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคนาไปประเมินประเภทของช่องทาง
ที่นาเสนอก็อาจก่ออิทธิ พลต่อการรับรู ้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่น สิ นค้าที่มีของแถมในร้านเสริ ม
สวยชั้นดีในห้างสรรพสิ นค้าทาให้สินค้ามีชื่อเสี ยงมากกว่านาไปใช้บนชั้นวางของในซุ ปเปอร์ มาร์
เก็ต
8. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่ งเสริ ม
การตลาดสามารถก่ออิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ข่าวสารที่นกั
ตลาดส่ งไปอาจเตือนใจให้ผบู ้ ริ โภครู ้วา่ เขามีปัญหา สิ นค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปั ญหาได้
และมันสามารถส่ งมอบให้ได้มากกว่าสิ นค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลักการซื้ อเป็ นการยืนยันว่า
การตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าถูกต้อง
ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์
ทฤษฎี การจูงใจที่เป็ นที่รู้จกั กันกว้างขวางมากทฤษฎี หนึ่ ง คือ “ทฤษฎี ลาดับขั้นความ
ต้ อ ง ก าร ข อ ง ม าส โ ล ว์ ” (Maslow’s hierarchy of needs) ท ฤ ษ ฎี ข อ ง ม าส โ ล ว์ ยึ ด ถื อ ข้ อ
สมมติฐาน 4 ประการดังนี้ (Maslow, quoted in Hawkins, Best and Coney. 1998:367)
1. มนุ ษย์ทุกคนมี รูปแบบการรับแรงจูงใจคล้ายคลึ งกัน โดยผ่านมาจากแหล่งกาเนิ ด
ภายในร่ างกาย และจากการปฏิกิริยาสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction)
2. แรงจูงใจบางอย่างมีความจาเป็ นขั้นพื้นฐานและสาคัญมากกว่าแรงจูงใจอย่างอื่น
3. แรงจูงใจที่มีความจาเป็ นขั้นพื้นฐานมากกว่า จาเป็ นจะต้องได้รับการตอบสนองให้
ได้รับความพอใจก่อนจนถึ งระดับเป็ นแรงจูงใจน้อยที่สุด ก่อนที่แรงจูงใจทางด้านอื่นจะได้รับแรง
กระตุน้
4. เมื่อแรงจูงใจขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนองจนได้รับความพอใจแล้ว แรงจูงใจขั้น
ที่สูงกว่าก็จะเกิดขึ้นเข้ามาแทนที่
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ กษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ(Quantitative Research( กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้
ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นกลุ่ ม ประชากรที่ ต้อ งการซื้ อรถยนต์ โ ตโยต้ า ไฮบริ ด ของผู ้บ ริ โ ภคใน
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กรุ งเทพมหานคร และปริ ม ณฑล จานวน 400 คน โดยการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และวิ เคราะห์ ข ้อมู ล โดยสถิ ติเชิ ง พรรณา ซึ่ งประกอบด้ว ย
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าที (t-Test) และค่าแอฟ (F-Test)
โดยทาการวิเคราะห์ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่ มตัวอย่างจาแนกตามเพศ ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง 229 คน เฉลี่ ย 57.25% เพศชาย
171 คน เฉลี่ย 42.75% ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 175 คน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 43.75%
รองลงมา คือ อายุ 41-50 ปี จานวน 116 คน มีค่าเฉลี่ย 29.00% และน้อยที่สุด คือ อายุต้ งั แต่ 51 ปี ขึ้น
ไป จานวน 29 คน เฉลี่ย 7.25% ส่ วนสถานภาพประชากรส่ วนใหญ่ โสด มีจานวน 201 คน ค่าเฉลี่ ย
50.25% และสมรส มี จ านวน 199 คน มี ค่ า เฉลี่ ย 49.75% ในด้ า นระดั บ การศึ ก ษา ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ การศึ กษาอยู่ในระดับ ปริ ญญาตรี ซึ่ งมี จานวน 251 คน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ
62.75% รองลงมาเป็ นการศึกษาระดับปริ ญญาโท จานวน 111 คน มี ค่าเฉลี่ ยเป็ น 27.75 และน้อย
ที่ สุ ด เป็ นการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาเอก จ านวน 9 คน คิ ด ค่ า เฉลี่ ย เป็ น 2.25% ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน มีจานวน 220 คน เฉลี่ย 55.00% รองลงมามีอาชี พข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
จานวน 78 คน คิดเป็ น 19.50% และน้อยที่สุดเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 10 คน คิดเป็ น 2.50%
ส่ ว นของรายได้ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ 25,001 - 45,000 บาท จ านวน 183 คน คิ ด เป็ น
45.75% ตามด้วยกลุ่ มที่ มี รายได้ สู งกว่า 45,000 บาท จานวน 88 คน คิดเป็ น 32.75% กลุ่ มที่ น้อย
ที่สุดอยูใ่ นกลุ่มที่มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 5 คน คิดเป็ น 1.24%
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
กลุ่ ม ตัวอย่า งจาแนกตามพฤติ ก รรมผู บ้ ริ โภคสรุ ป ได้ว่า บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจมากที่สุด คือ ตนเอง มีจานวน 275 คน คิดเป็ น 68.75% รองลงมา คือ คู่สมรส มีจานวน 81
คน คิ ดเป็ น 20.25% ล าดับ ต่ อมา คื อ พ่ อ-แม่ มี จานวน 26 คน คิ ดเป็ น 6.50% และน้อยที่ สุ ด คื อ
เพื่อน ซึ่ งมีจานวน 18 คน คิดเป็ น 4.50% ในด้านประเภทของรุ่ นของรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดส่ วน
ใหญ่ เลื อกรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดรุ่ น Camry Hybrid มี จานวน 168 คน คิดเป็ น 47.00% รองลงมา
เป็ น Prius Hybird มีจานวน 164 คน คิ ดเป็ น 41.00% และน้อยที่ สุด คื อ Alphard Hybird มีจานวน
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48 คน คิดเป็ น 12.00% สาเหตุที่ส่วนใหญ่ที่ซ้ื อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ด คือ ประหยัดน้ ามัน มีจานวน
183 คน คิดเป็ น 45.75% รองลงมา คือ ลดมลพิษ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม มีจานวน 131 คน คิดเป็ น
32.75% และน้อ ยที่ สุ ด คื อ ไร้ เสี ย งรบกวน มี จ านวน 24 คน คิ ด เป็ น 16.49% การได้รับ ข้อ มู ล
ข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดส่ วนใหญ่ได้รับข่าวสารจาก ป้ ายโฆษณา มีจานวน 147 คน
คิดเป็ น 36.75% รองลงมา คือ รู ้จกั ด้วยตนเอง มีจานวน 141 คน คิดเป็ น 35.25% และน้อยที่สุด คือ
มีผแู ้ นะนา มีจานวน 112 คน คิดเป็ น 28.00% ระยะเวลาในการซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดส่ วนใหญ่
มีแรงจูงใจในซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดภายใน 2 ปี มีจานวน 173 คน คิดเป็ น 43.25% รองลงมา คือ
มากกว่า 2 ปี ขึ้นไป มี จานวน 117 คน คิดเป็ น 29.25% และน้อยที่สุด คือ ภายใน 6 เดือน -1 ปี มี
จานวน 110 คน คิดเป็ น 27.50% อี กหนึ่ งปั จจัยที่ มี ผลต่อแรงจู งใจซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล คือ สถานที่ ตอ้ งการซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดส่ วน
ใหญ่จะเลือกซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดที่ศูนย์บริ การของโตโยต้า มีจานวน 241 คน คิดเป็ น 60.25%
และรองลงมา คือ งานมอเตอร์ โชว์ มีจานวน 127คน คิดเป็ น 31.75% ปั จจัยสุ ดท้ายที่ มีอิทธิ พลต่อ
แรงจูงใจซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล คือ ราคาค่า
น้ ามันรถต่อเดื อนส่ วนใหญ่จะมีการจ่ายค่าน้ ามันต่อเดื อนอยู่ที่ 2,001 -3,001 บาท จานวน 159 คน
คิ ด เป็ น 39.75% มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ มากกว่า 3,001 บาท ขึ้ น ไป มี จานวน 141 คน คิ ด เป็ น
35.25% และน้อยที่สุด คือ ต่ากว่า หรื อ เท่ากับ 1,000 มีจานวน 37 คน คิดเป็ น 9.25%
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ส่ วนใหญ่ส่วนใหญ่เลือกรู ปแบบของ
รถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดที่มีระบบการควบคุมการขับขี่ปลอดภัย มีจานวน 213 คน คิดเป็ น 53.25%
รองลงมาเป็ นห้องผูโ้ ดยสารกว้างขวางนัง่ สบาย มีจานวน 119คน คิดเป็ น 29.75% และน้อยที่สุด คือ
มีรูปลักษณ์ที่สวย และทันสมัย มีจานวน 68 คน คิดเป็ น 17.00% ปั จจัยด้านราคาของรถยนต์โตโยต้า
ไฮบริ ดส่ วนใหญ่ เลื อกราคาที่ มี ค วามเหมาะสมกับ รถยนต์ที่ ต้องการ มี จานวน 172 คน คิ ดเป็ น
43.00% รองลงมา คือ จานวนเงินดาวน์นอ้ ย ดอกเบี้ยต่า มีจานวน 162 คน คิดเป็ น 40.50% และน้อย
ที่ สุด คื อ ค่าบารุ งรักษาตัวรถมี ความเหมาะสม มี จานวน 66 คน คิดเป็ น 16.50% ด้านสถานที่ ซ้ื อ
รถยนต์โตโยต้าไฮบริ ด ส่ วนใหญ่เลือกโชว์รูมใกล้บา้ น มีจานวน 181 คน คิดเป็ น 45.25% รองลงมา
เลือกศูนย์บริ การใกล้บา้ น มีจานวน 157 คน คิดเป็ น 39.25% และน้อยที่สุด คือ โชว์รูมยอดนิ ยม มี
จานวน 62 คน คิดเป็ น 15.50% ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่าส่ วนใหญ่เลื อก รับส่ วนลดค่าเงิ น
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สด 100,000 บาท มีจานวน 150 คน คิดเป็ น 37.50% รองลงมา คือ ฟรี ค่าบริ การหลังการขาย 3 ปี มี
จานวน 146 คน คิ ด เป็ น 36.50% และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ฟรี ด อกเบี้ ย 2 ปี มี จ านวน 104 คน คิ ด เป็ น
26.00% ด้านความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริ การของรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ด ส่ วนมากต้องการ
ศูนย์บริ การที่ ครอบคลุ มทุ กพื้นที่ มี จานวน 194 คน คิดเป็ น 48.50% รองลงมา คือ บริ การรวดเร็ ว
หลังการขาย มี จานวน 112 คน คิ ดเป็ น 28.00% และน้อยที่ สุ ด คื อ พนักงานมี ค วามใส่ ใจในการ
บริ การ มีจานวน 94 คน คิดเป็ น 23.50% กระบวนการแก้ปัญหาของรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดส่ วนมาก
ต้องการการให้บริ การด้วยความเต็มใจ และรวดเร็ ว มีจานวน 174 คน คิดเป็ น 43.50% รองลงมา คือ
สามารถหาศูนย์บริ การได้ทุกที่ มีจานวน 152 คน คิดเป็ น 38.00% และน้อยที่สุด คือ อะไหล่ราคาถูก
มีจานวน 74 คน คิดเป็ น 18.50% สภาพแวดล้อมของรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดส่ วนมากต้องการลดการ
ใช้พลังงาน จานวน 150 คน คิดเป็ น 37.50% รองลงมา คื อ นวัตกรรมใหม่ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
ไฮบริ ด จานวน 140 คน คิดเป็ น 35.00% และน้อยที่ สุด คือ เทคโนโลยีความปลอดภัยของตัวรถ มี
จานวน 110 คน คิดเป็ น 27.50%
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการจาแนกตามปัจจัยทีม่ ีความสาคัญต่ อแรงจูงใจซื้อ
ผูส้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ที่เกิ ดแรงจูงใจซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลโดยมีปัจจัยต่างๆ ส่ วนมากมีปัจจัยอันดับ 1 คือ มีศูนย์บริ การที่
ครอบคลุ มทุ กพื้นที่ มี ค่าเฉลี่ ย 4.1150 และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.9322 อันดับ 2 คือ มีระบบการ
ควบคุมการขับขี่ที่ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ ย 4.1000 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9366 อันดับ 3 คือ ห้อง
ผูโ้ ดยสารกว้างขวางนั่งสบาย มี รูปลักษณ์ ที่ สวย และทันสมัย มี ค่ าเฉลี่ ย 4.0925 และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.7618 อันดับ 4 คือ ฟรี !! ค่าบริ การหลังการขาย 3 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.0925 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.9526 และอันดับท้ายสุ ด คือ ราคามีความเหมาะสมรถยนต์ที่ตอ้ งการ จานวนเงินดาวน์
น้อย ดอกเบี้ยต่า มีค่าเฉลี่ย 3.9650 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9466 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับพอใจ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.0685)
สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาก ผล ก ารศึ ก ษ าข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ของผู ้ เ ลื อก ซื้ อรถ ยน ต์ โ ตโยต้ า ไฮบ ริ ด ใน
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล พบว่าผูท้ ี่เลือกซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ด ในกรุ งเทพมหานคร และ
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ปริ มณฑล ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุต้ งั แต่ 51 ปี ขึ้นไป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาโท
ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้สูงกว่า 45,000 บาท เป็ นส่ วนมาก
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ีผลต่ อแรงจูงใจซื้อรถยนต์ โตโยต้ าไฮบริ ด
ของผู้บริโภคในกรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
จากผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อแรงจู งใจซื้ อรถยนต์โตโยต้า ไฮบริ ดของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามพิจารณาพบว่าส่ วนใหญ่บุคคลที่
เป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ หรื อเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ด คือ พ่อ - แม่ รุ่ นของ
รถยนต์โตโยต้าไฮบริ ด คือ Camry Hybrid สาเหตุที่เป็ นแรงจูงใจซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ด คือ ไร้
เสี ยงรบกวน ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมักจะทราบจากป้ ายโฆษณา ระยะเวลาในการซื้ อรถยนต์โตโยต้า
ไฮบริ ดมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป สถานที่ซ้ื อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ด คือ ที่ งานมอเตอร์ โชว์ และราคาค่า
น้ ามันต่อเดือนมากกว่า 3,001 บาท ขึ้นไป เป็ นส่ วนมาก
สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ล เกี่ยวกับ ระดั บ ความส าคั ญ ของปั จ จั ยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู งใจซื้ อ รถยนต์ โตโยต้ าไฮบริ ด ของผู้ บ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และ
ปริมณฑล
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อแรงจู งใจซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามพิจารณาพบว่าส่ วนใหญ่เลือกรู ปแบบรถยนต์ที่มีห้องโดยสารกว้างขวางนัง่ สบาย ใน
ด้า นของปั จ จัย ด้า นราคาต้อ งมี ค วามเหมาะสมกับ รถยนต์ที่ ต้อ งการ สถานที่ ซ้ื อ รถยนต์จ ะเป็ น
ศูนย์บริ การใกล้บา้ น ส่ วนลดเงินสด 100,000 บาท มีบริ การรวดเร็ วหลังการขาย มีการให้บริ การด้วย
ความเต็มใจ และรวดเร็ ว และมีนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับจากเทคโนโลยีไฮบริ ด เป็ นส่ วนมาก
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจาแนกตามปั จจัยที่มีความสาคัญต่ อแรงจู งใจ
ซื้อ
ปั จ จัย ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ แรงจู ง ใจซื้ อรถยนต์ โ ตโยต้ า ไฮบริ ดของผู ้บ ริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานคร และปริ ม ณฑลโดยมี ปั จจัยต่างๆ ส่ วนมากมี ปั จจัยอันดับ 1 คือ มี ศูนย์บริ การที่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ อันดับ 2 คือ มีระบบการควบคุมการขับขี่ที่ปลอดภัย อันดับ 3 คือ ห้องผูโ้ ดยสาร
กว้างขวางนั่งสบาย มีรูปลักษณ์ ที่สวย และทันสมัย อันดับ 4 คือ ฟรี !! ค่าบริ การหลังการขาย 3 ปี
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และอันดับท้ายสุ ด คือ ราคามีความเหมาะสมรถยนต์ที่ตอ้ งการ จานวนเงินดาวน์นอ้ ย ดอกเบี้ยต่า มี
ค่าเฉลี่ ย 3.9650 และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.9466 โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (ค่าเฉลี่ ย =
4.0685) ส าหรั บ ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามพึ งพอใจอยู่ระดับ พอใจมาก ในทุ ก ปั จจัย ในการซื้ อ
คอนโดมิเนียม
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ได้แก่ ระดับ การศึ ก ษา, รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ, อายุ,
สถานภาพ, อาชี พ ไม่ มี ค วามแตกต่ า งต่ อ แรงจู ง ใจซื้ อ รถยนต์ โตโยต้าไฮบริ ด ของผูบ้ ริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ใครเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ, ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อรุ่ น
ใด, ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงซื้ อ, ไม่มีความแตกต่างต่อแรงจูงใจซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร และปริ ม ณฑล แต่ในปั จจัยด้านการได้รับ ข้อมู ล ข่าวสาร, ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่ อใด,
ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ ใหน, ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร ที่ แตกต่างกันมี อิท ธิ พ ลต่อแรงจู งใจซื้ อรถยนต์โตโยต้า
ไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ที่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย ด้านรู ปแบบของรถยนต์,
ด้านราคาของรถยนต์, ด้านการนาเสนอรู ปลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจ
ซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ที่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่ด้านสถานที่ ในการเลื อกซื้ อ, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด, ด้าน
บุคลากรที่ให้บริ การ, ด้านกระบวนการให้บริ การไม่มีความแตกต่างต่อแรงจูงใจซื้ อรถยนต์โตโยต้า
ไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติทใี่ ช้

ค่ านัยสาคัญ

ผลการทดสอบ

7. เพศ

T-test

0.3348

ปฏิเสธ

8. อายุ

F-test

0.0654

ปฏิเสธ

9. สถานภาพ

T-test

0.4381

ปฏิเสธ

10. ระดับการศึกษา

F-test

0.0000

ยอมรับ

11. อาชีพ

F-test

0.2016

ปฏิเสธ

12. รายได้

F-test

0.0000

ยอมรับ

8. ใครเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ

F-test

0.4327

ปฏิเสธ

9. ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อรุ่ นใด

F-test

0.3341

ปฏิเสธ

10. ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงเลือกซื้ อ

F-test

0.7059

ปฏิเสธ

11. การได้รับข้อมูลข่าวสาร

F-test

0.0001

ยอมรับ

12. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด

F-test

0.0049

ยอมรับ

13. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน

T-test

0.0003

ยอมรับ

14. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร

F-test

0.0000

ยอมรับ

8. ด้านรู ปแบบของรถยนต์

F-test

0.0012

ยอมรับ

9. ด้านราคาของรถยนต์

F-test

0.0001

ยอมรับ

10. สถานที่ในการเลือกซื้ อ

F-test

0.1037

ปฏิเสธ

11. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

F-test

0.4524

ปฏิเสธ

12. ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ

F-test

0.2168

ปฏิเสธ

13. ด้านกระบวนการให้บริ การ

F-test

0.0023

ยอมรับ

14. ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ทางกายภาพ

F-test

0.2456

ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
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อภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล แตกต่างกัน พบว่า ระดับการศึกษา, รายได้เฉลี่ ยต่อ
เดื อ น ที่ แตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พลต่ อ แรงจู ง ใจซื้ อรถยนต์ โ ตโยต้ า ไฮบริ ดของผู ้ บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของวรั ตม์ ปกรณ์ ธนกิ จ. (2549). ได้ท าการศึ กษา เรื่ อง พฤติ กรรมการซื้ อ และปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ระดับ
การศึกษาของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันจะให้ความส่ าคัญกับการซื้ อโดยพิจารณาปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด แตกต่างกัน
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสาร, ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด, ผูบ้ ริ โภค
ซื้ อที่ใหน, ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของพิ ชชาภา กิ ตติ นันท์วฒั นา. (2555). ได้ทาการศึ กษา เรื่ อง ทัศนคติและ
แรงจู ง ใจของผู ้ บ ริ โภคที่ ส่ งผลต่ อ พ ฤติ ก รรมการเลื อกใช้ ร ถยนต์ นิ สสั น มาร์ ช ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า รู ปแบบการดาเนิ นชี วติ ด้านความสนใจ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
เลือกใช้รถยนต์นิสสัน มาร์ ช ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้านเหตุผลในการเลือกซื้ อรถยนต์นิสสัน
มาร์ ส เพื่ อประหยัดน้ ามัน เพื่ อใช้ส อย และเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งปั ญ หาจากระบบขนส่ งมวลชนโดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านรู ปแบบของรถยนต์, ด้านราคาของรถยนต์, ด้าน
การนาเสนอรู ปลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจซื้ อรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ด
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ที่ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของพิชญ์ชมญชุ์ พรมรัตน์. (2555). ได้ทาการศึกษา เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์พลังงานมาตรฐานสากลความปลอดภัย (รถยนต์อีโค(
ในอนาคต พบว่าผลการศึกษาปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด 4P’ ซึ่ งประกอบด้วย
ด้านสิ นค้า ด้านราคา ด้านสถานที่ และสุ ดท้าย คือ ด้านส่ งเสริ มการขาย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ และ
ด้านสถานที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเป็ นอย่างมาก
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ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
1. เป็ นแนวทางในการเลือกทาตลาดของผูผ้ ลิตรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดทราบถึงความ
ต้องการของประชากรในรุ่ นที่ได้รับความนิยมจากการสารวจของประชากรส่ วนใหญ่
2. ผูผ้ ลิ ต รถยนต์โ ตโยต้าไฮบริ ด ควรมี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ เพื่ อให้ผูบ้ ริ โภคได้รับ
ข่าวสารได้ชัดเจน และควรมี การนารถยนต์โตโยต้าไฮบริ ดออกแสดงตามงานมอเตอร์ โชว์ต่างๆ
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั เทคโนโลยีไฮบริ ดมากขึ้น
3. เป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการสามารถ Focus รุ่ นของรถยนต์โตโยต้าไฮบริ ด เพื่อ
น าไปต่ อ ยอดเพื่ อ ท าโปรโมชั่น ต่ า งๆ การผลิ ต รู ป แบบของรถยนต์ การออกแบบภายในห้ อ ง
ผูโ้ ดยสาร ให้ตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
3. การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า งจากผู ต้ อบแบบสอบถาม โดยการสุ่ ม เลื อ กใน
กรุ งเทพมหานคร และปริ ม ณ ฑล และศึ ก ษาเฉพาะรถยนต์ โ ตโยต้า ไฮบริ ดเท่ า นั้ น หากจะ
ทาการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มรุ่ นของรถยนต์ให้ครอบคลุมมากขึ้น
4. หากทาการศึกษาครั้งต่อไปควรทาการเก็บข้อมูลมากกว่าหนึ่ งวิธี เพื่อให้การแปล
ความหมายและการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลถู กต้องและครอบคลุ มลึ กซึ้ งได้ผลใกล้เคียงความเป็ นจริ งมาก
ยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อแรงจูงใจในการซื้อเครื่ องสาอางผ่ านช่ องทางร้ านสะดวกซื้อ
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING THE MOTIVATION TO BUY COSMETICS THROUGH
CONVENIENCE STORES OF CONSUMERS IN BANGKOK
มยุรา สุ ขเอี่ยม
นักศึกษา โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin 2/1 กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา (1( พฤติ ก รรมการซื้ อและการบริ โภค
เครื่ องส าอางผ่านช่ องทางร้ า นสะดวกซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ (2( ปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ (3( ความพึงพอใจ
ของผู บ้ ริ โภคที่ มี ต่อ การเลื อ กซื้ อเครื่ องส าอางผ่า นช่ องทางร้ านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพ
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใ ช้ วิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นผู บ้ ริ โ ภคที่ ซ้ื อ เครื่ อ งส าอางจากร้ า นสะดวกซื้ อ ในเขต
กรุ งเทพมหานครจานวน 404 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิ ติอา้ งอิงที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติ ฐ าน คื อ t-Test และ F-Test (ANOVA) ที่ ร ะดับ นั ย ส าคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่ า ง
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเครื่ องสาอางจากร้านสะดวกซื้ อในเขต
กรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 26-35 ปี มีก ารศึ กษาในระดับปริ ญ ญาตรี และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สู งกว่า 20001 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
4. ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดื อน ที่ แตกต่างกัน
ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการซื้ อเครื่ อ งส าอางผ่ า นช่ อ งทางร้ า นสะดวกซื้ อของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางด้านสถิติที่ระดับ 0.05
5. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ปั จจัยในการเลือกซื้ อ ช่องทางในการซื้ อ ที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจ ลักษณะการใช้งาน สื่ อที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ และโอกาสในการซื้ อมีอิทธิ พลต่อ
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แรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญทางด้านสถิติที่ระดับ 0.05
6. ปั จจัยด้านการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางจัด
จาหน่าย และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญ
ทางด้านสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: แรงจูงใจ, เครื่ องสาอาง, ร้านสะดวกซื้ อ
ABSTRACT
The research’s objective is to study (1) the difference of personal factors that influencing
the motivation to buy cosmetics through convenience stores of consumers in Bangkok; (2) the
difference of consumer’s behavior influencing the motivation to buy cosmetics through
convenience stores of consumers in Bangkok; and (3) the difference of marketing mix factors
influencing the motivation to buy cosmetics through convenience stores of consumers in
Bangkok.
The sampling population of this research was 404 current consumers buy cosmetics from
a convenience store in Bangkok. Data has been collected by questionnaire and using Microsoft
Excel for analysis. The statistic used to analyze data is frequency, percentage, maximum,
minimum, average, standard deviation, multiple regression analysis, and one-way analysis of
variance (single factor ANOVA) at α = 0.05 significance level.
The majority of sampling population was female, age over 26-35 years old, having
bachelor degree, and average income is higher than 20,001 baht THB per month.
The result of hypothesis testing found that:
4. The difference of personal factors such as gender, age, educational level, and average
monthly income has influencing the motivation to buy cosmetics through convenience stores of
consumers in Bangkok.
5. The difference of consumer’s behavior such as consumer’s considering factors,
product distribution channel, influence people, usage function, influence media, and purchasing
period has influencing the motivation to buy cosmetics through convenience stores of consumers
in Bangkok.
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6. The difference of marketing mix factors such as product, price, place, and promotion
has influencing the motivation to buy cosmetics through convenience stores of consumers in
Bangkok.
Keywords: motivation , cosmetics , convenience store.
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ธุ รกิจค้าปลีกเป็ นธุ รกิจที่มีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุ รกิจกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้ อ (Convenience Store) ซึ่ งเข้ามาเป็ นส่ วน
สาคัญในการดาเนิ นชี วิตของคนกรุ งเทพมหานคร ที่มีชีวิตประจาวันที่ เร่ งรี บ แข่งขันกับเวลา และ
ชอบความสะดวกสบายเพราะร้านสะดวกซื้ อสามารถตอบสนองความต้องการของชี วิตคนกรุ งเทพ
ได้อย่างดี มี หลายสาขา ทั้งนี้ ตามสถานี บ ริ ก ารน้ ามันทัว่ ไปก็ มี ธุรกิ จค้าปลี ก ประเภทสะดวกซื้ อ
ให้ บ ริ การโดยให้ บ ริ การ ตลอด 24 ชั่ ว โมง ร้ า นสะดวกซื้ อมี สิ นค้ า ที่ จ าเป็ นต่ อ การด าเนิ น
ชี วิตประจาวัน รวมถึ งสิ นค้าอุ ป โภคเช่ นเครื่ องส าอางเป็ นต้น เพื่ อตอบสนองความต้องการส่ วน
บุคคลให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะ สิ นค้าประเภทเครื่ องสาอาง
ในปั จจุ บ ันคนส่ วนใหญ่ ม กั มี วิถี ชี วิตที่ มี แต่ ค วามเร่ งรี บ โดยเฉพาะการดาเนิ น ชี วิตของ
ครอบครัวคนเมือง ทั้งคนวัยทางาน คนที่ กาลังศึ กษาในเขตเมื องใหญ่ เช่ น กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล จากสภาพเศรษฐกิ จปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันที่สูงและการขยายตัวของธุ รกิจ ทาให้คนหัน
มาดูแลและใส่ ใจสุ ขภาพ และผิวพรรณ รวมถึงบุคลิกภายนอกให้ดูดีอยูเ่ สมอ เครื่ องสาอางจึงถือเป็ น
ปัจจัยสาคัญของคนในยุคปัจจุบนั เป็ นอย่างมาก เพราะเครื่ องสาอางจะช่วยปกปิ ดริ้ วรอย และเพิ่มเติม
สี สันบนใบหน้า ให้ออกมาดูดีมากยิ่งขึ้น จึงเกิดเป็ นงานวิจยั ดังกล่าวที่ตอ้ งการศึกษาพฤติกรรมและ
ปั จจัยรวมถึ งความพึงพอใจในการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านช่ องทางร้ านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภค ทาให้
ทราบทัศ นคติ ซ่ ึ งหมายถึ งความรู ้ ความเข้าใจ ความรู ้ สึ ก ความคิ ดเห็ นและแนวโน้ม ช่ องทางร้ าน
สะดวกซื้ อมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมการซื้ อและการบริ โภคเครื่ องสาอางผ่านช่ องทางร้ านสะดวกซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ
2. เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อเครื่ องส าอางผ่านช่ อ งทางร้ านสะดวกซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ
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3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านช่องทางร้านสะดวก
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ
สมมติฐานการวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุ คคล ซึ่ งประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้รับเฉลี่ ยต่อเดื อน และ
อาชี พที่แตกต่างกัน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อแรงจูงใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
2.พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบไปด้วย ผูซ้ ้ื อเครื่ องสาอาง ผลิ ตภัณฑ์ที่ซ้ื อ เหตุผลที่
เลือกซื้ อ ช่วงเวลาที่เลือกซื้ อ สถานที่เลือกซื้ อ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการเลือกซื้ อ ความถี่ในการ
ซื้ อเครื่ องสาอางที่แตกต่างกัน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อแรงจูงใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านช่องทางร้าน
สะดวกซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
3.ส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัด จ าหน่ า ย ด้ า นการส่ งเสริ มการขายที่ แ ตกต่ า งกั น กั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องสาอาง ผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีขอบเขตการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ( Population( ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อ
เครื่ องสาอางจากร้านสะดวกซื้ อ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample( ที่ใช้ในการศึกษาจานวน 400 คน ซึ่งคานวณจากสู ตร
ไม่ทราบประชากรที่แน่นอน Taro Yamane พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งประกอบไปด้วย 50 เขต
2. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ มีนาคม 2559 - เมษายน 2559
3.ตัวแปรในการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable( ประกอบไปด้วย
3.1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้รับเฉลี่ยต่อ
เดือน
3.1.2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อด้านส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s
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- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product(
- ด้านราคา (Price(
- ด้านช่องทางการจาหน่าย (Place(
- ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion(
- ด้านบุคคล (People(
- ด้านเทคนิคและกระบวนการ (Process(
- ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence(
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables( ได้แก่ ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจ ซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาจากัดความในการวิจัย
แรงจูงใจ หมายถึ ง ภาวะในการเพิ่ ม พฤติ กรรม การกระทาหรื อกิ จกรรมของบุ คคล โดย
บุ ค คลจงใจ กระท าพฤติ ก รรม นั้น เพื่ อให้ บ รรลุ เป้ าหมายที่ ต้องการ (ไมเคิ ล ดอมแจน Domjan
1996)
สาอาง เป็ นคานาม แปลว่า เครื่ องสาหรับแต่ง. ในภาษาไทยเรี ยกเครื่ องแป้ ง เครื่ องแต่งหน้า
เช่ น แป้ ง ลิ ป สติ ก รู จทาแก้ม ว่า เครื่ องส าอาง. ถ้าเป็ นราชาศัพ ท์จะใช้ว่า เครื่ องพระส าอาง. ค า
ลักษณนามที่ใช้กบั คาว่า เครื่ องสาอาง คือคาว่า ชิ้น อย่าง ชนิ ด ยีห่ ้อ เช่น ฝากซื้ อเครื่ องสาอางสัก 2
ชิ้นนะ.(บทวิทยุรายการ “รู ้ รัก ภาษาไทย”. 2550, ตุลาคม 21(.
ประโยชน์ ของการวิจัย
1.ทาให้ทราบทัศนคติซ่ ึงหมายถึงความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก ความคิดเห็นและแนวโน้ม
ช่องทางร้านสะดวกซื้ อ
2. เพื่อให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางสามารถนาข้อมูลจากการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ตลอดจนถึงผูท้ ี่สนใจได้ทราบข้อมูลเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อไป
ตัวแปรตาม ได้แก่ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจ ซื้ อเครื่ องสาอางผ่านช่องทางร้านสะดวก
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวความคิดในงานวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- การศึกษา
- อาชีพ

- อายุ
- รายได้

พฤติกรรมการเลือกซื้อ
- ใครเป็ นผูใ้ ช้หลัก
- ประเภทเครื่ องสาอาง
- เหตุผลที่เลือกซื้ อ
- ช่วงเวลาที่เลือกซื้ อ
- สถานที่เลือกซื้ อ
- ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการซื้ อ
- ความถี่ในการซื้ อ

ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจ
ซื้ อเครื่ องสาอางผ่านช่องทาง
ร้านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

นิยามศัพท์เฉพาะ
แรงจูงใจ หมายถึง แรงพลักดันของบุคคลในการใช้ความรู ้ความสามารถ ของตนเองในการ
ทางานให้บรรลุเป้าหมายที่ตอ้ งการโดยความเต็มใจ
เครื่ องสาอาง หมายถึง วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรื อด้วย
อื่นใด ต่อ ส่ วน หนึ่งส่ วนใดของร่ างกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรื อส่ งเสริ มให้เกิดความ
สวยงาม ตลอดจนเครื่ องประทินผิวต่างๆด้วย (พระราชบัญญัติ เครื่ องสาอาง 2517(
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปั จจัยส่ วนบุคคล
ชวัล นุ ช สิ นธรโสภณ (2556) ได้ศึก ษาปั จจัยที่ ส่ งผลกระทบต่อการเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ ร้าน
สะดวกซื้ อเซเว่นอี เลฟเว่น ในเขตกรุ งเทพมหานครจากการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิ งส ารวจพบว่ากลุ่ ม
ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้ อ ยละ 65 อายุร ะหว่า ง 21-30 ปี มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ประกอบอาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน รายได้ต่อเดื อนประมาณ 10,001-20,000 บาท ปั จจัย เพศ
ปั จจัยการศึกษา ปั จจัยอาชี พ ปั จจัยด้านสิ นค้า ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
และปั จจัยด้านการสร้ างและการนาเสนอทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อมู ลค่าสิ นค้าที่ ซ้ื อต่อครั้งที่ ร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่น ส่ วนปั จจัยอายุ ปั จจัยรายได้ต่อเดือน ปัจจัยสถานภาพ ปั จจัยกระบวนการ และปั จจัย
บุคคลากร ส่ งผลต่อมูลค่าสิ นค้าที่ซ้ื อแต่ละครั้งที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
วิโรจน์ ตระกูลสุ ขสั นต์ (2556) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปแช่
แข็งจากร้ านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุ
ระหว่าง 20 – 30 ปี มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสด ส่ วนใหญ่มีอาชี พเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน ซึ่ งมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ปั จจัยด้านพฤติกรรม ปั จจัย
ด้านส่ วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปแช่ แข็งจากร้ านสะดวกซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครยกเว้น ด้านราคาที่ แตกต่ างกัน ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การ
ตัดสิ นใจซื้ ออาหารส าเร็ จรู ปแช่ แข็งจากร้ านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่ อ
พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า 7- Catalog ของผู บ้ ริ โภคในจังหวัด ตากต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า 7Catalog ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดตากต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า 7- Catalog ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ตาก
รจนา มะลิวัลย์ (2554) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้า 7- Catalog ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดตาก พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 35-45 ปี มีสถานะ
สมรสแล้ว การศึ กษาปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10000-15000 บาท ปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาด และพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคมี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้า 7Catalog ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดตาก
พฤติกรรมผู้บริโภค
อัศราพรรณ ภู จาปา (2553) ได้ศึกษาบุ คลิ กภาพและทัศนคติ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อก
แบรด์ เครื่ อ งส าอางของผู บ้ ริ โ ภคในจัง หวัด ปทุ ม ธานี พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นอายุ อาชี พ
การศึ ก ษา รายได้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการเลื อกเครื่ อ งส าอางของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
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ปทุ มธานี บุคลิ กภาพมีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจเลื อกแบรนด์เครื่ องสาอางของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุ ม ธานี มี จานวน 2 ตัว คื อ บุ ค ลิ ก ภาพแบบซับ ซ้อน รองลงมาคื อ บุ คลิ ก ภาพแบบห้าวหาญมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกแบรนด์เครื่ องสาอางเอเชีย
คงศักดิ์ ฉั นทภักดี (2553) ได้ศึกษาทัศนคติของผูช้ ายกลุ่มเมโทรเซ็ กชวลในช่วงอายุ 20-40
ปี ต่อเครื่ องสาอางของผูช้ ายในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าส่ วนใหญ่ มีอายุ 20-25 ปี (ร้อยละ 53.0)
มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 77.00) เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา (ร้อยละ 35.00) จบการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี (ร้ อ ยละ 72.00) มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,001-15,000 บาท จากการวิเคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์
ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลกับพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง พบว่า ระดับการศึกษา มี ผลต่อ
พฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อเครื่ องส าอางส าหรั บ เมโทรเซ็ ก ชวลอย่างมี นัยส าคัญ การศึ ก ษาในครั้ งนี้
สามารถนาไปใช้เพื่ อเป็ นประโยชน์ ในการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ให้ส อดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้ าหมายดังกล่าว
ณัฐพล เสตกรณุกูล (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การซื้ อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าปลี ก : กรณี ศึกษาร้ านสุ ขเจริ ญผล พบว่า ส่ วนใหญ่ลูกค้าเป็ นผูห้ ญิ ง มีอายุ
มากกว่า 40 ปี ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี สถานภาพ โสด อาชี พข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาก
การวิเคราะห์ ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ อาชี พ รายได้ต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กบั การซื้ อสิ นค้าใน
ร้านค้าปลีก
ส่ วนประสมการตลาด
วิชาญ มณีวงค์ (2556) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การในร้านสะดวกซื้ อและ
ร้ า นมิ นิ ม าร์ ท ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูบ้ ริ โภคมี ค วามชอบต่ อส่ วนประสมทาง
การตลาดของร้านค้าปลีกแตกต่างกัน ซึ่งผูค้ า้ ปลีกได้พยายามที่จะนาเสนอสิ นค้าและบริ การที่เป็ นจุด
แข็งและเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดของตนเองมานาเสนอผูบ้ ริ โภคให้มีความชอบร้านค้าปลี กของตนเอง เช่ น
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นจะนาเสนอสถานที่ /ทาเลที่ต้ งั สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ สมกับราคาที่ผูบ้ ริ โภค
ต้องจ่ายแพงกว่า ขณะที่ร้านมินิมาร์ ทอื่นๆทัว่ ไป ก็จะนาเสนอกระบวนการที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน และ
ราคาที่จูงใจผูบ้ ริ โภคให้มาใช้บริ การ จานวนสาขาและความพร้อมในการให้บริ การทางด้านจานวน
สิ นค้าของร้านค้าปลีกเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจที่ใช้บริ การและเกิดความชอบต่อ
ส่ วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน เนื่ องจากเป็ นความสะดวกสบายสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนได้เป็ นอย่างดี
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ดวงกมล ศรี อมรชั ย (2557) ได้ศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มการขายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ที่เซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ น
พนักงานเอกชน มีรายได้ 10,001-20,000 บาทต่อเดื อน ด้านปั จจัยอื่นๆ พบว่า ภาพลักษณ์ องค์กรไม่
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ การตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อสิ นค้ า ของผู ้ บ ริ โภคที่ เ ซเว่ น อี เ ลฟเว่ น ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ในทางตรงกันข้ามพบว่า ความภักดีต่อตราสิ นค้าและ
ความไว้วางใจในตราสิ นค้ามี ความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคที่ เซเว่น
อีเลฟเว่นในเขตกรุ งเทพมหานคร
อุษณีย์ พุกกะมาน (2552) ได้ศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของร้ านสะดวกซื้ อ
จัง หวัด ร้ อ ยเอ็ ด พบว่ า มี ก ารใช้ ก ลยุ ท ธ์ ส่ ว นประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก
ผูป้ ระกอบการที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ทาเลที่ ต้ งั ระยะเวลาในการดาเนิ นงาน แหล่ งเงิ นทุ น
และขนาดเงินลงทุนต่างกันมีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
เนื่ องจากประชากรมี ข นาดใหญ่ และไม่ ท ราบจานวนประชากรที่ แน่ น อน ดัง นั้น ขนาด
ตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับ
ค่าความเชื่ อมันร้ อยละ 95 และระดับ ค่าความคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 (กัล ยา วาณิ ชย์บ ญ
ั ชา, 2549,
หน้า 74) ซึ่ งสู ตรในการคานวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
p(1  p) z 2
n
e2

n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
p=สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กาลังสุ่ ม 0.50
z = ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ผวู ้ ิจยั กาหนดไว้ z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่
ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 (0.05(
e = ค่าความผิดพลาดสู งสุ ดที่เกิดขึ้น = 0.05
เมื่อ

แทนค่า

(0.50)(1  0.5)(1.96) 2
n
(0.05) 2
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n = 384.16
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ปรับเป็ นจานวน 404 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม
(questionnaires)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อมู ลในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ ลัก ษณะ
ข้อมู ล จะเป็ นข้อมู ล ปฐมภู มิ ได้จากการเก็ บ ข้อมู ล ภาคสนามด้วยแบบสอบถาม ดาเนิ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้เข้าพบกลุ่มตัวอย่าง และอธิ บายวัตถุ ประสงค์ของการแจกแบบสอบถามเพื่อขอ
ความกรุ ณาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างตามเขตต่างๆ โดยกาหนดเก็บข้อมูลกลับคืนภายใน 30
นาที
2. เมื่อครบกาหนด ผูว้ จิ ยั ได้ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน
และมีความสมบูรณ์จานวน 404 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจ ัย เลื อกใช้ส ถิ ติ ในการวิเคราะห์ เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ ลัก ษณะของข้อ มู ล และตอบ
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ข้อมู ล ทั่วไปของผู ต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศอายุ ระดับ การศึ ก ษา รายได้ อาชี พ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าความถี่ (frequency distribution) และค่าร้อยละ (percentage)
2. ข้อมูลพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้สถิติค่าความถี่ (frequency
distribution) และค่าร้อยละ (percentage)
3. ข้ อ มู ล ส่ ว นประสมทางการตลาดของผู ้ต อบแบบสอบถามโดยใช้ ส ถิ ติ ค่ า ความถี่
(frequency distribution) และค่าร้อยละ (percentage)
4. ข้อมูลการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (mean) ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าต่าสุ ด (min) และค่าสู งสุ ด (max)
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5. การทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ T-Test และ One-Way ANOVA เพื่อทดสอบเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ระดับ 0.05
ทาการเปรี ยบเทียบรายคู่ภายหลังการทดสอบความแปรปรวน
สรุ ปผลการศึกษา
ผลการศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้บริโภค
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่น้ นั เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 76.49 อายุ 26-35ปี คิดเป็ นร้อยละ 69.06
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 78.96 รายได้ต่อเดือนสู งกว่า 20,001 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 57.43 อาชีพพนักงานบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 71.53
ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 404 ชุ ด พบว่า ส่ วนใหญ่น้ นั ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
ในร้ านสะดวกซื้ อตัวเองเป็ นผูใ้ ช้หลัก ผลิ ตภัณฑ์ เครื่ องส าอางในร้ านสะดวกซื้ อที่ ท่ านซื้ อเป็ น
ประจาคื อลิ ป สติ ก เหตุ ผ ลที่ ท่ านเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ เครื่ องส าอางในร้ านสะดวกซื้ อคื อ สะดวก
ช่วงเวลาที่ท่านเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางในร้านสะดวกซื้ อ คือช่วงเวลา 17.00 -19.00 น. ส่ วน
ใหญ่เลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอางในร้านสะดวกซื้ อใกล้บา้ นมากที่สุด ปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการ
เลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอางในร้านสะดวกซื้ อคือตัวเอง ความถี่ ในการซื้ อผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางในร้านสะดวกซื้ อ คือน้อยกว่า 1 เดือนครั้ง
ผลการศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค
ผลการศึ กษาจากกลุ่ มตัวอย่างจานวน 404 ชุ ด พบว่า ส่ วนใหญ่ ตราสิ นค้าของผลิ ตภัณ ฑ์
เครื่ อ งส าอางในร้ า นสะดวกซื้ อ ที่ ท่ า นใช้เป็ นประจ า คื อ Mistine ราคาผลิ ต ภัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอาง
คในร้ า นสะดวกซื้ อ ที่ ซ้ื อ เป็ นประจ า คื อ 101-250 บาท ร้ า นสะดวกซื้ อ ที่ เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องส าอาง คื อ ร้ านสะดวกซื้ อใกล้บ ้าน ส่ วนใหญ่ ปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางในร้านสะดวกซื้ อให้ความสาคัญ คือ โฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ
ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อแรงจูงใจในการซื้อเครื่ องสาอางผ่ านช่ องทางร้ านสะดวก
ซื้อของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
193

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

แรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
จากการสารวจพบว่า แรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องสาอาง ผ่านช่ องทางร้ านสะดวกซื้ อเพราะหาซื้ อได้
ง่าย ค่าเฉลี่ย 4.02 รองลงมาคือแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องสาอาง ผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้ อเพราะมี
ความน่ าเชื่ อถื อ ค่าเฉลี่ ย 3.45 แรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องสาอาง ผ่านช่ องทางร้ านสะดวกซื้ อเพราะ
ราคาถู ก ค่าเฉลี่ ย 3.40แรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องสาอาง ผ่านช่ องทางร้ านสะดวกซื้ อเพราะราคาถู ก
ค่าเฉลี่ ย 3.40 แรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องสาอาง ผ่านช่ องทางร้ านสะดวกซื้ อเพราะราคาถู ก ค่าเฉลี่ ย
3.40 แรงจู ง ใจในการซื้ อ เครื่ อ งส าอาง ผ่ า นช่ อ งทางร้ า นสะดวกซื้ อ เพราะโปรโมชั่ น ส่ ง เสริ ม
การตลาด ค่ าเฉลี่ ย 3.37 และมัน่ ใจว่าผลิ ตภัณ ฑ์ เครื่ องส าอางร้ านสะดวกซื้ อมี ค วามหลากหลาย
ค่าเฉลี่ย 3.34ตามลาดับ
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านช่องทางร้าน
สะดวก
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” สามารถสรุ ปประเด็นสาคัญมาอภิปรายได้ดงั นี้
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้
อาชีพ
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค
ใครเป็ นผูใ้ ช้หลัก
ประเภทเครื่ องสาอาง
เหตุผลที่เลือกซื้ อ
ช่วงเวลาที่เลือกซื้ อ

สถิติทใี่ ช้

ค่ านัยสาคัญ

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

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

0.002
0.396
0.000
0.001
0.001

ยอมรับ
ปฎิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

F-test
F-test
F-test
F-test

0.00
0.00
0.00
0.00

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
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สถานที่เลือกซื้ อ
ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการซื้ อ

F-test
F-test

0.00
0.00

ยอมรับ
ยอมรับ

ความถี่ในการซื้ อ

F-test

0.05

ยอมรับ

สมมติฐานที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
F-test
ด้านราคา
F-test

0.00
0.00

ยอมรับ
ยอมรับ

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

F-test

0.00

ยอมรับ

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

F-test

0.00

ยอมรับ

ปัจจัยส่ วนบุคคลข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้พบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
แรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่
แตกต่างกันจึงปฎิเสธสมมติฐาน ในทางตรงกันข้าม ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้พบว่า เพศ การศึกษา
รายได้และ อาชี พ ที่ แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องสาอางผ่าน
ช่องทางร้านสะดวก ซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
พฤติกรรมของผู้บริ โภค ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ปั จจัยในการ
เลือกซื้ อ ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้ อ ช่องทางในการซื้ อ ผูม้ ีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ ลักษณะการใช้งาน สื่ อ
ที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อและโอกาสในการซื้ อที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจใน
การซื้ อเครื่ องสาอางผ่านช่ องทางร้ านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จึงยอมรับ
สมมติฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ดังนี้
อุบลรั ตน์ เหมะวงษ์ และ ณัฐแก้ ว ข้ องรอด (2553) ได้ศึกษาพฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคที่ร้านสะดวกซื้ อเขตอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ พบว่า การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคที่ร้านสะดวกซื้ อ เขตอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จาแนกตามเพศ พิจารณาโดยภาพรวมแล้ว
ไม่แตกต่างกัน เมื่อจาแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดื อน อาชี พ และจานวน
สมาชิ กในครอบครัว พิจารณาโดยภาพรวมแล้ว มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
พิ ไลลัก ษณ์ ชื่ น สุ ข ศรี (2556)ได้ท าการวิจยั การศึ ก ษาการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อ เครื่ องส าอาง
ประเภทผลิตภัณฑ์รองพื้นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัย
ด้านการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง พบว่าในด้านการรับรู ้ถึงความต้องการผูต้ อบแบบสอบถาม
195

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ส่ วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับการซื้ อรองพื้นเพื่อใช้แต่งหน้าเสริ มสร้างความมัน่ ใจในตัวเองในด้าน
การแสวงหาข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่ นนิ ตยสาร Internet
การรี วิวต่างๆในด้านการประเมินทางเลือกผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับการ
เลือกจากคุณภาพที่ตรงตามความต้องการในด้านการตัดสิ นใจซื้ อผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะ
ให้ความสาคัญกับงบประมาณที่มีในด้านการประเมินผลหลังการซื้ อผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
จะกลับไปซื้ อสิ นค้าซ้ าถ้าพอใจในสิ นค้า
ชลกานต์ ม ะโหธร(2554)ได้ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อเครื่ อ งส าอางประเภท
ผลิ ตภัณ ฑ์ส าหรั บ แต่งหน้าที่ นาเข้าจากต่ างประเทศของนัก ศึ ก ษาหญิ ง มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ มี
วัตถุ ประสงค์ที่จะศึกษาสภาพการใช้และการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางประเภทผลิ ตภัณฑ์สาหรับแต่ง
หน้าที่นาเข้าจากต่างประเทศ ผลการวิจยั สรุ ปผลได้ดงั นี้ การศึกษากลุ่มตัวอย่างผูซ้ ้ื อแสดงให้เห็นว่า
บุคคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางของผูซ้ ้ื อมากที่สุดคือเพื่อน
ส่ วนประสมทางการตลาด ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ดังนี้
ทัศไนย โฆษะปัญญาธรรม (2552)ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาโดยใช้กลุ่ มตัวอย่างจานวน 120 คน ซึ่ งได้วิเคราะห์ดว้ ยสถิ ติเชิ ง
พรรณนา พบว่าปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ม ากที่ สุ ด คื อ เรื่ องของ
คุ ณ ภาพโดยมี ค่ าเฉลี่ ย นอยู่ที่ 4.32 คะแนน ปั จจัย รองลงมาคื อ ด้านราคา โดยราคาเครื่ อ งส าอาง
เหมาะสมกับคุ ณภาพโดยมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.01 คะแนนปั จจัยต่อมาคือช่ องทางการจัดจาหน่ าย คือมี
การจัดเป็ นสัดส่ วน สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยมีค่าเฉลี่ ย3.83คะแนน ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาดคือ
การลดราคาสิ นค้าโดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 คะแนน
ณั ฐชา ประวาลปั ท ม์ กุ ล (2555) ได้ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ องส าอาง ของ
นักศึกษาหญิงระดับปริ ญญาตรี พบว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางได้จาแนกเป็ น 5 ด้าน
ได้แก ด้านการรับรู ้ ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมู ล ด้านการประเมิ นผลข้อมู ล ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
และด้านการประเมิ นผลหลังการซื้ อ จากการศึ ก ษาในครั้ งนี้ โดยภาพรวม พบว่าพฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเกิ ดจากการใช้เครื่ องสาอางยี่ห้อนั้นเป็ นประจา และแหล่ งข้อมูลที่ ได้รับ
ความรู ้เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางส่ วนใหญ่มาจากโทรทัศน์
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ดุษฏี วิชัยเมฆพัตร (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของสตรี ต่อเครื่ องสาอางเกาหลี ใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า โดยส่ ว นใหญ่ ใ ช้เครื่ อ งส าอางจากประเทศไทยมากที่ สุ ด โดยให้
ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนบุคคลและส่ วนประสมทางการตลาด
ข้ อเสนอแนะทีจ่ ะนาผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านช่องทางร้านสะดวก
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยแบ่งข้อเสนอแนะเป็ น 4 ส่ วน ตาม 4P’s ดังนี้
1. 1.Product ในการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านช่องทางร้านสะดวก
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครได้รับความนิ ยมมากที่สุดคือ ลิปสติก และเหตุผล
ส่ วนใหญ่ที่ประชากรเลือกใช้ คือ สะดวก
2. Place ในการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ประชากรเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ในร้านสะดวกซื้ อใกล้บา้ นมากที่สุด
3. Price ผลิตภัณฑ์ปกป้ องผิวจากแสงแดดสาหรับผิวหน้าที่ประชากรเลือกซื้ อ ราคาอยูท่ ี่ 101250 บาท
4. Promotion ประชากรส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆเช่น ผ่านทาง ทีวี
วิทยุ และสื่ อออนไลน์ต่างๆ เน้นจุดขายไปที่ความหลากหลาย ขอเครื่ องสาอาง สามารถซื้ อ
ใช้ได้จริ ง โดยเน้นไปในกลุ่มของสาววัยทางาน
IMC
1. การส่ งเสริ มการตลาดโดยใช้การโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆโดยใช้พรี เซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสี ยงในการ
แนะนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และคุณค่าของสิ นค้า เน้นความหลากหลายของสิ นค้า
2. การขายโดยบุคคล เช่นการใช้พนักงานประชาสัมพันธ์ในห้างสรรพสิ นค้า เพื่อชักชวนให้
ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้า
3. การประชาสัมพันธ์ โดยการติดป้ ายโฆษณาตามจุดต่างๆและตึกสานักงาน และป้ายดิจิตอล
ตามสถานีรถไฟฟ้า
4. ส่ งเสริ มการขายโดยการทาโปรโมชั่นเช่ น ซื้ อสิ นค้ารวมถึ ง 100 บาทแลกสิ นค้าเทสเตอร์
หรื อ ส่ วนลดราคาสิ นค้าประเภทเครื่ องสาอางเป็ นต้น
5. การส่ งเสริ มการตลาดทางตรงเช่น การขายผ่านแคตตาล็อกต่างๆเช่น 7 –catalog การสั่งซื้ อ
ผ่านไปรษณี ยเ์ พื่อลดต้นทุนการเช่าร้าน
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แรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ โทนเนอร์ ผ่านช่ องทางเคาน์ เตอร์ แบรนด์
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
Purchasing Motivation of Toner Products in Counter Brand in Bangkok Metropolitan Area
สุ ขธัญญาพัชร์ ซามะกุล
นักศึกษา โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin Program รุ่ น 2/1
กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลพฤติกรรม
การเลื อกซื้ อและส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ต่อแรงจู งใจในการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ โทนเนอร์ ผ่าน
ช่องทางเคาน์เตอร์ แบรนด์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยเป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งปริ มาณ
Quantitative Research มีกลุ่มตัวอย่างจานวน (401 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบบสอบถาม และ
การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ใช้โปรแกรม Microsoft excel สถิ ติพ รรณนาที่ ใ ช้ในการวิเคราะห์ ข้อ มู ล คื อ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอา้ งอิงที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ F-test (ANOVA) โดยมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 การทดสอบ
สมมติฐานเป็ นการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท และจบการศึกษาปริ ญญาตรี โดยส่ วนใหญ่ผใู ้ ช้หลักคือ ตัวเอง
ลักษณะเนื้ อผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ที่ใช้เป็ นชนิดน้ า เหตุผลที่เลือกใช้เพื่อทาความสะอาดสิ่ งสกปรกบน
ใบหน้า ช่วงเวลาเย็นที่บา้ น อิทธิ พลในการเลือกซื้ อคือตัวเองความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ มี
การใช้ทุกวัน ตราสิ นค้าที่นิยมมากที่สุดคือ นี เวีย ราคาที่เลือกซื้ ออยูร่ ะหว่าง 301-500 บาท สถานที่
ที่เลือกซื้ อ Watson และ Boots โดยการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลในการเลื อกซื้ อคือ มีส่วนลดในการ
ซื้ อสิ นค้า แรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์โทนเนอร์ ผ่านช่ องทาง Counter Brand ใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลคือ การซื้ อผ่าน Counter Brand นั้นเป็ นสิ นค้าที่ มีคุณภาพมาก
ที่สุด รองลงมา การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ เพราะ มัน่ ใจในการซื้ อโทนเนอร์ เพื่อปรับ
สภาพผิว มัน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ช่วยทาความสะอาดได้อย่างหมดจด การส่ งเสริ มการขายผ่าน
Counter Brand ท าให้ มี ก ารตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ โทนเนอร์ ง่ ายขึ้ น และตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์โทนเนอร์เพื่อทาความสะอาดผิวหน้า
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ผลการวิจัยพบว่า
.1ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ได้แก่ เพศ รายได้ต่ อเดื อนที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อ แรงจู งใจซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์ โทนเนอร์ ผ่านช่ องทาง Counter brand ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ น อายุ การศึกษา และอาชี พ แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พล
ต่ อ แรงจู งใจซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ โทนเนอร์ ผ่า นช่ อ งทาง Counter brand ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
2. ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผูใ้ ช้หลัก ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ เหตุผลที่เลือกซื้ อ
สถานที่ใช้ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อ ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อ
แรงจู ง ใจซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ทนเนอร์ ผ่ า นช่ อ งทาง Counter Brand ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ นช่วงเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ต่ อ แรงจู ง ใจซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ทนเนอร์ ผ่ า นช่ อ งทาง Counter brand ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. ปั จจัยทางส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ราคาผลิ ตภัณฑ์ สถานที่ เลื อกซื้ อ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดผลิ ตภัณฑ์โทนเนอร์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจซื้ อผลิตภัณฑ์โทนเนอร์
ผ่านช่ องทาง Counter Brand ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 แต่ดา้ นตรายี่ห้อสิ นค้าแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อต่อแรงจูงใจซื้ อผลิตภัณฑ์โทนเนอร์
ผ่านช่องทาง Counter brand ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
คาสาคัญ แรงจูงใจซื้ อผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ , Counter Brand ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
Abstract
This purpose study to discover the difference of personal consumers, Buying behavior
and marketing mix Purchasing Motivation of Toner Products in Counter Brand in Bangkok
Metropolitan Area. This study is quantitative research with a sample of 401 was used in the
research questionnaire. And data analysis using Microsoft excel descriptive statistics used to
analyze data at the frequency, percentage, minimum, maximum, mean, standard deviation. And
statistical references are used to test the T-test, and F-test (Anova), with a significance level of
0.05, hypothesis testing to determine the difference between independent variables and the
dependent variable the study founded that the majority are female aged between 26-35 years old,
with average revenue per month from 15,001 to 20,000 baht and a graduated Bachelor degree.
Most uses are themselves using liquid toner.
The season to cleaning face in the evening at home influence the selection itself is often
the product of toner are used every day. The most popular brand is Nivea purchase price is
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between 301-500 baht a place to buy Watson and Boots by boosting the market has resulted in the
selection. Discount on Purchasing Motivation of Toner Products in Counter Brand in Bangkok
Metropolitan Area. Counter Brand is to buy a quality product the most, followed by the decision
to buy a product cleaned thoroughly. Counter Brand promotion through making a purchasing
decision easier toner products. And deciding which products to buy toner for cleansing.
The research results found that
1. Personal factors, including sex, monthly income of different Purchasing Motivation of
Toner Products in Counter Brand in Bangkok Metropolitan Area. Statistically significant at the
0.05 level, but the age, education and occupation are different. No significant incentive to
Purchasing Motivation of Toner Products in Counter Brand in Bangkok Metropolitan Area.
2. Behavioral factors include the main characteristics of consumer products. Reasons to
buy The factors that influenced the selection. The frequency of use of the product are different.
Influence Purchasing Motivation of Toner Products in Counter Brand in Bangkok Metropolitan
Area and surrounding provinces are statistically significant at the 0.05 level, but at the moment
the product is different. No effect on the incentive to Purchasing Motivation of Toner Products in
Counter Brand in Bangkok Metropolitan Area .
3. Factors marketing mix, including product prices. Where to buy The marketing of toner
products for different motives influencing Purchasing Motivation of Toner Products in Counter
Brand in Bangkok Metropolitan Area as well. Significant at 0.05, but the products of different
brands. No effect on the incentive to Purchasing Motivation of Toner Products in Counter Brand
in Bangkok Metropolitan Area.
Keywords: Purchasing Motivation of Toner Products, Counter Brand in Bangkok Metropolitan
Area
บทนา
เครื่ องสาอางเป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างมาตั้งแต่อดีตและพัฒนารู ปแบบมาจนถึงปั จจุบนั ให้ตามกับ
ยุคสมัยที่ เปลี่ ยนแปลงไป ปฏิ เสธไม่ได้ว่าเครื่ องสาอางเป็ นสิ่ งที่เกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวันซึ่ งใน
ปั จจุ บนั ทั้งชายและหญิ งต่างให้ความส าคัญกับ ผิวพรรณมากขึ้ น ในตลาดโลกได้แบ่งออกเป็ น 4
ประเภทใหญ่ๆคือ ผลิ ตภัณฑ์เพื่อความงาม (make-up( เครื่ องหอม (Fragranceผลิตภัณฑ์ทาความ (
( สะอาดร่ างกายBath and shower( ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin care(
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ตลาดอุ ตสาหกรรมเครื่ องส าอางไทย เป็ นธุ รกิ จที่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต และขยายตัวอย่า ง
ต่อเนื่ อง ถึ ง จะอยู่ในยุคสมัยที่มีเศรษฐกิ จที่ค่อนข้างมีการฝื ดเคือง ส่ วนแบ่งตลาดผลิ ตภัณฑ์ความ
งามที่มากที่สุด คือ กลุ่ม สกินแคร์ มีมูลค่าถึง 400,000 ล้านบาท เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อบารุ งผิวขาว 48%
ผลิตภัณฑ์เพื่อบารุ งผิว ทัว่ ไป 43% และผลิตภัณฑ์เพื่อบารุ งผิวให้คุณประโยชน์เฉพาะ 9%
นิ ตยสาร SMEs (4 กรกฎาคม 2557 ) แต่การบริ โภคเครื่ องสาอาง กลุ่ ม สกิ นแคร์ ที่เป็ นผลิ ตภัณฑ์
ครี มบารุ งผิวหน้า มียอดขายและการขยายตัวที่ เพิ่ม ขึ้นสู งมากในทุ กๆปี และยังเป็ นสิ นค้าที่ มีให้
เลื อกมากมายมากยิ่งขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง การแข่งขันธุ รกิ จ จะต้องมี ก ารคิ ดสิ่ งใหม่ ออกมาอยู่เสมอ
เพื่อที่จะเข้าตีตลาด ตลาดในภาคอุตสาหกรรมเครื่ องสาอางไทย เป็ นธุ รกิ จที่โตเร็ ว ซึ่ งทาให้มีการ
แข่งขันทางการตลาดธุ รกิจ ทาให้มีการคิดสร้างสรรค์ผลิ ตใหม่ออกมาก เข้าตีตลาดอย่างไม่ขาด ทา
ให้ มู ล ค่ าตลาดมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นอยู่ตลอดเวลา ส าหรั บ ผลิ ตภัณ ฑ์ ค รี ม บ ารุ งที่ มี ทั้งกลางวันและ
กลางคืน จะช่ วยให้ความชุ่ มชื่ น ลดความหมองคล้ าและต้านอนุ มูลอิสระช่ วยปรับสี ผิวให้ กระจ่าง
ใสขึ้ น กลุ่ มสิ นค้าใหม่ ส่ วนใหญ่ จะเป็ นกลุ่ มลู กค้าที่ มีอายุระหว่าง 20 ปี ขึ้ นไป ที่ มีความต้องการ
ดู แลผิว และเน้นการเจาะตลาดให้เข้ากับกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ เพื่อความงามสาหรับสาวทางานออฟฟิ ศ
เพราะ การซื้ อของสาวออฟฟิ ศจะซื้ อผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่และราคาไม่แพง การใช้จ่ายในการซื้ อ
จะใช้เงินสด 80% และใช้บตั รเครดิต 57% เพราะต้องการส่ วนลด การที่เจาะกลุ่มสาวทางานเพราะ
ยังมีช่องว่างใน การตลาดสู ง ถ้าเทียบกับการเข้าไปเจาะกลุ่ มผูบ้ ริ โภคระดับบน ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมี
ความจงรักภักดีกบั ตัว สิ นค้าแบรนด์ที่ใช้กนั เป็ นประจา ไทยโพสต์(, 2552)
ธุ รกิจเครื่ องสาอางมีอตั ราการเจริ ญเติบโตมากขึ้นเรื่ อย ๆ และมีอุตสาหกรรมด้านความงาม
เกิ ดขึ้นใหม่เป็ นจานวนมาก เพื่อรองรับและขยายฐานการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของตลาด
และมีการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาวางจาหน่ าย เพื่อแย่งชิ งส่ วนแบ่งทางการตลาดส่ งผลให้
ตลาดเครื่ องสาอางมีแนวโน้มการแข่งขันสู งขึ้นเรื่ อยๆ เคาเตอร์แบรนด์ จึงเป็ นอีกแนวทางเลือกหนึ่ง
ที่ เป็ นช่ อ งทางจัด จาหน่ ายที่ ส ะดวกและมี ต ัวเลื อกสิ น ค้า หลากหลาย สร้ า งความเชื่ อมั่น ให้ ก ับ
ผูบ้ ริ โภคหากในชีวิตประจาวันที่เราใช้เครื่ องสาอาง การแต่งหน้า ระหว่างวันที่เราต้องเจอทั้งมลพิษ
และมลภาวะ การล้างหน้าด้วยโฟมหรื อคลีนซิ่ งอาจจะทาความสะอาดสิ่ งตกค้างไม่หมด โทนเนอร์
จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ ง เพื่อปรับสภาพผิวและทาความสะอาดคราบมันบนใบหน้าจากครี มต่างๆ
ออกให้หมด ก่อนบารุ งในส่ วนถัดไป หากเราทาความสะอาดผิวหน้าออกไม่หมด แน่นอนว่าผลเสี ย
ที่ตามมาคือริ้ วรอยก่อนวัย ปั ญหาผิวหนัง ไม่วา่ จะเป็ นสิ วอุดตัน สิ วผด เป็ นต้น
จากเหตุ ผ ลข้า งต้น ท าให้ ผู ท้ ี่ ส นใจต้อ งการศึ ก ษา ถึ ง ปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อแรงจู ง ใจซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ทนเนอร์ ผ่า นช่ อ งทาง Counter Brand ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล เพื่ อ
นามาใช้ป ระโยชน์ ใ นการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์โทนเนอร์ และเพื่ อท าการตลาดส าหรั บ ผูผ้ ลิ ตและผู ้
จาหน่ายผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1.2.1เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อแรงจูงใจซื้ อผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ (
ผ่านช่องทางCounter Brand ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
1.2.2เพื่อศึกษาควา (มแตกต่างพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อที่ มีต่อแรงจูงใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์โทน
เนอร์ ผา่ นช่องทาง Counter Brand ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
1.2.3เพื่อศึกษาความแตกต่างส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อแรงจูงใจซื้ อผลิตภัณฑ์โทน (
เนอร์ ผา่ นช่องทางCounter Brand ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
.1ปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งบุคคล ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ที่แตกต่าง
กัน มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจ ซื้ อผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ผา่ นช่องทาง Counter brand ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน
2. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ผูใ้ ช้หลัก ลักษณะเนื้ อผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ เหตุผลที่
เลื อกซื้ อ ช่ วงเวลาที่ เลื อกใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ สถานที่ ใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การเลื อกซื้ อ
ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจซื้ อผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ผา่ นช่องทาง
Counter Brand ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน
3. ส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย ตรายีห่ ้อสิ นค้า ราคาผลิตภัณฑ์ สถานที่เลือก
ซื้ อ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจซื้ อผลิตภัณฑ์
โทนเนอร์ ผา่ นช่องทาง Counter Brand ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ทาให้ทราบทัศนคติซ่ ึ งหมายถึงความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก ความคิดเห็นและแนวโน้ม
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์โทนเนอร์
2. เพื่ อ ให้ ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ทนเนอร์ ส ามารถน าข้อ มู ล จากการศึ ก ษาไป
ประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ตลอด
จนถึงผูท้ ี่สนใจได้ทราบข้อมูลเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตในการศึ กษาครั้งนี้ ทาการศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์โทน
เนอร์ ผา่ นช่องทาง Counter Brand ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยใช้แบบสอบถามใน
การสารวจ
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการ
วิจยั ได้ดงั นี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได้ต่อเดือน
- อาชีพ
ตัวแปรตาม
พฤติกรรมผู้บริ โภค

แรงจูงใจในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ผ่าน
ช่องทางเคาน์เตอร์แบรนด์
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล

- ผูใ้ ช้หลัก
- ลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้
- เหตุผลที่เลือกใช้
- ช่วงเวลาที่เลือกใช้
- สถานที่ใช้
- ปั จจัยที่มีอิทธิ พลที่เลือกซื้ อ
- ความถี่ในการใช้

ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฎีแรงจูงใจ
สมพร สุ ท ัศ นี ย ์ (2542 : 29) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า การจู ง ใจเป็ นการกระตุ ้น ให้ บุ ค คลมี ค วาม
กระตือรื อร้นหรื อมีแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ พฤติกรรมทางสังคม และพฤติกรรมการ
ท างาน โดยเฉพาะในองค์ก าร ผู ้น ามี ห น้ า ที่ โ ดยตรงในการจู ง ใจผู ร้ ่ ว มงานเพื่ อ ให้ ง านประสบ
ความสาเร็ จ ทั้งนี้ เพราะมนุ ษย์จะทางานเต็มความสามารถหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความเต็มใจในการ
ทางานการจูงใจเป็ นเรื่ องของการสนองความต้องการที่ทาให้บุคคลเกิดแรงจูงใจเพื่อที่จะปฏิบตั ิงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย
การิ สัน (Garrison, 1997:208 อ้างถึ งใน สมยศ นาวีการ, 2540 : 40) ได้ให้ความหมายของ
แรงจูงใจว่าเป็ นแรงขับภายใน ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการแสดงพฤติกรรมออกในระยะแรกเพื่อบรรลุตาม
เป้ าหมายที่กาหนดไว้และพฤติกรรมต่อไปเรื่ อยๆเมื่อประสบผลสาเร็ จ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในการแสวงหาสาหรับการซื้ อ
การใช้ การประเมินผล ในผลิตภัณฑ์และบริ การที่เขาคาดหวังว่าจะทาให้ความต้องการของเขาได้รับ
ความพอใจ ศุภร เสรี รัตน์(, 2540 : 5)
ศิ ริวรรณ เสรี รัต น์ (2550, หน้า 35) ให้ ความหมายของ พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค (Consumer
Behavior) หมายถึ ง พฤติ กรรมของบุ ค คลได้ท าการค้นหา (Searching) ได้ท าการซื้ อ(Purchasing)
การใช้ (Using) มี ก ารประเมิ น ผล (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ในตัวผลิ ตภัณ ฑ์และ
บริ การโดยคาดว่าจะตอบสนองต่อความต้องการของเขา หรื อหมายถึ งพฤติกรรมในการตัดสิ นใจ
และการกระทา ต่างๆ ของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวข้องกับการซื้ อและการใช้สินค้าและบริ การเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการและความพึงพอใจของเขา หรื อหมายถึง มีกระบวนการตัดสิ นใจและมีลกั ษณะของ
กิจกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อทา การประเมินผล(Evaluating) การได้รับ (Obtaining) การใช้ (Using)
และการดาเนินการภายหลังการบริ โภค (Disposing) สิ นค้าและบริ การ
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
แมคคาที และ เพอรั ล (McCarthy and Perreault. 1990 : 153) ได้ อธิ บ ายความหมายของ
ส่ วนประสมทางตลาด(Marketing mix) ว่า ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปั จจัยทางการตลาด
ที่ควบคุมได้ ซึ่ งบริ ษทั ต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมาย
จากการศึกษาของ Kotler ( (1994พบว่า ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ที่ผขู ้ ายใช้เพื่อ
ส่ งเสริ มพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย
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.1ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่ งที่ถูกเสนอขายเพื่อสนองความต้องการของผูซ้ ้ื อ การกาหนด
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งนึ กถึงปั จจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสิ นค้า ฯ
และกาหนดให้สอดคล้องกับตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงความแตกต่างและสร้างจุดยืนในใจ
ของผูซ้ ้ื อได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึ้น
.2ราคา (Price) คื อ คุ ณ ค่ าของผลิ ตภัณ ฑ์ ในรู ป ของเงิ น ผูบ้ ริ โภคจะท าการเปรี ยบเที ย บ
คุ ณ ค่ าของผลิ ตภัณ ฑ์ ก ับ ราคา หากเห็ นว่าคุ ณ ค่ านั้นสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โภคก็ จะตัดสิ น ใจซื้ อ การ
กาหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาจึงต้องให้ความสาคัญกับมูลค่าที่ผซู ้ ้ื อยอมรับเป็ นหลัก
.3การจัดจาหน่าย (Place) คือ สถานที่หรื อตลาดที่ใช้เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผูข้ ายไปยัง
ผูบ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันย่อมมีช่องทางในการจัดจาหน่ายที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ประเภทของ
สิ นค้านั้นๆ เป็ นสาคัญ
.4การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) คือ การติดต่อกับผูซ้ ้ื อเพื่อแจ้งข่าวสารหรื อเพิ่ม
แรงจูงใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ นค้า ได้แก่ การใช้สื่อ
โฆษณาให้เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมาย การจ้างพนักงานขายเพื่อแจ้งข่าวสารที่น่าสนใจแก่ผซู ้ ้ื อ การ
ส่ งเสริ มการขายนอกเหนื อจากการโฆษณา เช่น การให้ส่วนลดพิเศษ และการให้ข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เป็ นต้น
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยมีการสารวจความพันธ์ของปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กั บ การแรงจู ง ใจในการซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ทนเนอร์ ผ่ า นช่ อ งทางเคาน์ เตอร์ แ บรนด์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม ประชากรที่ ไม่ ท ราบจานวนที่ แน่ น อน ผูว้ ิจยั ได้ใ ช้
แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่ มตัวอย่าง คือ แรงจูงใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์โทนเนอร์
ผ่านช่ องทางเคาน์เตอร์ แบรนด์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ปั จจุบนั จานวน 401 คน ซึ่ ง
ได้มาโดยการสุ่ มตัวอย่างตามสู ตรเนื่ องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่ น อน ดัง นั้น ขนาดตัว อย่า งสามารถค านวณได้จ ากสู ต รไม่ ทราบขนาดตัว อย่า งของ W.G.
Cochranโดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมันร้อยละ( 5 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 95กัลยา
วาณิ ชย์บญั ชา, 2549, หน้า (74โดยการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวกการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเก็บ
ข้อมู ล แบบปฐมภู มิ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณและวิเคราะห์ ข้อมู ล สถิ ติ
พรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ต่ าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิ ติอา้ งอิ งที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ F-test (ANOVA) ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างของ ปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัย
ด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อแรงจู งใจในการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ โทนเนอร์ ผ่านช่ องทาง
เคาน์เตอร์แบรนด์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่ มตัวอย่างจาแนกตามเพศ เป็ นเพศชาย จานวน 64 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.96 เพศหญิ ง
จานวน 337 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.03 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 26-35 ปี จานวน 149 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 37.15 อายุ 36-45 ปี จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.41 อายุ 18 - 25 ปี จานวน 94 คน คิด
เป็ นร้อยละ 23.44 ส่ วนใหญ่ ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน สู ง 66.08 คน คิดเป็ นร้อยละ 265
และมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อต่ากว่า จานวน 28.67 คน คิดเป็ นร้อยละ 115 กว่าปริ ญญาตรี จานวน
15 ส่ วนใหญ่ รายได้ต่อเดื อน 5.23 คน คิดเป็ นร้อยละ 21,20-001,คน คิดเป็ น 196 บาท จานวน 000
20 รายได้ต่อเดื อน สู งกว่า 48.87 ร้อยละ,001 บาท จานวน รายได้ต่อ 25.68 คน คิดเป็ นร้อยละ 103
10 เดือน,15 - 001, ส่ วนใหญ่ อาชี พพนักงานบริ ษทั จานวน 20.69 คน คิดเป็ นร้อยละ 83 จานวน 000
อาชี พ 21.69 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 87 อาชี พ ธุ รกิ จส่ วนตัว จานวน 59.60 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 239
49 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน/ข้าราชการ คน คิดเป็ นร้อยละ 12.21
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมของผู้บริ โภค
ส่ วนใหญ่ผใู ้ ช้หลักเป็ นตัวเอง จานวน 242 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.34 พ่อ-แม่ จานวน 71 คน
คิดเป็ นร้อยละ 17.70 คู่สมรส จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.46 ส่ วนใหญ่ ซื้ อผลิตภัณฑ์ชนิ ดน้ า
จานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.86 เจล จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.19 ครี ม จานวน 65 คน
คิดเป็ นร้อยละ 16.20 ส่ วนใหญ่ เลื อกใช้เพราะ ช่ วยทาความสะอาดสิ่ งสกปรกบนใบหน้า จานวน
ปรับสภาพผิว 25.43 คน คิดเป็ นร้อยละ 102 กระชับรู ขุมขน จานวน 46.38 คน คิดเป็ นร้อยละ 186
คน คิดเป็ นร้อยละ 146 ส่ วนใหญ่ เลื อกช่ วงเวลาเย็น จานวน 19.45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 78 จานวน
ส่ วน 18.20 คน คิดเป็ นร้อยละ 73 เช้า จานวน 32.16 คน คิดเป็ นร้อยละ 401 กลางคืน จานวน 36.40
รองลงมาคือที่ทางาน จานวน 67.08 คน คิดเป็ นร้อยละ 269 ใหญ่ เลื อกใช้ผลิตภัณฑ์ที่บา้ น จานวน
ส่ วนใหญ่ 7.23 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 29 และมหาวิท ยาลัย จานวน 25.68 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 103
อิทธิ พลในการเลือกซื ้้อคือตัวเอง จานวน 74 พนักงานขาย จานวน 42.89 คน คิดเป็ นร้อยละ 172
ส่ วนใหญ่ ใช้ผลิตภัณฑ์โทน 17.70 คน คิดเป็ นร้อยละ 71 คู่สมรส จานวน 18.45 คน คิดเป็ นร้อยละ
คน คิดเป็ นร้อยละ 95 ครั้ง จานวน 3-2 อาทิตย์ละ 49.37 คน คิดเป็ นร้อยละ 198 กวัน จานวนเนอร์ทุ
อาทิต 23.69ย์ละครั้ง จานวน 19.20 คน คิดเป็ นร้อยละ 77
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนใหญ่ เลื อกใช้ยี่ห้อนี เวีย จานวน 20.19 คน คิดเป็ นร้อยละ 81Skคน คิด 74 จานวน 2
-301 ส่ วนใหญ่เลือกซื้ อในราคา 15.96 คน คิดเป็ นร้อยละ 64 นู โทรจีน่า จานวน 18.45 เป็ นร้อยละ
คน คิดเป็ นร้อยละ 111 บาท จานวน 1,000-501 ราคา 35.16 คน คิดเป็ นร้อยละ 141 บาท จานวน 500
อกซื้ อส่ วนใหญ่เลื 22.69 คน คิดเป็ นร้อยละ 91 บาท จานวน 300 น้อยกว่า 27.68Watsons Boots
จานวน 30.67 คน คิดเป็ นร้อยละ 123 ห้างสรรพสิ นค้า จานวน 41.39 คน คิดเป็ นร้อยละ 166ร้าน
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สะดวกซื้ อ จานวน 95 ส่ วนใหญ่เลือกมีส่วนลดในการซื้ อสิ นค้า จานวน 16.20 คน คิดเป็ นร้อยละ 65
มี 22.19 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 89 มี สิ น ค้าให้ท ดลอง ณ จุ ดขาย จานวน 23.69 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
21.44 คน คิดเป็ นร้อยละ 86 พนักงานให้ขอ้ มูล ณ จุดขาย จานวน
ผลการศึกษาการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ โทนเนอร์
ส่ วนใหญ่แรงจูงใจในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์โทนเนอร์ มนั่ ใจในการซื้ อผ่าน Counter Brand ว่า
เป็ นสิ นค้ามี คุณ ภาพ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.00 ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์โทนเนอร์ เพื่อปรับ สภาพผิว มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.97มัน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ช่วยทาความสะอาดได้อย่างหมดจดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.96 ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์โทนเนอร์ เพื่ อท าความสะอาดผิวหน้ามี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.91และการ
ส่ งเสริ มการขายผ่าน Counter Brand ทาให้ตดั สิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์โทนเนอร์ ง่ายขึ้น มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.91
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อแรงจู งใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ โทน
เนอร์ ผ่านช่ องทาง Counter brand ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่า เพศ รายได้ต่อ
เดื อนที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อแรงจู งใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์โทนเนอร์ ผ่านช่ องทาง Counter brand ใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 แต่ปัจจัยส่ วน
บุคคลด้าน อายุ การศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจซื้ อผลิตภัณฑ์โทนเนอร์
ผ่านช่องทาง Counter brand ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผู ใ้ ช้ห ลัก ลัก ษณะผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ซ้ื อ
เหตุผลที่เลือกซื้ อ สถานที่ใช้ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อ ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง
กั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจซื้ อผลิ ตภั ณ ฑ์ โท น เน อร์ ผ่ า น ช่ องท าง Counter Brand ใน เขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคด้านช่ วงเวลาที่ใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อต่อแรงจูงใจซื้ อผลิตภัณฑ์โทน
เนอร์ ผ่านช่องทาง Counter brand ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยทางส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ราคาผลิตภัณฑ์ สถานที่เลือกซื้ อ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจซื้ อผลิตภัณฑ์โทน
เนอร์ ผ่ า นช่ อ งทาง Counter Brand ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ส่วนประสมทางการตลาดด้านตรายี่ห้อสิ นค้าที่แตกต่างกัน ไม่มี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อต่ อ แรงจู ง ใจซื้ อ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ โท น เน อร์ ผ่ า น ช่ อ งท าง Counter brand ใน เข ต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้
ค่ านัยสาคัญ
ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
t-test
(0.0000)
ยอมรับ
อายุ
F-test
(0.1835)
ปฏิเสธ
การศึกษา
F-test
(0.1397)
ปฏิเสธ
รายได้ต่อเดือน
F-test
(0.0010)
ยอมรับ
อาชีพ
F-test
(0.0654)
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ผูใ้ ช้หลัก
F-test
(0.0285(
ยอมรับ
ลักษณะผลิตภัณฑ์
F-test
(0.0000(
ยอมรับ
เหตุผลที่เลือกใช้
F-test
(0.0196(
ยอมรับ
ช่วงเวลา
F-test
(0.7363(
ปฏิเสธ
สถานที่ใช้
F-test
(0.0003(
ยอมรับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพล
F-test
(0.0003(
ยอมรับ
ความถี่ใช้งาน
F-test
(0.0002(
ยอมรับ
สมมติฐานที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาด
ตรายีห่ ้อผลิตภัณฑ์
F-test
(0.3329(
ปฏิเสธ
ราคาผลิตภัณฑ์
F-test
(0.0052(
ยอมรับ
สถานที่เลือกซื้ อ
F-test
(0.0010(
ยอมรับ
ด้านการส่ งเสริ ม
F-test
(0.0015(
ยอมรับ
การตลาดผลิตภัณฑ์
อภิปรายผลการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ผ่าน
ช่ องทางเคาน์ เตอร์ แบรนด์ใ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่า เพศ รายได้ต่อเดื อนที่
แตกต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ โทนเนอร์ ผ่า นช่ อ งทาง Counter brand ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับวรา
ภรณ์ ระหงส์ (2550) ได้ท าวิ จ ัย เรื่ อ ง ดที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลา “
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในธุ รกิ จขายตรงแอมเวย์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ ระด้ับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
ในธุ รกิ จขายตรงแอมเวย์ และณัฐพัชร์ ทิมดี (2553) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อส่ วนประสมทาง
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การตลาดของร้านเต็มรัก ” พบว่า ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าจากร้ านเต็มรั ก ที่ มี อาชี พ ระดับ การศึ กษา และ
รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนแตกต่ างกัน ให้ความส าคัญกับ ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในการซื้ อ
สิ นค้าแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผูบ้ ริ โภคสิ นค้าจากร้านเต็มรักที่มีเพศ
แตกต่างกัน ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในการซื้ อสิ นค้าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผูใ้ ช้หลัก ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ เหตุผลที่เลือกซื้ อ
สถานที่ใช้ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อ ความถี่ ในการใช้ผลิ ตภัณฑ์ ที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พ ล
แรงจู ง ใจซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ทนเนอร์ ผ่ า นช่ อ งทาง Counter brand ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑลต่ างกันอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ กอบแก้ว มะหะหมัด
(2552) การตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง ผูม้ ี อิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ และสื่ อที่ ทาให้รู้จกั ผลิ ตภัณฑ์
ด้านอายุ วุฒิการศึ กษา และอาชี พ มี ความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการซื้ อที่ เหมือนกัน คื อ ประเภท
ผลิ ตภัณฑ์ที่เลื อกซื้ อบ่อยที่สุด ผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ ความถี่ ในการซื้ อ ปริ มาณการซื้ อต่อ
ครั้ง สถานที่ซ้ื อ และข้อมูลบนบรรจุภณั ฑ์ที่พิจารณาก่อนตัดสิ นใจซื้ อ โดยด้านอายุ วุฒิการศึกษา ยัง
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง ด้านวุฒิการศึกษา อาชี พ ยังมีความสัมพันธ์กบั สื่ อที่
ท าให้ รู้จกั เหตุ ผ ลที่ เลื อกซื้ อ และด้านอาชี พ ยังมี ค วามสั ม พันธ์ กบั วัตถุ ป ระสงค์ที่ เลื อกซื้ อ และ
สุ ดท้ายด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ที่เลือกซื้ อ
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ราคาผลิตภัณฑ์ สถานที่เลือกซื้ อ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดผลิ ตภัณ ฑ์ โทนเนอร์ ที่ แตกต่ างกันมี อิท ธิ พ ลต่ อแรงจู งใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ โทนเนอร์ ผ่าน
ช่ องทาง Counter brand ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้อ งกับ และสุ รีพ ร มิ ลิ วงศ์ (2553การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษา (
พฤติ ก รรมใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางสมุ น ไพรและศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อ
ภัณฑ์เครื่ องสาอางสมุนไพร ของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลิต
การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอางสมุ นไพร อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 01.มีเพียง 3
( ปั จจัย คือ ด้านผลิตภัณฑ์Beta= . (29ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Beta= . (22และด้านช่ องทางการ
จัดจาหน่ าย (Beta= . (16และทั้ง และ คารณ 29 ปั จจัยร่ วมกันทานายการตัดสิ นใจซื้ อได้ร้อยละ 3
( สันติพรวิทย์2550) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางบารุ งผิวหน้า
ยี่ห้อนี เวียสาหรับผูช้ ายวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านค่าใช้จ่าย บาท(/เดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องบารุ งผิวหน้า (
ยีห่ อ้ นีเวียส้าหรับผูช้ ายวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ข้ อเสนอแนะทีจ่ ะนาผลการวิจัยไปใช้
1. ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ การศึ ก ษา รายได้ต่อเดื อน
อาชี พ เพื่อสามารถนาข้อมูลมาเป็ นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ให้ตรงกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
2. ปั จจัย ด้านพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผูใ้ ช้ห ลัก ลัก ษณะเนื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ เหตุ ผ ลที่
เลือกใช้ ช่วงเวลา สถานที่ใช้ ปั จจัยที่มีอิทธิ พล ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อสามารถนาข้อมูลมา
เป็ นแนวทางผูป้ ระกอบการให้ความสาคัญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ให้มีคุณสมบัติตรง
ตามความต้องการผูบ้ ริ โภค
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ตรายี่ห้อสิ นค้า ราคาผลิตภัณฑ์ สถานที่เลือกซื้ อ
ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์ สามารถน าข้อ มู ล มาเป็ นแนวทางให้ ผู ้ป ระกอบการให้
ความสาคัญด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด การจัดทาโปรโมชัน่ สิ นค้าให้น่าสนใจ กลยุทธ์การตั้ง
ราคา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
.1ควรทาการเก็บข้อมูลมากกว่าหนึ่ งวิธี เพิ่มหรื อเปลี่ยนแปลงเครื่ องมือการวิจยั เพื่อให้การ
แปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้ มูลถูกต้องและได้ผลใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากยิง่ ขึ้น
2. ควรทาการศึกษาซ้ าในเรื่ องนี้ ติดตามผล ประเมินผล เป็ นระยะ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ทนั สมัย
ตรงตามความต้องการของผูป้ ระกอบการ
3. ศึ กษาจังหวัดใกล้เคียง หาฐานข้อมู ลเพิ่มเติ มจากจังหวัดเดิ ม โดยเจาะฐานข้อมู ลเชิ งลึ ก
เฉพาะกลุ่ม
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ปัจจัยคุณภาพชี วติ ในการทางานทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทเอกชน
Quality of Work Life Factors Affecting to Work Efficiency by Employees of Private
Organization
กฤษฎา มูฮัมหมัด
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อศึ ก ษาระดับ ปั จจัยคุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานของ
พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน (2( เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ของประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ งานของพนัก งาน
บริ ษ ัท เอกชน (3( เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย คุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เอกชน
ประชากรในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นพนั ก งานของบริ ษ ัท เอกชนแห่ ง หนึ่ งซึ่ งเป็ นโรงงาน
อุตสาหกรรม มีพนักงานจานวนทั้งสิ้ น 238 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้กลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจยั จานวน 148 คน
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คื อแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มี คุณภาพรายข้อ ได้แก่
ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา ค่าอานาจจาแนก และคุณภาพทั้งฉบับ คือ ค่าความเชื่ อมัน่ ได้คุณภาพตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (multiple regression analysis) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็ จรู ป
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาปั จจัยแต่ละปั จจัย พบว่า ปั จจัยด้านความสมดุล
ระหว่างงานกับชี วิตส่ วนตัวมีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80) ส่ วนด้านอื่น ๆ มีคะแนน
เฉลี่ ยอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยเรี ยงลาดับ จากสู งสุ ดไปต่ าสุ ดดังนี้ คือ ด้านการยอมรับ จากเพื่ อน
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ร่ วมงาน ( X = 3.33) ด้านโอกาสก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ ( X = 3.32) ด้านค่าตอบแทน
ที่เพียงพอและยุติธรรม ( X = 3.12) และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ( X = 2.96) ตามลาดับ
2. ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.90) และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทั้งหมด คือ พนักงานบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานสู งสุ ด คือ ด้านค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนการผลิต ( X = 4.14) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ( X
= 3.95) และด้านผลผลิต ( X = 3.60) ตามลาดับ
3. ปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน
สามารถพยากรณ์โดยภาพรวมได้ร้อยละ 70.90 พบว่าปั จจัยด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ
ส่ วนตัวมีอานาจพยากรณ์ดีที่สุด รองลงมาคือ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และการยอมรับ
จากเพื่อนร่ วมงาน ตามลาดับ
คาสาคัญ: คุณภาพชีวิตในการทางาน, ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

ABSTRACT
In this research on “Quality of Work Life Factors Affecting to Work Efficiency by
Employees of Private Organization”, the researcher investigates (1) the level of quality of work
life of staff in private organization (2) the level of work efficiency of staff in private organization
(3) effects of quality of work life factors affecting the work efficiency of staff in private
organization.
The research population consisted of 238 employees in private organization..
The sample population consisted of 148 employees.
The research instrument was a five-rating scale questionnaire with item quality evaluated
by reference to content validity, discriminatory power and quality of the whole questionnaire as to
reliability. The quality was found to be accordance with the set criteria.
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Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in
terms of percentage, arithmetic mean and standard deviation. Multiple regression analysis was
also conducted using a computer program.
Findings are as follows:
1. The quality of work life factors affecting the work efficiency of staff in private
organization. In an overall picture was at a middle level. The life of the balance between working
life and private live factor was at a high level ( X = 3.80) and the other factors was at a middle
level that employees paid attention to in descending order were the interoperability and relations
with others ( X = 3.33); development of human capacities ( X = 3.32); an adequate and fair
compensation ( X = 3.12) and safe environment ( X = 2.96)
2. The work efficiency of staff in private organization. In an overall pictures was at high
level ( X = 3.90). The work efficiency that the employees paid attention to in descending order
were expense and cost ( X = 4.14); process ( X = 3.95) and production and result ( X = 3.60)
3. The quality of work life factors affecting the work efficiency of staff in private
organization could predict in overall at 70.90 percent. The factors the employees paid attention to
in descending order were the life of balance between working life and private life, an adequate
and fair compensation and the interoperability and relations with others.

Keywords: Quality of Work Life, Work Efficiency

บทนา
การดาเนิ นธุ รกิ จในทุกประเภทอุตสาหกรรม ต้องการผลประกอบการที่ดี ความเติบโตใน
ทุก ๆ ด้านต่อไปในอนาคต พนักงานในองค์กรทุกคนเป็ นหนึ่งฟันเฟื องในการขับเคลื่อนองค์กรให้
สู่ เป้ าหมาย พันธกิ จที่ องค์กรต่าง ๆ ได้กาหนดไว้ การที่ จะบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ดงั กล่ าว พนักงาน
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จะต้องปฏิ บ ัติง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งมี ปั จจัย ต่ าง ๆ ที่ มี ส่ วนส าคัญ ท าให้ เกิ ด การท างานที่ มี
ประสิ ทธิภาพ หนึ่งในนั้นคือคุณภาพชีวติ ในการทางานด้านต่าง ๆ นั้น เพราะหากพนักงานมีคุณภาพ
ชี วิตในการทางานที่ ดี ก็ทาให้พนักงานเกิ ดความรู ้ สึกที่ดีต่อองค์กร มี ความสบายใจในการทางาน
รู ้สึกมัน่ คงในการทางานและความปลอดภัย บริ หารเวลาได้ท้ งั ในเรื่ องชีวติ ส่ วนตัวและเรื่ องงาน
คุณภาพชี วิตในการทางานเป็ นสิ่ งซึ่ งสะท้อนความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน
ในทุกระดับชั้นที่มีต่อองค์กร อันเป็ นผลมาจากการดูแลเอาใจใส่ และให้ความสาคัญต่อพนักงานใน
ฐานะที่เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าสู งที่สุด ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมและระบบงานที่ดี ไม่ใช่เพียง
แค่ลมปาก (lips service) เท่านั้น เพราะการพูดให้ดูดีน้ นั ใครก็พูดได้ แต่การกระทาต่างหากที่เป็ นสิ่ ง
บ่งชี้ วา่ ใช่ และผลสะท้อนที่สาคัญดูได้จากอัตราการเข้าออกของพนักงาน (turnover rate) ในองค์กร
(สถาบันที่ปรึ กษาเพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพในราชการ, 2559(
ดังนั้น เห็นได้วา่ การสร้างคุณภาพชีวิตการทางาน เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและมีความสาคัญอย่างยิง่
คุณภาพชี วิตการทางานจะส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิงาน และยังเป็ นสิ่ งจูงใจให้เกิ ดความต้องการทางาน
ซึ่ งนาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดการเพิ่มผลผลิ ตของบริ ษทั หรื อองค์กร คื อบรรลุ เป้ าหมายของทั้ง
บุคคลในฐานะสมาชิ กขององค์กรและกับองค์กรเอง นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศอีกด้วย ผูว้ ิจยั จึงมีสนใจและเห็นความสาคัญในการศึกษาปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทางานว่า
มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรต่าง ๆ
ที่สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ ปรั บปรุ ง ส่ งเสริ ม ปรั บใช้ให้มี ความเหมาะสม
ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานบริ ษทั เอกชน
2. เพื่อศึกษาระดับของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เอกชน
3. เพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่ งเป็ นโรงงานอุตสาหกรรม
มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 238 คน
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (sample size)ใช้วธิ ีเปิ ดตารางสาเร็ จรู ปของ Krejcie and
Morgan (1970, pp. 608-609) ขนาดประชากร 240 คน ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และมีขนาด
ของความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจยั จานวน 148 คน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent

ตัวแปรตาม (Dependent

Variables)

Variable)

ปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางาน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

1. ค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม

1. ด้ านค่าใช้ จา่ ย ต้ นทุนของการผลิต

2. สภาพแวดล้ อมการทางานที่ดมี ีความ

2. ด้ านกระบวนการ

ปลอดภัย

3. ด้ านผลผลิต ผลลัพธ์

3. โอกาสก้ าวหน้ าและการพัฒนา
ความสามารถ
4. การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
5. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว

ภาพ 1 สรุ ปกรอบแนวคิดในการวิจยั
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ

1. ได้ทราบถึ งระดับของปั จจัยคุ ณภาพชี วิตในการทางานและระดับของประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2. ได้ทราบถึงอิทธิ พลของปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
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3. เพื่อเป็ นแนวทางให้บริ ษทั นาข้อมูลไปประยุกต์ใช้เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานที่ดีข้ ึนไป
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยคุ ณภาพชี วิตในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษ ทั เอกชนแห่ งหนึ่ ง” ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษา ค้นคว้า และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตารา
เอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพชี วติ ในการทางาน
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชี วิตในการทางาน พบว่ามีนกั วิชาการที่ให้
ความสนใจและได้นาเสนอแนวคิดต่าง ๆ ไว้ดงั ต่อไปนี้
Walton (1974) ได้เสนอแนวคิ ด คุ ณ ภาพชี วิต ในการท างาน ประกอบด้ว ยคุ ณ สมบัติ 5
ประการดังนี้คือ
1. ค่ า ตอบแทนที่ เพี ย งพอและเป็ นธรรม หมายถึ ง ค่ า จ้า งในรู ปของเงิ น เดื อ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน โดยองค์กรได้จ่ายให้กบั พนักงานเพื่อเป็ นสิ่ งตอบ
แทนที่พนักงานได้ทางานกับองค์กร
2. สภาพแวดล้อมการทางานที่ดีมีความปลอดภัย หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อ
อานวยความสะดวกสบาย และปลอดภัยให้แก่พนักงาน
3. โอกาสก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ หมายถึ ง การพัฒนาความก้าวหน้าและ
ความสามารถที่พนักงานมีสิทธิ ที่จะได้รับจากองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน
4. การบูรณาการทางสังคม หมายถึง การทางานร่ วมกันของพนักงานในองค์กรเป็ น
ความสัมพันธ์ในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
5. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่ วนตัว หมายถึง การบริ หารเวลาระหว่างการทางานและ
ชีวติ ส่ วนตัว
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Hackman & Suttle (1977) ได้อธิ บ ายถึ งหลัก การส าคัญ ในการท าให้ค นงานมี ชี วิตความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีดว้ ยการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ในการทางานภายใต้หลักการเบื้องต้น 4 ประการดังนี้คือ
1. หลัก ความมั่น คงปลอดภัย ในการท างาน (the principle of security) เช่ น การป้ อ งกัน
อันตรายจากสารเคมี อากาศเป็ นพิศ รายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ความมัน่ คงในการทางานระยะ
ยาว มีความก้าวหน้าในการทางาน
2. หลักความเป็ นธรรมหรื อความเสมอภาค (the principle of equity) คือได้รับผลตอบแทน
ที่เหมาะสม ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทางานให้ดีข้ ึน เป็ นต้น
3. หลักปัจเจกบุคคล (the principle of individualization) คือส่ งเสริ มให้พนักงานรู ้จกั พัฒนา
ตนเอง มีโอกาสใช้อานาจตัดสิ นใจด้วยตนเองตามขอบเขตที่กาหนด
4. หลักประชาธิ ปไตย (the principle of democracy) คือ เปิ ดโอกาสให้คนงานได้ใช้อานาจ
ตัดสิ นใจ มีการควบคุ มและร่ วมมื อกันทางานเป็ นทีม หัวหน้างานได้รับการเลื อกจากกลุ่มคนงาน
โดยตรง
Skrovan (1983) ได้อธิ บายถึงคุณภาพชีวติ ในการทางานมีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการคือ
1. การพัฒนา (development) คือการพัฒนาทั้งในด้านวิธีการหรื อการดาเนิ นการด้านต่าง ๆ
ในอันที่จะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี และมีการพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตของบุคคลด้วย
ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการของสิ ทธิ มนุษยชนและแนวคิดประชาธิ ปไตยที่เคารพในศักดิ์ศรี ของแต่ละ
บุคคล
2. การเคารพและยอมรับ (dignity) คือการยอมรับความสามารถ ให้ความสาคัญในทัศนะ
ของผูอ้ ื่น ได้รับการยกย่อง
3. การฝึ กฝนงานเป็ นประจา (daily practice) คือการฝึ กฝนงานเป็ นประจาสม่ าเสมอ โดย
บุคคลทัว่ ไปใช้เวลาอย่างน้อย 8 ชัว่ โมงในการทางานแต่ละวัน ย่อมมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของแต่ละบุคคล การปรับปรุ งการทางานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพที่ดีของบุคคล
Danial (1988) ได้นาเสนอหลักเกณฑ์ในการวัดคุณภาพชีวิตในการทางานดังนี้
1. ผลตอบแทนและความมัน่ คงในการว่าจ้าง
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2. มีความเครี ยดที่พอเหมาะ และมีความกลมกลืน บางครั้งจะช่วยให้เกิดแรงจูงใจให้ทางาน
ได้บรรลุผล
3. มีโครงการเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ดี
4. มีทางเลือกในการทางาน มีการยืดหยุน่ เวลาทางาน
5. มีส่วนร่ วมในการทางานและควบคุมงาน
6. มีการยอมรับในความเป็ นคนของพนักงาน
7. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน
8. มีกระบวนการอุทธรณ์และกระบวนการยุติธรรม
9. มีการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
10. มีระบบอาวุโสและมีความยุติธรรมในการจ้างงาน
11. มีขอบเขตและขีดความสามารถในการจ้างงานภายนอก
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมแนวคิดทางด้านคุณภาพชีวติ ในการทางานและได้
พิจารณาเลือกแนวคิดของ Walton มาประยุกต์ใช้เป็ นองค์ประกอบ เนื่ องจากเป็ นตัวชี้ วดั ที่มีเนื้ อหา
ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ของคุณภาพชีวติ ในการทางาน และนาเสนอให้เห็นได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
แนวคิดประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ทิพวดี เมฆสวรรค์ (2538( ชี้ให้เห็นว่าประสิ ทธิ ภาพในระบบราชการมีความหมายรวมถึง
ผลิตภาพ และประสิ ทธิ ภาพ โดยประสิ ทธิ ภาพเป็ นสิ่ งที่วดั ได้หลายมิติตามแต่วตั ถุประสงค์ที่
ต้องการพิจารณาคือ
1. ประสิ ทธิ ภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนของการผลิต (input) ได้แก่ การใช้
ทรัพยากร การบริ หาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเกิดการสู ญเสี ย
น้อยที่สุด
2. ประสิ ทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริ หาร (process) ได้แก่ การทางาน ที่ถูกด้อง
ได้มาตรฐาน รวดเร็ ว และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม
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3. ประสิ ทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ (output) ได้แก่ การทางานที่มีคุณภาพเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกาไร ทันเวลา ผูป้ ฏิบตั ิงานมีจิตสานึกที่ดีต่อการทางาน และบริ การเป็ นที่
พอใจของลูกค้า หรื อผูม้ ารับบริ การ
ผูว้ จิ ยั จึงได้นาแนวคิดดังกล่าว เพื่อทาการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็ นแนวคิดที่ครอบคลุม
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ที่ได้
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยคุณภาพชี วติ ในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ง มีข้ นั ตอนในการดาเนินการวิจยั คือ
ศึ ก ษาระดับ ของปั จ จัย และอิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยมีข้ นั ตอนต่าง ๆ คือ (1) การกาหนดประชากรและ
กลุ่ มตัวอย่าง (2) เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล (3) การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั (4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (5) วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นพนั ก งานของบริ ษ ัท เอกชนแห่ ง หนึ่ งซึ่ งเป็ นโรงงาน
อุตสาหกรรม มีพนักงานจานวนทั้งสิ้ น 238 คน
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (sample size)ใช้วิธีเปิ ดตารางสาเร็ จรู ปของ Krejcie and
Morgan (1970, pp. 608-609) ขนาดประชากร 240 คน ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และมีขนาด
ของความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจยั จานวน 148 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั สาหรับขั้นตอนนี้ คือ แบบสอบถามที่ผา่ นการพิจารณาผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน ตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาว่าเป็ นแบบสอบถามที่มีคุณภาพ
ตรงตามวัตถุ ประสงค์ที่จะวัด และผลที่ได้รับจากการวัดจะถู กต้องตามความต้องการหรื อไม่ โดยใช้วิธี
หาค่า IOC เพื่อหาค่าความสอดคล้องหรื อดัชนี ของความสอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อ
กับ จุ ด ประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence--IOC( ซึ่ งปรากฏผลว่ า ข้อ ค าถามทุ ก ข้ อ
สามารถวัดได้ตามวัตถุประสงค์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลการศึกษา นาผลการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป
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สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล
การศึกษาปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่งนี้ สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพชีวติ ในการทางาน เพื่ออธิบายผลตาม
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว พบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทางานมีคะแนนอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ( X = 3.31) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความสมดุ ลระหว่างงานกับชี วิตส่ วนตัวมี
คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.80) ส่ วนด้านอื่น ๆ มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
เรี ยงลาดับ จากสู งสุ ดไปต่ าสุ ดดังนี้ คือ ด้านการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน ( X = 3.33) ด้านโอกาส
ก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ ( X = 3.32) ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม ( X =
3.12) และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ( X = 2.96) ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ตั ิ งานของพนักงาน เพื่ อ
อธิ บายผลตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 พบว่า
เมื่อพิ จารณาโดยรวมแล้ว ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน พบว่า มี ค่าคะแนน
เฉลี่ ย ( X = 3.90) ซึ่ งมี ค่ าอยู่ในระดับ มาก และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ มาก
ทั้งหมด คือ พนักงานบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานสู งสุ ด คื อ ด้านค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุ นการ
ผลิ ต ( X = 4.14) รองลงมาคื อ ด้ า นกระบวนการ ( X = 3.95) และด้ า นผลผลิ ต ( X = 3.60)
ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ ถดถอยพหุ คู ณ (multiple regression analysis) แบบ
ขั้นตอน (stepwise method) เพื่ออธิ บายผลตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 พบว่า
1. ปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน โดย
ภาพรวมปั จจัยที่ มีอานาจพยากรณ์ ดีที่ สุ ดคื อ ปั จจัยด้านความสมดุ ล ระหว่างงานกับ ชี วิตส่ วนตัว
รองลงมาคือ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน ตามลาดับ โดย
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .709 หมายถึง ปั จจัยส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ของพนักงาน โดยภาพรวมได้ร้อยละ 70.90 แสดงว่า ปั จจัยด้านความสมดุ ลระหว่างงานกับชี วิต
ส่ วนตัว ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และด้านการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน ตามลาดับ
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานโดยรวมตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ กาหนดไว้ ส่ วนปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และ
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ด้านโอกาสความก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
2. ปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ด้านค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนของการผลิต ปั จจัยที่มีอานาจพยากรณ์ ดีที่สุดคือ ปั จจัยด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม รองลงมาคื อ ปั จจัยด้านความสมดุ ลระหว่างงานกับชี วิตส่ วนตัว และปั จจัย
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีมีความปลอดภัย ตามลาดับ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์
(R2) เท่ า กับ .696 หมายถึ ง ปั จ จัย ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งาน ด้า น
ค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุ นของการผลิต ได้ร้อยละ 69.60 แสดงว่า ปั จจัยด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม ปั จจัยด้านความสมดุ ลระหว่างงานกับชี วิตส่ วนตัว และปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ดีมีความปลอดภัย ตามลาดับ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้าน
ค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนของการผลิ ต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่
กาหนดไว้ ส่ วนปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีมีความปลอดภัย และปั จจัยด้านโอกาส
ก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ และปั จจัยด้านการยอมรับ จากเพื่อนร่ วมงาน ไม่ ส่งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนการผลิต อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
3. ปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ด้านกระบวนการ ปั จจัยที่มีอานาจพยากรณ์ ดีที่สุดคือ ปั จจัยด้านความสมดุ ลระหว่างงานกับชี วิต
ส่ วนตัว รองลงมาคือ ปั จจัยด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และปั จจัยด้านการยอมรับจาก
เพื่ อ นร่ ว มงาน โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การพยากรณ์ (R2) เท่ า กับ .533 หมายถึ ง ปั จ จัย ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านกระบวนการ ได้ร้อยละ 53.30 แสดงว่า ปั จจัยด้าน
ความสมดุ ลระหว่างงานกับชี วิตส่ วนตัว ปั จจัยด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม และปั จจัย
ด้านการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน ตามลาดับ ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ด้านกระบวนการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ ส่ วน
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีมีความปลอดภัย และปั จจัยด้านโอกาสก้าวหน้าและการ
พัฒนาความสามารถ ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ด้านกระบวนการ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
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4. ปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ด้านผลผลิต ปั จจัยที่มีอานาจพยากรณ์ดีที่สุดคือ ปั จจัยด้านความสมดุ ลระหว่างงานกับชี วิตส่ วนตัว
รองลงมาคือ ปั จจัยด้านค่าตอบแทนที่ เพี ยงพอและยุติธรรม และปั จจัยด้านการยอมรั บจากเพื่ อน
ร่ วมงาน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .555 หมายถึง ปั จจัยส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิ บ ัติง านของพนัก งาน ด้า นผลผลิ ต ได้ร้อ ยละ 55.50 แสดงว่า ปั จจัย ด้านความสมดุ ล
ระหว่างงานกับ ชี วิตส่ วนตัว ปั จจัย ด้านค่ าตอบแทนที่ เพี ย งพอและยุติธ รรม และปั จจัยด้านการ
ยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน ตามลาดับ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้าน
ผลผลิ ต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ ส่ วนปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ ดีมี ความปลอดภัย และปั จจัยด้านโอกาสก้าวหน้าและการพัฒนา
ความสามารถ ไม่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งาน ด้า นผลผลิ ต อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
จากการศึกษาปั จจัยคุ ณภาพชี วิตในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษทั นี้ สามารถอภิปรายผลการวิจยั ตามข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (stepwise method) ได้ดงั นี้
1. ปั จจัยด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ได้ขอ้ ค้นพบจากผลการวิจยั ว่า ปั จจัยด้าน
ค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั
โดยภาพรวมซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัย
ด้านค่ าตอบแทนที่ เพี ยงพอและยุติธรรม ส่ งผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน
บริ ษ ทั ด้านค่ าใช้จ่ายหรื อต้นทุ น ของการผลิ ตมากที่ สุ ด ซึ่ งอธิ บ ายได้ว่า การที่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานได้รับ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมนั้น เป็ นคุ ณภาพชี วิตในการทางานที่ส่งผลให้เกิ ดแรงจูงใจใน
การทางาน ทาให้พนักงานต้องการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึงถึ งค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนที่เกิด
จากการปฏิบตั ิงานดังกล่าวด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฏฐ์กฤตา อภิโชติภรนิ พิฐ (2550( ที่ได้
วิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพชี วิตในการทางานกับแรงจู งใจในการทางานและผลการ
ปฏิ บ ัติงานของพนัก งาน ศึ ก ษาเฉพาะกรณี พ นัก งานของ บริ ษ ัท ไทยตาบู ชิ อิเล็ ค ทริ ค จากัด ผล
การศึ ก ษาพบว่า คุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ ผลการปฏิ บ ัติ ง านของ
พนักงานคิดเป็ นร้อยละ 28.84 และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
คิดเป็ นร้อยละ 49.14 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2. ปั จจัยด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่ วนตัว ได้ขอ้ ค้นพบจากการวิจยั ว่า ปั จจัยด้าน
ความสมดุ ลระหว่างงานกับ ชี วิตส่ วนตัว ส่ งผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ตั ิ งานของพนักงาน
บริ ษทั โดยภาพรวมซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ปั จจัยด้านความสมดุ ลระหว่างงานกับชี วิตส่ วนตัว ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บ ตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิ ตมากที่สุด ซึ่ งอธิ บายได้ว่า ผูป้ ฏิ บตั ิงานนั้นย่อม
ต้องการมี ความสมดุ ลระหว่างเวลาในการท างานและเวลาในชี วิตส่ วนตัว ซึ่ งหากทั้งสองอย่างนี้
สามารถสมดุ ล กัน ได้ ก็ จะท าให้ พ นัก งานเกิ ด คุ ณ ภาพชี วิ ตการท างานที่ ดี เปรี ย บเสมื อ นมี เวลา
พักผ่อน ได้ใช้ชีวิตอยูก่ บั ครอบครัวได้เต็มที่ เมื่อถึงเวลาที่ตอ้ งมาปฏิบตั ิงานก็ไม่ตอ้ งเป็ นกังวลใด ๆ
ในเรื่ องชี วิตส่ วนตัว ก็จะส่ งผลให้มีสมาธิ ตั้งใจอยู่กบั งานที่ทา ทาให้กระบวนการทางานดี และมี
ผลผลิ ตตามมาดี ดว้ ยในที่ สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทศพร จีรกิ จวิบูลย์ (2558( ที่ ได้วิจยั เรื่ อง
การศึกษาคุณภาพชี วิตในการทางานและแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่ดี ที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ
ต่อพนักงานระดับปฏิ บตั ิการในเขตนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า
คุ ณภาพชี วิตในการทางานและแนวทางการปฏิ บ ตั ิงานที่ ดีมีอิทธิ พลต่อการสร้ างแรงจูงใจในการ
ทางานอย่างมีนยั สาคัญ
3. ปั จจัยด้านการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน ได้ขอ้ ค้นพบจากผลการวิจยั ว่า ปั จจัยด้านการ
ยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั โดยภาพรวม
ซึ่ งสอดคล้องกับ สมมติ ฐานการวิจยั ที่ ต้ งั ไว้ และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยด้านการ
ยอมรั บ จากเพื่ อ นร่ ว มงาน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานบริ ษ ัท ด้า น
กระบวนการ และด้านผลผลิตอีกด้วย ซึ่ งอธิ บายได้วา่ การปฏิ บตั ิงานนั้นย่อมต้องมีปฏิ สัมพันธ์กบั
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานอื่ น ๆ ที่ ต้องท างานร่ วมกัน การได้รับ การยอมรั บ จากเพื่ อนร่ วมงาน มี ความสามัค คี
ร่ วมมือกันนั้น ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ณัฏ ฐริ นีย ์ พิ ศวงษ์ (2555( ที่ ได้วิจยั เรื่ อง ความสั มพันธ์ ระหว่างคุ ณ ภาพชี วิตในการ
ทางานกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน กรณี ศึกษา พนักงานธนาคารออมสิ นภาค 1 ผลการศึกษา
พบว่า คุ ณภาพชี วิตในการทางานในด้านความมัน่ คงในการงาน ด้านการมีส่วนร่ วมของบุ คลากร
และองค์กร มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานในทิศทางเดียวกัน
4. ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ มในการท างาน ได้ข ้อ ค้น พบจากผลการวิ จยั ว่า ปั จ จัย ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน ไม่ส่งผลต่อส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
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บริ ษทั โดยภาพรวมซึ่ งไม่ส อดคล้องกับสมมติ ฐานการวิจยั ที่ ต้ งั ไว้ และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ปั จจัย ด้า นสภาพแวดล้อ มในการท างาน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านของ
พนักงานบริ ษทั ด้านค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนของการผลิต ซึ่ งอาจเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทางาน
ที่อาจแตกต่างกันในแต่ละประเภทธุ รกิจ ทาให้ไม่ส่งผลใด ๆ ต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฏฐริ นีย ์ พิศวงษ์ (2555( ที่ได้วิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพ
ชี วิตในการทางานกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงาน กรณี ศึกษา พนักงานธนาคารออมสิ นภาค 1 ผล
การศึ ก ษาพบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานในด้า นสภาพแวดล้อ มการท างานที่ ป ลอดภัย มี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานในทิศทางเดียวกัน
ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ปั จจัยคุ ณภาพชี วิตในการท างานที่ ส่งผลต่อประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานบริ ษทั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับผูน้ าผลการวิจยั ไปปรับใช้ ดังนี้
1. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บ ัติงานของพนัก งานบริ ษ ทั โดยเรี ย งล าดับ ตามระดับ อิ ท ธิ พ ล ได้แก่ ปั จจัยด้านความสมดุ ล
ระหว่างงานกับ ชี วิตส่ วนตัว ปั จจัย ด้านค่ าตอบแทนที่ เพี ย งพอและยุติธ รรม และปั จจัยด้านการ
ยอมรับจากเพื่อนร่ วมงานนั้น องค์กรสามารถนาผลที่ได้ดงั กล่าว มากาหนดยุทธศาสตร์ ในการปรับ
ใช้กบั องค์กร และส่ งเสริ มปั จจัยในแต่ละด้าน เพื่อเป็ นแรงเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
2. ปั จจัยคุ ณภาพชี วิตในการทางานด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีมีความปลอดภัย
ถึงแม้จากผลการวิจยั ที่พบในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวม แต่ก็
ยังส่ งผลในการพิจารณาเฉพาะด้านในด้านค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนของการผลิ ต ดังนั้น องค์กรต่าง ๆ
ควรให้ ค วามสนใจในเรื่ องนี้ เช่ น กั น เนื่ องจากบริ บทของประเภทกิ จ การที่ แ ตกต่ า งกั น
สภาพแวดล้อมในการทางานจึ งแตกต่างกันไปด้วย ซึ่ งหากส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิตการท างานด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางานนี้ ก็จะช่วยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานได้
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการใช้ บริการโรงแรมระดับสามดาวแถบสนามบินสุ วรรณภูมิของนักธุรกิจไทย
FACTORS AFFECTING TO CHOOSE A THREE STAR HOTEL NEAR THE
SUVARNABHUMI AIRPORT OF THAI BUSINESSMEN
วรวิทย์ พลทองสถิตย์
นักศึกษา โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin Program รุ่ น 2/1
กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การ
โรงแรมระดับสามดาวแถวสนามบินสุ วรรณภูมิของนักธุ รกิจไทย (2) ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้
บริ การมีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การโรงแรมระดับสามดาวแถบสนามบินสุ วรรณภูมิของนักธุ รกิจไทย
(3) ปั จจัยทางส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อการใช้บริ การโรงแรมระดับสามดาวแถบสนามบิน
สุ วรรณภูมิของนักธุ รกิจไทย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น นักธุ รกิจไทย จานวน 401 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test
และ F-Test โดยมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม
ผลการศึกษา กลุ่ มตัวอย่างที่ เป็ นนักธุ รกิ จไทยที่มาใช้บริ การโรงแรมระดับสามดาวแถบ
สนามบินสุ วรรณภูมิ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยูร่ ะหว่าง 31- 40 ปี สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 1000,000 บาท
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ผลการวิจัยพบว่า
1.

ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ได้แก่ อายุ ระดับ การศึ ก ษา และ รายได้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการใช้

บริ การโรงแรมระดับสามดาวแถบสนามบินสุ วรรณภูมิของนักธุ รกิจไทย
2.

พฤติ ก รรมของผู บ้ ริ โ ภค ได้แก่ บุ ค คลที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก าร

ประเภทโรงแรม สาเหตุในการเข้าพัก สถานที่ที่ที่ใกล้กบั โรงแรม และช่วงราคา มีอิทธิ พลต่อการใช้
บริ การโรงแรมระดับสามดาวแถบสนามบินสุ วรรณภูมิของนักธุ รกิจไทย
3.

ทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย รู ปแบบอาคาร ปั จจัยด้านราคา

สถานที่ใกล้เคียง โปรโมชัน่ การบริ การ การดูแลแก้ไขปั ญหา และด้านสภาพแวดล้อม มีอิทธิ พลต่อ
การใช้บริ การโรงแรมระดับสามดาวแถบสนามบินสุ วรรณภูมิของนักธุ รกิจไทย
คาสาคัญ : นักธุ รกิจไทย, โรงแรมระดับสามดาว, แถบสนามบินสุ วรรณภูมิ,การใช้บริ การ
ABSTRACT
The research’s objective is to study (1) The difference of personal factors affecting to
choose a three star hotel near the Suvarnabhumi airport of Thai businessmen; (2) The difference
of consumer’s behavior that affecting to choose a three star hotel near the Suvarnabhumi airport
of Thai businessmen; and (3) The difference of marketing mix factors that affecting to choose a
three star hotel near the Suvarnabhumi airport of Thai businessmen.
The sampling population of this research was 401 Thai Businessmen which using a three
star hotel near the Suvarnabhumi airport. Data has been collected by questionnaire and using
Microsoft Excel for analysis. The statistic used to analyze data is frequency, percentage,
maximum, minimum, average, standard deviation, multiple regression analysis, and one-way
analysis of variance (single factor ANOVA) at α = 0.05 significance level
The majority of sampling population was Thai Businessmen which using a three star
hotel near the Suvarnabhumi airport are female. Ages between 31-40 years, Single, Education
Bachelor's degree,.The average income is Less than 100,000 baht per month.
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The result of hypothesis testing found that:
1.

The difference of personal factors such as Ages, Educational level and Income

have influence to choose a three star hotel near the Suvarnabhumi airport of Thai businessmen.
2.

The difference of consumer’s behavior such as who has influence to them, type

of the hotel, reasons to stay, some place near the hotel and price have influence to choose a three
star hotel near the Suvarnabhumi airport of Thai businessmen.
3.

The difference of marketing mix factors such as product, price, place, promotion,

service, process and Physical Evidence and environment have influence to choose a three star
hotel near the Suvarnabhumi airport of Thai businessmen.
Keywords: Thai Businessmen, Three star, Hotel, Suvarnabhumi Area, Services Selection,
บทนา
ในปั จจุบนั นี้ อุตสาหกรรมการโรงแรมขนาดเล็ก สามารถเป็ นทางเลื อกของนักท่องเที่ ยว
และนักธุ รกิ จ ซึ่ งสร้ างรายได้ให้กบั ประเทศไทยได้หลายล้านบาทต่อปี จากข้อมู ลธุ รกิ จโรงแรม
สามารถสร้ า งรายได้ 513,000 ล้า นบาท ในปี 2558 และคาดว่ า ปี 2559 จะเติ บ โตขึ้ น 4.7-6%
(ศู น ย์วิจ ัย กสิ ก รไทย, 2558) เนื่ อ งด้ว ยประเทศไทยมี ว ฒ
ั นธรรมที่ มี เอกลัก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น และ
น่าสนใจ ที่ภูมิประเทศที่หลากหลายและสวยงาม และ ยังเป็ นศูนย์กลางการเชื่ อมโยงกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิ จอาเชี ย น (มาลิ นี สนธิ มู ล และอิ ท ธิ ก ร ข าเดช, 2557) อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและ
โรงแรม มีส่วนเกี่ ยวเนื่ องในหลายๆ ภาคธุ รกิ จ ในส่ วนธุ รกิ จที่ เห็ นได้ชดั เจนที่ สุด ที่ มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง คือ ธุ รกิจโรงแรม ซึ่ งทาให้สนามบินแห่ งชาติสุวรรณภูมิซ่ ึ งถือเป็ นประตูทางเข้า-ออก
ของประเทศไทยลาดับต้นๆ เป็ นส่ วนสาคัญมากต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวและนักธุ รกิจทั้งใน
และนอกประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นการเลือกเป็ นจุดหมายการเดิ นทางหรื อจุดเชื่ อมการเดินทางไปยังหัว
เมื องอื่นๆ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการเติบโตของการเศรษฐกิ จก็จาต้องเดิ นทางมากรุ งเทพมหานคร
โดยการโดยสารเครื่ องบินมายังท่าอากาศยานสนามบินสุ วรรณภูมิเป็ นส่ วนมาก และรวมถึงสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศด้วยได้ ดังนั้นทาให้ ปั จจุบนั ในบริ เวณท่าอากาศยานสนามบินสุ วรรณภูมิ
มีการเติบโตขึ้น เนื่ องจากไม่ไกลจากกรุ งเทพ สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ และยังมีระบบ
ขนส่ ง เข้า กรุ ง เทพได้ส ะดวกอี ก ด้ว ย จึ ง มี ก ารสร้ า งที่ พ ัก ในหลายๆ รู ป แบบ เช่ น Guest House,
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Hostel, Hotel เพื่อรองรับนักท่องเที่ ยว และนักธุ รกิ จต่างชาติและคนไทย ธุ รกิ จไทยจึงนิ ยมบริ เวณ
สนามบินสุ วรรณภูมิน้ ีเป็ นแหล่งประชุม พบปะ แหล่งแสดงสิ นค้า ให้กบั คู่คา้ คนไทย และต่างชาติ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาวิจยั จึงมุ่งศึกษา ปั จจัยทีมีผลต่อการใช้บริ การโรงแรมระดับสาม
ดาวแถบสุ วรรณภู มิ ของนักธุ รกิ จไทย เนื่ องจากโรงแรมแถบนี้ เป็ นที่ นิยมมากขึ้ น ดังนั้นการใช้
บริ ก ารโรงแรมจึ ง เป็ นทางเลื อ กที่ มี ป ระโยชน์ ต่อ ผูบ้ ริ โภค และ นัก ลงทุ น เพื่ อเป็ นแนวทางต่ อ
ผูป้ ระกอบการในการตัดสิ นใจลงทุนทาโครงการโรงแรม หรื อผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการปรับปรุ ง
ธุ รกิ จโรงแรม โดยแยกพิ จารณาออกเป็ นลัก ษณะปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ประกอบด้วยด้านเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ลักษณะพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และลักษณะส่ วน
ประสมทางการตลาด 7P’s
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการใช้บริ การโรงแรม
ระดับสามดาวแถบสนามบินสุ วรรณภูมิของนักธุ รกิจไทย
2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การที่ส่งผลต่อการใช้บริ การ
โรงแรมระดับสามดาวแถบสนามบินสุ วรรณภูมิของนักธุ รกิจไทย
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริ การโรงแรม
ระดับสามดาวแถบสนามบินสุ วรรณภูมิของนักธุ รกิจไทย
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เข้าใจถึ งนักธุ รกิ จไทยที่ใช้บริ การโรงแรมเพื่อเป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการมีแนวทาง
ในการประกอบธุ รกิจให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่ อเป็ นการสรุ ป ข้อมู ล สารสนเทศส าหรั บ ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโรงแรมให้ ส ามารถ
นาไปใช้ในการพัฒนาโรงแรมให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
3. เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล เบื้ อ งต้น แก่ ผู ท้ ี่ ส นใจด าเนิ น ธุ รกิ จ โรงแรมสามารถน าข้อ มู ล นี้ ไปใช้
ประกอบการพิจารณาที่ต้ งั เพื่อลงทุนประกอบธุ รกิจโรงแรมในสถานที่ใดบ้าง
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ผูว้ ิจยั ทาการศึ กษาเฉพาะพฤติ กรรม ส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่ มี ผลต่ อการใช้
บริ การโรงแรมระดับสามดาวแถบสนามบินสุ วรรณภูมิของนักธุ รกิจไทย
2. ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาขอบเขตทางด้านประชากรศาสตร์ ของคนไทยเท่านั้น
กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกใช้
บริ การการโรงแรมระดับสามดาวแถบสนามบินสุ วรรณภูมิของนักธุ รกิจไทย
กาหนดกรอบแนวความคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ

4. ระดับการศึกษา

2. อายุ

5. อาชีพ

3. สถานภาพ

6. รายได้ต่อเดือน

พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค

1.Who : ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย
2. What : ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การโรงแรมประเภทใด
3. Why : ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงบริ การโรงแรม
4. Whom : ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเช่า

ตัวแปรตาม

5. When : ผูบ้ ริ โภคบริ การโรงแรมเมื่อใด
6. Where : ผูบ้ ริ โภคบริ การโรงแรมที่ใหน

การใช้ บริการโรงแรมระดับสามดาว
แถบสนามบินสุวรรณภูมิของนักธุรกิจ
ไทย

7. How : ผูบ้ ริ โภคต้องการราคาห้องพักเท่าไหร่
ส่ วนประสมทางการตลาด 7 P’s
1. Product: ด้านรู ปแบบ อาคารและห้องพัก
2. Price : ด้านราคาค่าที่พกั
3. Place : ทาเลที่ต้ งั

4. Promotion : การส่ งเสริ มการตลาด
5. People : ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
6. Process : กระบวนการให้บริ การ
7. Physical Evidence : ด้านการนาเสนอรู ปลักษณะทางกายภาพ
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แนวความคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
วรรณภา ปรื อ ทอง (2547: 41) อธิ บ ายประชากรศาสตร์ หมายถึ ง การวิ เคราะห์ ท าง
ประชากรในเรื่ องขนาดโครงสร้าง การกระจายตัวและการเปลี่ยนแปลงประชากร ในเชิงที่สัมพันธ์
กับปั จจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอื่น ๆ ปั จจัยทางประชากรอาจเป็ นได้ท้ งั สาเหตุและผล
ของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
โดยสรุ ป แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ เป็ นแนวคิ ดที่ พยายามชี้ ให้เห็ นประเด็นของความ
แตกต่างในด้านคุณสมบัติทางประชากรระหว่างบุคคลซึ่ งมีผลต่อการแสดงความพึงพอใจที่แตกต่าง
กัน ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นาตัวแปรทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพ
ระดับ การศึ กษา และรายได้ต่อเดื อน มาใช้ในการศึ กษาความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ ของ
บุคคลดังกล่าวที่มีผลต่อการใช้บริ การโรงแรมระดับสามดาวแถบสนามบินสุ วรรณภูมิของนักธุ รกิจ
2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
1. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุ รกิจ และมีผลทาให้ธุรกิจประสบ
ความสาเร็ จ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้
2. เพื่ อให้ ส อดคล้องกับ แนวความคิ ดทางการตลาด (Marketing Concept) ที่ ว่าการท าให้
ลูกค้าพึงพอใจด้วยเหตุน้ ี จึงต้องศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อจัดสิ่ งกระตุน้ หรื อกลยุทธ์การตลาด
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้
(ดารา ทีปะปาล.2541: 49) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึงกระบวนการ และกิ จกรรมต่าง ๆ
ที่บุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการแสวงหา การเลือก การซื้ อ การใช้ การประเมินผล และการใช้
สอยผลิ ตภัณฑ์และการบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาอยากได้ให้ได้รั บ
ความพอใจ
ชิ ฟ แมน และคานุ (Schiftman; & Kanuk. 2000: 1-3) พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โภค หมายถึ ง
พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคในการค้น หา (Searching) การซื้ อ (Purchasing) การใช้ (Using) การ
ประเมินผล (Evaluating) การใช้สอยผลิตภัณฑ์ (Disposing) สิ นค้า บริ การ และความคิด
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การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค (Analysis consumer behavior)
เป็ นการค้นคว้าหรื อวิจยั เกี่ ยวกับพฤติ กรรมการซื้ อ และการใช้ของผูบ้ ริ โภคเพื่อทราบถึ ง
ลัก ษณะความต้องการและพฤติ ก รรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค ที่ จะช่ วยให้ นัก การตลาด
สามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Mix) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้
อย่ า งเหมาะสมค าถามที่ ใ ช้ เพื่ อ ค้น หาลัก ษณะและพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค คื อ 6Ws และ 1H ซึ่ ง
ประกอบด้วย WHO ?, WHAT?, WHY?, WHEN?, WHERE?,WHOM ?และ HOW?
3.แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ
(ศิริวรรณ, 2541 : 337) สิ่ งกระตุน้ ภายนอกที่ นกั การตลาดจะต้องให้ความสนใจ เพื่อสร้ าง
ความรู ้สึกให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการและก่อให้เกิดการตอบสนองตามโมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ที่สาคัญ คือ ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)
การจัดจาหน่าย (Place or Distribution) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ซึ่ งเรี ยกว่า 4 P's
(Kotler 1997:92) โดยที่ มี ส่ วนประกอบเพิ่ ม เติ ม 3 ส่ วน จะประกอบด้ ว ยบุ ค คล
(People( หรื อพนัก งาน (Employee) กระบวนการในการให้บ ริ ก าร (Process) และการสร้ างและ
นาเสนอรู ปลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
1.กลยุ ทธ์ ด้ านผลิต ภั ณ ฑ์ (Product Strategy) หมายถึ ง สิ่ งที่ น าเสนอกับ ตลาดเพื่ อความ
สนใจ (Attention) ความอยากได้ (Acquisition) การใช้ (Using) หรื อการบริ โภค (Consumption) ที่
สามารถตอบสนองความต้องการหรื อความจาเป็ น ต่อการตัดสิ นใจในลักษณะของผลิตภัณฑ์และ
การบริ การ
2. กลยุทธ์ ด้านราคา (Price Strategy) หมายถึงสิ่ งที่บุคคลจ่ายสาหรับสิ่ งที่ได้มาซึ่ งแสดงถึง
มูลค่าต่างๆ เพี่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ต่อมูลค่า (Value) ในตัวสิ นค้า ซึ่งผูบ้ ริ โภคทา
การตัดสิ นใจซื้ อก็ต่อเมื่อมูลค่ามากเกินกว่าราคา
3. กลยุทธ์ ด้านการจัดจาหน่ าย (Place or Distribution Strategy) จะต้องพิจารณาถึงวิธีการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดจาหน่าย ได้รับอิทธิ พลจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
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4. กลยุ ท ธ์ ด้ านการส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion Strategy) การส่ งเสริ มการตลาด
หมายถึง การติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อเพื่อสร้างทัศนคติ และพฤติกรรม
การซื้ อ เพื่อจูงใจและเตือนความทรงจาลูกค้าเป้ าหมายบริ ษทั และการส่ งเสริ มการตลาด
5. บุ ค คล (People) หรื อ พนั ก งาน (Employee) บุ ค คลหรื อ พนั ก งานซึ่ งต้อ งอาศัย การ
คัดเลื อก (Selection)การฝึ กอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้ างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน
6. การสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) การ
สร้ า งและการน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพโดยพยายามสร้ างคุ ณ ภาพโดยรวม (Total Quality
Management Delivery: TQM.)
7. กระบวนการในการให้ บริ การ (Process) การบวนการในการให้บริ การเป็ นการส่ งมอบ
คุณภาพในการให้บริ การกับลูกค้าได้รวดเร็ วและประทับใจลูกค้า (Customer Satisfaction)

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
คุ ณ ภาพการบริ ก ารเป็ นที่ ย อมรั บ กัน อย่างกว้างขวางทัว่ โลกเนื่ องจากปั จจุ บ ัน ธุ รกิ จภาคบริ ก าร
(Service) เป็ นกิจกรรม ผลประโยชน์หรื อความพึงพอใจที่สนองความต้องการแก่ลูกค้า
พาราสุ รามาน และคณะ (Parasuraman; et al. n.d.) ได้ทาการวิจยั ใหม่และได้มีการสรุ ปรวม
ปั จจัยในการประเมินเกณฑ์ในการวัดคุณภาพของการบริ การ 5 หมวดทั้งนี้ เพื่อลดความซ้ าซ้อนใน
บางด้าน และมีรายละเอียดมากเกินไปทาให้ยากในการประเมินซึ่ งเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของ
บริ การนี้ เรี ยกว่ า SERVQUAL (Service Quality) โดยประเมิ น คุ ณ ภาพ 5 ด้ า นดัง รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
1. ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ เป็ น
รู ปธรรมรับรู ้ได้
2. ความน่ าเชื่ อถื อไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถ ที่จะทาให้ผูร้ ับบริ การ
รู ้สึกว่าบริ การที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจได้
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3. การตอบสนองความต้องการของผูร้ ั บบริ ก าร (Responsiveness) หมายถึ ง ความพร้ อม
และความเต็มใจที่จะให้บริ การ
4. การให้ความเชื่ อมัน่ แก่ผูร้ ับบริ การ (Assurance) หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การมีความสามารถใน
การให้บริ การ และตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การที่ดีในการให้บริ การ
5. การเข้าใจ รู ้จกั รับรู ้ความต้องการของผูร้ ับบริ การ (Empathy) หมายถึงความสามารถใน
การดูแล ความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ผรู ้ ับบริ การตามความต้องการที่แตกต่างกันของผูร้ ับบริ การ
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ กษาในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยการสารวจความ
แตกต่างของปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการใช้บริ การโรงแรมระดับสามดาวแถบสุ วรรณภู มิ กลุ่ ม
ตัวอย่างประชากรที่ ศึ ก ษา คื อ นัก ธุ รกิ จไทยที่ ใช้บ ริ ก ารโรงแรมระดับ สามดาวแถบสุ วรรณภู มิ
จานวน 401 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการ
เก็บข้อมูลปฐมภูมิ ใช้โปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะห์ขอ้ มูล ลักษณะทัวไป, ปั จจัยส่ วนบุคคล,
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค และการใช้บ ริ ก ารโรงแรมระดับ สามดาวแถบสุ ว รรณภู มิ โดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง
บรรยาย (descriptive statistics) และสถิ ติ เชิ ง อ้า งอิ ง (inferential statistic) คื อ t-Test และ F-Test
(One Way ANOVA) ที่ ร ะดับ นั ย ส าคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่ า งของ ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การโรงแรมระดับ
สามดาวแถบสุ วรรณภูมิ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กลุ่ มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า จากจานวนกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมด 401 คนมีจานวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 54.86 และ ร้อยละ45.14
ตามลาดับ ส่ วนใหญมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 54.36 มีสถานภาพโสด คิด
เป็ นร้อยละ 53.87 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 51.87 โดยส่ วนใหญ่มีรายได้
ต่ากว่า 100,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 37.41
กลุ่ มตัวอย่างจาแนกตามพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลื อก
โรงแรมด้วยตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 44.64 เลือกที่พกั ประประเภท Hotel คิดเป็ นร้อยละ 65.59 สาเหตุ
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ที่ใช้บริ การโรงแรมส่ วนใหญ่ มาเพื่อพักผ่อน คิดเป็ นร้อยละ 47.38 โดยจองโรงแรมผ่านอินเตอร์ เน็ต
คิดเป็ นร้อยละ 45.39 จะใช้ระยะเวลาเข้าพักส่ วนใหญ่ 2 คืน คิดเป็ นร้อยละ 48.63 และ เลือกโรงแรม
ที่ใกล้กบั สถานที่ท่องเที่ยว คิดเป็ นร้อยละ 46.63 และปั จจัยสุ ดท้ายที่กลุ่มตัวอย่างเลือกค่าห้องพักใน
ราคา 1,500-2,500 บาทต่อคืน คิดเป็ นร้อยละ 45.39
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มาใช้
บริ การโรงแรมระดับสามดาวแถบสุ วรรณภูมิ ให้ความสาคัญกับโรงแรมที่มีห้องขนาดใหญ่, มีความ
กว้างขวาง, แอร์ คิดเป็ นร้ อยละ 36.41 เลื อกราคาค่าห้องมี ค วามเหมาะสมมากสุ ด คิดเป็ นร้ อยละ
64.34 เลื อกโรงแรมที่ใกล้เส้นทางหลักในการเดินทางคมนาคมสะดวก คิดเป็ นร้อยละ 54.36 โดย
เลื อกโปรโมชัน่ ลด 10% ถ้าใช้ก ับ บัตรเครดิ ตที่ ร่วมโครงการคิ ดเป็ นร้ อยละ 51.12 และต้องการ
ได้รับการเอาใจใส่ จากพนักงานในการใช้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 53.12 ส่ วนการแก้ปัญหาผูส้ อบถาม
ส่ วนใหญเลื อก การให้บริ การด้วยความเต็มใจและฉับไว คิดเป็ นร้ อยละ 55.11 ปั จจัยสุ ดท้ายด้าน
สิ่ งแวดล้อมเลือก ความปลอดภัย คิดเป็ นร้อยละ 54.11
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยที่มีความพึงพอใจในการใช้บริ การโรงแรม ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจในปั จจัยต่างๆโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับพอใจมาก ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 1. ห้องพัก
กว้าง สะอาด สะดวกสบาย (ค่าเฉลี่ ย 3.8653, ค่ามาตรฐาน 1.2617(, 2.มีที่จอดรถ เดิ นทางสะดวก
(ค่าเฉลี่ย 3.8204, ค่ามาตรฐาน 1.1886(, 3. มีบริ การที่ดีจากพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 3.9451, ค่ามาตรฐาน
1.1345) 4. ราคาค่าเช่าห้องมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.9377, ค่ามาตรฐาน 1.1374(, 5. มีสิ่งอานวย
ความสะดวกมากมาย (ค่าเฉลี่ย 3.9476, ค่ามาตรฐาน 1.0999(, อยูใ่ นระดับมีความพึงพอใจมาก
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรมสามดาวแถบสุ วรรณภูมิ ที่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ และ สถานภาพ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อ
การใช้บริ การโรงแรมระดับสามดาวแถบสนามบินสุ วรรณภูมิ
สมมติฐานที่2 พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ บุ คคลที่ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้
บริ ก าร, ประเภทโรงแรม, สาเหตุในการเข้าพัก , สถานที่ ที่ ที่ ใกล้กบั โรงแรม และราคาห้องพัก ที่
แตกต่างกัน มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรมสามดาวแถบสุ วรรณภูมิ แตกต่างอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ในด้านการจองห้องพัก, ระยะเวลาใน
การเข้าพัก ไม่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การโรงแรมระดับสามดาวแถบสนามบินสุ วรรณภูมิ
สมมติ ฐ านที่ 3 ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดได้แ ก่ ด้า น รู ป แบบที่ พ ัก , ราคาที่
เหมาะสม, ท าเลที่ ต้ งั , ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด, ด้านบุ คลากรที่ ให้บ ริ ก าร, ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ, ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ทางกายภาพ มี อิทธิ พลต่อการใช้บริ การโรงแรมสามดาวแถบ
สนามบินสุ วรรณภูมิ ที่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในปั จจัยต่างๆโดยภาพรวมของนักธุ รกิจไทยที่ใช้
บริ การโรงแรมระดับสามดาวแถบสุ วรรณภูมิ อยูใ่ นระดับพอใจมาก(ค่าเฉลี่ยช่วง 3.51-4.50) ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 1. ห้องพักกว้าง สะอาด สะดวกสบาย(ค่าเฉลี่ย 3.8653, ค่ามาตรฐาน 1.2617(, 2. มีที่จอดรถ
เดิ น ทางสะดวก (ค่ า เฉลี่ ย 3.8204, ค่ า มาตรฐาน 1.1886( 3. มี บ ริ ก ารที่ ดี จ ากพนัก งาน (ค่ า เฉลี่ ย
3.9451, ค่ามาตรฐาน 1.1345(, 4. ราคาค่าเช่าห้องพักมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.9377, ค่ามาตรฐาน
1.1374(, 5.มีสิ่งอานวยความสะดวกมากมาย (ค่าเฉลี่ย 3.9476, ค่ามาตรฐาน 1.0999(
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล

สถิติทใี่ ช้

สถิติทใี่ ช้

ผลการทดสอบ

เพศ

t-Test

0.8836

สอดคล้อง

อายุ

F-Test

0.0175

สอดคล้อง

สถานภาพ

t-Test

0.7159

ไม่สอดคล้อง

ระดับการศึกษา

F-Test

0.0000

สอดคล้อง

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F-Test

0.0210

สอดคล้อง

บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ

F-Test

0.0000

สอดคล้อง

ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การโรงแรมประเภทใด

F-Test

0.0393

สอดคล้อง

ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงใช้บริ การโรงแรม

F-Test

0.0003

สอดคล้อง

ผูบ้ ริ โภคจองห้องพักอย่างไร

F-Test

0.1463

ไม่สอดคล้อง

ผูบ้ ริ โภคเข้าพักโรงแรมนานเท่าไร

F-Test

0.0771

ไม่สอดคล้อง

ผูบ้ ริ โภคเลือกโรงแรมใกล้สถานที่ใด

F-Test

0.0018

สอดคล้อง

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค
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ผูบ้ ริ โภคจองห้องพักราคาเท่าไร

F-Test

0.0017

สอดคล้อง

ด้านรู ปแบบอาคารและห้องพัก

F-Test

0.0000

สอดคล้อง

ด้านราคาคอนห้องพัก

F-Test

0.0000

สอดคล้อง

ด้านทาเลที่ต้ งั ใกล้สถานที่ใด

F-Test

0.0017

สอดคล้อง

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

F-Test

0.0340

สอดคล้อง

ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ

F-Test

0.0000

สอดคล้อง

ด้านกระบวนการให้บริ การ

F-Test

0.0000

สอดคล้อง

ด้านการนาเสนอรู ปลักษณ์ทางกายภาพ

F-Test

0.0000

สอดคล้อง

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

อภิปรายผล
จากการศึกษา ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ ประกอบด้วย อายุ การศึกษา และรายได้ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจการใช้บริ การโรงแรมสามดาวแถบสนามบินสุ วรรณภูมิของนักธุ รกิจไทย แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทางด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย บุ คคลที่ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้
บริ การ ประเภทโรงแรม สาเหตุ ในการเข้าพัก สถานที่ที่ที่ใกล้กบั โรงแรม และราคา มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจการใช้บริ การโรงแรมสามดาวแถบสนามบิ นสุ วรรณภู มิของนักธุ รกิ จไทย แตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านโปรโมชั่น
ด้านการแก้ปัญหา และด้านสภาพแวดล้อม มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจการใช้บริ การโรงแรมสามดาว
แถบสนามบินสุ วรรณภูมิของนักธุ รกิจไทย แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการ
วางแผนและกาหนดกลยุทธ์ในการประกอบธุ รกิจโรงแรมสามดาวแถบสนามบินสุ วรรณภูมิ ดังนี้
1. ด้ านปั จ จั ยส่ วนบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ พ บว่า อายุ การศึ ก ษา และ
รายได้ มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจการใช้บริ การโรงแรมสามดาวแถบสนามบิ นสุ วรรณภูมิของนัก
ธุ รกิจไทย
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2. ด้ านพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าที่กลุ่มนักธุ รกิจไทยนิ ยมเลือกด้วยตนเอง
ชอบที่พกั ประเภทHotel ใกล้เส้นทางหลัก เน้นมาประชุ มสัมมนา ซึ่ งนิ ยมจองห้องพักทางอินเตอร์
เลื อกค่าห้องประมาณ 1,500-2,500 บาทต่อคืน ดังนั้นผูป้ ระกอบธุ รกิ จ ควรมีการโปรโมทและการ
จองพักทางอินเตอร์ ให้มากขึ้นเพื่อให้เป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มลูกค้าคนไทยมากขึ้น
3. ด้ านปั จจัยทางด้ านส่ วนประสมทางการตลาด พบว่าคนไทยส่ วนใหญ่ชอบห้องพักที่ มี
ห้องขนาดใหญ่, มีความกว้างขวาง, แอร์ ชอบราคาที่เหมาะสม ชอบราคาที่มีโปรโมชัน่ ลด 10% กับ
บัตรเครดิ ตที่ร่วมรายการ ที่สาคัญส่ วนใหญ่จะเลื อกโรงแรมที่เดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย
ดัง นั้น ผูป้ ระกอบธุ รกิ จประเภทโรงแรมสามดาวในแถบสุ วรรณภู มิ น้ ี ควรค านึ งถึ งราคา ความ
ปลอดภัยของลูกค้า ที่จะทาให้ลูกค้ารู ้สึกปลอดภัยในขณะที่ใช้บริ การที่โรงแรม
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาถึ งพฤติ ก รรมและปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อ ตัดสิ น ใจการใช้บริ ก าร
โรงแรมสามดาวแถบสุ วรรณภู มิ ข องนัก ธุ รกิ จ ไทยโดยท าการศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดธุ รกิ จบริ การในภาพรวมทั้ง 7 ด้านเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึกมากขึ้นในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมี ก ารศึ ก ษาในด้านใดด้านหนึ่ ง โดยเฉพาะโดยที่ จากการศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างให้
ความส าคัญ กับ ส่ ว นประสมทางการตลาดในด้านของลัก ษณะห้ อ งพัก และราคา ผู ศ้ ึ ก ษาจึ ง มี
ความเห็นว่าควรทาการศึกษาถึงรายละเอียดเฉพาะของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านห้องพัก ซึ่ งมี
ความสาคัญในระดับมากเพื่อให้ธุรกิ จโรงแรมเป็ นการตลาดที่จะเพิ่มลู กค้าที่เป็ นนักธุ รกิ จคนไทย
มากขึ้น สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมธุ รกิจโรงแรม
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อแรงจูงใจในการเลือกซื้อคอนโด Low rise ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
FACTORS INFLUENCING THE MOTIVATION FOR BUYING A CONDO LOW RISE
CONSUMER IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
ภารดี ติคารัมย์
นักศึกษา โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin 2/1 กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทความ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา (1( ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อคอนโด Low riseของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (2(
ความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโด Low rise ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (3( ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโด Low riseของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้วิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจานวน
400 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ ข้อมู ล โดยการใช้โปรแกรม
Microsoft Excel สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติอา้ งอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ
F-Test (ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป มีการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000-50,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโด Low-riseที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
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2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ปั จจัยในการเลือกซื้ อ ช่องทางในการซื้ อ และผูม้ ีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโด Low-rise ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
3. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ช่ องทางจัดจาหน่ าย และ
การส่ งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโด Low-rise ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจซื้ อ, คอนโด, Low-rise
ABSTRACT
The objectives of this research is to study (1) the difference of personal factors that
influences HUAWEI mobile phone purchase decision making of consumers in Bangkok
metropolitan area; (2) the difference of consumer behavior that influences Low-rise condo
purchase decision making of consumers in Bangkok metropolitan area; and (3) the difference of
marketing mix factors that influences Low-rise condo purchase decision making of consumers in
Bangkok metropolitan area.
The sampling population of this research was 400 current Low-rise condo users. Data has
been collected by questionnaire and using Microsoft Excel for analysis. The statistic used to
analyze data is frequency, percentage, maximum, minimum, average, standard deviation, multiple
regression analysis, and one-way analysis of variance (single factor ANOVA) at α = 0.05
significance level.
The majority of sampling population was male, age between 30 years old, having
bachelor degree and average income between 30,000-50,000 THB per month.
The result of hypothesis testing found that:
1. The difference of personal factors such as gender, age, educational level, and average
monthly income has significantly influenced toward the consumer buying decision of Low-rise
condo in Bangkok metropolitan area.
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2. The difference of consumer behavior such as considering factors, product distribution
channel, and consumer’s influenced person has significantly influenced toward the consumer
buying decision of Low-rise condo in Bangkok metropolitan area.
3. The difference of marketing mix factors such as product, price, place, and promotion has
significantly influenced toward the consumer buying decision of Low-rise condo in Bangkok
metropolitan area.
Keywords: Purchase decision making, Condominium, Low-rise

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การเพิ่มขึ้นของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ทั้ง
คนในพื้นที่เองและการเพิ่มของประชากรนอกพื้นที่ซ่ ึ งก่อให้เกิดความต้องการที่อยูอ่ าศัยเพิ่มขึ้นตาม
ไปด้วยแต่เนื่ องจากที่อยูอ่ าศัยแบบปกติ คือ ที่อยูอ่ าศัยในแนวราบในตัวเมืองมีนอ้ ยและราคาสู งมาก
ทาให้ประชากรส่ วนใหญ่หนั ไปเลือกที่อยูอ่ าศัยรู ปแบบใหม่ คือ ที่อยูอ่ าศัยในแนวสู งและการเลือกที่
อยู่อาศัยในรู ป แบบใหม่นับวันจะยิ่งเพิ่ม สู งขึ้ น เนื่ องจากความเจริ ญทางเศรษฐกิ จและสังคมของ
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและไม่ทดั เทียมกันในแต่ละพื้นที่ซ่ ึ งโดยส่ วนใหญ่แล้ว
ความเจริ ญทางเศรษฐกิ จมักกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองหรื อเมืองหลวงเท่านั้น ความเจริ ญดังกล่าวจึง
เป็ นเหตุจูงใจทาให้ประชากรทุกสารทิศย้ายถิ่นฐานจากเขตชนบทเข้ามาอยูใ่ นเขตเมืองมากขึ้นทุก ๆ
ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุ งเทพมหานครซึ่ งนอกจากจะเป็ นเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วยังเป็ น
ศูนย์กลางของความเจริ ญในด้านต่างๆ อีกด้วย
จากข้อมู ลข้างต้นปั จจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อที่อยูอ่ าศัยและความต้องการของ
ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ลักษณะเฉพาะขอคอนโดมิเนี ยมที่สอดคล้องกับรู ปแบบการใช้ชีวิต
แบบใหม่ ที่ เน้นครอบครั วขนาดเล็ก มี พ้ื นที่ พ อเหมาะกับ ความต้องการ การดู แลรั ก ษาไม่ ยุ่งยาก
เหมื อ นบ้านเดี่ ย วหรื อ ทาวน์ เฮาส์ และมี สิ่ ง อ านวยความสะดวกครบครั น อี ก ทั้ง ท าเลที่ ต้ งั ของ
คอนโดมิเนี ยมส่ วนใหญ่ยงั ตั้งอยูใ่ นที่เดินทางได้สะดวก และปั จจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ งที่ทาให้
ประชากรตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม คือระดับราคาขายที่ต่ากว่าที่อยูอ่ าศัยในแนวราบแต่สามารถมี
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กรรมสิ ทธิ์ ถื อครองได้เช่ นกันเมื่อความต้องการด้านที่อยู่อาศัยประเภทของคอนโดมิเนี ยมเพิ่มมาก
ขึ้ น ผู ป้ ระกอบการจึ งเร่ งตอบสนองความต้อ งการต่ า ง ๆ ด้วยการสร้ างคอนโดมิ เนี ย มขึ้ น อย่า ง
หลากหลายรู ป แบบซึ่ งหนึ่ งในนั้นก็คื อ คอนโดมิ เนี ยม Low – rise เพื่ อเป็ นอี กหนึ่ งตัวเลื อกของ
ผูบ้ ริ โภค ด้วยเหตุน้ ี งานวิจยั ครั้งนี่ จึงมุ่งศึกษาไปที่ แรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโด Low - rise
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุ คคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโด Lowrise ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่ อศึ ก ษาความแตกต่ างของพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคที่ มี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อคอนโด
Low-rise ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโด Low-rise ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลซึ่ งประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษาและรายได้ต่อ เดื อ นที่
แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโด Low-rise ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
2. พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โภคที่ ป ระกอบด้ว ย ปั จ จัย ในการเลื อ กซื้ อ ช่ อ งทางในการซื้ อ ผู ้มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโด Low-rise ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. ปั จจัย ด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด้ว ย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางจัด
จาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโด
Low-rise ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโด Low-rise ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลเพื่ อ ใช้ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดที่ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างแม่นยาและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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2. ทาให้ทราบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโด Low-riseของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเพื่อใช้กาหนดแผนส่ งเสริ มการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลสู ง
3. ทาให้ทราบปั จจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโด Low-rise ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเพื่อนามาปรับปรุ งสิ นค้าและบริ การให้มีประสิ ทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้นและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ตรงจุด ซึ่ งจะส่ งผลให้ยอดขายและกาไร
ของบริ ษทั เพิ่มขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านประชากรศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยู่ใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ขอบเขตด้ านกลุ่มตัวอย่ างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่อยูอ่ าศัย
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวนทั้งสิ้ น 400 คน
ขอบเขตด้ านตัวแปร ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และปั จจัย
ด้านส่ วนประสมทางการตลาด โดยตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจซื้ อคอนโด Low-rise ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ขอบเขตด้ านระยะเวลา มีการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง 30 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2559
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. ทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อ
จากการศึ ก ษาของ วอลเตอร์ ( Walters 1978;115 ) ได้ อ ธิ บ ายความมหมายของค าว่า การ
ตัดสิ นใจ
( Decision ) ไว้ว่ า หมายถึ ง การเลื อ กที่ จ ะกระท าการสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ งโดยเฉพาะจากบรรดา
ทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่
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2. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
จากการศึ ก ษาของ ชิ ฟ แมนและคะนุ ค (Schiffman and kanuk,1987) ได้ใ ห้ ค วามหมายของ
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็ นการเสาะหา ซื้ อ ใช้ ประเมิ นผล หรอการบริ โภค
คาดว่าผลิ ต ภัณ ฑ์ บริ ก ารและแนวคิ ดต่ า ง ๆ ซึ่ งผู บ้ ริ โภคคาดจะสามารถตอบสนอง ความ
ต้องการของตนได้เป็ นการศึกษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ท้ งั เงิ น
เวลา และกาลังเพื่อบริ โภค สิ นค้าและบริ การต่างๆ อันประกอบด้วย ซื้ ออะไร ทาไมจึงซื้ อ ซื้ อ
เมื่อไหร่ อย่างไร และบ่อยแค่ไหน
3. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
( ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ, 2541: 35-36, 337 ) ส่ ว นประสมการตลาด ประกอบด้ ว ย
ผลิ ตภัณฑ์ (Product) การจัดจาหน่ าย (Place) การ กาหนดราคา (Price) การส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion) เราสามารถเรี ยกส่ วนประสมทางการตลาดได้อีก อย่างหนึ่ งว่า 4’Ps ส่ วนประกอบ
ทั้ง 4 ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แต่ละตัวมีความสาคัญเท่าเทียมกัน แต่ข้ ึนอยูก่ บั ผูบ้ ริ หาร
การตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นหนักที่ P ใดมากกว่ากัน เพื่อให้สามารถ ตอบสนอง
ความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตัวผูบ้ ริ โภค
1.

ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ปั จจัยแรกที่ จะแสดงว่ากิ จการพร้ อมจะท าธุ รกิ จได้ กิ จการนั้น
จะต้อ งมี สิ่ ง ที่ จ ะเสนอขาย อาจเป็ นสิ น ค้า ที่ มี ต ัว ตน บริ ก าร ความคิ ด (Idea) ที่ จ ะ
ตอบสนองความต้อง การ ได้ การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ัน นัก การตลาด มัก จะ
ศึกษาผลิตภัณฑ์ในรู ปของผลิ ต ภัณฑ์เบ็ดเสร็ จ (Total Product) ซึ่ งหมายถึ ง ตัวสิ นค้า
บวกกับ ความพอใจและผลประโยชน์ อื่ น ที่ ผู ้บ ริ โ ภคได้ รั บ จากการซื้ อสิ น ค้า นั้ น
ผูบ้ ริ หารการตลาดจะต้องมีการปรับปรุ งสิ นค้าหรื อบริ การที่ผลิตขึ้นมาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ กลุ่มเป้ าหมาย โดยเน้นถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผู ้ บริ โภคและ
สนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นสาคัญ

2.

การจัดจาหน่ าย (Place or Distribution) ผลิ ตภัณฑ์ที่ผูผ้ ลิ ตผลิ ตขึ้ นมาได้น้ นั ถึ งแม้ว่า
จะมีคุณภาพดี เพียงใดก็ตาม ถ้าผูบ้ ริ โภคไม่ทราบแหล่งซื้ อและไม่สามารถจะจัดหามา
ได้เมื่อเกิดความต้องการ 2 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ผูบ้ ริ โภคได้ ดังนั้น นักการตลาดจึงจาเป็ นต้อง พิจารณาว่าที่ไหน เมื่อไร และโดยใครที่
จะเสนอขายสิ นค้า การจัดจาหน่ายเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้อน แต่ก็เป็ น สิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งศึกษา
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3.

การกาหนดราคา (Price) เมื่อธุ รกิจได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้ ึนมา รวมทั้งหาช่องทาง
การ จัดจาหน่ายและวิธีการแจกจ่ายตัวสิ นค้าได้แล้ว สิ่ งสาคัญที่ธุรกิจจะต้องดาเนินการ
ต่อไป คือ การกาหนดราคา ที่เหมาะสมให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ที่จะนาไปเสนอขายก่อนที่จะ
กาหนดราคาสิ นค้า ธุ รกิจต้องมีเป้ าหมายว่าจะตั้งราคา เพื่อต้องการกาไร หรื อเพื่อขยาย
ส่ วนถือครองตลาด (Market Share) หรื อเพื่อเป้ าหมายอย่างอื่น อีกทั้งต้องมี การใช้กล
ยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะทาให้เกิดการยอมรับจากตลาดเป้ าหมาย

4.

การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับกระบวนการติดต่อสื่ อสาร
ไป ยังตลาดเป้ าหมาย การส่ งเสริ มการตลาดเป็ นวิธีการที่จะบอกให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย วัตถุประสงค์ของการส่ งเสริ มการตลาด เพื่อบอกให้ลูกค้าทราบ
ว่ามีผลิ ตภัณฑ์ออกจาหน่ ายใน ตลาดพยายามชักชวนให้ลูกค้าซื้ อและเพื่อเตื อนความ
ทรงจาระหว่างผลิตภัณฑ์กบั ลูกค้า

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.

การตัดสิ นใจ (Decision Making)
เป็ นกระบวนการคิ ดโดยใช้เหตุ ผลในการเลื อกสิ่ งใด สิ่ งหนึ่ งจากหลายทางเลื อกที่ มี อยู่
เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด และตอบสนองความต้องการของ ตนเองให้มากที่สุด (ลฎาภา
พูลเกษม, 2550, หน้า 8) โดยมีผใู ้ ห้ความหมายของการตัดสิ นใจ

2.

พฤติกรรมผู้บริโภค
ศิ ริ วรรณ เส รี รั ต น์ แล ะค ณ ะ (2541: 124 – 125) อ้ า งอิ งจาก Kotler, Philip. (1999).
Marketing Management ไ ด้ ใ ห้ ค ว าม ห ม าย ข อ งพ ฤ ติ ก ร ร ม ผู ้ บ ริ โ ภ ค (Consumer
behavior) หมายถึ ง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้
ได้มาแล้วซึ่ งการใช้สินค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึ ง กระบวนการตัดสิ นใจ และการ
กระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้ อและการใช้สินค้า

3.

ส่ วนประสมทางการตลาด
สุ วสา ชัยสุ รัตน์ (2537, หน้า 30-31) กล่าวว่า ส่ วนประสมการตลาด (marketing mix) ใน
การ ดาเนิ นธุ รกิจทุกประเภทจะมีปัจจัยต่าง ๆ มากระทบการทางาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ด าเนิ น งานทางการตลาด จะมี ปั จ จัย 2 อย่ า ง คื อ ปั จ จัย ภายในของกิ จ การ (internal
factors) ผูบ้ ริ หารหรื อผูป้ ระกอบการสามารถควบคุมให้เป็ นไปตามนโยบายของกิจการ คือ
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ส่ ว นประสมการตลาด ปั จ จัย ภายนอก (external factors)ปั จ จัย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
ดาเนิ นงานของกิจการไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น ต้องปรับปั จจัยภายในให้สอดคล้องกับ
ปั จจัยภายนอก เช่ น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง คู่ แข่งขัน วัฒนธรรม
กฎหมาย และเทคโนโลย
กรอบแนวความคิดในการศึกษา
จากการศึกษาเอกสารทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องผูว้ ิจยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบ
แนวความคิดในการวิจยั ได้ดงั นี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- อาชีพ
- รายได้

ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโด
Low rise ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล

พฤติกรรมผู้บริ โภค
- ช่องแรกในการรู ้จกั โครงการ
- ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
- สาเหตุหลักในการตัดสิ นใจซื้ อ
- สาธารณูปโภคที่อยากให้มีมากที่สุด
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณโดยมี ก ารศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อคอนโด Low-rise ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ซึ่ งเป็ นกลุ่มประชากรที่ไม่ทราบจานวนที่แน่ นอน ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก คือ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้โทรศัพท์มือถือ HUAWEI
ปั จจุบนั ซึ่ งมีถิ่นพานักในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 400 คน ซึ่ งได้มาจากการใช้
สู ตรคานวณขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran (1977) ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั
ต้องการสุ่ มไว้ที่ 0.5 มีระดับความเชื่ อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้ขนาดของกลุ่ม
เท่ากับ 385 คน และเผือ่ อีก 15 คนเพื่อป้ องกันความผิดพลาด
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากการเก็บข้อมูลแบบปฐมภู มิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติพรรณนาที่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ต่ า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด ส่ ว นสถิ ติ อ้า งอิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ที่ ระดับ นัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างของ
ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โ ภคและปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโด Low-rise ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่พบว่าเพศหญิ งจานวน 226 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 56.5 และเพศชายจานวน 174 คนคิดเป็ นร้ อยละ 43.5ส่ วนใหญ่พบว่าอายุ 31-40 ปี คิดเป็ น
เป็ นร้อยละ 48.75 อายุ21-30ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.5 อายุ 41ปี ขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 11.75 และอายุต่ า
กว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 257 คนคิดเป็ นร้อยละ 64.25 ระดับ
การศึ ก ษาสู ง กว่าปริ ญ ญาตรี จ านวน 73 คนคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 18.25 และระดับ การศึ ก ษาที่ ต่ ากว่า
ปริ ญญาตรี มีจานวน 70 คนคิดเป็ นร้อยละ 17.5 สถานภาพโสดมีจานวน 169 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ
42.25 สมรสมีจานวน 166 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 41.5 และจานวนคนอย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีจานวน
65 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 16.25 มีอาชี พหนักงานเอกชนมีจานวน 160 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 40
อาชีพค้าขายมีจานวน 70 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 17.5 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจมีจานวน 66 คน
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 16.5 อาชี พเจ้าของธุ รกิจ/เจ้าของกิจการมีจานวน 52 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 13
อาชี พนักศึกษามีจานวน 41 คนคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 10.25 และอาชี พรับจ้างทัว่ ไปมีจานวน 11 คน
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 2.75 พบว่าผูม้ ีรายได้ 15,001-30,000 บาทมีจานวน 157 คนคิดเป็ นร้อยละ 39.25
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ผูม้ ีรายได้ 30,001-50,000 บาทมีจานวน 117 คนคิดเป็ นร้อยละ 29.25 ผูม้ ีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไปมี
จานวน 95 คนคิดเป็ นร้อยละ 23.75 และผูม้ ีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาทมีจานวน 31 คนคิดเป็ นร้อย
ละ 7.75
กลุ่ ม ตัวอย่างจาแนกตามพฤติ ก รรมผู บ้ ริ โภคพบว่าผู บ้ ริ โภครู ้ จกั โครงการจากช่ อ งทาง
อินเตอร์ เน็ตจานวน 128 คนคิดเป็ นร้อยละ 32 จากป้ ายจานวน 98 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 24.5 จาก
โทรทัศน์จานวน 84 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 21 จากวิทยุจานวน 61 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 15.25
จากสื่ อสิ่ งพิมพ์จานวน 29 คนคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 7.25 และบุ คคที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจมาก
ที่สุดคือครอบครัวจานวน 121 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 30.25 ตนเองมีจานวน 103 คนคิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 25.75 เพื่อนมีจานวน 92 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 23 พนักงานขายมีจานวน 77 คนคิดเป็ น
อัตราร้อยละ 19.25 และดาราพรี เซ็นเตอร์ มีจานวน 7 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 1.75 สาเหตุหลักใน
การตัดสิ นใจซื้ อคือการอยูอ่ าศัยจานวน 250 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 62.5 ปล่อยเช่ามีจานวน 88 คน
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 22 และลงทุนมีจานวน 62 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 15.5 และสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคอยาก
ให้มีมากที่สุดในโครงการที่เลือกคือระบบรักษาความปลอดภัยมีจานวน 135 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ
33.75 ที่ จอดรถจานวนมากมีจานวน 129 คนคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 32.25 สระว่ายน้ ามีจานวน 118
คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 29.5 และสนามเด็กเล่นมีจานวน 18 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.5
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดพบว่าผูบ้ ริ โภคใช้หลักในการ
เลื อกคอนโดคือลักษณะการออกแบบมีจานวน 130 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 32.5 บริ ษทั มีชื่อเสี ยง
เป็ นที่รู้จกั มีจานวน 111 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 27.75 วัสดุคุณภาพได้มาตรฐานมีจานวน 92 คนคิด
เป็ นอัตราร้อยละ 23 และขนาดของห้องชุดมีจานวน 67 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 16.75 และราคาที่
เหมาะสมคือ 700,001-900,000 บาทมีจานวน 143 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 35.75 ราคา 900,001บาท
ขึ้นไปแต่ไม่เกิ น 1,500,000 บาทมีจานวน 126 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 31.5 ราคา 500,001-700,000
บาทมี จานวน 102 คนคิ ดเป็ นอัตราร้ อยละ 25.5 และต่ ากว่า 500,000 บาทมีจานวน 29 คนคิดเป็ น
อัตราร้อยละ 7.25 ช่องทางการจัดจาหน่ายที่เข้าถึงง่ายที่สุดคือ บูธตามห้างสรรพสิ นค้ามีจานวน 137
คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 34.25 ห้องตัวอย่างที่โครงการมีจานวน 110 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 27.5 จัด
จาหน่ ายโดยผ่านเอเจนซี่ มีจานวน 102 คนคิ ดเป็ นอัตราร้ อยละ 25.5 และการจัดจาหน่ ายโดยผ่าน
โปรแกรมเฉพาะมีจานวน 51 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 12.75 และโปรโมชัน่ ที่เลือกมากที่สุดคือ การ
ตกแต่งเฟอร์ นิเจอร์ ครบพร้อมเข้าอยู่มีจานวน 140 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 35 มีการรับประกันหลัง
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การโอนอย่างน้อย 3 ปี มีจานวน 123 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 30.75 มีส่วนลดแลกแจกแถมจานวน
70 คนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 17.5 และมีโปรโมชัน่ พิเศษสาหรับลูกค้าเดิมจานวน 67 คนคิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 16.75
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อจากตารางการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโด Low riseของผูต้ อบแบบสอบถามโดยรวม ตามเกณฑ์จดั อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 3.4675
โดยตัดสิ นใจซื้ อคอนโด Low riseเพราะมี ราคาถู กและเป็ นเจ้าของง่ายระดับ มาก ค่าเฉลี่ ย 3.7325
รองลงมาคือตัดสิ นใจซื้ อคอนโด Low rise เพราะง่ายต่อการเปลี่ ยนมื อระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 3.5600
ต่อมาคือการเลือกซื้ อคอนโด Low rise เพราะขนาดของห้องชุ ดที่ ลงตัวระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 3.3650
และตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโด Low rise เพราะต้องการอยู่อาศัยเพี ยงชั่วคราวระดับ มาก ค่ าเฉลี่ ย
3.2125 ตามลาดับ
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล

สถิติที่ใช้

ค่านัยสาคัญ

ผลการทดสอบ

เพศ

T-Test

0.7273

ปฏิเสธ

อายุ

F-Test

0.0291

ยอมรับ

ระดับการศึกษา

F-Test

0.5535

ป ฏิ เ ส ธ

สถานภาพ

F-Test

0.6219

ปฏิเสธ

อาชีพ

F-Test

0.0276

ยอมรับ

รายได้

F-Test

0.0483

ยอมรับ

ช่องทางแรกที่รู้จกั

F-Test

0.0112

ยอมรับ

บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ

F-Test

0.4188

ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภค
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สาเหตุหลักในการตัดสิ นใจ

F-Test

0.8769

ปฏิเสธ

สิ่ งที่อยากให้โครงการมี

F-Test

0.6676

ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์

F-Test

0.4155

ปฏิเสธ

ด้านราคา

F-Test

0.0179

ปฏิเสธ

ด้านช่องทางจัดจาหน่าย

F-Test

0.0038

ยอมรับ

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

F-Test

0.7450

ปฏิเสธ

อภิปรายผลการวิจัย
ด้ านปั จจัยส่ วนบุคคล มีผลเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ ยที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดLow-riseของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางด้านสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ดังนี้
วราพร วิไลเลิศ และ ผศ. (พิเศษ( ดร.อิทธิกร ขาเดช (2557, หน้า 613) พบว่า อายุ การศึกษา
และรายได้ ที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อประกั น สุ ขภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
อรอุษา ขนอนกุล และ กิ ตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์ เกี ยรติ (2556, หน้า 324( พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ของยี่ห้อรถยนต์
(ค่ายญี่ปุ่น( ของผูบ้ ริ ผบู ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ด้ านพฤติกรรมผู้บริ โภค ลักษณะการใช้งาน สื่ อที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ และช่ วงเวลา
ซื้ อ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ วนปั จจัยที่เหลื อเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ คือ ปั จจัยใน
การเลือกซื้ อ ช่องทางในการซื้ อ และผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ คอนโด Low-rise ของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ดังนี้
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นิพนธ์ สิ รินวัฒนานุกูล และ ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง (2557, หน้า 528( พบว่า ปั จจัยที่เลือกซื้ อ
ในส่ วนของความต้องการทดลองสิ่ งแปลกใหม่ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออีโคคาร์ ของ
โครงการรถยนต์คนั แรกของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ศิริลกั ษณ์ เพชรภา และ ผศ. (พิเศษ( ดร.อิทธิ กร ขาเดช (2557, หน้า 474( พบว่า พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคในส่ วนของบุคคลที่มีอิทธิ พลหรื อมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อที่แตกต่างกัน มีผล
ต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อที่ อ ยู่ อ าศั ย ประเภทบ้ า นเดี่ ย วบริ เวณ ชานเมื อ งของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
มิ ญช์ลกัษ ณา นวธนาสนธิ์ และ ผศ. (พิ เศษ( ดร.อิทธิ กร ขาเดช (2557, หน้า 440( พบว่า
แหล่งจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์สาหร่ ายทะเลเถ้าแก่น้อย
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด มีผลเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ คือ ปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัด จาหน่ าย และด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาดที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อคอนโด Low-rise ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกันซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ดังนี้
สุ วสา ชัยสุ รัตน์ (2537, หน้า 30-37) กล่ าวว่า ส่ วนประสมการตลาด (Marketing
Mix) ในการดาเนิ นธุ รกิ จทุกประเภทจะมีปัจจัยต่าง ๆ มากระทบการทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ดาเนิ นงานทางการตลาด จะมีปัจจัย 2 อย่างคือ ปั จจัยภายในของกิจการ (Internal Factors) ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูป้ ระกอบการสามารถควบคุ มให้เป็ นไปตามนโยบายของกิจการ คือ ส่ วนประสม การตลาด
ปัจจัยภายนอก (External Factors) ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของกิจการไม่สามารถควบ
คมได้ดัง นั้น ต้อ งปรั บ ปั จ จัย ภายในให้ ส อดคลองกับ ปั จ จัย ภายนอก เช่ น สภาพแวดล้อ ม ทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง คู่แข่งขัน วัฒนธรรม กฎหมาย และเทคโนโลยี
ธงชัย สันติวงษ์ (2540, หน้า 34-38) กลาว่าส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง การ
ประสมที่ เข้ากัน ได้อ ย่างดี เป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ย วกัน ของการก าหนดราคา การส่ ง เสรมการขาย
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายและระบบการจัดจาหน่าย ได้มีการจัดออกแบบเพื่อใช้สาหรับการเข้าถึ งกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการ
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ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนบุคคล จะเห็นได้วา่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันของ
ผูบ้ ริ โภคจะส่ งผลให้มีการตัดสิ นใจซื้ อคอนโด Low-rise ที่แตกต่างกัน จากการสารวจพบว่าฐานผูใ้ ช้
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสดและมี
อาชีพเป็ นพนักงานประจารายได้อยูร่ ะหว่าง
30,000-50,000 บาทซึ่ งผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม นี้ มีกาลังในการตอบสนองความต้องการของตนเองแต่ก็ให้
ความสาคัญในการหาข้อมูลอย่างระเอียดก่อนการตัดสิ นใจซื้ อเช่นกัน
ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ได้แก่ ช่องทางในการรู ้จกั โครงการ บุคค
ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ สาเหตุหลักในการตัดสิ นใจซื้ อ สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคอยากให้มีมากที่สุดใน
โครงการที่เลื อก จากผลสารวจพบว่าบริ โภคส่ วนใหญ่ เข้าถึ งและรู ้ จกั โครงการคอนโด Low-rise
จากช่องทางอินเตอร์ เน็ตตามเทรนด์ในปั จจุบนั ที่การสื่ อสารมีความว่องไวสู งดังนั้นจึงต้องเพิ่มความ
น่ าสนใจด้วยการมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมระหว่างลู กค้าและโครงการให้มากยิ่งขึ้ นนอกจากนั้นผล
สารวจยังพบอีกว่าบุคคลที่มีอิทธิ พลมากที่สุดต่อการตัดสิ นใจคือ ครอบครัว ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่า
ปั จจุบนั ครอบครัวเข้ามามีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจมากขึ้น และสาเหตุหลักของการตัดสิ นใจซื้ อมาก
ที่สุดก็เพื่ออยูอ่ าศัยเนื่องด้วยราคาของพื้นที่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีราคาที่สูงมากจึง
ทาให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ที่อยูใ่ นระดับกลางมองหาที่พกั อาศัยลอยฟ้ า นอกจากนั้นผลการวิจยั ยัง
พบอี ก ด้วยว่าสิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคอยากให้มีม ากที่ สุ ดในโครงการคื อระบบรั กษาความปลอดภัยเพราะ
กระแสความรุ น แรงในสั ง คมปั จ จุ บ ัน ท าให้ ผูบ้ ริ โภคต้อ งการความมั่น ใจในระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยที่มีมากพอด้วยเช่นกัน
ในส่ วนของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดนั้น ทั้งในด้านตัวผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง
จัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันล้วนแต่ส่งผลให้มีการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เลื อกซื้ อคอนโด Low-rise เพราะการออกแบบที่ ดึงดู ดใจและค่อยพิ จารณาถึ ง
ความน่าเชื่อถือของโครงการรองลงมาดังนั้นสมควรเน้นไปที่รูปลักษณ์แรกให้สร้างความประทับใจ
ให้ได้เพราะจะนามาซึ่ งการตัดสิ นใจขั้นต่อไปของผูบ้ ริ โภค ในเรื่ องของราคาที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคเลือกก็
ยังอยู่ในเกณฑ์ ราคาที่ ค่อนข้างต่ าคื อไม่เกิ น 1 ล้านบาทซึ่ งถื อเป็ นราคาที่ ต่ าเกิ นไปกว่าต้นทุ นใน
ปั จจุบนั ที่สูงขึ้นเรื่ อย ๆ ดังนั้นจึงต้องหาวิธีสร้างความยอมรับในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุน เช่นการ
สร้างความพอใจให้ผบู ้ ริ โภคหากต้องตัดสิ นใจซื้ อในราคาที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ให้ได้ ส่ วนช่องทาง
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การเข้าถึงที่ลูกค้ายอมรับมากเป็ นการออกบูธหรื อการจัดอีเว้นท์ต่าง ๆ ตามห้างสรรพสิ นค้าดังนั้น
ทุกครั้งหากมีการจัดบูธนอกสถานที่ควรมีกิจกรรมเพื่อเพิม่ ความสนใจและสร้างความสนุกสนานให้
ลู กค้าได้มีส่วนร่ วมต่างๆ เช่ น การร่ วมตอบคาถามเพื่อรับส่ วนลด เป็ นต้น และโปรโมชัน่ ที่ยงั คง
เป็ นความต้องการสู งสุ ดคือ การตกแต่งเฟอร์ นิเจอร์ ครบพร้อมเข้าอยูด่ งั นั้นจึงต้องให้ความสาคัญกับ
ความสะดวกสบายหรื อการตั้งสโลแกนของโครงการแบบ กระเป๋ าใบเดียวเข้าอยูไ่ ด้เลย
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
เพื่ อ ให้ ผ ลการศึ ก ษาครั้ งนี้ สามารถขยายต่ อ ไปในมุ ม มองที่ ก ว่ า งมากขึ้ นอัน จะเป็ น
ประโยชน์ใน การอธิ บายถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ คอนโดมิเนี ยม หรื อปั ญหาที่มีความ
เกี่ยวข้องกัน ผูท้ าวิจยั จึงขอนาเสนอประเด็นสาหรับการทาวิจยั ต่อไปดังนี้
1. ในการศึกษาครั้งต่อไปแนะนาให้ทาการวิจยั กับคนกลุ่มเดียวกัน เช่น นักศึกษา พนักงาน
บริ ษทั เอกชน เพราะคน 2 กลุ่มนจะนี้มีฐานข้อมูลให้เก็บอยูจ่ านวนมาก
2. ศึกษาเกี่ ยวกับผูท้ ี่ ตอ้ งการเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมโดยมุ่งไปที่ กลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ อาศัยอยู่
คอนโดมิเนียม Low-rise เลยว่าปั จจัยใดที่ทาให้ตดั สิ นใจซื้ อ
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมประเภท High Class
ในเขตกรุ งเทพและปริมณฑล
FACTORS AFFECTINGDECISION MAKING PROCEDURES ON PURCHASING HIGH
CLASS CONDOMINIUM IN BANGKOK AND PERIMETERS AREA
ชลธชา นิยะมะ
นักศึกษา โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin 2/1 กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา (1( ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท High class ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (2(
ความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท High
class ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (3( ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ย มประเภท High class ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้วิจยั ครั้งนี้ ประชากรที่ทางาน และอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร 5 เขต
ได้แก่ พระโขนง ทองหล่ อ สี ลม เอกมัย และลาดกระบัง, จังหวัดสมุ ทรปราการ อาเภอพระประแดง,
จังหวัดนนทบุรี อาเภอบางบัวทอง และจังหวัดปทุมธานี อาเภอคลองหลวง รวมทั้งสิ้ นจานวน 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าต่าสุ ด, ค่าสู งสุ ด, ค่าเฉลี่ย, ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, t-Test และ F-Test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปร
อิสระ และตัวแปรตาม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพ
โสดการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนมีรายได้มากกว่า 50,000 บาทอาศัย
อยูใ่ นจังหวัดกรุ งเทพมหานคร และอาศัยอยูค่ นเดียว
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล ได้แก่ เพศ, สถานภาพ, ระดับ การศึ ก ษา, อาชี พ , ที่ อ ยู่ และจ านวน
สมาชิ กในครอบครัวที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท High
class ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ส่ วนอายุและรายได้ ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
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2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้ อ,ช่ องทางในการซื้ อ,ผูม้ ีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจ, การวางแผน และทาเลที่ต้ งั มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05 แต่สิ่งอานวยความสะดวกที่ได้รับ และผูท้ ี่ร่วมอาศัยอยูด่ ว้ ย ไม่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมประเภท High class ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
3. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ลัก ษณะคอนโดมิ เนี ยมที่ ต้องการ, ราคา,
แหล่งข้อมูล และสิ่ งจูงใจ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจซื้ อ, คอนโดมิเนียมประเภท High class, พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค,ปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด
ABSTRACT
The research objective is to study (1) the difference of personal factors that influences
high class condominium buying decision of consumers In Bangkok metropolitan area (2) the
difference of consumer behavior that influences high class condominium buying decision of
consumers in Bangkok metropolitan area ; and (3) the difference of marketing mix factors that
influences high class condominium buying decision of consumers in Bangkok metropolitan area .
The sampling population of this research was 400 people 5 living in districts of Bangkok ;
Prakanong, Thong-lor, Silom, Ekamai and Ladkrabang ,and 3 districts outside Bangkok ;
Prapadaeng , Bangbuathong and Klongluang. Data has been collected by questionnaire and using
Microsoft Excel for analysis. The statistic used to analyze data is frequency, percentage, maximum,
minimum, average, standard deviation, t-test and F-test at α = 0.05 significance level.
The majority of sampling population was female, age between 31-40 years old, single,
having bachelor degree, work as staff in private company, average monthly income is over 50,000
THB, living in Bangkok and stay at home alone.
The research results found that :
1. The difference of personal factors including gender, status, educational level, job,
living area and number of family members has significantly influenced high class condominium
buying decision of consumers in Bangkok metropolitan area.
2. The difference of consumer behavior such as considering factors, product distribution
channel, influenced person, future plan, and condominium location has significantly influenced
high class condominium buying decision of consumers in Bangkok metropolitan area.
3. The difference of marketing mix factors such as product , price, place, and promotion
has significantly influenced high class condominium buying decision of consumers in Bangkok
metropolitan area.
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Keywords : Buying decision, high class condominium, consumer behavior, marketing mix
บทนา
ที่อยูอ่ าศัยเป็ นหนึ่ งในปั จจัย 4 ซึ่ งเป็ นปั จจัยพื้นฐานในการดารงชี วิตของมนุ ษย์ มนุ ษย์ส่วน
ใหญ่จึงถู กปลู กฝั งด้วยความเชื่ อที่ว่า การมีบา้ นเป็ นของตนเองเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดในชี วิต แต่ดว้ ย
การใช้ชีวิตในยุคปั จจุบนั วิถีชีวิตของมนุ ษย์เปลี่ยนไป ความเป็ นอยูจ่ ึงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จาก
ครอบครัวขยายก็กลายเป็ นครอบครัวเดี่ ยว โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ เศรษฐกิ จในเขตเมือง และด้วย
ขนาดของครอบครั ว ที่ เล็ ก ลง การซื้ อ บ้า นซึ่ งเป็ นภาระที่ เกิ น ความจ าเป็ นส าหรั บ หลายๆ คน
โดยเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานครคนส่ วนใหญ่หนั มาสนใจคอนโดมิเนียม ซึ่ งมีราคาเหมาะสม และ
เป็ นเจ้าของได้
เนื่องจากเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งส่ วนใหญ่
แล้วความเจริ ญทางเศรษฐกิจมักกระจุกตัวอยูใ่ นเขตเมืองหรื อเมืองหลวง ทาให้ประชากรย้ายถิ่นฐาน
จากเขตชนบทเข้ามาอยูใ่ นเขตเมืองมากขึ้น เขตเมืองจึงแออัดไปด้วยผูค้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ ม ณฑล และด้วยวิถี ชี วิตที่ เปลี่ ยนแปลงไป ประชาชนต้องใช้ชีวิตด้วย
ความเร่ งรี บ ต้องการความคล่องตัว การเลือกที่อยูอ่ าศัยก็เช่นกัน คอนโดมิเนียมถือเป็ นทางเลือกที่ดี
สาหรับการใช้ชีวิตในเมือง เพราะการดู แลรักษา และทาความสะอาดง่ายกว่าบ้าน และในปั จจุบนั
คอนโดมิเนี ยมประเภท High class มีแนวโน้มจะมีความนิ ยมสู งขึ้น เนื่ องจากมีทาเลที่ต้ งั ส่ วนใหญ่
อยู่แหล่ งเศรษฐกิ จ มี สิ่งอานวยความสะดวกครบครัน ที่ ตอบโจทย์ของการใช้ชีวิตในยุคปั จจุบนั
ได้มากที่สุด
ดังนั้น การศึกษาถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท High class จึง
เป็ นทางหนึ่ งที่จะช่วยให้ทราบว่า ปั จจัยใดบ้างที่มีผลในเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การวางแผลกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
4. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม
ประเภท High class ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
5. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของพฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โภคที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมประเภท High class ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
6. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมประเภท High class ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อ
เดื อ น ที่ อ ยู่ และจ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมประเภท High class ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
2. พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคที่ ป ระกอบด้ว ย วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการซื้ อ ช่ องทางในการซื้ อ ผู ม้ ี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ ผูท้ ี่ร่วมอาศัยอยูด่ ว้ ย การวางแผนในการซื้ อ และทาเลที่ต้ งั ที่แตกต่างกัน มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มประเภท High class ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
3. ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ลักษณะหรื อรู ปแบบ ราคา แหล่งหา
ข้อมูล และสิ่ งจูงใจที่ แตกต่างกัน มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภท High class
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
4. ท าให้ท ราบปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่ มี ผ ลต่อมี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย ม
ประเภท High class ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล เพื่ อ ใช้ก าหนดกลยุท ธ์ ก ารตลาดที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ทาให้ทราบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม
ประเภท High class ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเพื่อพัฒนาสิ นค้า และบริ การให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ และสิ นค้ามีการเจริ ญเติบโตอย่างมีแบบแผน
6. ทาให้ทราบส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม
ประเภท High class ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่ อน ามาก าหนดแผนส่ งเสริ มการตลาดได้ตรง
เป้าหมาย
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานครในพื้นที่ 5 เขต
ได้แก่ พระโขนง ทองหล่ อ สี ลม เอกมัย และลาดกระบัง, จังหวัดสมุ ทรปราการ อาเภอพระประแดง,
จังหวัด
นนทบุรี อาเภอบางบัวทอง และจังหวัดปทุมธานี อาเภอคลองหลวง
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แ ก่ ประชากรที่ ท างาน และอาศัยอยู่ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร 5 เขต ได้แก่ พระโขนง ทองหล่อ สี ลม เอกมัย และลาดกระบัง, จังหวัดสมุทรปราการ
อาเภอพระประแดง, จังหวัดนนทบุรี อาเภอบางบัวทอง และจังหวัดปทุมธานี อาเภอคลองหลวงโดยเก็บ
ข้อมูลในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2559 จานวนทั้งสิ้ น 400 คน
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานะภาพ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- จานวนสมาชิกในครอบครัว
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
- เหตุผลในการเลือกซื้ อ
- สิ่ งอานวยความสะดวกที่ตอ้ งการ
- ผูร้ ่ วมอาศัย
- สถานที่ต้ งั

ตัวแปรตาม

-

ช่องทางการซื้อ
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
แผนในการซื้อ

การตัดสิ นใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมประเภท High
Class ในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล

ส่วนประสมทางการตลาด
- ลักษะที่ตอ้ งการ
- ราคา
- แหล่งศึกษาข้อมูล
- สิ่ งจูงใจในการตัดสิ นใจ

แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่ วข้ อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค (Buyer’s Decision Process)
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Buyer’s Decision Process) หมายถึ ง ขั้นตอนใน
การเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์จากสองทางเลื อกขึ้นไปซึ่ งเริ่ มขึ้นก่อนการซื้ อจริ งๆ และมีผลกระทบหลังการ
ซื้ อ ซึ่ งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วยกิ จกรรม 5 ขั้นตอนสาคัญคือ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2534:
34) การรั บรู ้ ปั ญหา, การค้นหาข้อมู ล , การประเมิ นผลทางเลื อก, การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติ กรรม
ภายหลังการซื้ อ
และจากการศึกษาของ พัชรา ปิ่ นเพชรและไกรชิ ต สุ ตะเมือง (2557, หน้า 116( สรุ ปได้ว่า
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคถื อว่าเป็ นกระบวนการในการเลื อกทางเลื อกหนึ่ ง ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะทา
การตัดสิ นใจก่อนและหลังจากการได้รับข้อมูล ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้เป็ นข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา
การซื้ อสิ น ค้า อย่างไรก็ ตาม ในสถานการณ์ และเวลาที่ แตกต่ างกัน อาจส่ ง ผลให้ มี ก ระบวนการ
ตัดสิ นใจที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลข่าวสารในเวลานั้นๆ
2. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
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พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีผใู ้ ห้ความหมายไว้ ดังนี้
อดุ ล ย์ จาตุ รงคกุ ล (2539 : 5-6) พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคเป็ นปฏิ กิ ริย าของบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ ง
โดยตรงกับการได้รับ และการใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิจรวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการ
ตัดสิ นใจซึ่ งเกิดก่อน และเป็ นตัวกาหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านี้
การเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมด้านสังคม อาจจะเพิ่มขนาดตลาดบางส่ วน ลดขนาดของตลาด
บางส่ วน หรื อช่ วยในการสร้ างตลาดใหม่ ๆ ดังนั้นการเข้าใจถึ ง สิ่ งแวดล้อมด้านสั งคมทั้งในส่ วนที่
เกี่ ยวข้อง กับ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านพฤติ กรรมศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับ
ธุ รกิ จใน ปั จจุบนั นั้นหากสามารถเข้าใจถึ งความตอ้งการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่าย่อมเปิ ดโอกาส
ให้สามารถนามากาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดได้ดีกว่า และสามารถชนะใจผูบ้ ริ โภคได้ในที่สุด (อรชร
มณี สงฆ์.2552)
ดังนั้น การศึ กษาแบบจาลองพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค หรื อเรี ยกอี กอย่างหนึ่ งว่า SR Theory เป็ น
การศึกษาถึ งเหตุจูงใจที่ทาให้เกิ ดการซื้ อสิ นค้า โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิ ดสิ่ งกระตุน้ ที่ผ่านเข้าไปใน
ความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ และทาให้เกิดความต้องการก่อน แล้วจึงมีผลทาให้เกิดการปฏิบตั ิตอบสนอง
สิ่ งกระตุน้ สามารถเกิดขึ้นเองจากภายในร่ างกาย และจากสิ่ งกระตุน้ ภายนอก ซึ่ งถือว่าเป็ นเหตุจูงใจให้
เกิ ดการบริ โภคสิ นค้า กระตุน้ ภายนอก ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ (ศริ วรรณิ เสรี รัตน์,2541) สิ่ งกระตุน้
ทางการตลาด และสิ่ งกระตุน้ อื่นๆ
3. แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยการตลาด
ปั จจัย การตลาด หมายถึ ง ปั จจัย ที่ ค วบคุ ม ได้ซ่ ึ งบริ ษ ัท ต้องใช้เป็ นเครื่ องมื อร่ วมกัน เพื่ อ
สนองความต้องการของตลาดเป้ าหมาย ปั จจัยการตลาดประกอบด้วย (สุ ปัญญา ไชยชาญ 2543: 37)
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ซึ่ งในการกาหนดปั จจัยทางการตลาด บริ ษทั ต้องคานึ งถึ งความจาเป็ นและความต้องการ
ของตลาดเป้ าหมาย (Target Market) ซึ่ งเป็ นกลุ่มของลูกค้าที่มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน ซึ่ งบริ ษทั เลือก
เป็ นเป้ าหมาย ตลาดเป้ าหมายอาจเป็ นผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ส่ ง ผูค้ า้ ปลีก หรื อหน่วยรัฐบาล ปัจจัยทาง
การตลาดประกอบด้วยทุกสิ่ งที่มีอิทธิ พลในการสร้างความต้องการซื้ อในผลิตภัณฑ์ ส่ วนผสมทั้ง 4
ประการเรี ยกว่าส่ วนประสมทางการตลาด 4Ps (The four Ps of The Marketing Mix)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล
ภัทท์ชนก ประตูแก้ว (2556) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการที่มีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมี เนี ย มใกล้ส ถานี ร ถไฟฟ้ า ในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล พบว่า ผู ต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอยูใ่ นกลุ่มอายุ 25-30 ปี มากที่สุดจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มีอาชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ทั เอกชน/พนัก งานธนาคาร ส่ วนใหญ่ มี ส ถานภาพโสดโดยพบว่าการ
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ส่ งเสริ มการตลาดกระบวนการขายและภาพลักษณ์ สินค้าเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
2. พฤติกรรมผู้บริ โภค
สมฤทั ย ผุ ย วรรณ์ (2556) ได้ ศึ ก ษาเรื่ องปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงินของผูบ้ ริ โภคในเขตฝั่งธนบุรีพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมเพื่ออาศัยอยู่เองส่ วนเหตุผลที่เลือกซื้ อเนื่ องจาก
สะดวกในการเดินทาง และตัดสิ นใจซื้ อด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ยงั พบว่าผูบ้ ริ โภคมีการวางแผนที่จะซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมมากกว่า 3 ปี โดยราคาคอนโดมิเนี ยมที่เลื อกซื้ อมากที่สุดคือราคา 1,500,000 – 2,000,000
บาท
3. ส่ วนประสมทางการตลาด
หนึ่ งฤทัย เนาว์คา (2556) ได้ศึกษาเรื่ องอิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
และปั จจัยทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่าเรื่ องการ
ส่ งเสริ มการขายมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านแต่การโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย
การให้ ข่ า วและประชาสั ม พัน ธ์ แ ละการตลาดทางตรงไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมมีปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นราคาด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้าน
การส่ งเสริ มการขายมี ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
วิธีการดาเนินการวิจัย
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แ ก่ ประชากรที่ ท างาน และอาศัยอยู่ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร 5 เขต ได้แก่ พระโขนง ทองหล่อ สี ลม เอกมัย และลาดกระบัง, จังหวัดสมุทรปราการ
อ าเภอพระประแดง, จังหวัดนนทบุ รี อ าเภอบางบัวทอง และจังหวัดปทุ มธานี อ าเภอคลองหลวง
เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนดังนั้นผูว้ ิจยั จึงกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการ
คานวณจากสู ตรกรณี ไม่ทราบจานวนประชากร (กัลยาวานิ ชย์บญั ชา, 2545, หน้า 26) โดยกาหนด
ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าไม่เกิน 5% ซึ่ งสามารถ
คานวณได้จากสู ตร
n = Z2
4E2
เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Z = 1.96 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%(ระดับ .05)
E = ระดับค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้กาหนดไว้ไม่เกิน 5%
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แทนค่าในสู ตรได้ดงั นี้
n=

(1.96)2
4(0.05)2

ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้เท่ากับ 385 ตัวอย่างและเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ย
ของแบบสอบถามเนื่ องจากอาจมี คุณสมบัติของแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบู รณ์ จึงทาการเก็บ
ตัวอย่างเพิ่มแบบสอบถามเป็ นตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non-probability Sampling) คือ
ไม่ได้กาหนดโอกาสหรื อความน่ าจะเป็ นที่กลุ่มตัวอย่างจะได้รับเลือกมาจากประชากรทั้งหมดโดย
ใช้ ก าร สุ่ ม ตัว อย่า งแบบบัง เอิ ญ หรื อ ตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่ อ ให้ ไ ด้ก ลุ่ ม
ตัว อย่ า งที่ ส นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย มในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลโดยวิ ธี ก ารแจก
แบบสอบถามจานวน 400 ชุด
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการ
คานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติอา้ งอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test
และ F-Test (ANOVA) ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่ า งของ ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่ มตัวอย่างจาแนกตามเพศเป็ น เพศหญิ งจานวน 271 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.75 เพศชาย
จานวน129คนคิดเป็ นร้อยละ32.25ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31-40 ปี จานวน190 คน คิดเป็ นร้อยละ
47.50 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.25 อายุ 51 ปี ขึ้นไปน้อยสุ ดจานวน
25คนคิ ด เป็ นร้ อยละ6.25ส่ วนใหญ่ มี ส ถานภาพโสดจานวน 214คนคิ ด เป็ นร้ อ ยละ53.50 สมรส
จานวน 144 คนคิดเป็ นร้อยละ 36.00หย่าร้าง/หม้ายน้อยสุ ดจานวน 42คนคิดเป็ นร้อยละ10.50 ส่ วน
ใหญ่ ได้รับ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี จานวน 197 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.25 สู ง กว่าปริ ญ ญาตรี
จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.50 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. น้อยที่สุด จานวน 16 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.00 ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 135 คนคิดเป็ นร้อยละ
33.75 รับ ราชการ/พนักงานของรั ฐ/รัฐวิสาหกิ จจานวน 118 คนคิดเป็ นร้ อยละ 29.50รับ จ้างทัว่ ไป
น้อยที่สุด จานวน 48 คนคิดเป็ นร้อยละ 12.00ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท
จานวน130คนคิดเป็ นร้อยละ32.50รายได้ 30,001 - 40,000 บาทจานวน 91 คนคิดเป็ นร้อยละ 22.75
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รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่ ากว่า 20,000 บาทต่าสุ ดจานวน62คนคิดเป็ นร้อยละ15.50 ส่ วนใหญ่อาศัยอยู่
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 176 คนคิดเป็ นร้อยละ44.00 อยูจ่ งั หวัดนนทบุรี จานวน 86 คน
คิดเป็ นร้อยละ 21.50อยูจ่ งั หวัดปทุมธานี ต่าสุ ดจานวน61คนคิดเป็ นร้อยละ15.25ส่ วนใหญ่มีจานวน
สมาชิกในครอบครัว 1 คน (อาศัยอยูค่ นเดียว( จานวน111คนคิดเป็ นร้อยละ27.75 จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4 คนขึ้นไป จานวน 107 คนคิดเป็ นร้อยละ 26.75 จานวนสมาชิกในครอบครัว2 คนต่าสุ ด
จานวน88คนคิดเป็ นร้อยละ22.00
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
กลุ่ มตัวอย่างจาแนกตามพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ส่ วนใหญ่ เลื อกซื้ อเพราะท าเลที่ ต้ งั เช่ น อยู่
กลางใจเมือง หรื อใกล้สถานี รถไฟฟ้ า การคมนาคมสะดวก จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00
เพราะความต้องการมีสภาพแวดล้อม/คุณภาพชีวิตที่ดี จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.75 ต้องการ
การบริ การ/ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบป้ องกันที่ ต่ าสุ ด จานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ
13.00 ส่ ว นใหญ่ เลื อ กผ่ อ นช าระกับ สถาบัน การเงิ น จ านวน 282 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 70.50 ใช้
สวัสดิการที่อยูอ่ าศัยจานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.50ชาระด้วยเงินสด ต่าสุ ด จานวน 36 คิดเป็ น
ร้ อยละ 9.00 ส่ วนใหญ่ ตอ้ งการที่ จอดรถ จานวน 166 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 41.50 ต้องการฟิ ตเนส/
ซาวน์น่า/สปา จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.25 ต้องการบริ การแม่บา้ นทาความสะอาดภายใน
ห้องพักต่ าสุ ด จานวน 39 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 9.75 ส่ วนใหญ่ ผูม้ ี อิทธิ พลในการตัดสิ นใจคื อตนเอง
จานวน 183 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 45.75 เป็ นคู่ สมรส/บุ ตร จานวน 132 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.00 เป็ น
เพื่อน/ญาติ/บุคคลอื่นต่าสุ ด จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.25 ส่ วนใหญ่พกั อาศัยอยู่กบั คู่สมรส/บุตร
จานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.00 อาศัยอยู่คนเดี ยว จานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.25 อาศัยอยู่
กับเพื่อน/ญาติต่ าสุ ด จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00ส่ วนใหญ่สนใจที่ จะซื้ อคอนโดมิ เนี ยม แต่ยงั
ไม่ได้วางแผนเรื่ องระยะเวลา จานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.50วางแผนจะซื้ อภายใน 1 ปี นับจากนี้
จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.50มีความสนใจจะซื้ อคอนโดมิเนี ยมในขณะนี้ อยู่แล้วต่ าสุ ด จานวน
50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50ส่ วนใหญ่ ตอ้ งการทาเลที่ ต้ งั ใกล้สถานี รถไฟฟ้ า/รถไฟใต้ดิน จานวน 209
คน คิดเป็ นร้อยละ 52.25 แถบชานเมือง จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00ย่านความเจริ ญ/ใจกลาง
เมืองกรุ งเทพมหานครต่าสุ ด จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.75
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
กลุ่ ม ตัว อย่ า งจ าแนกตามปั จ จัย ด้ า นส่ วนประสมทางการตลาด ส่ วนใหญ่ ต้ อ งการ
คอนโดมิเนี ยมที่มีลกั ษณะเรี ยบง่าย แต่มีพ้นื ที่ใช้สอยเยอะ พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวก จานวน 223
คน คิดเป็ นร้อยละ 55.75ดีไซน์ทนั สมัย สไตล์โมเดิ ร์น จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.50ดีไซน์
โดดเด่น หรู หรา ต่ าสุ ด จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.50 ส่ วนกาหนดช่ วงราคา50,000 – 100,000
บาท/ตารางเมตร จานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.75ราคา 100,001 – 150,000 บาท/ตารางเมตร
จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.75ราคาสู งกว่า 150,000 บาท/ตารางเมตร ต่าสุ ด จานวน 24 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 6.00ส่ วนใหญ่หาข้อมูลจาก Internetจานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.75จากบูธจัด
รายการตามห้างสรรพสิ นค้า จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.75จากใบปลิว/สื่ อโทรทัศน์/สื่ ออื่นๆ
ต่าสุ ด จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.75ส่ วนใหญ่ให้ความสนใจกับส่ วนลด หรื อฟรี ดาวน์จานวน
158 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.50ให้ความสนใจกับฟรี ตกแต่งเฟอร์ นิเจอร์ พร้อมเข้าอยู่ จานวน 139 คน
คิดเป็ นร้อยละ 34.75ให้ความสนใจกับ Voucher เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ต่าสุ ด จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 6.00
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยที่ มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ส่ วนมากตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
คอนโดเนื่ องจากทาเลที่ต้ งั เป็ นอันดับหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.44 คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.7431 คะแนน อันดับสองคือระบบรักษาความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 4.40 คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐานเท่ ากับ 0.7691 คะแนน ส่ วนอันดับสุ ดท้ายคื อภาพลักษณ์ ทางสั งคม มี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.64
คะแนนและมี ค่ าเบี่ ยงเบนมาตราฐานเท่ ากับ 0.9932 คะแนนส่ วนมากตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มื อถื อ
HUAWEI เนื่ องจากความคุม้ ค่าของราคาและผลิ ตภัณฑ์ที่ได้รับอันดับหนึ่ ง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.25 คะแนน
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.8279 คะแนน อันดับสองคือคุณภาพ/ประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.02 คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.7913 คะแนน ส่ วนอันดับสุ ดท้ายคือความ
สะดวกในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.45 คะแนนและมี ค่าเบี่ ยงเบนมาตราฐานเท่ ากับ 1.0887
คะแนน
สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุระหว่าง 31-40 ปี
สถานภาพโสดจานวน 214 คน มี ก ารศึ ก ษาอยู่ในระดับ ปริ ญ ญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษ ทั เอกชนมี
รายได้มากกว่า 50,000 บาทอาศัยอยูใ่ นจังหวัดกรุ งเทพมหานคร อาศัยอยูค่ นเดียว
สรุ ปผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากมี เหตุ ผลหลักในการเลื อกซื้ อคื อทาเล
ที่ต้ งั โดยมี ช่องทางการซื้ อคือผ่อนชาระกับสถาบันการเงิ น สิ่ งอานวยความสะดวกที่ตอ้ งการคือที่
จอดรถ ผูม้ ีอิทธิ พลในการเลือกซื้ อคือตนเอง ส่ วนใหญ่อาศัยอยูก่ บั คู่สมรส/บุตร และมีความสนใจที่
จะซื้ อคอนโดมิเนียมแต่ยงั ไม่ได้วางแผนเรื่ องระยะเวลา

268

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาด
จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตอ้ งการคอนโดที่มีลกั ษณะเรี ยบง่าย แต่
มีพ้ืนที่ใช้สอยเยอะ มีช่วงราคาอยูท่ ี่ 50,000-100,000 บาท/ตารางเมตร แหล่งข้อมูลที่ใช้คน้ หาข้อมูล
คอนโดมิเนียมที่สนใจคือทาง Internet สิ่ งจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคือส่ วนลด หรื อฟรี ดาวน์
สรุ ปผลการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจเลือกซื้อ
จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยม โดย
คานึ งถึ งท าเลที่ ต้ งั เป็ นอันดับ หนึ่ ง รองลงมาคื อระบบรั กษาความปลอดภัย ส่ วนอันดับ สุ ดท้ายที่
คานึงถึงคือภาพลักษณ์ทางสังคม
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล จากการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ,สถานภาพ,
ระดับ การศึ ก ษา,อาชี พ , ที่ อ ยู่ และจ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมประเภท High class ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ระดับนัยสาคัญ 0.0205,
0.0001, 0.0016, 0.0090, 0.0000และ 0.0019 ตามลาดับยกเว้น อายุ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนไม่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สมมติ ฐ านที่ 2 พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค จากการวิ จ ัย พบว่ า พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค ได้ แ ก่
วัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ,ช่องทางในการซื้ อ, ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ, การวางแผน
ในการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อ, และท าเลที่ ต้ งั ที่ ต้องการ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย ม
ประเภท High class ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ 0.0108, 0.0300,
0.0067, 0.0012 และ 0.0199ตามลาดับ ด้านความสิ่ งอานวยความสะดวกที่ ตอ้ งการได้รับ และผูท้ ี่
ร่ วมอาศัยอยูด่ ว้ ย ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด จากการวิจยั พบว่าส่ วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ลักษณะหรื อรู ปลักษณ์ที่ตอ้ งการ, ราคา, แหล่งค้นหาข้อมูล และสิ่ งจูงใจ
ในการตั ด สิ นใจ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย มประเภท High class ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ระดับนัยสาคัญ0.0150, 0.0038, 0.0002 และ 0.0019 ตามลาดับ
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่อยู่
จานวนสมาชิกในครอบครัว
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภค
เหตุผลหลักในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ช่องทางในการซื้ อ
สิ่ งอานวยความสะดวกที่ตอ้ งการได้รับ
ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ผูท้ ี่ร่วมอาศัยอยูด่ ว้ ย
การวางแผนในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ทาเลที่ต้ งั ที่ตอ้ งการ
สมมติฐานที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาด
ลักษณะหรื อรู ปลักษณ์ที่ตอ้ งการ
ราคา
แหล่งค้นหาข้อมูล
สิ่ งจูงใจ

สถิติทใี่ ช้ ค่ านัยสาคัญ ผลการทดสอบ
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.0205
0.3161
0.0001
0.0016
0.0090
0.2197
0.0000
0.0019

สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.0108
0.0300
0.3317
0.0067
0.1330
0.0012
0.0199

สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.0150
0.0038
0.0002
0.0019

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า
1. เพศ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสอดคล้อง
กับ งานวิ จ ัย ของศู น ย์วิ จ ัย กสิ ก รไทย (2550 : กัน ยายน( ที่ พ บว่า เพศที่ แ ตกต่ า งกัน มี แ นวโน้ ม
พฤติกรรมการซื้ อคอนโดมิเนียมต่างกัน
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2. สถานภาพ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมของผู ้บริ โภค ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่ องจากบทบาท และหน้าที่ของคนในแต่ละครอบครัวนั้นแตกต่าง
กันออกไป ซึ่ งในครอบครั วโสดก็ จะตัดสิ นใจซื้ อด้วยบุ คคลเพี ยงคนเดี ยว หรื อมี บิ ดามารดาเป็ นที่
ปรึ กษา ส่ วนคนที่ มีสถานภาพสมรสก็จะตัดสิ นใจซื้ อด้วยการตัดสิ นใจของหลายบุ คคลร่ วมกัน เช่ น
พ่อแม่ สามี หรื อภริ ยา บุ ตร (เสรี วงษ์มณฑา. 2542 : 164) นอกจากนี้ วงจรชี วิตครอบครัว (Family Life
Cycle Stage) เป็ นขั้นให้เกิดความต้องการผลิ ตภัณฑ์และ พฤติกรรมการซื้ อที่แตก่างกัน (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์. 2541 : 133)
3. ระดับการศึกษา มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ เอมอร วงษ์ ศิ ริ (2546 : 107) ที่ ได้ ก ล่ า วว่ า ประชากรใน เขต
กรุ งเทพมหานครที่ มีระดับการศึ ก ษาแตกต่ างกันตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมเป็ นที่ อยู่อาศัย
แตกต่างกัน
4. อาชี พ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ เอมอร วงษ์ ศิ ริ (2546 : 107) ที่ ได้ ก ล่ า วว่ า ประชากรใน เขต
กรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกันตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมเป็ นที่อยูอ่ าศัยแตกต่างกัน
5. ที่อยู่ การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมของประชาชนในกรุ งเทพมหานครโดยรวมอยู่
ในระดับ มากที่ สุ ด สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของศิ ริ ล ัก ษณ์ อ ยู่ป ระเสริ ฐ (2551) เพราะปั จ จุ บ ัน
กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางและ
เป็ นแหล่งรวมความเจริ ญของประเทศ
6. จานวนสมาชิ กในครอบครัว มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของ
ผู บริ โภค ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เอมอร วงษ์ศิริ (2546 : 108) ที่ พบว่าจานวนสมาชิ กใน
ครอบครัวที่แตกต่างกัน ตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมเป็ นที่อยูอ่ าศัยแตกต่างกัน
7. พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค ท าเลที่ ต้ ั ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครโดยมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับใกล้ระบบขนส่ งเช่ น
รถไฟฟ้ าความสะดวกในการเดิ นทางซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ศิริวรรณเสรี รัตน์. 2547 : 48-85)
กล่าวว่าสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดที่นกั การตลาดจัดทาขึ้นเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์
สิ่ ง กระตุ ้น ถื อ ว่า เป็ นเหตุ จู งใจให้ เกิ ด การซื้ อ สิ น ค้าเช่ น สิ่ ง กระตุ ้น ด้านช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย
(Distribution) หรื อ (Place) เช่นการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทวั่ ถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผบู ้ ริ โภคถือ
ว่าเป็ นการกระตุน้ ความต้องการซื้ อ
8. เงื่ อ นไขการช าระเงิ น และสิ นเชื่ อ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครซึ่ งสอดคล้องกับคุณสมบัติที่สาคัญของราคาในด้าน
เงื่อนไขการชาระเงินและระยะเวลาของสิ นเชื่อ (Philips Kotler. 2547 : 611-630)
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9. ในส่ วนของส่ วนประสมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับส่ วนประสม
ทางการตลาด (4Ps)ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สรัลรัชว์ สุ ร
ธรรมทวี (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภค ใน
กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด(4Ps) ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิ เนี ย มของผู ้บ ริ โ ภค ทั้ง 4 ด้ า นมี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด ระดับ
ความสาคัญของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
14. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมีเนี ยม
ประเภท High class ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้ อเสนอแนะเพื่อปฏิบัติจริง
1. ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จคอนโดมีเนี ยมประเภท High class ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ควรให้ ค วามส าคัญ ในการศึ ก ษาปั จ จัย การตลาดเชิ ง บู รณาการเรื่ อ งการส่ ง เสริ ม การตลาดและ
กระบวนการขายเพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
2. ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จคอนโดมีเนี ยมประเภท High class ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ควรให้ความสาคัญในการศึกษาปั จจัยอื่นๆเรื่ องทาเลที่ต้ งั ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมีเนียมประเภท
High class ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลเพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อที่เพิ่มมากขึ้น
3. ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จคอนโดมีเนี ยมประเภท High class ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ควรให้ความสาคัญเรื่ องการส่ งเสริ มการตลาดกระบวนการขายและภาพลักษณ์สินค้าเป็ นกรณี พิเศษ
เพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อใช้ ต่อ
1. เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและเข้าถึ งผูใ้ ช้บริ โภคมากที่ สุดในการทาวิจยั ครั้ งต่อไปการเก็บ
รวบรวมข้อมู ลของกลุ่มตัวอย่างควรจะมี การทาสารวจให้ครอบคลุ มในทุ กเขตในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
2. จากการศึกษาผลการวิจยั ในครั้งนี้ ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ และปั จจัยอื่นๆสามารถ
ทานายการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมีเนี ยมประเภท High class ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลไม่ 100%
ดังนั้น ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมีเนี ยมประเภท High class ในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑลได้อีก
3. ควรศึกษาลักษณะข้อมูลเชิ งลึ กมากขึ้นเพื่อจะได้รับข้อมูลที่มีรายละเอียดและมีคุณภาพ
ขึ้นเช่ น การสัมภาษณ์ หรื อใช้เวลาในการคุยกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้สามารถนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้
ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม
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การตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่ านโมเดิร์นเทรด ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
The decision to buy cosmetics through modern trade, consumers in Bangkok and its vicinity
นาถฤทัย ดีเพ็ง
นักศึกษา โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin 2/1 กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษา (1).ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรด ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
(2)ความแตกต่างด้านปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรด
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (3)ความแตกต่างด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจยั ครั้งนี้ เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรด
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจานวน400คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรมMicrosoft Excel สถิติพรรณาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติอา้ งอิงที่ใช้ใน
การทดสอบสมติฐานคือ t-TestและF-test(ANOVA)ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05ในการหาความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างของผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรด
นั้นส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยูร่ ะหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงาน
เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา,อาชีพ,รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรดที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ0.05 เพศและอายุน้ นั ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรด
2. ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ราคาของเครื่ องส าอางที่ เลื อกซื้ อ,ผลิ ตภัณฑ์ ที่
เลื อกซื้ อที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิ ร์นเทรดที่ ต่างกัน
อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 โมเดิ ร์น เทรดที่ เลื อกซื้ อและการส่ งเสริ ม การขายนั้นไม่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรด
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3. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ตราสิ นค้าของเครื่ องสาอาง,บุคคลที่ไปซื้ อเครื่ องสาอาง
ด้วย,เมื่อใดที่ไปซื้ อเครื่ องสาอาง,ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อ,ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง
ในแต่ละครั้งที่แตกต่างมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิ ร์นเทรดที่ต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 โมเดิ ร์นเทรดในปั จจุบนั ที่เลื อกซื้ อและเหตุผลที่เลื อกซื้ อนั้น
ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรด
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจซื้ อ,เครื่ องสาอาง,โมเดิร์นเทรด
ABSTRACT
This study aimed to investigate. (1). The difference of the individual factors that influence
the decision to buy cosmetics on Modern Trade.Consumers in Bangkok and its vicinity. (2) the
different marketing factors that influence the decision to buy cosmetics on Modern Trading of
consumers in Bangkok and its vicinity. (3) the difference in the behavior of consumers to
influence the decision to buy cosmetics on Modern Trading of consumers in Bangkok and its
vicinity.
The sample of this research is that consumers decide to buy cosmetics on the Modern
Trade in the BMA 400. The tools used in this study was a questionnaire and analyzed using
Microsoft Excel, descriptive statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean,
standard deviation, minimum, maximum and statistical references are used to. the resolution is a
test base t-Test, and F-Test (ANOVA) at a significance level of 0.05 to determine the difference
between independent variables and the dependent variable. The study found that The sample of
consumers who buy cosmetics on Modern Trade is mostly female. Are between 31-40 years of
undergraduate education. A career as a private operator The average income per month 10,00120,000 baht
The results showed that
1. Personal factors include level of education, occupation, income, average monthly
different influencing the decision to buy cosmetics on Modern Trading difference was statistically
significant at the 0.05 level. Gender and age had no influence on the decision to buy cosmetics on
Modern Trade.
2. The marketing mix, including the price of a cosmetic shop, buy different products that
influence the decision to buy cosmetics on Modern Trading difference was statistically significant
at the 0.05 level. Modern traders buying and promotion does not influence the decision to buy
cosmetics on Modern Trade.
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3. consumer behavior and brand cosmetics, party to the cosmetics, when buying cosmetics,
those that influence buying, the cost of buying cosmetics at different times, different influences.
the decision to buy cosmetics on Modern Trading difference was statistically significant at the
0.05 level. Modern trade today on buying and why buy it does not influence the decision to buy
cosmetics on Modern Trade.
Keywords: buy cosmetics, Modern Trade.
บทนา
ปั จ จุ บ ัน นี้ เครื่ อ งส าอางเป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญ ของคนเราเพราะเป็ นสิ่ ง ที่ ช่ วยเสริ ม สร้ า ง
บุคลิ กภาพและสร้ างความมัน่ ใจแก่คนสมัยนี้ เป็ นอย่างมาก การที่คนเรานั้นมีบุคลิ กภาพที่ ดีและมี
ความมัน่ ใจจะช่ วยทาให้เลื อกซื้ อส่ งเสริ มการทางานได้เป็ นอย่างดี ข้ ึนด้วยและในขณะนี้ ตลาดของ
เครื่ องสาอางนั้นมีการแข่งขันกันอย่างสู งและมีหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์ทาให้ตอ้ งมีกลยุทธ์ ทาง
การตลาดเพื่อสามารถขยายตลาดได้มากขึ้นด้วยและมีความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์ทาให้ตอ้ งมี
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสามารถขยายตลาดได้มากขึ้นด้วย
การตลาดของผลิ ต ภัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอาง ในขณะนี้ นั้ น มี ก ารเติ บ โตค่ อ นข้า งสู ง โดยตลาด
เครื่ องสาอางในช่ วง5ปี ที่ ผ่านมานั้นมี การเติ บโตแบบก้าวกระโดดเฉลี่ ย18%ต่อปี โดยมี มูลค่ าใน
ตลาดรวม2.1แสนล้านบาทแบ่งเป็ นตลาดในประเทศ60%มูลค่า1.2 แสนล้านบาทและตลาดส่ งออก
40%มูลค่า9หมื่นล้านบาท ขณะที่ภายหลังที่มี การเปิ ดประชาคมอาเซี ยนนั้น ธุ รกิ จเครื่ องสาอางจะ
แข่งขันกันรุ นแรง และคาดว่าในปี 2563 มู ลค่าตลาดรวมจะเติบโตกว่าเท่าตัวโดยเฉพาะตลาดการ
ส่ งออก ซึ่ งมีโอกาสขยายตัวไปกว่า2 แสนล้านบาท
ดังนั้นการศึกษาถึ งปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านmodern tradeของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลนั้นเป็ นทางหนึ่งที่จะช่วยให้ทากลยุทธ์ทางการตลาด
เพิ่มขึ้นและทาให้มีขอ้ มูลในการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นและได้ทราบถึงปั ญหาทางการตลาด
ต่างๆและทาให้ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของตลาดในส่ วนของmodern tradeเพื่อนาไปพัฒนาและ
ปรับปรุ งแก้ไขในจุดบกพร่ องนั้นให้ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความแตกต่ า งของปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรด ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น
2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความแตกต่ า งด้า นปั จ จัย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่าน โมเดิร์นเทรด ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น
3. เพื่อศึกษาถึ งความแตกต่างด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรด ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชี พและรายได้ที่แตกต่างกัน มี
อิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรดที่แตกต่างกัน
2. ส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย ราคา ผลิตภัณฑ์ สถานที่ในการจาหน่ าย การ
ส่ งเสริ มการขาย มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรดต่างกัน
3. พฤติ ก รรมของผู บ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ผลิ ตภัณ ฑ์ ในการเลื อ กซื้ อ บุ ค คลที่ มี ส่ ว น
เกี่ ยวข้องในการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง สถานที่ในการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง เหตุผลในการเลื อกซื้ อ
เครื่ องสาอาง เมื่อใดที่เลือกซื้ อเครื่ องสาอาง ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกซื้ อเครื่ องสาอางมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรดต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑล
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิ ร์นเทรด
จานวน400คน
- กรุ งเทพมหานคร 6 เขตพื้นที่ดงั นี้ ลาดกระบัง สวนหลวง บางกะปิ หนองจอก สะพานสู ง มีน
บุรี
- สมุทรปราการ ในเขตพื้นที่สุวรรณภูมิ
- นนทบุรี ในเขตพื้นที่บางบัวทอง
- ปทุมธานี ในเขตพื้นที่คลองหลวง-รังสิ ต สามโคก
ประโยชน์ ของการวิจัยทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ท าให้ท ราบถึ งปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องส าอางผ่านmodern
tradeของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเพื่อนาข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคลนั้นไป
ปรับใช้ในการทาการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
2. ทาให้ทราบถึ งส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่าน
modern tradeของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเพื่อนาข้อมูลด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดนั้นไปพัฒนากลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด
3. ท าให้ท ราบถึ งความแตกต่างด้านพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านmodern tradeของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเพื่อนาไปเป็ น
ข้อมูลในการกาหนดรู ปแบบทางการตลาด
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4. เพื่อใช้เป็ นแนวทางให้ธุรกิจเครื่ องสาอางนั้นนาไปปรับปรุ งและพัฒนาตนเองให้สามารถเป็ น
ที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคและสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี และเป็ น
แนวทางทาให้ธุรกิจนั้นเป็ นผูน้ าในตลาดของเครื่ องสาอาง
กรอบแนวคิดของการวิจัยจากการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้นามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดเพื่อเป็ นแนวทางในการ
วิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- การศึกษา
- รายได้

- อายุ
- อาชีพ

ส่ วนประสมทางการตลาด
- ราคา
- ผลิตภัณฑ์
- สถานที่ในการจาหน่าย
- การส่ งเสริ มการขาย

ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรดของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
- ผลิตภัณฑ์ในการเลือกซื้ อ
- บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง
- สถานที่ในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง
- เหตุผลในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง
- เมื่อใดที่เลือกซื้ อเครื่ องสาอาง
- ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง
-ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีหลักการตลาด4P
หลัก การตลาด4P คื อ ส่ ว นผสมทางการตลาดที่ น ามาเป็ นเครื่ อ งมื อ หรื อ ใช้เป็ นกลยุท ธ์
วางแผนทางการตลาดซึ่ งมีอยูด่ ว้ ยกัน 4 ประการ
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1.ผลิต ภัณ ฑ์ (Product)คื อสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งถื อเป็ นผลิ ตภัณฑ์ ที่ท าให้เกิ ดรายได้หรื อ
ผลตอบแทนให้กบั องค์กร หลักการวางแผนจึงต้องคานึ งถึงปั จจัยต่างๆเช่นความต้องการของลูกค้า
คุณภาพของสิ นค้า รู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย และสามารถเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขันได้
2.ราคา (Price) การตั้งราคาขายถื อเป็ นกลยุท ธ์ ส าคัญ ซึ่ งนอกจากราคาจะสามารถดึ งดู ด
ความสนใจของลู กค้าแล้วการตั้งราคาขายยังเป็ นเทคนิ คอย่างหนึ่ งที่ทาให้ต่อสู ้กบั คู่แข่งขันได้ใน
ธุ รกิจประเภทเดียวกันได้
3.ช่ องทางการจัด จาหน่ าย(Place)คือการนาสิ นค้าไปให้ถึ งมื อลู กค้า โดยยึดหลักความมี
ประสิ ทธิ ภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัยและความรวดเร็ ว วิธีขายหรื อการะจายสิ นค้าที่สามารถ
ทาให้เกิดผลกาไรมากที่สุด ต้องกระจายสิ นค้าให้ตรงกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด
4.การส่ งเสริ ม การตลาด(Promotion)สิ่ งส าคัญ ของการส่ งเสริ ม การขายคื อท าอย่างไรให้
สามารถขายสิ นค้าหรื อบริ การให้ได้มากที่ สุด การส่ งเสริ มการขายจึงมีบทบาทที่สาคัญมากและมีอยู่
หลายวิธีเช่ นการโฆษณาในรู ปแบบต่างๆ การทาส่ งเสริ มการขายต่างๆ หรื อขายตรงโดยการนาเสนอ
ของพนักงาน
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
พฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้ายที่ ซ้ื อสิ นค้า
และบริ การไปเพื่ อกิ นเองใช้เอง หรื อเพื่ อกิ นหรื อใช้ภายในครั วเรื อน ผูบ้ ริ โภคทุ กคนที่ ซ้ื อสิ นค้าและ
บริ การไปเพื่อวัตถุ ประสงค์เช่ นว่านี้ รวมกันเรี ยกว่าตลาดผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกนั้นมีความแตกต่าง
ในลักษณะประชากรอยู่หลายประเด็น เช่ น ในเรื่ องของอายุ รายได้ ระดับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ค่านิ ยม และรสนิ ยมเป็ นต้น ทาให้พฤติกรรมการกิ นการใช้ การซื้ อ และความรู ้สึกนึ กคิดของ
ผูบ้ ริ โภคต่อผลิ ตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป ทาให้มีการซื้ อการบริ โภคสิ นค้าและบริ การหลายๆชนิ ดที่
แตกต่างกันออกไป
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล
จากการศึ กษาของลักขณาพร วานมนตรี และวินัย สยอวรรณ(2556,หน้า 155) เรื่ องปั จจัยที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อเครื่ องส าอางสมุ น ไพรส าหรั บ ผิ วหน้ าของ
ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี 60 พรรษา จังหวัดนครนายก
พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อก
ซื้ อเครื่ องสาอางสมุนไพรที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของสุ พฤกษา ท่าสระที่แตกต่างกัน
(2551,หน้า91)แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ กชพรรณ วิลาวรณ์(2554,หน้า106)
2. ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
จากการศึ ก ษาของกอบแก้ ว มะหะหมัด(2553,หน้ า100)เรื่ องพฤติ ก รรมและปั จจัย ในการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางสมุนไพรที่ เป็ นสิ นค้าหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค พบว่าด้าน
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ราคา,ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายและด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องส าอางสมุ น ไพรที่ แตกต่ างกัน แต่ ไ ม่ ส อดคล้องกับ การศึ ก ษาของพรเพชร แก้ วอ่ อ น
(2551,หน้า 86)
3. ปัจจัยส่ วนพฤติกรรมของผู้บริโภค
จากการศึกษาของอรุ ณวรรณ แก้วศิลป์ (2552,หน้า 106)เรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องส าอางโอเรี ยลทอล พริ้ นเซสในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางโอเรี ยลทอล พริ้ นเซสที่แตกต่างกันซึ่ งสอดคล้อง
กับการศึกษาของเขมิกา ทองประพันธ์ที่แตกต่างกัน(2552,หน้า68)และสอดคล้องกับการศึกษาของ
สุ ภสั สรณ์ กิจกรสกุลชัยที่แตกต่างกัน(2550,หน้า175)
วิธีในการดาเนินการวิจัย
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้แก่ ประชากรที่ ซ้ื อสิ นค้าในโมเดิ ร์นเทรดในเขต
กรุ งเทพมหานครจานวน 6 เขต และปริ มณฑล ได้แก่ ลาดกระบัง สวนหลวง บางกะปิ หนองจอก
สะพานสู ง มี นบุ รี จังหวัดสมุ ทรปราการ ในเขตพื้ นที่ สุ วรรณภู มิ , จังหวัดนนทบุ รี อาเภอบางบัวทอง
และจังหวัดปทุมธานี อาเภอคลองหลวงและสามโคก เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน
ดัง นั้น ผูว้ ิ จยั จึ ง ก าหนด ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่างโดยการค านวณจากสู ต ร กรณี ไ ม่ ท ราบจานวน
ประชากร (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2545, หน้า 26) โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% และยอมให้มี
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าไม่เกิน 5% ซึ่งสามารถคานวณได้จากสู ตร
n = Z2
4E2
เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Z = 1.96 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
E = ระดับค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้กาหนดไว้ไม่เกิน 5%
แทนค่าในสู ตรได้ดงั นี้
ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ย
ของแบบสอบถามเนื่ องจากอาจมี คุณสมบัติของแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงทาการเก็บ
ตัวอย่างเพิ่มแบบสอบถามเป็ นตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non-probability Sampling) คือ
ไม่ได้กาหนดโอกาสหรื อความน่าจะเป็ นที่กลุ่มตัวอย่างจะได้รับเลือกมาจากประชากรทั้งหมด โดย
ใช้ วิ ธี ก ารแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต ั ด สิ นใจซื้ อ
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เครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม
จานวน 400 ชุด
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากการเก็บข้อมูลแบบปฐมภู มิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิ ติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ต่ า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด ส่ ว นสถิ ติ อ้า งอิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ
สมมติ ฐาน คื อ T-test และ F-test (ANOVA) ที่ ระดับ นัยส าคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่ างของ
ปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ วนประสมการตลาด และปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลการวิเคราะห็ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 242 คน คิดเป็ นร้อย
ละ60.50และเป็ นเพศชายจานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.50 ส่ วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จานวน 160
คน คิดเป็ นร้อยละ 40 อายุ 20-30 ปี จานวน133 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.25 และ อายุมากกว่า 41 ปี ขึ้นไป
จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 151 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 37.75 ระดับการศึ กษามัธยม/ปวช./ปวส. จานวน137คน คิดเป็ นร้อยละ 34.25 ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาจานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ14และสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน56 คน คิดเป็ นร้อยละ14
ส่ วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท จานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.25 รายได้มากกว่า 30,000
บาท จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.75 และมีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 13.25
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยส่ วนประสมการตลาดราคาของเครื่ องสาอางของผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่ซ้ื อคือราคา 101- 500บาท จานวน 189คน คิดเป็ นร้อยละ 47.25% ราคาของเครื่ องสาอางที่ 5011,000 บาท จานวน115คน คิดเป็ นร้อยละ 28.75 และ ราคาเครื่ องสาอาง ต่ ากว่า 100 บาท จานวน 20
คน คิดเป็ นร้อยละ 5 ผลิตภัณฑ์ที่ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อใช้ ส่ วนใหญ่ คือลอรี อลั จานวน 123 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.75 เมย์เบลลีน จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.75 เรฟลอน จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.50 และเวสแอนด์ไวด์ จานวน42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.50 โมเดอร์ นเทรดที่ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
เลื อกซื้ อใช้คือวัตสัน จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ25 เซ็นทรัลจานวน 97คน คิดเป็ นร้อยละ 24.25
และแมคโครไม่มีผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง การส่ งเสริ มการขายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจส่ วนใหญ่
คือ การประชาสัมพันธ์ จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38 การลดราคาจานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ
37 และการโฆษณาทางโทรทัศน์ จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมของผู้บริ โภค
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กลุ่ มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคพบว่าเครื่ องสาอางของผูบ้ ริ โภคที่ ปัจจุบ นั
เลื อกซื้ อใช้ส่วนใหญ่ คือลอรี อลั จานวน122 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.50 เมย์เบลลี น จานวน 90 คน คิด
เป็ นร้ อยละ22.50 และเรฟลอนจานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.50 บุ คคลที่ ผูบ้ ริ โภคไปเลื อกซื้ อ
เครื่ องสาอางด้วยส่ วนใหญ่คือเพื่อน จานวน 146คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 ครอบครัว จานวน 100 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 25 และคู่ ส มรสจ านวน 57 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 14.25 โมเดิ อร์ น เทรดที่ ในปั จจุ บ ัน
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกซื้ อเครื่ องสาอางคือวัตสัน จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 เซ็นทรัลจานวน
92 คน คิดเป็ นร้อยละ 23 และแมคโคร จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50 เหตุผลส่ วนใหญ่ที่ผูบ้ ริ โภค
เลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านห้างโมเดิ อร์ นเทรดคือมีความสะดวกสบายในการเลื อกซื้ อ จานวน 156 คน
คิดเป็ นร้อยละ 39 ใกล้ที่พกั อาศัยของผูบ้ ริ โภค จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.50 และโมเดิอร์ นเท
รด มีหลายสาขาจานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.75 เมื่อใดที่ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง
นั้นคื อ เมื่ อเครื่ องสาอางใกล้หมด จานวน 164 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41 เมื่อมี เครื่ องสาอางรุ่ นใหม่ หรื อ
แบบใหม่ จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27 และเมื่อมีการส่ งเสริ มขายต่างๆ จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 14.25 ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่คือ เพื่อน จานวน
105 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.25 พนักงานขาย จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.75 และคู่สมรส จานวน
32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8 ค่าใช้จ่ายในการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านห้างโมเดิ อร์ นเทรดของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่ในแต่ละครั้งคื อ 501-1,000 บาท ต่ ากว่า500 บาท จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.50 และ
1,001-1,500 บาท จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.75
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางของผูบ้ ริ โภคผ่าน
โมเดอร์ นเทรดพบว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นตัดสิ นใจซื้ อเพราะใกล้ที่อยู่อาศัยและสะดวกสบายในการเลื อก
ซื้ อเป็ นอันดับหนึ่ งมีค่าเฉลี่ ย 4.47 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.7383 คะแนน อันดับ
สองตัดสิ นใจซื้ อเพราะมี ความหลากหลายของตราสิ นค้า ค่ าเฉลี่ ย 4.22 คะแนน และมี ค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 0.7917 คะแนน และอันดับสุ ดท้ายตัดสิ นใจซื้ อเพราะพนักงานมี อ ัธยาศัยไมตรี ดี
สุ ภาพ น่ าเชื่ อถื อ อธิ บายรายละเอียดได้เป็ นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 3.71 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.0133 คะแนน
สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการส ารวจพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ 31-40ปี มี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พเป็ นพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000
บาท
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สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่น้ นั ซื้ อเครื่ องสาอางที่ราคา101-500 บาท
และผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ของลอรี อลั และโมเดิอร์ นเทรดที่เลือกซื้ อคือวัตสัน การ
ส่ งเสริ มการขายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจคือ การประชาสัมพันธ์
สรุ ปผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมของผู้บริโภคของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่น้ นั ตราสิ นค้าในปั จจุบนั ที่เลือกซื้ อคือลอ
รี อ ัล บุ ค คลที่ ผู ต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ไ ปซื้ อเครื่ อ งส าอางด้วยคื อเพื่ อน โมเดิ ร์น เทรดใน
ปั จ จุ บ ัน ที่ เลื อ กซื้ อคื อ วัต สั น เหตุ ผ ลที่ เลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางผ่ า นโมเดิ ร์ น เทรดเพราะมี ค วาม
สะดวกสบายในการเลือกซื้ อลักษณะการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางคือเมื่อสิ นค้าใกล้หมด ผูท้ ี่มีอิทธิ พล
ในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางนั้นเป็ นเพื่อนและค่าใช้จ่ายในการซื้ อเครื่ องสาอางในแต่ละครั้งจานวน
501-1,000 บาท
สรุ ปผลการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจเลือกซื้อ
จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ตดั สิ นใจซื้ อเพราะใกล้ที่อยู่อาศัยและ
สะดวกสบายในการเลือกซื้ อ รองลงมาเพราะมีความหลากหลายของตราสิ นค้า และเพราะพนักงาน
มีอธั ยาศัยไมตรี ดีเป็ นอันดับสุ ดท้าย
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลจากการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้ค เฉลี่ ย ต่ อ เดื อน มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ซื้ อเครื่ อ งส าอางผ่านโมเดิ ร์น เทรดในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ระดับนัยสาคัญ 0.0056,0.0493และ 0.0551ตามลาดับ ยกเว้น เพศ
และอายุไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรด
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดจากการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ได้แก่ ราคาของเครื่ องส าอางที่ เลื อกซื้ อและผลิ ตภัณ ฑ์ เครื่ องส าอางที่ เลื อกซื้ อ มี อิท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ระดับนัยสาคัญ
0.0019และ0.0073ตามลาดับ ยกเว้น ห้างบโมเดิร์นเทรดที่เลือกซื้ อและการส่ งเสริ มการขายที่ผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรด
สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมของผูบ้ บริ โภคจากการวิจยั พบว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้แก่
ตราสิ นค้าในปั จจุบนั ที่เลือกซื้ อ บุคลที่ไปซื้ อเครื่ องสาอางด้วย ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ค่าใช้จ่ายในการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางในแต่ละครั้ง มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่าน
โมเดิร์นเทรดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ระดับนัยสาคัญ 0.0214,0.0000,0.0020,0.0001
และ0.0191ตามล าดับ ยกเว้น ห้างโมเดิ ร์นเทรดในปั จจุ บ ันที่ เลื อกซื้ อและเหตุ ผ ลที่ เลื อกซื้ อไม่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรด
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติทใี่ ช้ ค่ านัยสาคัญ ผ ล ก า ร
ทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
t-Test
0.7175
ปฏิเสธ
อายุ
F-Test .05853
ปฏิเสธ
ระดับการศึกษา
F-Test 0.0056
ยอมรับ
อาชีพ
F-Test 0.0493
ยอมรับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-Test 0.0551
ยอมรับ
สมมติฐานที่ 2 ส่ วนประสมการขาย
ราคาของเครื่ องสาอางที่เลือกซื้ อ
F-Test 0.0019
ยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้ อ
F-Test 0.0073
ยอมรับ
ห้างโมเดิร์นเทรดที่เลือกซื้ อ
F-Test 0.1573
ปฏิเสธ
การส่ งเสริ มการขายที่ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
F-Test 0.5262
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมของผู้บริโภค
ตราสิ นค้าในปั จจุบนั ที่เลือกซื้ อ
F-Test 0.0214
ยอมรับ
บุคคลที่ไปซื้ อเครื่ องสาอางด้วย
F-Test 0.0000
ยอมรับ
ห้างโมเดิร์นเทรดในปั จจุบนั ที่เลือกซื้ อ
F-Test 0.1028
ปฏิเสธ
เหตุผลที่เลือกซื้ อ
F-Test 0.8723
ปฏิเสธ
เมื่อใดที่เลือกซื้ อเครื่ องสาอาง
F-Test 0.0020
ยอมรับ
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
F-Test 0.0001
ยอมรับ
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อเครื่ องสาอางในแต่ละครั้ง
F-Test 0.0191
ยอมรับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า
1. ระดับการศึกษา มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิ ร์นเทรดใน
เขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลซึ่ งสอดคล้องกับ งานของวิสั ช นา บัวละบาลได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง
การศึกษาปั จจัยสาคัญที่ มีอิทธิ พลต่อการซื้ อเครื่ องสาอางบารุ งผิวกายของผูช้ ายในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น(2556,หน้า74)พบว่าผูช้ ายที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องสาอางของผูช้ ายในขั้นตอนการตัดสิ นใจแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ0.05เนื่ องจากผูท้ ี่มี
การศึกษาสู ง ย่อมผ่านการเรี ยนรู ้มากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่ า จึงทาให้มีพฤติกรรมที่จะสนใจข่าวสาร
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ไม่ค่อยเชื่ ออะไรง่ายๆต้องมีการทดลองใช้ผลิ ตภัณฑ์เพื่อให้ทราบถึ งคุ ณสมบัติที่แท้จริ งก่ อนที่จะ
ตัดสิ นใจซื้ อ
2. อาชี พ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อเครื่ อ งส าอางผ่ า นโมเดิ ร์ น เทรดในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลซึ่ งสอดคล้องกับงานของธัญรัฐ ไพศาลวงศ์ดี(2556)ได้ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลี ของประชากรในกรุ งเทพมหานครพบว่า
ด้ า นอาชี พที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อเครื่ องส าอางเกาหลี ข องประชากรใน
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญแสดงว่าอาชี พมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลี ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร
3. รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิ ร์นเทรด
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลซื่ งสอดคล้องกับงานของ ภัทราวดี กุฏศรี (2557)ได้ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องสาอางผ่านทางระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECommerce)พบว่ า รายได้ ต่ อ เดื อ นมี ค วามสั ม พัน ธ์ พ ฤติ ก รรมการซื้ อ สิ นค้า ผ่ า นระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์
4. ราคาสิ น ค้า ของเครื่ อ งส าอางมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางผ่ า น
โมเดิร์นเทรดซึ่ งสอดคล้องกับงานของพัทธนันท์ รุ่ งเจริ ญ(2555)ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อเครื่ อ งส าอางของร้ านสวัส ดี ไ ดเร็ ค เซลส์ สาขาอาเภอเมื อ ง
จังหวัดนครปฐมพบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านราคามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อ
เครื่ องสาอาง ด้านเหตุผลที่ตดั สิ นใจซื้ อเครื่ องสาอาง
5. ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้ อมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเท
รดซึ่ งสอดคล้องกับงานของพิไลลักษณ์ ชื่ นสุ ขศรี (2556)ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อเครื่ องสาอางประเภทผลิตภัณฑ์รองพื้นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่าผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจที่แตกต่างกน
6. ตราสิ นค้าในปั จจุบนั ที่เลือกซื้ อมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิ ร์น
เทรดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลซึ่ งสอดคล้องกับงานของจิรประภา สุ ดสวัสดิ์ได้ศึกษา
เรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและคุ ณค่าตราสิ นค้าที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอาง
นาเข้าจากประเทศเกาหลีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ(2553)พบว่าคุณค่าตราสิ นค้าด้านความ
ผูกพันกับตราสิ นค้าของเครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอาง
นาเข้าจากประเทศเกาหลี ในแต่ละตราสิ นค้า และมีผลต่อความถี่ ในการใช้เครื่ องสาอางนาเข้าจาก
ประเทศเกาหลี
7. เมื่ อ ใดที่ เลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางผ่า น
โมเดิ ร์ น เทรดซึ่ งสอดคล้ อ งกับ งานของศมพร เพ็ ง พิ ศ ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ทางการตลาดที่ มี
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ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางสมุนไพรไทยในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่าจะซื้ อ
เครื่ องสาอางเมื่อสิ นค้าหมด,มีการลดราคาสิ นค้าและมีสินค้าแบบใหม่
8. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางในแต่ ล ะครั้ งมี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรดซึ่ งสอดคล้องกับงานของฉวีวรรณ บุผาสน,นชชนันธ์ รักเหย้า,รมณี ย ์
ยิ่งยงได้ศึ ก ษาเรื่ องปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องส าอางของ
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มหาวิท ยาลัย กรุ งเทพ(2551,หน้า81)พบว่าปั จ จัย ทางการตลาดด้า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละด้ า นการส่ งเสริ ม การขายมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ พฤติ ก รรมในการตัด สิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อเครื่ องสาอางที่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่าการศึกษา อาชี พและระดับรายได้มีส่วนในการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรดดังนั้นผูผ้ ลิตควรร่ วมมือกับผูป้ ระกอบการด้านโมเดิร์นเทรดนาเสนอ
สิ นค้าที่เหมาะสาหรับกลุ่มอาชี พต่างๆและระดับราคาของสิ นค้านั้นสอดคล้องกับรายได้เฉลี่ ยกับกลุ่ม
อาชีพนั้นๆ
2. ด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาดพบว่ า ราคาของเครื่ อ งส าอางที่ เลื อ กซื้ อและ
ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้ อมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิ ร์นเทรดดังนั้นควรมีสินค้าให้มี
ความหลากหลายมากขึ้นหลากหลายผลิ ตภัณฑ์และราคาของสิ นค้านั้นมี หลายระดับราคาเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคนั้นมีทางเลือกสาหรับการตัดสิ นใจที่เพิ่มมากขึ้น
3. ด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคพบว่าตราสิ นค้าทีเลือกซื้ อ,บุคคลที่ไปซื้ อเครื่ องสาอางด้วย
,เมื่อใดที่เลือกซื้ อเครื่ องสาอาง,ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจและค่าใช้จ่ายในการซื้ อเครื่ องสาอางในแต่ละ
ครั้งมีส่วนในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรดดังนั้นควรมีการส่ งเสริ มการขายโดยให้
สร้างภาพลักษณ์และสร้างตัวแทนสิ นค้านั้นให้เป็ นที่รู้จกั เพื่อให้เกิ ดแรงจูงใจและเกิดการตัดสิ นใจซื้ อที่
เพิ่มมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. จากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าควรทาการวิจยั ครั้งต่อไปโดยทาการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยใน
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อให้ทราบว่าช่องทาง
ในการจัดจาหน่ายใดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
2. ควรทาจากการวิจยั ให้ครอบคลุ มให้มากกว่าเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
โดยทาการวิจยั ในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้เห็ นความแตกต่างของการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคของแต่ละ
ภูมิภาคนั้นมีการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออย่างไร
3. ควรท าการวิ จ ัย เชิ ง ลึ ก ว่ า สิ น ค้า เครื่ อ งส าอางประเภทใดนั้ น ที่ ผู ้บ ริ โ ภคมี ก าร
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านโมเดิร์นเทรดเพื่อจะได้ทาการตลาดสาหรับสิ นค้าประเภทนั้นๆ
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อิทธิพลของการกากับการแสดงออกของตนเอง และการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการต่ อการซื้ออย่ าง
ฉับพลันของสิ นค้ าแฟชั่ นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
The Effects of Self-monitering and Integrated Marketing Communication on Impulse Buying of
Fashion Goods in Bangkok Metropolitan Region.
สุ รภาส ภัทรทวีสุข
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณะบดีฝ่ายวิจยั การศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึ งปั จจัยที่มีผลต่การซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่
กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มบุคคลทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จานวน 400 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่ มโดยสะดวกตามห้างสรรพสิ นค้าที่ตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ด้วยการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
โดยใช้สถิติวเิ คราะห์สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistic) ทดสอบ T-Test และ ทดสอบความแปรปรวนแบบ 1
ทาง (one-way ANOVA) และวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิจยั พบว่า เพศที่ แตกต่ างกันมี การซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชั่นแตกต่ างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ อายุที่แตกต่างกันมีการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ อาชี พไม่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้าอย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ รายได้ที่แตกต่างกันมีการซื้ อ
อย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ การกากับการแสดงออกของตนเองไม่มี
อิทธิ พลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิ พลต่อการซื้อ
อย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชั่นอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ การกากับการแสดงออกของตนเองและการ
สื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการร่ วมกันทานายการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
คาสาคัญ: การกากับการแสดงออกของตนเอง การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ การซื้ ออย่างฉับพลัน
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Abstract
The propose of this research was to study the factors on impulse buying of fashion goods. Four
hundred people from Bangkok Metropolitan Region are convenience samplimg from Department Store by
using questionnaires as a tool for collecting. The inferential statistic analysis for hypothesis testing. It was
analyzed by one-way ANOVA and multiple regression.
The results are as follwers: There is significant different from gender on impulse buying of fashion
goods. There is significant different from age on impulse buying of fashion goods. There is no significant
different from occupation on impulse buying of fashion goods. There is significant different from income
on impulse buying of fashion goods. There is no significant effect from self-monitering on impulse buying
of fashion goods. There is significant effect from integrated marketing communication on impulse buying
of fashion goods. The variability of self-monitering, and integrated marketing communication, together, can
significant predict 32% of the variability on impulse buying of fashion goods.
Keywords: Self-monitering Integrated marketing communication Impulse buying
บทนา
ในช่ วง 10 ปี ที่ผ่านมา วัฒนธรรมจากต่างประเทศได้รับความนิ ยมอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะด้าน
การแต่งกาย สาหรับภาพรวมตลาดเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในปี 2555 นั้นมีมูลค่าสู งถึง 100,000 ล้านบาท โดยเป็ น
สัดส่ วนของเสื้ อผ้า แบรนด์ต่างชาติ 50% ซึ่ งแนวโน้มในอนาคตจะมี การแข่ งขันสู งขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง
ขณะเดียวกันพฤติกรรมคนไทยในปั จจุบนั หันมาดูแลตัวเองมากขึ้น มีความสนใจด้านการแต่งกาย ทาให้
ประเทศไทยมีแนวโน้มที่เป็ นศูนย์กลางของแฟชัน่ ในแถบอาเซี ยนได้ ซึ่ งอัตราการเติบโตของตลาดเสื้ อผ้า
อาจเติ บโตได้อีกเท่ าตัวในอี ก 2-3 ปี ข้างหน้ า และจากข้อมู ลของกรมศุ ลกากรระบุ การน าเข้าเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปของไทยในช่ วง 11 เดื อนแรกของปี 2555 มีมูลค่ากว่า 1.55 หมื่นล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ช่ วงเดี ยวกันของปี ที่ แล้วกว่า 25% ในจานวนนี้ เป็ นการนาเข้าจากประเทศจีนมากที่ สุดคิ ดเป็ นสัดส่ วน
57% รองลงมาคือญี่ปุ่น ฮ่องกง เวียดนาม และกัมพูชาสัดส่ วน 4.4, 3.6, 3.3 และ 3.1% ตามลาดับ โดยการ
นาเข้าจากกัมพูชา ส่ วนหนึ่ งเป็ นการนาเข้าเสื้ อผ้ามือสอง เฉพาะเดือนพฤศจิกายนล่าสุ ด การนาเข้าเสื้ อผ้า
จากญี่ปุ่น ขยายตัวสู งถึง 235% จากสหรัฐอเมริ กาขยายตัว 54% ยุโรป 58% อาเซี ยน 37% และจากแหล่ง
อื่นๆ ทุกแหล่งรวมกัน ขยายตัวถึง 33%
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ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ มีหลายปั จจัย ทั้งปั จจัยภายในและ
ปั จจัยภายนอก ซึ่ งปั จจัยภายในได้แก่ปัจจัยด้านผูบ้ ริ โภค เช่น ปั จจัยด้านบุคลิกภาพต่างๆของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
งานวิจยั ในปั จจุบบั พบความสัมพันธ์ระหว่างการกากับการแสดงออกของตนเอง (Self Monitoring( และ
พฤติ กรรมผู บ้ ริ โภค ทางด้านปั จจัยภายนอกเป็ นปั จจัยสิ่ งเร้ าที่ ผู บ้ ริ โภคได้สั มผัส เช่ น การสื่ อสาร
การตลาด ที่ส่งผลกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการซื้ อได้ง่ายขึ้น
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาถึงอิทธิ พลของการกากับการแสดงออกของตนเอง และการสื่ อสารการตลาด
แบบบูรณาการต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั กลยุทธ์ทางการตลาด
ในการวางแผนการขายสิ นค้าต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันในด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ที่มีต่อ
การซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของการกากับการแสดงออกของตนเอง ที่มีต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้า
แฟชัน่
3. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้า
แฟชัน่
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ทราบถึงปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่
2. ทราบถึ งอิ ทธิ พลของการกากับการแสดงออกของตนเองที่ส่งผลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของ
สิ นค้าแฟชัน่
3. ทราบถึงอิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่
4. นาผลการวิจยั จากปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ไปใช้ในการกาหนดกลุ่ มเป้ าหมายของสิ นค้า
แฟชัน่
5. นาผลการวิจยั จากอิ ทธิ พลของการกากับการแสดงออกของตนไปใช้ในการวางแผนด้านการ
สื่ อสารการตลาดที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพดังกล่าว
6. นาผลการวิจยั จากอิทธิ พลการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการไปใช้ในการวางการตลาด เพื่อ
กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการซื้ อสิ นค้าแฟชัน่
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
การซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 การกากับการแสดงออกของตนเองมีอิทธิ พลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่
สมมติฐานข้อที่ 3 การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิ พลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่
สมมติฐานข้อที่ 4 การกากับการแสดงออกของตนเองและการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการร่ วมกัน
ทานายต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้
4. อาชีพ

การซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟนชัน่

การกากับการแสดงออกของตนเอง
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
แนวคิดและทฤษฎี
การซื้ออย่างฉับพลัน (Impulse Buying)
Applebaum (1951) กล่าวว่า “การซื้ ออย่างฉับพลัน เป็ นผลจากการการส่ งเสริ มการขายและการ
ซื้ อที่ไม่ได้ตดั สิ นใจล่วงหน้าของผูบ้ ริ โภคก่อนที่จะเริ่ มเดินช็อปปิ้ ง” Stern (1962) สนับสนุนความคิดเห็น
นี้ และกาหนดให้การซื้ ออย่างฉับพลันเป็ น การซื้ อโดยไม่ได้วางแผน (unplanned buying( เขาได้นิยามการ
ซื้ ออย่างฉับพลันว่าเป็ นความฉับพลันแบบผสมผสาน (The impulse mix( โดย Stern (1962) ได้จาแนก
ประเภทการซื้ ออย่างฉับพลันออกเป็ น 4 ประเภท
1.

การซื้ ออย่างฉับพลันอย่างแท้จริ ง (Pure impulse buying)

2.

การซื้ ออย่างฉับพลันจากการระลึกได้ (Reminder impulse buying(
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3.

การซื้ ออย่างฉับพลันจากการเสนอแนะ (Suggestion impulse buying(

4.

การซื้ ออย่างฉับพลันตามแผน (Planned impulse buying(
ต่อมา Rook (1987( ได้พฒั นาแนวคิ ดเกี่ ยวกับการซื้ ออย่างฉับพลัน โดยพัฒนาจากพฤติ กรรม

หุ นหันพลันแล่น (Impulsive behavior( เขามุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมหุ นหันพลันแล่นจากพฤติกรรมการซื้ อ
และนิยามออกมาเป็ นการซื้ ออย่างฉับพลัน สาหรับคานิยามของเขาคือ การซื้ ออย่างฉับพลันเป็ นการซื้ อที่
เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อบางสิ่ งในทันทีเป็ นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ผูบ้ ริ โภคอาจซื้ อ
สิ นค้าโดยไม่คาดคิดมาก่อน เมื่อเกิดความต้องการอย่างรุ นแรงจะกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าในทันที
ดังเช่ นการได้เห็ นสิ นค้าแล้วเกิ ดความต้องการอยากได้มาครอบครอง ส่ งผลให้เกิ ดการซื้ อสิ นค้าเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการในทันที พฤติ กรรมลักษณะนี้ ม กั ก่ อให้เกิ ดความสุ ขขึ้ นชั่วขณะ สร้ างความ
ตื่นเต้น ทาให้รู้สึกว่าการซื้ อในปริ มาณมากไม่ใช่เรื่ องใหญ่ เป็ นการซื้ อโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล แต่
เมื่อเวลาผ่านไป หลังจากไตร่ ตรองอย่างรอบคอบผูบ้ ริ โภคมักเกิดความขัดแย้งทางอารมณ์ เนื่องจากบุคคล
ไม่ได้ตอ้ งการสิ นค้าจริ งๆ และอาจเกิ ดปั ญหาต่างๆ ตามมา เช่ น ความผิดหวังจากตัวสิ นค้า ความกังวล
เกี่ ยวกับปั ญหาทางการเงิ น นอกจากนี้ เมื่ อผูบ้ ริ โภคมี เป้ าหมายการช็ อปปิ้ งที่ แน่ นอน แต่การซื้ ออย่าง
ฉับพลันจะเป็ นการขัดจังหวะการช็อปปิ้ ง เช่น เมื่อผูบ้ ริ โภคตั้งใจที่จะซื้ ออุปกรณ์ ไฟฟ้ า แต่เมื่อผ่านร้ าน
เสื้ อลดราคา ผูบ้ ริ โภคจึงหยุดจังหวะการซื้ ออุปกรณ์ ไฟฟ้ าเพื่อเลื อกซื้ อเสื้ อลดราคาก่อน ดังนั้น การซื้ อ
อย่างฉับพลันโดยส่ วนใหญ่มกั ถูกมองในด้านลบมากกว่าในด้านบวก (Rook, 1987)
จากแนวคิดข้างต้น สรุ ปได้วา่ การซื้ ออย่างฉับพลัน หมายถึง การซื้ อโดยไม่ได้วางแผน ซื้ อแบบ
ไม่ได้คาดคิดและไม่ต้ งั ใจ เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคพบกับสิ่ งเร้าภายในร้าน เช่น สิ นค้า การส่ งเสริ มการขาย ทา
ให้ ผู บ้ ริ โภคมี ความต้องการและเกิ ดการซื้ อสิ นค้าในทันที เกิ ดความขัดแย้งระหว่างความต้องการ
ครอบครองสิ นค้าทันทีและผลที่ตามมาหลังการซื้ อ
การกากับการแสดงออกของตนเอง (Self Monitoring)
Snyder (1974) ได้กล่ าวถึ งการก ากับการแสดงออกของตนเอง หมายถึ งความสามารถในการ
ควบคุมตนเองให้เป็ นที่พึงปรารถนาในสังคม โดยสามารถแบ่งการกากับการแสดงออกของตนเองได้เป็ น
2 ลักษณะ คือ การกากับการแสดงออกของตนเองสู ง (High self-monitoring) และ การกากับการแสดงออก
ของตนเองต่า (Low self-monitoring) (Snyder, 1979(
บุคคลที่มีการกากับการแสดงออกของตนเองสู งนั้นจะเป็ นบุคคลที่ยืดหยุน่ ต่อสถานการณ์ต่างๆ
และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในขณะนั้น
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บุคคลที่มีการกากับการแสดงออกของตนเองต่ านั้น จะเป็ นบุ คคลที่แสดงพฤติกรรมตามความ
เชื่อ ความรู ้สึกsของตน โดยไม่สนใจสถานการณ์รอบข้าง
การศึ กษาบุ คลิ กภาพการกากับการแสดงออกของตนเองกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค มีการค้นพบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างการก ากับการแสดงออกของตนเองกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคในระดับปานกลาง
(Zuckerman et al., 1998) กล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่างการกากับการแสดงออกของตนเองและลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ยงั ไม่ค่อยเข้มข้นมากนัก พบข้อค้นพบที่แสดงผลที่เข้มข้นที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่าง
การกากับการแสดงออกของตนเองกับภาพลักษณ์และคุณภาพสิ นค้า แม้วา่ บางงานวิจยั จะไม่มีนยั สาคัญ
(Debono and Pack, 1991( มีการวิจยั พบว่าการกากับการแสดงออกของตนเองสู งจะตอบสนองกับโฆษณา
ที่มุ่งเน้นภาพลักษณ์ และการกากับการแสดงออกของตนเองต่าจะตอบสนองกับโฆษณาที่มุ่งเน้นคุณภาพ
และพบว่าบุ คคลที่ มีการกากับการแสดงออกของตนเองต่ าจะเลือกสิ นค้าที่คุณภาพ และบุคคลที่มีการ
กากับการแสดงออกของตนเองสู งจะเลือกสิ นค้าจากภาพลักษณ์ ของสิ นค้า (Debono, 2006) จากข้างต้นมี
ความสัมพันธ์แบบอ่อนๆระหว่างการกากับการแสดงออกของตนเองและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยบุคคลที่
มีการกากับการแสดงออกของตนเองต่าจะมุ่งเน้นที่คุณภาพ และบุคคลที่มีการกากับการแสดงออกของ
ตนเองสู งจะมุ่งเน้นที่ภาพลักษณ์ ผูว้ ิจยั จึงพัฒนาเป็ นสมมติฐานที่วา่ การกากับการแสดงออกของตนเองมี
อิทธิ พลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)
การส่ งเสริ มการตลาด เป็ นหนึ่งในสี่ ของส่ วนประสมทางการตลาด องค์ประกอบของการส่ งเสริ ม
การตลาดประกอบด้วยเครื่ องมือสื่ อสารมากมาย เช่น การโฆษณา การใช้พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย
การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง การผสมผสานเครื่ องมือสื่ อสารอย่างน้อย 1 อย่างหรื อมากกว่า
เรี ยกว่า ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Mix) ซึ่ งเครื่ องมือต่างๆ เหล่านี้ใช้เพื่อให้ขอ้ มูลกับ
ลูกค้าเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ชักชวนกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นให้เกิดการทดลองผลิตภัณฑ์ ย้ าเตือน
อีกในภายหลังเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
ในอดี ตนักการตลาดมักใช้เครื่ องมื อสื่ อสารเหล่านี้ อย่างอิ สระและไม่สอดคล้องกัน ซึ่ งทาให้
ความพยายามในการสื่ อสารนั้นไม่สัมพันธ์กนั หรื อในบางกรณี ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ปั จจุบนั แนวคิด
ในการสื่ อสารการตลาดนั้นต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั ในทุกกิจกรรม การโฆษณา การใช้พนักงานขาย การ
ส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง เพื่อให้เกิดข้อมูลที่สอดคล้องกันไปยังผูร้ ับสื่ อ
ทุ ก คน ซึ่ งเรี ยกว่ า การสื่ อสารแบบบู รณาการหรื อการสื่ อสารแบบองค์ รวม (Integrated Marketing
Communication-IMC) (นิเวศน์ ธรรมะ และ คณะ, 2552)
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มานิ ต รั ต นสุ วรรณ และ สมฤดี ศรี จรรยา (2553( กล่ าวว่ า สมาคมบริ ษั ท โฆษณาแห่ ง
สหรั ฐอเมริ กา (American Association of Advertising Agencies) ที่ มี อิ ทธิ พลและมี บทบาทอย่างสู งใน
วงการโฆษณาสหรัฐได้ให้คาจากัดความของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ แนวความคิดการวาง
แผนการสื่ อสารการตลาด โดยตระหนักถึ งคุ ณค่าที่ เพิ่มขึ้ นของแผนดาเนิ นการรวมที่ ครบครัน โดยวิธิ
ประเมินคุณค่าบทบาทความสาคัญและการจัดระเบียนการใช้การสื่ อสารทุกสื่ อที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น
การโฆษณาทัว่ ไป การใช้สื่อเข้าถึงตรง การส่ งเสริ มการขาย และการประชาสัมพันธ์ และผนึกกาลังการใช้
สื่ อเหล่ านั้นอย่างมี ระเบี ยบ เพื่อให้เกิ ดความชัดเจนเป็ นหนึ่ งเดี ยวเสมอต้นเสมอปลาย และสร้ างให้เกิ ด
พลังการสื่ อสารที่หนักแน่นได้ประโยชน์สูงสุ ด
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มบุคคลทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลที่มีการ
ซื้ ออย่ างฉั บ พลั น ของสิ นค้ าแฟชั่ น กลุ่ ม ตัวอย่ างในการวิ จ ัยครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม บุ ค คลทั่ วไปในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จานวน 400 คน ใช้สูตรการคานวนกลุ่มตัวอย่างแบบนับไม่ได้ ใช้วธิ ี สุ่ม
โดยสะดวกตามห้างสรรพสิ นค้าที่ตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
จากการวิจยั ครั้งผูว้ จิ ยั ใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามด้านปั จจัยส่ วนบุคคลแบบ Check List
2. มาตรวัดการกากับการแสดงออกของตนเอง พัฒนาโดยผูว้ จิ ยั โดยพัฒนามาตรวัดจากมาตรวัดการ
กากับการแสดงออกของตนเอง (Snyder, 1974)
3. มาตรวัดทัศนคติของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อสิ นค้าแฟชัน่ พัฒนาโดยผูว้ จิ ยั
4. มาตรวัดการซื้ ออย่างฉับพลันของการซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ พัฒนาโดยผูว้ จิ ยั
วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามการซื้ อสิ นค้าอย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ ตามห้างสรรพสิ นค้าในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามจากบุคคลทัว่ ไป และนาส่ ง
ลงรหัสในคอมพิวเตอร์ ผา่ นโปรแกรม SPSS เวอร์ ชนั่ 20
ผลการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ครั้งนี้
สมมติฐานข้อที่ 1
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1. เพศที่ แตกต่ างกันมี การซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชั่นแตกต่ างอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ
[t(1,377) = -3.40 , p < .01]
2. อายุที่ แตกต่ างกันมี การซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชั่นแตกต่างอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ
[F(4,374) = 4.34 , p < .01]
3. อาชีพไม่มีอิทธิ ลต่อการซื้ อสิ นค้าอย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ [F(4,374) = 1.35 , ns]
4. รายได้ที่แตกต่างกันมีการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
[F(4,374) = 2.54 , p < .05]
สมมติ ฐานข้อที่ 2 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณพบว่า การก ากับการแสดงออกของตนเองไม่ มี
อิทธิ พลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ (β = 0.07, ns)
สมมติฐานข้อที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณพบว่า การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิ พล
ต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β = 0.61, p < .001)
สมมติฐานข้อที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณพบว่า การกากับการแสดงออกของตนเองและการ
สื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการร่ วมกันทานายการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ [R2 = .32, F(1,372) = 139.41, p < .001]
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิ พลของการกากับการแสดงออกของตนเองและการ
สื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ โดยมีการอภิปรายผลการวิจยั
ดังนี้
สมมติ ฐานข้อที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่ อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้า
แฟชัน่ แตกต่างกัน
1.1 เพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ แตกต่างกัน
การวิจยั ครั้งนี้ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ โดยเพศหญิ งมีการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชั่นมากกว่าเพศชาย อาจเกิ ดจากเพศหญิ งมี
ความสนใจประเภทสิ นค้าแฟชัน่ มากกว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Broden and Soderberg (2011)
1.2 อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ แตกต่างกัน
การวิจยั ครั้งนี้ พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ โดยกลุ่ มอายุ 31 - 35 ปี มี การซื้ ออย่างฉับพลันมากที่สุด รองลงมาคื อกลุ่ มอายุ 25 - 35 ปี และ
กลุ่มอายุ 36 - 40 ปี มากเป็ นอันดับ 3 อาจเกิดจากการที่กลุ่มอายุต่ากว่า 35 ปี ต้องการนายุคนาสมัย จึงใส่ ใจ
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ในการแต่งกาย เมื่อพบสิ นค้าแฟชัน่ จึงมักตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทันที และจะเปลี่ยนสิ นค้าบ่อยครั้ง ในขณะที่
กลุ่มอายุ 41 ปี ขึ้นไปจะไตร่ ตรองในการซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ มากกว่า โดยจะคานึงถึงความคุม้ ค่ามากกว่าความ
ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Broden and Soderberg (2011)
1.3 อาชีพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ แตกต่างกัน
การวิจยั ครั้ งนี้ พบว่า อาชี พที่ แตกต่ างกันมี การซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชั่นแตกต่ างอย่างไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิ ติ โดยกลุ่มอาชี พค้าขายมีการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ มากที่สุด รองลงมาคือ
กลุ่ มพนักงานบริ ษ ทั เอกชน และกลุ่ มอาชี พเจ้าของกิ จการมากเป็ นอันดับที่ 3 อาจเกิ ดจากทุ กอาชี พมี
โอกาสในการซื้ ออย่างฉับพลันในสิ นค้าแฟชัน่ พอๆกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Yang et al. (2011)
1.4 รายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ แตกต่างกัน
การวิจ ัยครั้ งนี้ พบว่า รายได้ที่ แตกต่ างกันมี การซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชั่นแตกต่ างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ โดยกลุ่ มรายได้ 30,001 – 40,000 บาท มี การซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ มาก
ที่สุด รองลงมาคือกลุ่มรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป และกลุ่มรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มากเป็ นอันดับที่ 3
อาจเกิ ดจากกลุ่ มผู ้มี รายได้ 20,001 บาทขึ้ นไป เป็ นกลุ่ มที่ มี รายได้เพี ยงพอในการซื้ อสิ นค้าแฟชั่น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Yang et al. (2011)
สมมติฐานข้อที่ 2 การกากับการแสดงออกของตนเองมีอิทธิพลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่
การวิจยั ครั้งนี้ พบว่า การกากับการแสดงออกของตนเองไม่มีอิทธิ พลต่อการซื้ ออย่างฉับพลัน
ของสิ นค้าแฟชัน่ ซึ่ งอาจเป็ นไปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างที่สารวจมีการกากับการแสดงออกของตนเองค่อนข้าง
ต่ า (M = 4.71) ซึ่ งบุ คคลที่ มี การก ากับการแสดงออกของตนเองต่ าจะเลื อกสิ นค้าที่ คุ ณภาพมากกว่า
(Debono, 2006) ส่ งผลให้มีการคิดไตร่ ตรองมากกว่าการซื้ ออย่างฉับพลัน
สมมติฐานข้อที่ 3 การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่
การวิจยั ครั้งนี้ พบว่า การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิ พลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของ
สิ นค้าแฟชัน่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ อาจเพราะว่า การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อการซื้ อ
อย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชั่นอย่างมาก โดยเฉพาะการส่ งเสริ มการขาย คื อ การลด แลก แจก แถม
ตัวอย่างที่อาจเห็นได้ชดั คือเมื่อผูบ้ ริ โภคพบเห็นป้ ายลดราคา (Sale) ผูบ้ ริ โภคจะไปยังสิ่ งเร้าทันที และเมื่อ
พบสิ นค้าโดนใจก็จะตัดสิ นใจซื้ อทันที นอกจากนี้ การโฆษณาจะช่ วยทาให้ผูบ้ ริ โภคระลึ กถึ งสิ นค้าได้
ง่ายขึ้น อาจส่ งผลให้เกิดการซื้ ออย่างฉับพลันได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Stern (1962( นอกจากนี้
พนักงานขายยังมี ผลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชั่นเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากพนักงานขายที่
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อัธยาศัยดี คอยสนับสนุ นและให้คาแนะนาต่างๆ อาจช่ วยให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Yang et al. (2011)
สมมติฐานข้อที่ 4 การกากับการแสดงออกของตนเองและการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการร่ วมกัน
ทานายต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่
การวิจยั ครั้งนี้ พบว่าการกากับการแสดองออกของตนเองและการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณา
การร่ วมกันทานายต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งอาจเป็ นไปได้วา่
บุคคลที่มีการกากับการแสดงออกของตนเองสู ง จะมุ่งมัง่ ที่จะสร้างภาพลักษณ์ในสังคมและจะตอบสนอง
กับโฆษณาที่มุ่งเน้นภาพลักษณ์ และจะเลือกซื้ อสิ นค้าที่ภาพลักษณ์ (Debono, 2006) เมื่อได้รับสิ่ งเร้าคือ
โฆษณาที่ มุ่งเน้นการสร้ างภาพลักษณ์ อาจเกิ ดการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชั่นจากการระลึ กได้
ในขณะที่บุคคลที่มีการกากับการแสดงออกของตนเองต่า จะแสดงพฤติกรรมตามความเชื่ อและทัศนคติ
ของตนเอง ซึ่ งจะตอบสนองกับโฆษณาที่มุ่งเน้นคุ ณภาพ และจะเลื อกสิ นค้าที่ คุณภาพ (Debono, 2006)
ดังนั้นอาจเป็ นไปได้วา่ บุคคลที่มีการกากับการแสดงออกของตนเองต่าจะซื้ ออย่างฉับพลันจากการระลึก
ได้ กล่าวคือ บุคคลจะระลึกถึงสิ นค้าแฟชัน่ ที่ตนเองเคยซื้ อ และอาจจะเกิดการซื้ อซ้ าเมื่อสิ นค้าดังกล่าวมี
การส่ งเสริ มการขายต่างๆ อาจเพราะว่าสิ นค้าที่ตนเองเคยซื้ อเป็ นสิ่ งที่ดีอยูแ่ ล้ว ทาให้ตดั สิ นใจซื้ อได้ง่าย
ขึ้น จึงเกิดการซื้ ออย่างฉับพลัน
ข้ อเสนอแนะ
1. การวิจยั ครั้ งนี้ มุ่งเน้นการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชั่น ซึ่ งใน
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อปกติผูบ้ ริ โภคจะมีการหาข้อมูลและเปรี ยบเทียบก่อนตัดสิ นใจซื้ อ แต่การซื้ อ
อย่างฉับพลันเป็ นการที่ ผูบ้ ริ โภคขาดการไตร่ ตรองในการเลื อกซื้ อสิ นค้า ส่ งผลให้เกิ ดการซื้ อสิ นค้า
ในทันที ดังนั้นการซื้ ออย่างฉับพลันเป็ นหนทางให้ผบู ้ ริ โภคได้ทดลองใช้สินค้า และรับรู ้ตระหนักในตรา
สิ นค้า งานวิจยั ครั้งนี้ จึงศึ กษาถึ งปั จจัยต่างๆเพื่อให้เกิ ดการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชั่น และให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ได้ง่ายขึ้น
2. การขายสิ นค้าแฟชัน่ อาจกาหนดกลุ่มเป้ าหมายดังนี้ เพศหญิง อายุ 25 – 40 ปี รายได้ 20,001 บาท
ขึ้นไป เนื่ องจากมีการวิจยั พบว่า กลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวจะมีการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ มาก
ที่สุด
3. สาหรับกลยุทธ์ทางการสื่ อสารการตลาดของสิ นค้าแฟชัน่ ควรเน้นทางด้านการส่ งเสริ มการขาย
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคจะไวต่อป้ ายลดราคา สามารถดึงดู ดผูบ้ ริ โภคให้เข้าร้านและเลื อกซื้ อสิ นค้าได้ การลด
ราคาที่มากเพียงพอจะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในทันที การโฆษณาก็เป็ นอีกทางหนึ่ งทาให้
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ผูบ้ ริ โภคได้รู้จกั สิ นค้า ได้รับประสบการณ์ในตัวสิ นค้า และเมื่อพบสิ นค้าจะทาให้ตดั สิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้น
ซึ่ งจะสามารถดึงดูดผูบ้ ริ โภคที่มีการกากับการแสดงออกของตนเองสู งนอกจากนี้พนักงานขายก็มีผลอย่าง
มาก โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคเพศหญิงจะเพิ่มการซื้ ออย่างฉับพลันได้ดว้ ยการใช้พนักงานขาย การใช้พนักงาน
ขายที่อธั ยาศัยดี ให้ความช่ วยเหลือสนับสนุ น และให้ขอ้ มูลสิ นค้าอย่างดีจะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้า
แฟชั่นได้ง่ายขึ้ น นอกจากนี้ การจัดงานแสดงสิ นค้าก็มี ผลต่อการซื้ ออย่างฉับพลัน เนื่ องจากสามารถ
กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคที่มีการกากับการแสดงออกของตนเองต่าให้มีการซื้ ออย่างฉับพลันได้เพราะผูบ้ ริ โภค
ได้ทดลองใช้สินค้า ถ้าสิ นค้าคุ ณภาพดีจะทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อได้ และหากมีการส่ งเสริ มการขาย
ภายในร้านจะช่วยให้ตดั สิ นใจซื้ อได้ง่ายยิง่ ขึ้น
4. การวิจยั ครั้งนี้ มีขอ้ จากัดคือการวิจยั ยังไม่ครบถ้วนในหลายๆด้าน และการวิจยั เกี่ยวกับการซื้ อ
อย่างฉับพลันในประเทศไทยยังมีนอ้ ย จึงเป็ นพฤติกรรมที่น่าศึกษาร่ วมกับตัวแปรอื่นๆนอกจากนี้การซื้ อ
อย่างฉับพลันเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างมากสาหรับการทาการตลาด เนื่ องจากเป็ นการทาให้ผบู ้ ริ โภคได้ทดลอง
ใช้สินค้า ดังนั้นงานวิจยั ในอนาคตควรศึกษาการซื้ ออย่างฉับพลันกับสิ นค้าประเภทอื่น
5. การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ซึ่ งอาจไม่ได้พฤติกรรมที่แท้จริ ง อีกทั้งยังมีตวั แปรแทรก
ซ้อนอีกมาก ดังนั้นการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาด้วยการทดลอง โดยจัดสถานการณ์ต่างๆในห้องทดลอง
เพื่อศึกษาว่าผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าจริ งหรื อไม่ นอกจากนี้ ยงั ควรควบคุ มตัวแปร ไม่ให้เกิ ดตัวแปรแทรก
ซ้อนขึ้น เพื่อจะได้ศึกษาว่าปั จจัยใดมีอิทธิ พลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันอย่างแท้จริ ง
6. การวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาในเชิ งลึกถึงปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่
เช่น การวิจยั ว่าควรโฆษณาโดยใช้สื่อใดจะก่อให้เกิดการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ มากที่สุด หรื อ
การจัดร้านแบบใดจึงจะทาให้เกิ ดการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าแฟชัน่ มากที่สุด เพื่อใช้ในการวางกล
ยุทธ์การตลาดต่อไป
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ออย่ างฉับพลันของอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการ
FACTORS OF DECISION ON IMPLUSE BUYING OF GADGET OF CUSTOMER
IN BANGKOK AND SAMUTPRAKARN AREA
ภรรคมน อา่ เพิม่ ผล
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ (1)เพื่อศึกษาความแตกต่างกันในด้านประชากรศาสตร์ ที่ มี
อิทธิ พลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของอุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ และ
สมุทรปราการ (2) เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อ
การซื้ ออย่ า งฉั บ พลัน ของอุ ป กรณ์ เสริ มอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องผู ้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ และ
สมุ ท รปราการ (3) เพื่ อศึ ก ษาความแตกต่างกันของปั จจัยด้านอื่ นๆ ได้แก่ การรับ รู ้ ตราสิ นค้า การ
ระลึ กถึ งตราสิ นค้า ความจงรักภัคดี ต่อตราสิ นค้า ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันของ
อุปกรณ์ เสริ มอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูบ้ ริ โภคใรเขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการ ในการวิจยั ครั้งนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นกลุ่มบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร และสมุทรปราการ จานวน 400 คน
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล โดยใช้วธิ ี การสุ่ มโดยสะดวกตามห้างสรรพสิ นค้าที่
ตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิ กส์ และนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม
Excel โดยมี การคานวณและวิเคราะห์ค่าสถิ ติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยวิเคราะห์สถิติพรรณนา
(Descriptive Statistic) ประกอบไปด้ ว ย ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (M) ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (SD) ของตัวแปรในการศึก ษา เพื่ อใช้อธิ บายคุ ณลักษณะของข้อมูล (2)วิเคราะห์ ส ถิ ติ
อ้างอิ ง (Inferential Statistic) ทดสอบ T-Test และทดสอบความแปรปรวนแบบ 1 ทาง (one-way
ANOVA)
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 66 มีอายุ 2530 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.5 มี อาชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ัทเอกชน คิ ดเป็ นร้ อยละ 47.25 และมี รายได้
20,001 - 30,000 บาท
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คิดเป็ นร้อยละ 27.5 โดยผลการวิจยั ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ มีอิทธพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ ออย่างฉับพลันของอุปกรณ์ เสริ มอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
อย่างฉับพลันของอุกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ปั จจัยด้านอื่ นๆ พบว่า การรับรู ้ ตราสนค้า และความจงรักภัคดี ต่อ
ตราสิ นค้า มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันของอุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์ ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติอยูท่ ี่ 0.05
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจซื้ อ, อุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์
ABSTRACT

The purposes of this independent were to study demographic difference factors
on impulse buying of gadget in Bangkok and Samutprakarn area. Study relation of
marketing mix factors on impulse buying of gadget in Bangkok and Samutprakarn
area. And study other factors on impulse buying of gadget in Bangkok and
Samutprakarn area. Four hundred people from Bangkok and Samutprakarn are
convenience sampling from Department Store. To conduct primary research using
random samples from the total consumer base in Bangkok and Samutprakarn area with
400 questionnaires used as a tool to collect data. To conduct a data analysis with Excel
program finished with descriptive statistic of Frequency, Percentage, Mean Standard
Deviation, T-test and F-test.
It was found that the buying decision on impulse buying of gadget is mostly,
women aged 25-30 years old. Most of them are private employees / revenue of between
20,001 - 30,000 baht. The opinions on the Demographic Factors found sex influencing
decision on impulse buying of gadget in Bangkok and Samutprakarn area at 0.05
significant. Result of marketing mix found factors promotion influencing decision on
impulse buying of gadget in Bangkok and Samutprakarn area at 0.05 significant. And
other factors found brand awareness and brand royalty influencing decision on impulse
buying of gadget in Bangkok and Samutprakarn area at 0.05 significant.
KEYWORDS: DICISION, GADGET
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บทนา
เครื่ องมือและอุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์ได้กลายมาเป็ นปั จจัยเสริ มในการดารงค์ชีวิตของ
มนุ ษย์ในยุคปั จจุบนั วิวฒั นาการของเทคโนโลยีมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งจะเห็นได้จากการ
คุยโทรศัพย์ โดยไม่ตอ้ งยกหู โทรศัพท์ แต่ใช้เพียงการเชื่ อมต่อสัญญาณ บลู ทูธไร้ สายก็สามารถคุ ย
กันได้อย่างสะดวก หรื อจะเป็ นการฟั งเพลงผ่านลาโพงแบบไร้สาย โดยจะเชื่ อมต่อลาโพงกับเครื่ อง
เล่ น เพลง โดยใช้สั ญ ญาณบลู ทู ธ เช่ น กัน ด้วยเหตุ น้ ี ผูป้ ระกอบการด้านการผลิ ตสิ น ค้าประเภท
อุปกรณ์ เสริ มอิ เล็กทรอนิ กส์ จึงแข่งกันออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ ตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของผูค้ นใน
ปั จจุบนั มากขึ้น
จากที่ ก ล่ าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ ออย่า ง
ฉับพลันของอุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิ กส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการ เนื่ องจาก
ปั จจุ บนั ได้มีสินค้าประเภทอุปกรณ์ เสริ มอิเล็กทรอนิ กส์ วางขายกันอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งผลิ ตภัณฑ์
ต่างๆที่ออกมาวางขายนั้น นอกจากจะเป็ นนวัตกรรมใหม่แล้ว ยังมีรูปลักษณ์ทนั สมัย สี สันโด่ดเด่น
และราคาที่ไม่แพง ทาให้สามารถดึงดูดผูบ้ ริ โภคเข้ามาซื้ อได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ตอ้ งตัดสิ นใจนาน
โดยเป้ าหมายของงานวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อจะนาไปข้อมูลวิจยั ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างไปเป็ นแนวทางใน
การวางแผนการตลาด และปรับปรุ งกลยุทธ์ดา้ นปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดให้เป็ นที่นิยม และ
นามาปรับปรุ งเพื่อแข่งขันกับขู่แข่งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ยงั สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่
ดี และรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ได้
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
4. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของ
อุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์ของผูบริ โภคในเขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการ
5. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการซื้ ออย่างฉับพลัน
ของอุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์ของผูบริ โภคในเขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการ
6. เพื่ อศึ กษาปั จจัยอื่ นๆที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการซื้ ออย่างฉับ พลันของอุ ปกรณ์ เสริ ม
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการ
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จ จัย ด้ า นประชากรศาสตร์ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ ออย่ า งฉั บ พลัน ของ
อุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการต่างกัน
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2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับ พลันของ
อุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการต่างกัน
3. ปัจจัยด้านอื่นๆได้แก่ การรับรู ้ตราสิ นค้า การระลึกถึงตราสิ นค้า และความจงรักภัคดีต่อตรา
สิ นค้า แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันของอุปกรณ์ เสริ มอิเล็กทรอนิ กส์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการต่างกัน
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชากรทัว่ ไปใน
เขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการ
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้ทาการศึกษาส่ วนปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด และปั จจัยด้านอื่นๆ ว่ามีความสัมพันธ์ในการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันของอุป
กรณฺ เสริ มอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการหรื อไม่
3. ขอบเขตด้านตัวแปร จะศึกษาเฉพาะตัวแปรที่สาคัญ ดังนี้
3.1 ตัวแปรต้น
3.1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ, อายุ, อาชีพ และรายได้
3.1.2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางการ
จัดจาหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาด
3.1.3 ปั จจัยด้านอื่นๆ ประกอบด้วย การรับรู ้ตราสิ นค้า, การระลึกถึงตราสิ นค้า และ
ความจงรักภัคดีต่อตราสิ นค้า
3.2 ตัวแปรตาม
3.2.1 การตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันของอุ ปกรณ์ เสริ มอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
7. เพื่อนาข้อมูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของอุปกรณ์เสริ ม
อิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายของสิ นค้าอุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์
8. เพื่ อนาข้อมู ล ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อการซื้ ออย่างฉับ พลัน ของ
อุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในการวางแผนธุ รกิจต่อไป
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9. เพื่ อนาข้อมู ล ความเป็ นไปของตลาดของสิ นค้าประเภทอุ ปกรณ์ เสริ มอิเล็กทรอนิ กส์ ใน
ปั จจุบนั และสามารถนาผลวิจยั ไปปรับปรุ งและวางแผนกลุยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง
ทางธุ รกิจได้
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์
1.

เพศ

2.

อายุ

3.

อาชีพ

4.

รายได้

ส่วนประสมทางการตลาด
1.

ผลิตภัณฑ์

2.

ราคา

3.

ช่องทางการจัดจาหน่าย

4.

การส่งเสริมการตลาด

การตัดสินใจซื ้ออย่างฉับพลันของ
อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการ

ปั จจัยอื่นๆ
1.

การตระหนักรับรู้ในตรา
สินค้ า

2.

การระลึกถึงตราสินค้ า

3.

ความจงรักภัคดีตอ่ ตราสินค้ า

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การซื้ ออย่างฉับพลัน หมายถึง การซื้ อโดยที่ไม่มีการวางแผน หรื อคิดไตร่ ตรองมาก่อน
ล่วงหน้า
2. อุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรนิกส์ หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายต่อการใช้
งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลัก เช่น หู ฟังไร้สายที่ใช้สัญญาณบลูทูธในการเชื่อมต่อ
3. ประชากรศาสตร์ หมายถึ ง การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประชาชนที่ แตกต่างทางด้านปั จจัย
หลายๆอย่าง เช่น อายุ เพศ อาชี พ และรายได้ ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ข่าวสารแตกต่าง
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ออกไปตามแต่ลกั ษณะของประชากร คุณสมบัติเหล่านี้ มีผลต่อการรับรู ้การ ตีความและความเข้าใจ
ในการสื่ อสารทั้งสิ้ น ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์
4. ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึ ง กระบวนการในการวางแผนการขายให้เหมาะสมกับ
สิ นค้าที่จะจัดจาหน่ายตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคโดยใช้ 4 กระบวนการคือ
4.1 ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึ ง สิ่ งซึ่ งสนองความต้องการของมนุ ษย์ เป็ นสิ่ งที่ผูข้ ายต้องมอบ
ให้แก่ ผูบ้ ริ โภคและผูบ้ ริ โภคจะได้รับผลประโยชน์ ในที่น้ ีหมายถึงอุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์
4.2 ด้านราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบที่เป็ นตัวเงิน ซึ่ งจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
คุณค่ากับราคา ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
4.3 ด้านการจัดจาหน่ าย หมายถึ ง เป็ นช่ องทางในการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์แก่ ผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
ส่ งผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค ในด้านคุณภาพและคุณประโยชน์ของผลิตภัฑท์ ี่นาเสนอ
4.4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง เครื่ องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคเพื่อ
แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้ผบู ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่จะซื้ อสิ นค้า
5. การรับรู ้ตราสิ นค้า หมายถึง ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ประกอบด้วย การมองเห็น การได้ยนิ การได้
กลิ่น การรับรส และการสัมผัสได้ ของผูบ้ ริ โภค
6. การระลึ กถึ งตราสิ นค้า หมายถึ ง ความสามารถในการบอกชื่ อตราสิ นค้าในทันที ได้โดยไม่
ต้องมีสิ่งเร้า
7. ความจงรั กภัคดี ต่อตราสิ นค้า หมายถึ ง ความสัมพันธ์ที่ ดีต่อสิ นค้าหรื อบริ การที่ เจาะจงตัว
สิ นค้าหรื อบริ การโดยการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การซ้ า เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านต่างๆของ
ผูบ้ ริ โภค และจะเกิดการซื้ ออย่างสม่าเสมอ
ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
(อ้างถึ ง ใน รั ฐ นัน ท์ วิ ริ ย ะอ่ อ งศรี , 2557) วารุ ณี ตัน ติ ว งศ์วานิ ช และคณะ (2546) ให้
ความหมายส่ วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ซ่ ึ ง
กิ จการผสมผสานเครื่ องมื อเหล่ านี้ ให้ส ามารถตอบสนองความต้องการ และสร้ างความพึงพอใจ
ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมทาง การตลาดประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้
มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ
(อ้างถึ ง ใน อุ ด มทรั พ ย์ กรรดิ พ ณิ ช กู ล , 2553) ตราสิ น ค้ามี ค วามส าคัญ มากทางด้านการ
จัดการตลาดในปั จจุบนั เนื่ องด้วนการแข่งขันทางการตลาดจุมุ่งเน้นปั จจัยการตลาดแต่เพียงอย่าง
เดียวไม่ได้ ต้องคานึงถึงตราสิ นค้าที่สื่อออกไปยังผูบ้ ริ โภคด้วย เพราะตราสนค้าถือเป็ นสัญลักษณ์ ที่
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บ่ ง บอกถึ ง ภาพลัก ษณ์ แ ละคุ ณ ค่ าของสิ น ค้า ดัง ที่ ส มาคมการตลาดแห่ ง ประเทศสหรั ฐอเมริ ก า
(American Marketing Association) ให้นิยามตราสิ นค้า (Brand) ไว้ว่า ตราสิ นค้าคือ ชื่ อ (Name) คา
เรี ยก (Term) เครื่ องหมาย (Sign) สัญลักษณ์ (Symbol) หรื อการออกแบบ (Design) หรื อการรวมกัน
ของสิ่ งเหล่านนี้ เพื่อจาแนกผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การหนึ่ งๆ เพื่อสร้ างความแตกต่างจากคู่แข่งขันใน
ตลาด (Keller, 1998)
(อ้างถึงใน สุ รภาส ภัทรทวีสุข, 2555) การซื้ ออย่างฉับพลันเป็ นปรากฏการณ์ที่แพร่ หลายใน
การตลาด และได้กลายมาเป็ นจุดสนใจสาหรับกิ จกรรมทางการตลาดอย่างมาก (Gardner & Rook,
1988; Rook, 1987; Rook & Hoch, 1985) จากการวิจยั ที่ผา่ นมาเป็ นวัดการตัดสิ นใจซื้ อ แต่ไม่ใช่การ
ซื้ อเพื่อกักตุนสิ นค้า ถือเป็ นการศึกษารู ปแบบดั้งเดิมในการวิจยั การซื้ ออย่างฉับพลันที่ไม่ได้วางแผน
ตั้งแต่น้ นั มาความน่ าสนใจในการวิจยั ในหัวข้อนี้ ได้สร้ างความพยายามในการสารวจการซื้ ออย่าง
ฉับพลันและผลของพฤติ กรรมการซื้ ออย่างฉับ พลันมากขึ้ น แต่การรู ้ เกี่ ยวกับปั จจัยที่ เป็ นแรงขับ
พฤติกรรมการซื้ ออย่างฉับพลันยังมีนอ้ ย ดังนั้นความก้าวหน้าของการวิจยั ทฤษฎีน้ ีมีนอ้ ยในการวิจยั
ที่ผา่ นมา (Beatty & Ferrell, 1998; Dittmar, Beattie, & Friese, 1995; Rook, 1987)
จากแนวคิดข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า การซื้ ออย่างฉับ พลัน หมายถึ ง การซื้ อโดยไม่ ได้
วางแผนล่ วงหน้า ไม่ได้คาดคิ ดและไม่ต้ งั ใจจะซื้ อสิ นค้านั้นๆ แต่จะเกิ ดการซื้ ออย่างฉับพลันขึ้ น
ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคพบสิ่ งเร้าภายในร้าน เช่น รู ปลักษณ์ของสิ นค้าที่โดดเด่น การส่ งเสริ มการขาย จึงทา
ให้ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการที่จะซื้ อสิ นค้าในทันที ซึ่ งมักจะเกิดความขัดแย้งระหว่างความต้องการ
ครอบครองสิ นค้าทันที และผลที่จะตามมาหลังการซื้ อ
วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั แบบสารวจ (survey research) ที่มุ่งศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และ
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆ ต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันของ
อุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มประชากร
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้คือ กลุ่มบุคคลทัว่ ไปที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และ
สมุทรปราการ
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มบุคคลทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
สมุทรปราการ จานวน 400 คน โดยใช้วธิ ี การสุ่ มโดยสะดวกตามห้างสรรพสิ นค้า
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แบบสอบถามด้านปั จจัยส่ วนบุคคล
2. แบบสอบถามด้านส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์เสริ ม
อิเล็กทรอนิกส์
3. มาตรวัดการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันของอุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์
วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยการขอความอนุ เคราะห์ จากผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปที่ ม าเดิ นห้างสรรพสิ นค้าในเขตกรุ งเทพ
และสมุทรปราการ เพื่อขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงนาแบบสอบถามให้
กลุ่ ม ตัวอย่างอ่ านและกรอกข้อมู ล ด้วยตัวเอง จากนั้น รั บ แบบสอบถามคื น เพื่ อตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนทาการประมวลผลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม Excel โดยมี
1. วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา ประกอบไปด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (M) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรในการศึกษา
2. วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 1 ทาง (one-way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่
1,2 และ 3
ผลวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 66 และเป็ นเพศชายเพียง
ร้อยละ 34
2. อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุที่ 25-30 ปี รองลงมามีอายุ 41 ปี ขึ้นไป และอายุต่า
กว่า 25 ปี มีสัดส่ วนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 13.25
3. อาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 47.25
รองลงมาทาอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 18.75 และอาชีพอื่นๆ มีสัดส่ วนน้อยที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 5.50
4. รายได้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีรายได้อยูท่ ี่ 20,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
27.50 รองลงมามีรายได้อยูท่ ี่ 10,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 26.25 และต่ากว่า 10,000
บาท มีสัดส่ วนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 12
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ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ นึกถึงประโยชน์การใช้งาน คิดเป็ นร้อยละ37.50
รองลงมาคือ ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั คิดเป็ นร้อยละ 22.50 และรู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่โด่ดเด่น
ทันสมัย มีสัดส่ วนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 18.75
2. ราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ จะซื้ อสิ นค้าในราคา 500-1,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
47.75 รองลงมาอยูท่ ี่ ราคา 1,001-1,500 บาท คิดเป็ นร้อยละ 22.50 และราคา 1,501 บาทขึ้น
ไป มีสัดส่ วนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ10.50
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ซื้ อสิ นค้าผ่านทางห้างสรรพสิ นค้า
คิดเป็ นร้อยละ 60.25 รองลงมาซื้ อสิ นค้าที่ช่องทางออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 22.75 และซื้ อ
ทางคอมมูนิต้ ีมอลล์ มีสัดส่ วนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 7.25
4. การส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลือกการลด แลก แจก แถม คิดเป็ น
ร้อยละ 36.50 รองลงมาคือพนักการขาย คิดเป็ นร้อยละ 21.75 และการโฆษณา มีสัดส่ วน
น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 20.75
ปัจจัยอื่นๆ
1. การรับรู ้ตราสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ รับรู ้ตราสิ นค้าจากการโฆษณาต่างๆ คิด
เป็ นร้อยละ 47.50 รองลงมาคือ รับรู ้จากการที่เพื่อนแนะนา คิดเป็ นร้อยละ 34.75 และจาก
การทดลองใช้ฟรี มีสัดส่ วนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 17.75
2. การระลึกถึงตราสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ นึกถึงตราสิ นค้านั้นทันทีเมื่อจะซื้ อ
อุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ นร้อยละ 42.25 รองลงมาคือ นึกถึงตราสิ นค้านั้นทันที
เมื่อมีคนถามถึงอุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ นร้อยละ 34.50 และนึกถึงตราสิ นค้านั้น
ทันทีเมื่อเห็นอุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์ มีสัดส่ วนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 23.25
3. ความจงรักภัคดีต่อตราสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เกิดการบอกต่อ คิดเป็ นร้อยละ
47.50 รองลงมาคือ เกิดการซื้ อซ้ า คิดเป็ นร้อยละ 39.25 และจะไม่เปลี่ยนไปใช้ยหี่ อ้ อื่นอีก
เลย มีสัดส่ วนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 13.25
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สรุ ปผลทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์

ยอมรับสมมติฐาน

เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้






ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

ยอมรับสมมติฐาน





ผลิตภัณฑ์
ราคา
สถานที่จดั จาหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด
ปัจจัยอื่นๆ

ยอมรับสมมติฐาน

การรับรู ้ตราสิ นค้า
การระลึกถึงตราสิ นค้า
ความจงรักภัคดีต่อตราสิ นค้า
หมายเหตุ





ปฏิเสธสมมติฐาน




ปฏิเสธสมมติฐาน



ปฏิเสธสมมติฐาน




เครื่ องหมาย หมายความว่า สอดคล้องกับสมมติ ฐานอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05
เครื่ องหมาย  หมายความว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
สรุ ปผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้อยละ 66 มีอายุ 25-30 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 25.5 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 47.25 และมีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 27.5

โดยผลการวิจยั ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศที แตกต่ างกัน

มี อิทธพลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับ พลันของอุ ป กรณ์ เสริ มอิ เล็กทรอนิ กส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพ และสมุทรปราการ จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด คือการส่ งเสริ ม
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การตลาด ที่ แ ตกต่ า งกั น มี มี อิ ท ธพลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ ออย่ า งฉั บ พลั น ของอุ ป กรณ์ เสริ ม
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ และสมุ ท รปราการ จากการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัยอื่ น ๆ
ได้แก่ การรับรู ้ตราสิ นค้า และความจงรักภัคดีต่อตราสิ นค้า ที่แตกต่างกันมีอิทธพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ ออย่างฉับพลันของอุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการ
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจยั พบว่า คุ ณลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศแตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับ พลันของอุ ป กรณ์ เสริ มอิ เล็กทรอนิ กส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ
และสมุทรปราการ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ณัฐธนัญ ศานติมงคงวิทย์,2557) ศึกษาถึง
งานวิจยั ของ อมรเทพ อุทยั รัตน์ (2551) พบว่า เพศที่ แตกต่างกันมี ผ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอมพิวเตอร์พกพาของประชากรในเขตเมืองพัทยา
2. จากผลการวิจ ัย พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดแตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับ พลันของอุ ป กรณ์ เสริ มอิ เล็กทรอนิ กส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ
และสมุ ท รปราการ คื อ การส่ งเสริ ม การขาย ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ัย ของ(ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ มยุรี ภู่สาลี,2555) ศึกษาเรื่ องการศึกษาผลการส่ งเสริ มการขายมุ่งสู่ ผูบ้ ริ โภค
นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่ อนที่ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคต้องการใช้
ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการขาย
3. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านการรับรู ้ ตราสิ นค้า และ ปั จจัยด้านความจงรักภัคดีต่อตรา
สิ น ค้าแตกต่ างกัน มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ ออย่างฉับ พลัน ของอุ ป กรณ์ เสริ ม
อิเล็กทรอนิ กส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ และสมุ ทรปราการ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ (เมทิ นี ชัย บ ารุ ง และรั ง สิ ม า พวงมาลี ,2556) ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ที มี
ความสั มพันธ์ กบั พฤติ กรรมการซื้ อละความภัคดี ตอตราสิ นค้าของคอมมู นิต้ ี มอลล์เดอะ
เซอร์ เคิล ราชพฤกษ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคของคอมมูนิต้ ีมอลล์เดอะเซอร์ เคิล ราชพฤกษ์ส่วนใหญ่
รับรู ้ในระดับมาก
ข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติการจริง
1. เพศ อายุ อาชี พ และรายได้ ของผู ้บ ริ โ ภคมี ค วามเชื่ อ มโยงกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่ แตกต่างกัน ดังนั้นควรพิจารณาถึ งส่ วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
กลุ่ ม เป้ าหมาย เพื่ อ ท าให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด ในการตอบสนองความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภค และเพื่อความได้เปรี ยบเหนือคู่แข่ง
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2. เพศชายและหญิ ง มี การตอบสนองต่ อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดที่ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ดังนั้นผูป้ ระกอบการต้องคานึ งถึ งกลุ่ มเป้ าหมาย
ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลในเรื่ องเพศ เพราะอาจจะได้รับการตอบสนองที่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาวิจยั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันของผูบ้ ริ โภคในเชิ งเปรี ยบเทียบตาม
ลักษณะของประชากรศาสตร์ ในต่างจังหวัด
2. ควรศึกษาวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลัน
ของผูบ้ ริ โภคในต่างจังหวัด เพื่ อหาความแตกต่างกันทางด้านประชากรศาสตร์ และด้าน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด หรื อปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวกาย โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มบุคคลทัว่ ไปในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จานวน 400 คน โดยใช้วธิ ี การสุ่ มโดยสะดวกตามห้างสรรพสิ นค้า
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ส่ งผลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวกายในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ABSTRACT
The purpose of this independent study were to study the factors that affecting on impulse
buying of body skin care products in Bangkok Metropolitan Region by do the research analysis
sample by using random samples from Department Store. The statistic that we used to analyzed
data is Percentage, Average, Standard Deviation, T-Test, F-Test and (One-way-Anova) at
statistical significance level at 5%
The results of the research showed that the mostly samples are female; have age in a
range 25 – 30 years; have a career as employees of private companies and the monthly income
10,000 – 20,000 Baht.
The results of hypothesis testing of demography factors found that the difference of age
affect the impulse buying of body skin care products in Bangkok Metropolitan Region at
statistical significance level of 0.05. As for the marketing mix and other factors found that
product, places and brand awareness affect the impulse buying of body skin care products in
Bangkok Metropolitan Region at statistical significance level of 0.05.
KEYWORDS : IMPULSE BUYING, BODY SKIN CARE PRODUCTS
บทนา
ปั จจุบนั ผูค้ นหันมาสนใจในเรื่ องความสวยงามมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ผูห้ ญิงเท่านั้น สมัยนี้
ผูช้ ายก็หนั มาดูแลใส่ ใจตัวเองมากขึ้น ถ้าพูดถึงเรื่ องของผลิตภัณฑ์บารุ งผิวกาย ทุกวันนี้ก็ผลิตออกมา
วางจาหน่ ายมากมาย หลายชนิ ด ทั้งครี มบารุ งชนิ ดที่ทาให้ผิวชุ่ มชื้ น ปรับผิวให้ขาวกระจ่างใส ลด
เลื อนริ้ วรอย นอกจากนี้ ยงั มีส่วนผสมของสารกันแดด หรื อแม้แต่กระทัง่ ช่ วยให้ผิวกระชับขึ้น เฟิ ร์
มขึ้น และลดเซลลูไลท์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ตลาดเครื่ องสาอาง-สกินแคร์ เป็ นตลาดที่มีการแข่งขันสู ง โดยตลาดรวมสิ นค้าความงามใน
ประเทศไทยมี มู ล ค่ า 77,720 ล้านบาท มี อตั ราการเติ บโต 4.6% แบ่ งเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ดูแลผิว (Skin
Care) 46% คิดเป็ น 35,752 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์สาหรับเส้นผม (Hair) 22% คิดเป็ น 17,346 ล้านบาท
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอาง (Make Up) 15% คิ ด เป็ น 12,393 ล้ า นบาท ผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ สุ ขอนามัย
(Hygiene) 13% คิดเป็ น 9,925 ล้านบาท และกลุ่ มน้ าหอม (Fragrance) 3% คิดเป็ น 1,305 ล้านบาท
ในอีก 5 ปี หรื อระหว่างปี 2559-2563 จะยังคงมีอตั ราเติบโต 15-17% แม้วา่ ภาวะเศรษฐกิจตกต่า แต่
ตลาดสกินแคร์ และเครื่ องสาอางจะไม่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเซ็กเมนต์ออร์ แกนิกจะเป็ นตลาด
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ที่ ม าแรงทั่ว โลก โดยเฉพาะในภู มิ ภ าคอาเซี ย น ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่า ตลาดสกิ น แคร์ น้ ั น มี ส่ ว นแบ่ ง
การตลาดที่สูงที่สุด
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวกาย
ของผูบ้ ริ โภค ในหัวข้อวิจยั ปั จจัยที่ มี ผลต่อการซื้ ออย่างฉับ พลันของผลิ ตภัณฑ์บ ารุ งผิวกายของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างไป
ใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนการตลาด ก าหนดกลยุ ท ธ์ และพัฒ นาต่ อ ยอดธุ ร กิ จ ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
7. เพื่อศึ กษาความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุ คคล มี อิท ธิ พลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวกายของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
8. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีอิทธิ พลต่อการซื้ ออย่าง
ฉับพลันของผลิตภัณฑ์บารุ งผิวกายของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
9. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของปั จจัยอื่นๆ มีอิทธิ พลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของผลิตภัณฑ์
บารุ งผิวกายของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการซื้ อ
อย่างฉับ พลันของผลิ ตภัณ ฑ์บ ารุ งผิวกายของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
ต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
และการส่ งเสริ มการตลาด แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของผลิตภัณฑ์บารุ งผิวกาย
ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกัน
3. ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย การรับรู ้ตราสิ นค้า (Brand Awareness) การระลึกถึงตราสิ นค้า
(Brand Recall) ความภัก ดี ใ นตราสิ น ค้า (Brand Loyalty) แตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การซื้ อ อย่า ง
ฉับพลันของผลิตภัณฑ์บารุ งผิวกายของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ คือ กลุ่มประชากรที่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวกาย
ของผูบ้ ริ โภค
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ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จานวน 400 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้ อ หา ท าการศึ ก ษาในส่ ว นที่ เป็ นปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ ปั จ จัย ส่ ว น
ประสมทาง
การตลาด และปั จจัยด้านอื่นๆ ว่ามีความสัมพันธ์ในการซื้ ออย่างฉับพลันของผลิตภัณฑ์บารุ งผิวกาย
ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลหรื อไม่
3. ขอบเขตด้านตัวแปร ศึกษาวิจยั เฉพาะตัวแปรที่สาคัญคือ
3.1 ตัวแปรต้น (ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ , ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัย
อื่นๆ)
3.2 ตัวแปรตาม (การซื้ อ อย่างฉั บ พลัน ของผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ งผิ วกายของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล)
4. ขอบเขตด้านสถานที่ สารวจในห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา
5. ขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพื่อทาการวิจยั ทั้งสิ้ น 1
เดือน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
10. เพื่อนาข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของผลิตภัณฑ์
บารุ งผิวกาย ไปใช้ในการกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
11. เพื่อนาข้อมูล ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่ ส่ งผลต่อการซื้ ออย่างฉับ พลันของ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวกาย เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาธุ รกิจต่อไป
12. เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้ องต้น สาหรับผูป้ ระกอบธุ รกิ จเกี่ ยวข้องหรื อผูท้ ี่สนใจ สามารถนาข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้เข้าถึงหรื อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์
5.

เพศ

2. อายุ

3.

อาชีพ

4. รายได้

ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
1.

ผลิตภัณฑ์

2.

ราคา

3.

ช่องทางการจัดจาหน่าย

4.

การส่งเสริ มการตลาด

การซื้ ออย่างฉับพลันของผลิตภัณฑ์บารุ งผิว
กายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล

ปั จจัยอื่นๆ
1.

การรับรู้ตราสินค้ า
(Brand Awareness)

2.

การระลึกถึงตราสินค้ า
(Brand Recall)

3.

ความภักดีในตราสินค้ า
(Brand Loyalty)

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การซื้ ออย่างฉับพลัน หมายถึง การซื้ อสิ นค้าโดยไม่ได้วางแผน หรื อ ตั้งใจไว้ล่วงหน้า
2. ผลิ ตภัณ ฑ์ บ ารุ งผิวกาย หมายถึ ง ครี ม ที่ มี ส่ วนประกอบของน้ าและน้ ามัน หรื อไขมัน ที่
นามาใช้ทาบารุ งผิวแขนและขา
3. ประชากรศาสตร์ หมายถึ ง ปั จจัยที่ ทาให้ผูบ้ ริ โภคมีความแตกต่างกันในด้านแนวคิด การ
รับรู ้ และพฤติกรรม ซึ่ งมีแนวโน้มที่ทาให้มีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าต่างกัน
4. ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปั จจัยทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ที่มีต่อผลการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
5. การรับรู ้ตราสิ นค้า (Brand Awareness) คือ การที่ผบู ้ ริ โภคสามารถจาชื่อตรายีห่ ้อของสิ นค้า
และบริ การประเภทใดประเภทหนึ่งได้
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6. การระลึกถึงตราสิ นค้า (Brand Recall) คือ การที่ผบู ้ ริ โภคเอ่ยชื่ อยี่ห้อของสิ นค้าได้เอง โดย
ไม่ตอ้ งมีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดช่วยให้เขาระลึกถึง
7. ความภักดี ในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) คือ การที่ ผูบ้ ริ โภครักและศรัทธาในสิ นค้ายี่ห้อ
หนึ่งจนยากที่
จะเปลี่ยนใจไปใช้สินค้ายีห่ อ้ อื่น ผูบ้ ริ โภคจะมีความรู ้สึกคุน้ เคยกับตรายีห่ อ้ นั้น
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและมีการทบทวนวรรณกรรม โดยอาศัย
แนวคิดที่หลายส่ วนมาเป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษา ดังนี้
ตราสิ นค้ า
(อ้างถึงใน อุดมทรัพย์ กรรดิพณิ ชกูล,2553) ตราสิ นค้ามีความสาคัญมากทางด้านการจัดการ
ตลาดในปั จจุบนั เนื่องด้วนการแข่งขันทางการตลาดจุมุ่งเน้นปั จจัยการตลาดแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้
ต้องคานึ งถึงตราสิ นค้าที่สื่อออกไปยังผูบ้ ริ โภคด้วย เพราะตราสนค้าถือเป็ นสัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึง
ภาพลัก ษณ์ และคุ ณ ค่ า ของสิ น ค้า ดัง ที่ ส มาคมการตลาดแห่ ง ประเทศสหรั ฐอเมริ ก า (American
Marketing Association) ให้นิยามตราสิ นค้า (Brand) ไว้วา่ ตราสิ นค้าคือ ชื่ อ (Name) คาเรี ยก (Term)
เครื่ องหมาย (Sign) สัญลักษณ์ (Symbol) หรื อการออกแบบ (Design) หรื อการรวมกันของสิ่ งเหล่าน
นี้ เพื่อจาแนกผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การหนึ่ งๆ เพื่อสร้ างความแตกต่างจากคู่แข่งขันในตลาด (Keller,
1998)
การซื้ออย่างฉับพลัน (Impulse Buying)
(อ้างถึ งใน สุ รภาส,2555) หัวข้อเรื่ องการซื้ ออย่างฉับ พลัน ได้รับ ความสนใจศึ ก ษาอย่าง
กว้างขวางจากนัก วิจ ัยด้านเศรษฐศาสตร์ พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค และจิ ตวิท ยา การวิจยั ก่ อนหน้านี้
มุ่งเน้นการวิจยั เกี่ ยวกับการจัดหมวดหมู่ประเภทผลิ ตภัณฑ์ แบ่งเป็ นประเภทสิ นค้าที่ ส่งผลให้เกิ ด
การซื้ ออย่างฉับ พลันและประเภทสิ นค้าที่ ไม่ ส่ งผลให้เกิ ดการซื้ ออย่างฉับ พลัน ถึ งวิธีก ารนี้ จะมี
ประโยชน์ แต่การซื้ ออย่างฉับพลันไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจภายนอกจากทางด้านสิ นค้าเพียงอย่างเดียว
เท่ า นั้น การซื้ อ อย่า งฉั บ พลัน ยัง เกิ ด จากแรงจู ง ใจภายในอี ก ด้ว ย (Rook, 1987) ซึ่ งการซื้ อ อย่า ง
ฉับพลันเกิดจากตัวบุคคลไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวที่จะทาให้เกิดประสบการณ์การซื้ อ
อย่างฉับพลัน (Rook & Hoch, 1985)
แรงจูงใจในการซื้ออย่ างฉับพลัน
(อ้างถึ ง ใน สุ ร ภาส,2555) การซื้ อ อย่างฉับ พลัน เป็ นปฏิ กิ ริย าการซื้ อ ในบริ บ ทของการ
กระตุน้ และแรงจูงใจ แรงจูงใจของการซื้ ออย่างฉับพลันแบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ด คือ แรงจูงใจภายใน
ของตัวผูซ้ ้ื อเอง และแรงจูงใจภายนอกจากสภาพแวดล้อมของการช็อปปิ้ ง สิ่ งเร้ าที่เกิ ดจากการจัด

319

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

กระท าของนั ก การตลาด ในขณะที่ แ รงจู ง ใจภายในหมายถึ ง ความปรารถนาที่ จ ะซื้ อ และ
กระบวนการคิดภายใน (Hoch & Loewenstein, 1991)
ทฤษฏีส่วนผสมการตลาด
(อ้า งถึ ง ใน ณั ฐ ธนั ญ ศานติ ม งคลวิ ท ย์ ,2557) Peter, J. Paul and Donnelly, James H., Jr.
(2007); สุ ด าภร กุ ล ฑลบุ ต ร (2550) ส่ ว นผสมทางการตลาด (Marketing Mixed) ถื อว่าเป็ นหั วใจ
สาคัญของการบริ หารการตลาด การจะท าให้ก ารดาเนิ นงานของกิ จการประสบความส าเร็ จได้ก็
ขึ้นอยูก่ บั การปรับปรุ ง และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่ วนประสมทางการตลาดเหล่านี้ ซึ่ งส่ วน
ประสมทางการตลาดนั้นถื อว่าเป็ นปั จจัยทางการตลาดที่ ควบคุ มได้ ซึ่ งบริ ษมั ต้องใช้ร่วมกัน เพื่ อ
สนองความต้องการของตลาดเป้ าหมาย ส่ วนประสมทางการตลาดอาจเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า ปั จจัย
ในทางการตลาด (Internal Marketing Factor) โดยทัว่ ไปส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย
ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่ าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
หรื อเรี ยกว่า 4P’s
วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั แบบสารวจ (survey research) ที่มุ่งศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ ต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของผลิตภัณฑ์บารุ งผิว
กาย
กลุ่มประชากร
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่ มบุ คคลทัว่ ไปที่ อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้คือ กลุ่มบุคคลทัว่ ไปที่ตดั สิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวกาย ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จ านวน 400 คน โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ มโดยสะดวกตาม
ห้างสรรพสิ นค้า
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แบบสอบถามด้านปั จจัยส่ วนบุคคล
2. แบบสอบถามด้านส่ วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอื่นๆ ต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
บารุ งผิวกาย
3. มาตรวัดการซื้ ออย่างฉับพลันของการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวกาย
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วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยการขอความอนุ เคราะห์ จ ากผู ้บ ริ โภคทั่ ว ไปที่ ม าเดิ น ห้ า งสรรพสิ นค้ า ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ ม ณฑล เพื่ อขอความร่ วมมื อในการตอบแบบสอบถาม จากนั้น จึ งน า
แบบสอบถามให้ก ลุ่ ม ตัวอย่างอ่านและกรอกข้อมู ล ด้วยตัวเอง จากนั้นรั บ แบบสอบถามคื น เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนทาการประมวลผลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม Excel โดยมี
1. วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา ประกอบไปด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (M) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรในการศึกษา
2. วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 1 ทาง (one-way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่
1, 2 และ 3
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 75 และเป็ นเพศชายเพียง
ร้อยละ 25
2. อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุที่ 25-30 ปี รองลงมามีอายุ 31 - 35 ปี และอายุ 36 40 ปี มีสัดส่ วนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 15
3. อาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดแป็ นร้อยละ 52
รองลงมาคืออาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 15 และอาชีพอื่นๆ มีสัดส่ วน
น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 2
4. รายได้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีรายได้อยูท่ ี่ 10,000 - 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32
รองลงมามีรายได้อยูท่ ี่ 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 26 และรายได้ 30,001 - 40,000
บาท มีสัดส่ วนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 13
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับปั จจัยที่ช่วยบารุ งผิวให้
เนียนนุ่ม ชุ่มชื้น คิดเป็ นร้อยละ 40 รองลงมาคือ ช่วยปรับผิวให้ขาวกระจ่างใส คิดเป็ นร้อย
ละ 37 และช่วยลดเลือนริ้ วรอย เป็ นลาดับที่ 3 คิดเป็ นร้อยละ 23
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2. ราคา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ราคา 201 – 300 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 38 รองลงมาอยูท่ ี่ราคา 100 – 200 บาท คิดเป็ นร้อยละ 31 และราคา 401 บาท
ขึ้นไป มีสัดส่ วนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 14
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ สะดวกที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์ที่
ห้างสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 73 รองลงมาคือ ร้านสะดวกซื้ อ คิดเป็ นร้อยละ 15 และ
ตลาดนัดเปิ ดท้าย มีสัดส่ วนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 1
4. การส่ งเสริ มการตลาด พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลือกการลด แลก แจก แถม คิด
เป็ นร้อยละ 42 รองลงมาคือ การโฆษณา คิดเป็ นร้อยละ 32 และพนักงานขาย มีสัดส่ วนน้อย
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 10
ปัจจัยด้ านอื่นๆ
1. การรับรู ้ตราสิ นค้า พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ รับรู ้ตราสิ นค้าจากโฆษณา คิดเป็ น
ร้อยละ 55 รองลงมาคือ จากการดูรีววิ การใช้ผลิตภัณฑ์จากในเว็บไซต์ คิดเป็ นร้อยละ 26
และลาดับที่ 3 จากเพื่อน หรื อคนในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 20
2. การระลึกถึงตราสิ นค้า พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ระลึกถึงตราสิ นค้าทันทีเมื่อจะ
ซื้ อผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นร้อยละ 48 รองลงมาคือ ระลึกถึงตราสิ นค้าทันทีที่พูดถึงผลิตภัณฑ์ คิด
เป็ นร้อยละ 30 และลาดับที่ 3 ระลึกถึงตราสิ นค้าทันทีเมื่อเห็นผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นร้อยละ 22
3. ความภักดีในตราสิ นค้า พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เกิดการซื้ อซ้ า คิดเป็ นร้อยละ
58 รองลงมาคือ ใช้แล้วบอกต่อ คิดเป็ นร้อยละ 36 และลาดับที่ 3 จะไม่เปลี่ยนไปใช้ยหี่ อ้ อื่น
คิดเป็ นร้อยละ 6
สรุ ปผลทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์

ยอมรับสมมติฐาน

เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด





ยอมรับสมมติฐาน
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ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด
ปัจจัยอื่นๆ





ยอมรับสมมติฐาน

การรับรู ้ตราสิ นค้า
การระลึกถึงตราสิ นค้า
ความภักดีในตราสิ นค้า
หมายเหตุ









ปฏิเสธสมมติฐาน




เครื่ องหมาย หมายความว่า สอดคล้องกับสมมติ ฐานอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05
เครื่ องหมาย  หมายความว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 75 มีอายุระหว่าง
25-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29 มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 52 และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดื อน 10,000 - 20,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 32 โดยผลการวิจยั ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า
เพศที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อการซื้ อ อย่างฉับ พลัน ของผลิ ตภัณ ฑ์ บ ารุ งผิ วกายของผู บ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และช่ องทางการ
จัดจาหน่ าย ที่แตกต่างกันมีผลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวกายของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ การรับรู ้ตราสิ นค้า ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การซื้ ออย่างฉับพลันของผลิตภัณฑ์บารุ งผิวกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ คือ เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการซื้ ออย่าง
ฉับพลันของผลิตภัณฑ์บารุ งผิวกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย ของ กชพรรณ วิ ล าวรณ์ (2555) ผลการวิ จ ัย พบว่ า ปั จ จจัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชี พ และรายได้ มี
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อิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางค์จากประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลการซื้ ออย่า ง
ฉับพลันของผลิตภัณฑ์บารุ งผิวกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล คือ
ผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจาหน่าย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปดานี ศรี ศ กั ดิ์ (2557) ศึ ก ษาเรื่ อง “การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ อาหารเสริ ม ที่ มี ส่ วนผสม
คอลลาเจนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มที่ มีส่วนผสมคอลลาเจน ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา
และส่ งเสริ มทางการตลาด
ศิริวรรณ เหมือนส้ม, ชัยสิ ทธิ์ ทองบริ สุทธิ์ และ ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล (2557) ศึกษาเรื่ อง
“กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าสาหรับผูช้ ายในห้างสรรพสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ าย ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านการส่ งเสริ ม ทางการตลาด มี ผ ลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าสาหรับผูช้ ายในห้างสรรพสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านการรับรู ้ ตราสิ นค้าที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
อย่า งฉั บ พลัน ของผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ ว กายของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ
ปริ มณฑล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เมทินี ชัยบารุ ง และรังสิ มา พวงมาลี (2556) ผล
การศึกษาพบว่า การรับรู ้ตราสิ นค้าส่ งผลต่อการเข้าใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้
บริ การเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์
ข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติการจริง
1. เพศ อายุ อาชี พ และรายได้ ของผู ้บ ริ โ ภคมี ค วามเชื่ อ มโยงกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดแตกต่างกัน ดังนั้นควรพิ จารณาถึ งส่ วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
กลุ่ ม เป้ าหมายอย่า งแท้จ ริ ง เพื่ อ ท าให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อความได้เปรี ยบเหนือคู่แข่ง
2. เพศชายและหญิ ง มี การตอบสนองต่ อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ดังนั้นผูป้ ระกอบการต้องคานึ งถึงกลุ่มเป้ าหมายด้าน
ปั จจัยส่ วนบุคคลในเรื่ องเพศ เพราะอาจจะได้รับการตอบสนองแตกต่างกัน
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ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาวิจยั พฤติกรรมการซื้ ออย่างฉับพลันของผูบ้ ริ โภคในเชิ งเปรี ยบเทียบตามลักษณะ
ของประชากรศาสตร์
2. ควรศึกษาวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลัน
ของผูบ้ ริ โภคในต่างจังหวัด เพื่อหาความแตกต่างกันทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด หรื อปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ออย่างฉับพลันของสิ นค้ าประเภทเครื่ องสาอาง
และผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมของผู้บริโภคผ่ านช่ องทางออนไลน์
THE FACTORS ON IMPULSE BUYING OF COSMETIC
AND DIETARY SUPPLEMENTS ON BUYING ONLINE
ไกรสร ชัยคาดี
นักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (Twin Program( รุ่ นที่ 2/1 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจมหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จ ั ย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งทางด้ า นปั จจั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ อย่างฉับ พลัน ของสิ น ค้าประเภทเครื่ อ งส าอางและผลิ ต ภัณ ฑ์ อาหารเสริ ม ของผู บ้ ริ โภคผ่า น
ช่ องทางออนไลน์ เพื่อนาผลการวิจยั ที่ ได้ไปใช้ในการวางแผนธุ รกิ จและง่ายต่อการกาหนดลู กค้า
กลุ่มเป้ าหมายสาหรับผูป้ ระกอบการ โดยขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ ประชากรในการ
วิจยั คื อกลุ่ มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องสาอางและผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่าน
ช่ อ งทางออนไลน์ ต่ า งๆ เช่ น Facebook , Line ฯลฯ จ านวน 400 ราย ใช้ สู ต รการค านวณกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบนับไม่ได้ ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ใช้วิธีการสุ่ มโดยสะดวก ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ ได้มา
วิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรม Excel โดยมีการคานวณและวิเคราะห์ค่าสถิติ เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจยั เพื่ออธิ บายคุณลักษณะของข้อมูล การวิเคราะห์สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistic) ประกอบด้วย
การทดสอบ T(T-Test) การทดสอบ F-Test(One-Way ANOVA)
จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ต่างกันประกอบด้วย สถานภาพ อาชี พ
รายได้ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าประเภทเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มของผูบ้ ริ โภคผ่านช่ องทางออนไลน์ที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ยกเว้น ปั จจัยด้านเพศ
และอายุ ส่ วนปั จ จัย ด้ า นส่ วนประสมทางการตลาดที่ ต่ า งกั น ประกอบด้ ว ย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์
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ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลัน
ของสิ นค้าประเภทเครื่ องสาอางและผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคผ่านช่ องทางออนไลน์ ที่
ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ยกเว้น ปัจจัยด้านราคา และปั จจัยด้านด้านอื่นๆ ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าประเภทเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คือ ปั จจัยด้านความถี่การการซื้ อสิ นค้าเฉลี่ยต่อเดือนยกเว้นปั จจัยด้านความ
ความถี่ในการใช้งานอินเทอร์ เน็ต/เครื่ องข่ายสังคมออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน
คาสาคัญ : เครื อข่ายสังคมออนไลน์, การตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลัน
Abstract
The purpose of this study is to investigate demographic factors, marketing mix factors,
and other factors influencing customer impulse buying decisions of cosmetic products and
supplement food through online distribution channels. The research result will be used as market
strategies. To achieve the purpose, the researcher will focus on people who have had an
experience in buying cosmetic and supplement food via online distribution channels such as
Facebook, Line and so on. The primary data was collected from 400 respondents with a
questionnaire. Afterward, the data was analyzed by using Microsoft Excel. It will be tested in
statics. Descriptive statistic composed of Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation,
which explain analyzed the data and Inferential Statistic composed of T(T-Test) and F-Test(OneWay ANOVA)
The findings found that impulse buying was influenced by a wide range of status,
occupation and income at significant. However, both of these factors, gender and age, have no
relation to impulse buying decisions. In terms of marketing mix, Product, Place and Promotion
influences impulse buying decisions at significant. Nevertheless, Price has no relation with
impulse buying decisions. In terms of other factors, the frequency of purchase per month
influences impulse buying decisions at significant. Nevertheless, the average frequency of internet
use/social media per day has no relation with impulse buying decisions.
KEYWORDS : Social Media, Impulse Buying
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บทนา
ปั จ จุ บ ัน การติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลเป็ นเรื่ อ งที่ ง่ า ย เนื่ อ งมาจากความก้า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างที่ไม่หยุดยั้ง ซึ่ งปั จจุบนั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ก็เปลี่ยน
มาใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่ อสารมากยิง่ ขึ้น จึงเป็ นอีกเหตุผลหนึ่ งที่ผปู ้ ระกอบการ
ส่ วนใหญ่ตอ้ งมีการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไป สิ่ งที่ทาให้คนเข้าถึ งการ
ใช้งานอินเทอร์ เน็ตที่ง่ายที่สุดในยุคปั จจุบนั นัน่ คือ สมาร์ ทโฟนและแทบเล็ ท ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือหลัก
ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์ เน็ต ที่ หาซื้ อได้ง่าย และราคาไม่แพง ด้วยการติ ดต่อสื่ อสาร
ระหว่างกันที่เป็ นเรื่ องง่ายนี่เองทาให้รูปแบบของการตลาดในการซื้ อขายสิ นค้ามีรูปแบบที่เปลี่ยนไป
ทาให้การนาสิ นค้าออกจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็ นที่นิยมมากยิง่ ขึ้น
เครื่ อ งส าอางและผลิ ตภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม ชนิ ด ต่ างๆ ก็ เป็ นอี ก หนึ่ งสิ น ค้าที่ ไ ด้รับ ความนิ ย ม
สาหรับผูป้ ระกอบการในยุคปั จจุบนั ที่สามารถนาสิ นค้ามาจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ที่ในชีวติ ประจาวันใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่ อสารระหว่างกันอยู่
แล้ว เช่น Facebook, Line ฯลฯ ยิง่ ทาให้การเข้าถึงข้อมูลสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคยิง่ เป็ นเรื่ องง่าย
เนื่ องด้วยความง่ ายของการนาสิ นค้าประเภทเครื่ องส าอางและผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารเสริ ม มาลง
จาหน่ ายผ่านช่ องทางออนไลน์นี่เอง ทาให้เกิ ดคู่แข่งในธุ รกิ จเยอะมากยิ่งขึ้นเรื่ อยๆ ผูป้ ระกอบการ
ส่ วนใหญ่ ก ันปรั บ ตัวในการดาเนิ น ธุ รกิ จในเข้ากับ ลัก ษณะการใช้ชี วิตของกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภค ท าให้
ผู บ้ ริ โภคมี ท างเลื อ กในการซื้ อ สิ น ค้า มากขึ้ น ซึ่ งผู ว้ ิจ ัย เห็ น ว่า นอกจากปั จ จัย ในเรื่ อ งของความ
สะดวกสบายในการเข้าถึ ง ข้อมู ล สิ น ค้าและผลิ ต ภัณ ฑ์ แล้ว ยัง อาจมี ปั จจัย อื่ น ๆ ที่ มี ส่ วนในการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคได้เร็ วขึ้นในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจอย่างฉับพลันของการซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องสาอางและอาหารเสริ มผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เนื่ องจากผูว้ ิจยั เห็ นว่ากลุ่ มผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ยงั คงต้องการที่ ไม่สิ้นสุ ดในเรื่ องของการ
ดูแลเรื่ องความสวยความงาม การบารุ งดูแลรักษาสุ ขภาพทั้งผูห้ ญิงและผูช้ าย เพื่อใช้ในการปรับกล
ยุทธ์และวางแผนการตลาดสาหรับผูป้ ระกอบการในลาดับถัดไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันของ
สิ นค้าประเภทเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลัน
ของสิ นค้าประเภทเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์
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3. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้า
ประเภทเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เฉพาะประชากรผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้าผ่านช่ องทางออนไลน์ ประเภทสิ นค้า
เครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเท่านั้นจานวน 400 คน
2. การวิจยั นี้ มุ่ งเน้นเฉพาะการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับ พลันของสิ นค้าประเภทเครื่ องส าอางและ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น เช่น Facebook, Line ฯลฯ
3. การวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย
เพศ สถานภาพ อายุ อาชี พ และรายได้ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ อย่า งฉับ พลัน ของสิ น ค้า
ประเภทเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
4. การวิ จ ัย นี้ ผู ้วิ จ ัย ต้ อ งการศึ ก ษาความแตกต่ า งด้ า นปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย และ การส่ งเสริ มการตลาด ที่ มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าประเภทเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่าน
ช่องทางออนไลน์เท่านั้น
5. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจยั การเก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามตั้งแต่ 28 มีนาคม
2559 – 20 เมษายน 2559
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระประกอบด้วย
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ รายได้
2. ปั จ จัย ส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้ว ยด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ านราคา ด้านช่ อ งทางการจัด
จาหน่ายด้านการส่ งการขาย
3. ปั จจัยด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ความถี่ในการใช้งานอินเทอร์ เน็ตและเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฉลี่ ยต่อวัน และความถี่ ในการซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องส าอางและผลิ ตภัณ ฑ์อาหารเสริ มต่ อ
เดือน
ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าประเภทเครื่ องสาอางและผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ ม
ของผูบ้ ริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เพื่อใช้ในการกาหนดลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
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2. เพื่อใช้ในการพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับผูป้ ระกอบการ
3. เพื่อใช้ในการปรับปรุ งรู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิจในตรงกับลักษณะพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของ
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1.ปั จจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- สถานภาพ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้

ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้า
ประเภทเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคผ่านช่องทาง
ออนไลน์

2.ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์ - ช่องทางการจัดจาหน่าย
- ราคา
- การส่ งเสริ มการขาย
3.ปัจจัยด้านอื่นๆ
- ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตและ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ต่างๆเฉลี่ยต่อวัน
- ความถี่ในการซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องสาอาง
และผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มต่อเดือน
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

การซื้ ออย่างฉับพลัน(Impulse Buying( เป็ นลักษณะการซื้ อที่ ไม่ได้มีการวางแผนมาก่ อน
อาจเกิ ดจากหลายปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ แต่การซื้ อในบางครั้งก็ยงั ไม่สามารถแยกได้ว่า
การซื้ อในลักษณะใดที่เป็ นการซื้ ออย่างฉับพลันได้อย่างชัดเจน ซึ่ งลักษณะการซื้ ออย่างฉับพลันนี้ได้
ความสนใจอย่างแพร่ หลายในต่างประเทศ แต่สาหรับประเทศไทยยังมีงานวิจยั ในเรื่ องนี้ไม่มากนัก
Applebaum (1951) (อ้างถึ ง ใน สุ รภาส ภัท รทวีสุ ข , 2555) กล่ าวว่า การซื้ ออย่างฉับ พลัน
เป็ นผลจากการการส่ งเสริ มการขาย และการซื้ อที่ไม่ได้ตดั สิ นใจล่วงหน้าของผูบ้ ริ โภคก่อนที่จะเริ่ ม
ระหว่า งการเดิ น ซื้ อ สิ น ค้า Stern (1962) สนับ สนุ น ความคิ ด เห็ น นี้ และก าหนดให้ ก ารซื้ อ อย่า ง
ฉับพลันเป็ น การซื้ อโดยไม่ได้วางแผน (unplanned buying( เขาได้นิยามการซื้ ออย่างฉับพลันว่าเป็ น
ความฉับพลันแบบผสมผสาน (The impulse mix( โดย Stern (1962) ได้จาแนกประเภทการซื้ ออย่าง
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ฉับพลันออกเป็ น 4 ประเภท คื อ การซื้ ออย่างฉับ พลันอย่างแท้จริ ง การซื้ ออย่างฉับ พลันจากการ
ระลึกได้ การซื้ ออย่างฉับพลันจากการเสนอแนะ และการซื้ ออย่างฉับพลันตามแผน
Omar และ Kent (2001((อ้างถึงใน สุ รภาส ภัทรทวีสุข, 2555( อธิ บายการซื้ ออย่างฉับพลัน
ว่าเป็ นพฤติกรรมการซื้ อที่ไม่ได้วางแผน เกิ ดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคซื้ อโดยแบบไม่ทนั ยั้งคิด และกระทา
ทัน ที และการซื้ อ อย่างฉับ พลัน จะท าให้ เกิ ด ความขัดแย้งทางอารมณ์ การวิจยั ของเขามุ่ งเน้น ที่
พฤติกรรมการเดิ นซื้ อสิ นค้าในร้ านปลอดภาษีของสนามบิน เนื่ องจากสภาพแวดล้อมในสนามบิน
ส่ งเสริ มการซื้ ออย่างฉับพลัน การที่สนามบินเป็ นร้านค้าตลอด24ชัว่ โมง รับบัตรเครดิต และบริ การ
เงิ นสดจากตูถ้ อนเงินอัตโนมัติ ทาให้เป็ นตัวกระตุน้ ต่อผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าที่ไม่คาดคิด 35%
ของผูใ้ ช้สนามบินจะซื้ อสิ นค้าในสนามบิน เช่น ซื้ อของขวัญให้เพื่อน
จากตัว อย่า งของงานวิจ ัย ข้างต้น จะเห็ น ว่า ลัก ษณะของการซื้ อจะเป็ นแบบไม่ ไ ด้มี ก าร
วางแผนล่วงหน้ามาก่อนซึ่ งอาจสรุ ปได้เป็ นพฤติกรรมการซื้ อแบบทันทีทนั ใด อาจเกิดจากสิ่ งเร้าทั้ง
ภายในและภายนอกของผูบ้ ริ โภคเอง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เลื อกแบบวิจยั เชิ งปริ มาณ เนื่ องจากผูว้ ิจยั ต้องมีการเก็บข้อมูลทางด้าน
สถิติโดยการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลที่เป็ นตัวเลขและการตั้งสมมติฐานแล้วนามาทดสอบ
ทางด้านสถิติ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มบุคคลทัว่ ไปที่มีการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าประเภท
เครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านทางออนไลน์
กลุ่ ม ตัวอย่า งในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม บุ ค คลทั่วไปที่ มี ก ารตัดสิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าประเภท
เครื่ องสาอางและผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่ องทางออนไลน์ จานวน 400 คนใช้สูตรการคานวณ
กลุ่มตัวอย่างแบบนับไม่ได้ โดยวิธีสุ่มโดยสะดวก
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้เครื่ องมือในการวิจยั คือแบบสอบถามแบบ Checklist เป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ รายได้
ส่ ว นที่ 2 ด้า นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกอบด้ว ย ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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ส่ ว นที่ 3 ปั จ จัย ด้ า นอื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ ประกอบด้ ว ย ระยะเวลาในการใช้ ง าน
อินเทอร์ เน็ ต เครื อข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ และความถี่ ในการซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องสาอางและ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มต่อเดือน
ส่ วนที่ 4 มาตรวัดการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับ พลันของสิ น ค้าประเภทเครื่ องส าอางและผลิ ตภัณ ฑ์
อาหารเสริ มผ่านช่องทางออนไลน์
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการกระจายแบบสอบถามผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ต่างๆ และการแจกแบบสอบถามที่เป็ นเอกสารให้กบั บุคลทัว่ ไปที่มีการซื้ อสิ นค้าประเภท
เครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่องทางออนไลน์และนาคาตอบที่ได้มาลงเป็ นรหัสใน
คอมพิวเตอร์ ผา่ นโปรแกรม Excel
สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม Excel โดยมีการ
คานวณและวิเคราะห์ค่าสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานดังต่อไปนี้
3. วิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบไปด้วย ค่าความถี่(Frequency) ค่าร้อย
ละ(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจยั เพื่ออธิบายคุณลักษณะของข้อมูล
4. วิเคราะห์สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistic) ประกอบด้วยการทดสอบ T(T-Test) การทดสอบ
F(One-Way ANOVA)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สอดคล้องกับ ไม่ สอดคล้องกับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่ านัยสาคัญ
สมมติฐาน
สมมติฐาน
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
0.2082

สถานภาพ
0.0063

อายุ
0.2449

อาชีพ
0.0103

รายได้
0.0149
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ผลการทดสอบสมมติฐาน

ค่ านัยสาคัญ

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

ไม่ สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

ปัจจัยด้ านสมประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์

0.0000

ด้านราคา

0.0911

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

0.0000



ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

0.0006






ปัจจัยด้ านอื่นๆ
ระยะเวลาในการใช้งานอินเตอร์ เน็ต/
สื่ อสังคมออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน

0.6210

ความถี่ในการซื้ อสิ นค้าประเภท
เครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มต่อเดือน

0.0000





อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั ครั้งนี้สามารถสรุ ปประเด็นจากการทดสอบสมมติฐานมาอภิปรายได้ ดังนี้
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ ที่ ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ อาชี พ
รายได้ ที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับ พลันของสิ นค้าประเภทเครื่ องส าอางและ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ต่างกัน
จากการวิจยั พบว่า สถานภาพ อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่าง
ฉับ พลัน ของสิ น ค้าประเภทเครื่ องส าอางและผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารเสริ ม ของผูบ้ ริ โภคผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติโดยจาแนกรายละเอียดได้ดงั นี้
ด้านสถานภาพจากการวิจยั พบว่าสถานภาพโสดมี การตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันมากกว่า
สถานภาพสมรส อาจเป็ นเพราะว่ากลุ่มโสดยังไม่ตอ้ งคานึ งถึ งเรื่ องของภาระค่าใช้จ่ายในการดู แล
ครอบครั ว มากนั ก ต่ า งกับ กลุ่ ม ที่ มี ส ถานภาพสมรสที่ ต้อ งค านึ ง ถึ ง เรื่ อ งดัง กล่ า วท าให้ ต้อ งคิ ด
ไตร่ ต รองในการซื้ อสิ น ค้าก่ อนตัด สิ น ใจซื้ อ สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ สุ รพี หมื่ น ประเสริ ฐ ดี
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(2556). และ รั ชนี ไพศาลวงศ์ดี (2556(. ที่ ว่า สถานภาพที่ แตกต่ างกันจะมี ผลต่อการซื้ อเสื้ อผ้าที่
แตกต่างกัน
ด้านอาชี พจากการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันมากสุ ดคือ กลุ่ม
อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน รองลงมาคือกลุ่ มข้าราชการ นักเรี ยน/นักศึกษา ตามลาดับ อาจเป็ น
เพราะว่ากลุ่มพนักงานบริ ษทั มีค่านิ ยมในเรื่ องของการตามแฟชัน่ สมัยนิ ยมมากกว่ากลุ่มอาชี พอื่ น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธรภัทร เรื องขาน (2558). ที่กล่าวว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ อันได้แก่
อาชี พ ที่ แตกต่างกันจะมี อิทธิ พลความพึงพอใจในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพผ่าน
ร้านค้าออนไลน์ที่แตกต่างกัน
ด้านรายได้จากการวิจยั พบว่ากลุ่มที่มีการซื้ อฉับพลันมากที่สุดคือกลุ่มที่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง
10,000 -20,000 บาท รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท อาจเป็ นเพราะกลุ่ มตัวอย่างกลุ่ มนี้ มีรายได้
เพียงพอต่อการซื้ อในแต่ละครั้งทาให้มีส่วนในการตัดสิ นใจซื้ อได้เร็ วขึ้น แต่กลุ่มที่มีรายได้นอ้ ยกว่า
10,000 บาทอาจมีความกังวลในเรื่ องของค่าใช้จ่ายต่างๆ มากกว่า หรื อกลุ่มที่มีรายได้ต้ งั แต่ 30,000
บาทขึ้นไปอาจมีความคิดไตร่ ตรองในการซื้ อแต่ละครั้งมากขึ้นเนื่องจากปั จจัยด้านภาระค่าใช้จ่ายใน
การดูแลครอบครัวมีมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นาริ นทร์ สารบุมา (2557). ที่กล่าวว่าปั จจัย
ส่ วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
แต่ การวิจยั ในครั้ งนี้ กลับ พบว่า เพศและอายุที่ต่างกันไม่ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ประเภทเครื่ องสาอางและผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคผ่านช่ องทางออนไลน์ที่แตกต่างกัน
อาจเป็ นเพราะความรักสวยรักงาม ความต้องการในการดู แลตัวเองในดู ดีอยู่เสมอเกิ ดขึ้นได้ในทุ ก
เพศทั้งชายและหญิง และทุกช่วงวัย จึงทาให้มีโอกาสเกิดการซื้ ออย่างฉับพลันพอๆกัน
สมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อง
ทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันของ
สิ นค้าประเภทเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ต่างกัน
จากการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ต่างกัน ประกอบด้วยด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภท
เครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติโดยจาแนกรายละเอียดได้ดงั นี้
ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ จากการวิจยั พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คานึ งถึ งด้านคุ ณภาพและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการซื้ อสิ นค้า รองลงมาคื อตราสิ นค้าเป็ นที่ รู้จกั และความหลากหลายของ
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ผลิตภัณฑ์ รู ปแบบของสิ นค้าที่โดดเดนและทันสมัย ตามลาดับ อาจเป็ นเพราะในการตัดสิ นใจซื้ อแต่
ละครั้งผูบ้ ริ โภคย่อมมีความคาดหวังในเรื่ องของคุณสมบัติและคุณภาพของสิ นค้าเป็ นหลัก และยิ่ง
สิ นค้านั้นตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั มีชื่อเสี ยงยิ่งทาให้ช่วยในเรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อไดเร็ วยิ่งขึ้นสอดคล้อง
กับ งานวิจ ัย ของ ปั ท มพร คัม ภี ระ (2557(. ที่ ก ล่ า วว่า ความส าคัญ ของปั จจัย ด้า นช่ อ งทางการจัด
จาหน่ ายมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ เครื่ องส าอางผ่า นเว็บ ไซต์เฟซบุ ค ของนัก ศึ ก ษาหญิ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย จากการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลื อกซื้ อผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพราะว่าความน่าเชื่ อถือหรื อแหล่งที่มาของผูข้ าย รองลงมาคือความสะดวกรวมถึง
ขั้น ตอนการสั่ ง ซื้ อ ความง่ า ยต่ อ การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล สิ น ค้าและความน่ า เชื่ อ ถื อในการจัด ส่ ง สิ น ค้า
ตามลาดับ อาจเป็ นเพราะว่าการให้ความเชื่อมัน่ ของการซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคยิง่ มี
มากเท่าใด ยิ่งส่ งผลให้การตัดสิ นใจซื้ อได้เร็ วมากขึ้นเท่านั้น ถึ งแม้จะมีความสะดวกมากกว่างช่ อง
ทางการจัดจาหน่ ายอื่ นๆ ก็ตาม สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ธัญญพัสส์ เกตุประดิ ษฐ์ (2554(. ที่
กล่าวว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดคือเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การกับสิ นค้า
ตรงตามความต้องการ ด้านราคากับสิ นค้ามีความเหมาะสมกับคุ ณภาพ ด้านสถานที่จดั จาหน่ ายกับ
ความสะดวกในการสัง่ ซื้ อสิ นค้า
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด จากการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกการตัดสิ นใจ
ซื้ ออย่างฉับพลันจากการจัดโปรโมชั่นของผูข้ ายสิ นค้า ด้วยการ ลด แลก แจก แถม รวมถึ งความ
หลากหลายของโปรโมชั่น รองลงมาคื อ การรั บ ประกัน ความพึ ง พอใจ การโฆษณาให้ เห็ น ถึ ง
คุ ณสมบัติของสิ นค้าได้อย่างชัดเจนตามลาดับ อาจเป็ นเพราะการจัดโปรโมชั่น เป็ นสิ่ งเร้ าที่ ช่วย
กระตุ น้ การตัดสิ นใจซื้ อโดยที่ ผูบ้ ริ โภคยังไม่ได้คานึ งถึ งปั จจัยด้านอื่ นๆ ร่ วมด้วย แต่ก็มีผูบ้ ริ โภค
บางส่ วนที่ คานึ งถึ งปั จจัยด้านคุ ณภาพของสิ นค้าด้วย สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ จี ราวรรณ ชู ศ รี
(2557). ที่กล่าวว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
คอลลาเจนผ่ านระบบอิ น เตอร์ เน็ ต อย่างมี นัย ส าคัญ ที่ 0.05 ได้แก่ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละด้า นการ
ส่ งเสริ มการขาย
แต่ จ ากงานวิ จ ัย กลับ พบว่า ปั จ จัย ด้า นราคาที่ ต่ า งกัน ไม่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ อย่า ง
ฉับ พลัน ของสิ น ค้าประเภทเครื่ องส าอางและผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารเสริ ม ของผูบ้ ริ โภคผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่ได้สนใจในเรื่ องของราคาเพียง
เพราะคิดว่าสิ นค้านั้นเป็ นสิ นค้าที่ตนต้องการจะซื้ อ หรื อข้อคาถามของผูว้ ิจยั ที่ใช้ในเป็ นข้อคาถาม
อยูใ่ นช่วงราคาที่ไม่สูงเกินไปนัก จึงไม่ค่อยมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้าดังกล่าว
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สมมติ ฐานที่ 3 ปั จ จัย ด้า นอื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด้วย ความถี่ ใ นการใช้งานอิ น เทอร์ เน็ ต และ
เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ต่ า งๆเฉลี่ ย ต่ อ วัน ความถี่ ใ นการซื้ อ สิ น ค้า ประเภทเครื่ อ งส าอางและ
ผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารเสริ ม ต่อเดื อน ที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับ พลัน ของสิ น ค้า
ประเภทเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ต่างกัน
จากการวิ จ ัย พบว่า ปั จ จัย อื่ น ๆ ด้า นความถี่ ใ นการซื้ อ สิ น ค้า ประเภทเครื่ อ งส าอางและ
ผลิ ตภัณ ฑ์อาหารเสริ ม ของผูบ้ ริ โภคที่ ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับ พลันของสิ นค้า
ประเภทเครื่ องสาอางและผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคผ่านช่ องทางออนไลน์ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางด้านสถิ ติ จากกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ ยการซื้ อน้อยกว่า 3 ครั้งต่อเดื อน
รองลงมาคือ 3-4 ครั้งต่อเดือน ตามลาดับ อาจเป็ นเพราะในการซื้ อเฉลี่ยต่อเดือนไม่ได้ซ้ื อในจานวน
มาก เลยทาให้อาจไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในแต่ละครั้ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภาวรรณ
มโนปราโมทย์ (2558(. ที่ ก ล่ าวว่าปั จจัยด้านทัศ นคติ ปั จจัย ด้านความไว้วางใจมี อิท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสั งคมออนไลน์ (อิ นสตาแกรม(ของประชากรในกรุ งเทพมหานครอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผูส้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความถี่ ในการซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตา
แกรมเดือนละ 1 ครั้ง
แต่จากการวิจยั กลับพบว่าปั จจัยอื่นๆด้าน ความถี่ในการใช้งานอินเทอร์ เน็ต/เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ อาจเป็ นเพราะว่าพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างใน
ปั จจุบนั ที่มีการติดต่อสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นเรื่ องปกติอยู่แล้ว จึงไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ น ใจซื้ ออย่างฉับ พลัน ของสิ นค้าดังกล่ าว สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ สุ ท ามาศ จัน ทรถาวร
(2556). ที่ ก ล่ าวว่าความถี่ ใ นการใช้งาน Facebook ที่ ต่างกัน มี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจเลื อกสิ น ค้าบน
Facebook ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
จากวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ผูว้ จิ ยั มุ่งเน้นการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของสิ นค้า
ประเภทเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่ งลักษณะการ
ซื้ อดังกล่าวนี้ เป็ นการซื้ อที่ไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะใน
การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายสาหรับผูป้ ระกอบการ ควรเป็ นผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มอาชี พพนักงาน
บริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต้ งั แต่ 10,000 – 30,000 บาท ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของการขายสิ นค้า
ด้านผลิ ตภัณฑ์ควรเน้นที่ การให้ขอ้ มูลในเรื่ องคุ ณภาพและประโยชน์ของสิ นค้า รวมไปถึ งการมี
สิ นค้าที่ หลากหลาย ด้านการจัดจาหน่ ายก็ควรมีความน่ าเชื่ อถื อ มี แหล่งที่ มาอย่างชัดเจนพร้ อมทั้ง
อานวยความสะดวกในการส่ งสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด อาจมี การจัดกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดให้ผบู ้ ริ โภคอยูเ่ รื่ อยๆ เนื่องจากผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกว่าสิ นค้านั้นน่าสนใจ มีแรงดึงดูด
337

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
เนื่ องจากการวิจยั ครั้ งนี้ มี ข ้อจากัด ในหลายๆ ทั้งในด้านระยะเวลาในการวิจยั ที่ มี จ ากัด
งานวิจยั เกี่ ยวกับการซื้ ออย่างฉับพลันในประเทศไทยก็ยงั มี ไม่มากนัก ซึ่ งเป็ นหัวข้อที่น่าสนใจใน
การศึกษาวิจยั การวิจยั ครั้งต่อไปอาจศึกษาถึงทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อการซื้ ออย่างฉับพลันร่ วมด้วย
และเจาะจงสิ นค้าที่มีผลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันได้ง่าย เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดสาหรับผูป้ ระกอบการได้ รวมถึงศึกษาอิทธิพลที่แท้จริ งของการตัดสิ นใจซื้ อที่แท้จริ งด้วย
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แรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ บารุ งผิวผ่ านช่ องทางออนไลน์ ของผู้หญิง
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
PURCHASE MOTIVATION TO SKINCARE PRODUCTS FOR WOMEN THROUGH
ONLINE CHANNEL IN BANGKOK AREA AND PERIMETERS
พิรญาณ์ รัตนกิตติวงศ์
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin2/1 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจ ัย ในครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษา (1) ความแตกต่ างของปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ วผ่านช่ อ งทางออนไลน์ ข องผู ห้ ญิ ง ในจัง หวัด
กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล (2) ความแตกต่ า งของพฤติ ก รรมของผู บ้ ริ โภคที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
แรงจูงใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของผูห้ ญิงในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล (3) ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการ
ซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่ องทางออนไลน์ของผูห้ ญิ งในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยสอบถามผูห้ ญิง
ที่ ซ้ื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ ว ผ่า นช่ อ งทางออนไลน์ ใ นจัง หวัด กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ซึ่ ง
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุ ด และค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติอา้ งอิงที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติ One-Way ANOVA (F-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ในการ
หาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นตัวแทนพนักงานบริ ษทั เอกชนที่ เป็ นเพศ
หญิ งในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร และปริ ม ณฑลที่ ซ้ื อผลิ ตภัณ ฑ์ บ ารุ งผิวผ่านช่ องทางออนไลน์
สถานภาพโสด อายุอยูร่ ะหว่าง 20-25 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ และรายได้ต่อเดื อน ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อ
แรงจูงใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของผูห้ ญิงในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ แต่อาชี พไม่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ ง
ผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของผูห้ ญิงในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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2. ปั จจัย พฤติ ก รรมของผู บ้ ริ โ ภค ได้แ ก่ ผู ใ้ ช้ห ลัก เหตุ ผ ลที่ ซ้ื อ และวิธี ก ารช าระเงิ น ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของผูห้ ญิงใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ แต่เนื้ อผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ แหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่ รับ รู ้ ความถี่ ในการซื้ อ และผูท้ ี่ มี อิทธิ พลในการซื้ อไม่มีอิทธิ พ ลต่อแรงจูงใจในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของผูห้ ญิงในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านการส่ งเสริ มการ
ขายที่ แตกต่างกันมี อิท ธิ พ ลต่ อแรงจู งใจในการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์บ ารุ งผิวผ่านช่ องทางออนไลน์ ของ
ผูห้ ญิ งในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญ แต่ดา้ นราคา และด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายไม่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์
ของผูห้ ญิงในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
คาสาคัญ : แรงจูงใจ, การซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิว, ช่องทางออนไลน์, ผูห้ ญิง, จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
ABSTRACT
The research’s objective is to study (1) the difference of personal factors that influences
purchase motivation to skincare products for women through online channel in Bangkok area and
perimeters; (2) the difference of consumer’s behavior that influences purchase motivation to
skincare products for women through online channel in Bangkok area and perimeters; (3) the
difference of marketing mix factors that influences purchase motivation to skincare products for
women through online channel in Bangkok area and perimeters. The representative sample of this
research was 400 people. Moreover, the instrument for this research was questionnaire used for
women who purchased skincare products through online channel in Bangkok area and perimeters
and analyzed by using Microsoft Excel. Descriptive statistics for data analysis are frequency,
percentage, average, standard deviation, minimum and maximum; meanwhile, inferential
statistics is One-Way ANOVA (F-test) at α = 0.05 significance level for finding the difference
between independent variable and the dependent variable.
The study found that the majority representative sample are single female between 20-25
years working at private companies, purchasing skincare products through online channels in
Bangkok area perimeters and having average income between 15,000-25,000 baht per month.
The result of hypothesis testing found that:
1. The difference of personal factors such as age, status and average monthly income
influence purchase motivation to skincare products for women through online channel in
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Bangkok area and perimeters but occupation does not influence purchase motivation to skincare
products for women through online channel in Bangkok area and perimeters.
2. The difference of consumer’s behavior such as main consumers, the reason to purchase
and method of payment influence purchase motivation to skincare products for women through
online channel in Bangkok area and perimeters but product texture, source of information,
frequency and influence people do not influence purchase motivation to skincare products for
women through online channel in Bangkok area and perimeters.
3. The difference of marketing mix factors such as product and promotion influence
purchase motivation to skincare products for women through online channel in Bangkok area and
perimeters but price and place do not influence purchase motivation to skincare products for
women through online channel in Bangkok area and perimeters.
Keywords: Motivation, Purchase skincare products, Online channel, Female, Bangkok area and
perimeters
บทนา
ปั จจุบนั นี้ เรื่ องความงามเริ่ มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศหญิงเป็ นเพศ
ที่ ให้ค วามส าคัญ เป็ นพิ เศษในเรื่ องความงาม และพร้ อมที่ จะดู แลผิวพรรณให้ดูดีอยู่ตลอดเวลา
เนื่ องจาก ความงามทาให้ผหู ้ ญิงมีรูปลักษณ์ ที่ดูดี และยังทาให้ มีเสน่ห์น่าดึงดูดจากเพศตรงข้าม
อีกทั้งยังทาให้ชวนน่าค้นหามากยิ่งขึ้น ความงามนี้ เป็ นความงามที่เกิดจากภายนอกซึ่ งสามารถถู ก
สร้ างขึ้ น มาได้ โดยการดู แลเอาใจใส่ ต ัวเองให้ ม ากขึ้ น เช่ น หาผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ วมาทาเพื่ อ ให้
ผิ ว พรรณดู เปล่ ง ปลั่ง ขึ้ น รั บ ประทานอาหารที่ ดี มี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ า งกาย ออกก าลัง กายอย่า ง
สม่ าเสมอ นอนหลับ พัก ผ่อ นให้ เพี ย งพอ เป็ นต้น สิ่ งเหล่ า นี้ สามารถเป็ นตัวช่ วยในการบ ารุ ง
ผิวพรรณให้ดีข้ ึนได้ หากเพียงใส่ ใจและพร้อมที่จะลงมือทาให้เกิดผลลัพธ์ที่เห็นผลได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวมีอยูห่ ลายประเภท ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวมือ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวกาย เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวแต่ละประเภทนั้นต่างมีขอ้ ดีที่แตกต่างกันออกไป
อย่างไรก็ตามสิ่ งที่เหมือนกัน คือ ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวจะช่วยให้ผิวพรรณของผูบ้ ริ โภคดูน่าสัมผัสอยู่
เสมอ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดริ้ วรอยได้ดว้ ย นอกจากนี้ คุณประโยชน์เหล่านี้ยงั เป็ นสิ่ งที่ดึงดูดให้
ผูบ้ ริ โภคอยากที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวมาใช้ดว้ ยเหมือนกัน ปั จจุบนั นี้ ในชีวติ ประจาวันของแต่ละ
คน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสื่ อสารผ่านช่องทางออนไลน์
เพราะ การสื่ อสารผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ช่ ว ยอ านวยความสะดวก ทั้ ง ในด้ า นการสื่ อสาร
ประหยัดเวลาในการเดินทาง และการทางานได้มากขึ้น เช่น สามารถซื้ อสิ นค้าโดยไม่จาเป็ นต้อง
ออกจากบ้าน สามารถเปรี ยบเทียบข้อมูลด้านรายละเอียดต่างๆ ของผลิ ตภัณฑ์ ข้อดี ขอ้ เสี ย และ
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ราคาได้มากขึ้น เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ จึงเป็ นตัวที่จะช่ วยกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้อยากซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ ง
ผิวผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
ดัง นั้ น การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ จึ ง ได้ท าการศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ ว ผ่ า น
ช่องทางออนไลน์ของผูห้ ญิงในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เมื่อได้ศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มี
อิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ผูท้ ี่สนใจสามารถนา
ข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้กบั ธุ รกิ จของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มาก
ที่สุด
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของผูห้ ญิงในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของผูห้ ญิงในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจใน
การซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ ว ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ข องผู ้ห ญิ ง ในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และอาชี พ ที่แตกต่างกัน
มี อิท ธิ พ ลต่ อแรงจู งใจในการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ บ ารุ งผิวผ่านช่ องทางออนไลน์ ข องผูห้ ญิ งในจังหวัด
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
2. ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ประกอบด้วยผูใ้ ช้หลัก เนื้ อผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ แหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่รับรู ้ ความถี่ในการซื้ อ เหตุผลที่ซ้ื อ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการซื้ อ และวิธีการชาระเงินที่แตกต่าง
กันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่ องทางออนไลน์ของผูห้ ญิงในจังหวัด
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขายที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อ
ผลิ ตภัณ ฑ์ บ ารุ งผิวผ่านช่ องทางออนไลน์ ข องผูห้ ญิ งในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล
ต่างกัน
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าได้ รับจากการวิจัย
1. เพื่อนาผลการวิจยั ของปั จจัยส่ วนบุคคลนาไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อนาผลการวิจยั ของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคไปใช้เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และ
สร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็ นจุดเด่นและเป็ นที่จดจาของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
3. เพื่อนาผลการวิจยั ของส่ วนประสมทางการตลาดไปใช้ในการวางแผนการตลาดเพื่อทา
ให้ยอดขายของผูป้ ระกอบการเพิ่มสู งขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูห้ ญิงที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่ องทางออนไลน์
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวนทั้งสิ้ น 400 คน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล
- อายุ คือ อายุของผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์
- สถานภาพ คือ สถานภาพของผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์
- รายได้ต่อเดือน คือ รายได้ต่อเดือนของผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์
- อาชีพ คือ อาชีพของผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์
2. พฤติกรรมของผู้บริโภค
- ผูใ้ ช้หลัก คือ ผูท้ ี่ใช้ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์
- เนื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ซ้ื อ คื อ เนื้ อของผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ผูซ้ ้ื อตัดสิ น ใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ บ ารุ งผิวผ่านช่ องทาง
ออนไลน์
- แหล่งข้อมูลข่าวสารที่รับรู ้ คือ แหล่งข้อมูลที่ผซู ้ ้ื อรับรู ้ข่าวสารเพื่อตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิว
ผ่านช่องทางออนไลน์
- ความถี่ในการซื้ อ คือ จานวนครั้งต่อเดือนที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์
- เหตุผลที่ซ้ื อ คือ สาเหตุหลักที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์
- ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการซื้ อ คือ ผูท้ ี่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์
- วิธีการชาระเงิน คือ ช่องทางการชาระเงินของผูซ้ ้ื อที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์
3. ส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
- ด้านราคา คือ ราคาของผลิตภัณฑ์บารุ งผิวที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
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- ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย คือ สื่ อต่างๆ เช่น Facebook, Line และ Website ที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์
บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
- ด้านการส่ งเสริ มการขาย คือ การลดราคา มีของแถม และฟรี ค่าจัดส่ งผลิ ตภัณฑ์กบั ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- อายุ
- สถานภาพ
- รายได้ต่อเดือน
- อาชีพ

พฤติกรรมของผู้บริโภค
- ผูใ้ ช้หลัก
- เนื้อผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ
- แหล่งข้อมูลข่าวสารที่รับรู ้
- ความถี่ในการซื้ อ
- เหตุผลที่ซ้ื อ
- ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการซื้ อ
- วิธีการชาระเงิน

แรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ บารุ งผิวผ่ าน
ช่ องทางออนไลน์ ของผู้หญิงในจังหวัด
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล

ส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการขาย
345

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่ได้รับอิทธิ พลมาจาการรับรู ้หรื อความเข้าใจในความพึงพอใจ
เป็ นหลักซึ่ งจากการศึกษาของ Warlop et al. (2005,p.27( พบว่าการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคนั้นขึ้นอยู่
กับ การรั บ รู ้ ในประสบการณ์ ในอดี ตโดยเฉพาะการรั บ รู ้ ประสบการณ์ ที่ ดีในตราสิ นค้า ซึ่ งท าให้
ผูบ้ ริ โภคจะใช้ก ระบวนการตัดสิ น ใจที่ ส้ ั น มากในการเข้าสู่ ก ระบวนการการบริ โภค อี ก ทั้ง จาก
การศึกษาของ Gonzalez (2005( พบว่าการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่รวดเร็ วและเด็ดขาดนั้นขึ้นอยูก่ บั
ระดับการรับรู ้ในประสบการณ์ ในอดี ตของแต่ละบุคคลซึ่ งผูบ้ ริ โภคถือว่า เป็ น (Dynamic Decision
Making—DM(ที่ มี ส ภาพสิ่ ง แวดล้อ มที่ มี ก ารรั บ รู ้ ที่ ดี และจากการศึ ก ษาของ Gribble,Falciglia,
Devis, and Couch (2003,pp. 100-103( พบว่ า การตัด สิ นใจบริ โ ภคในชนิ ด ของอาหารเพื่ อ ลด
น้ าหนักนั้นเกิดจากการเรี ยนรู ้และการรับรู ้ในประสบการณ์ในอดีตในความมีคุณภาพและคุณสมบัติ
แต่ละชนิด และตราของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆด้วย
นอกจากนั้นจากการศึ ก ษาของ McPhee, Rauhut, and Ayres (2001( แสดงให้ท ราบอี กว่า
เงื่อนไขที่ ชกั นาไปสู่ การตัดสิ นใจที่ ดีน้ นั มักมาจากการกระตุ น้ ที่เป็ นแบบ Latent Motive (กระตุน้
โดยวิธีซ่อนเร้นหรื อวิธีกระตุน้ แสง( ซึ่ งทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการเรี ยนรู ้ที่ดีและส่ งผลต่อการรับรู ้ที่ชดั เจน
ซึ่ งท าให้ ผูบ้ ริ โภคถู ก ชัก น าไปสู่ เงื่ อ นไขเพื่ อ การตัด สิ น ใจที่ รวดเร็ วขึ้ น และจากการศึ ก ษาของ
Glymour (2003( ชี้ ให้เห็ นว่า ในเชิ งของจิตวิทยาแล้วการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคนั้นต้องการข้อมู ล
ข่าวสารที่ได้จากการรับรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ก่อนปั จจัยอื่นใด เพราะทุกสภาวะของการตัดสิ นใจนั้น
จะต้องมีความมัน่ ใจร่ วมด้วยเสมอ
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ ม าณ โดยมี ก ารส ารวจความสั ม พันธ์ ของปั จจัย ที่
เกี่ ย วข้องกับ แรงจู งใจในการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิวผ่านช่ องทางออนไลน์ ข องผูห้ ญิ งในจังหวัด
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคเพศผูห้ ญิงที่ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์
บารุ งผิวผ่านช่องทางออนไลน์ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เนื่ องจากไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอน ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่าง โดยสู ตรคานวณแบบไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอน (Infinite Population) ใช้ระดับความเชื่ อมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อน
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 5% โดยใช้สูตรคานวณ Infinite Population ของ W.G. Cochran (1953)
การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยการใช้โ ปรแกรม Microsoft Excel สถิ ติ พ รรณนาที่ ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด และค่าสู งสุ ด ส่ วน
สถิ ติอา้ งอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติ One-Way ANOVA (F-test) ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และส่ วน
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ประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อแรงจู งใจในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวผ่านช่ องทางออนไลน์ ของ
ผูห้ ญิงในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 20-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.50 รองลงมา อายุ
26-30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ29.75 อายุ 31-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 16.75 และน้อยที่สุด อายุ 36 ปี ขึ้นไป คิด
เป็ นร้อยละ 11.00
2. สถานภาพ ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพโสด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 66.75
รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 30.25 และหย่าร้าง/แยกกันอยู่ คิดเป็ นร้อยละ 3.00
3. รายได้ ต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 15,000-25,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 34.50 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 29.50 มีรายได้
ต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 19.00 และมีรายได้ต่อเดือน 35,001 บาท ขึ้นไป คิดเป็ น
ร้อยละ 17.00
4. อาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ น
ร้อยละ 51.50 มีอาชี พข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 18.75 มีอาชี พนักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ
17.00 และมีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/ ค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 12.75
พฤติกรรมของผู้บริโภค
1. ผู้ใช้ หลัก ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ผูใ้ ช้หลัก คือ ตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ 72.75 เพื่อน
คิดเป็ นร้อยละ 14.00 พ่อแม่ คิดเป็ นร้อยละ 11.25 และคู่สมรส คิดเป็ นร้อยละ 2.00
2. เนื้ อ ผลิต ภัณฑ์ ที่ซื้ อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใช้แบบครี ม คิ ดเป็ นร้ อยละ 39.75
โลชัน่ คิดเป็ นร้อยละ 39.00 เจล คิดเป็ นร้อยละ 16.00 และสเปรย์ คิดเป็ นร้อยละ 5.25
3. แหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ รั บ รู้ ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ รั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารจาก
อินเทอร์ เน็ต คิดเป็ นร้อยละ 57.00 จากนิ ตยสาร/ วารสาร คิดเป็ นร้ อยละ 16.75 จากการบอกกล่าว
จากเพื่อนหรื อคนรู ้จกั คิดเป็ นร้อยละ 13.50 และรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากโทรทัศน์/ วิทยุ คิดเป็ น
ร้อยละ 12.75
4. ความถี่ในการซื้อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อน้อยกว่า 1 ครั้ง ต่อเดือน คิดเป็ น
ร้อยละ 52.50 ซื้ อ 1-2 ครั้งต่อเดื อน คิดเป็ นร้ อยละ 35.75 ซื้ อ 3-4 ครั้งต่อเดื อน คิดเป็ นร้อยละ 9.50
และซื้ อมากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 2.25
5. เหตุผลที่ซื้ อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์ เพราะ สามารถเปรี ยบเที ยบ
ข้อมูลและราคาของผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวได้ง่าย คิดเป็ นร้ อยละ 37.00 การเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เป็ นไป
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ด้วยความสะดวก รวดเร็ ว คิดเป็ นร้อยละ 29.00 ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวที่ใช้อยูเ่ ป็ นประจาหมดจึงซื้ อซ้ า
คิดเป็ นร้อยละ 18.00 และมีส่วนลดที่น่าสนใจ คิดเป็ นร้อยละ 16.00
6. ผู้ทมี่ ีอทิ ธิพลในการซื้ อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลือกบล็อกเกอร์ ดา้ นความงาม คิด
เป็ นร้อยละ 34.50 ดารา/ นักแสดง คิดเป็ นร้อยละ 24.75 เพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 23.00 และครอบครัว/
ญาติ คิดเป็ นร้อยละ 17.75
7. วิธีการชาระเงิน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ชาระผ่านธนาคาร/ ระบบ E-Banking คิด
เป็ นร้อยละ 42.00 ชาระผ่านบัตรเครดิ ต คิดเป็ นร้อยละ 30.50 ชาระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส คิดเป็ น
ร้อยละ 14.00 และชาระโดยใช้พสั ดุเก็บเงินปลายทาง คิดเป็ นร้อยละ 13.50
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า คิดเป็ นร้อยละ
58.75 ซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวกาย คิดเป็ นร้อยละ 31.50 และซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวมือ คิดเป็ นร้อยละ
9.75
2. ด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ 150-400 บาทต่อชิ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 60.75 ราคาที่ซ้ื อ 401 บาทขึ้ นไปต่อชิ้ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 22.50 และราคาที่ ซ้ื อน้อยกว่า 150
บาทต่อชิ้น คิดเป็ นร้อยละ 16.75
3. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือก Facebook คิดเป็ น
ร้อยละ 48.25 Website คิดเป็ นร้อยละ 37.25 และ Line คิดเป็ นร้อยละ 14.50
4. ด้ านการส่ งเสริมการขาย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สนใจการลดราคา คิดเป็ นร้อยละ
52.25 ฟรี ค่าจัดส่ งผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นร้อยละ 25.75 และมีของแถม คิดเป็ นร้อยละ 22.00

ปัจจัยส่ วนบุคคล
อายุ
สถานภาพ
รายได้ต่อเดือน
อาชีพ
พฤติกรรมของผู้บริโภค
ผูใ้ ช้หลัก
พฤติกรรมของผู้บริโภค
เนื้อผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่รับรู ้

สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
√
√
√
สอดคล้องกับสมมติฐาน
√
สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ไม่ สอดคล้องกับสมมติฐาน

X
ไม่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
X
X

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ความถี่ในการซื้ อ
เหตุผลที่ซ้ื อ
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการซื้ อ
วิธีการชาระเงิน
ส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่ งเสริ มการขาย

X
√
X
√
สอดคล้องกับสมมติฐาน
√

ไม่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
X
X

√

หมายเหตุ
1. เครื่ องหมาย √ หมายความว่า สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. เครื่ องหมาย X หมายความว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การอภิปรายผล
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อายุ 20-25 ปี สถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 15,000 25,000 บาท และประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ และรายได้ต่อเดื อนที่แตกต่างกันมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ วผ่านช่ อ งทางออนไลน์ ข องผู ห้ ญิ ง ในจัง หวัด
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ วมิ ล ขาล้วน
(2553( ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เนตของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” พบว่าลักษณะทางประชากรได้แก่ อายุ และรายได้ต่อเดื อนมีความสัมพันธ์กบั
กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ ที่ แ ตกต่ า งกัน และงานวิ จ ัย ของพรปวี ณ์ สหวัฒ นพงศ์ (2553( ที่ ไ ด้
ท าการศึ ก ษาเรื่ อง “กระบวนการยอมรั บ สื่ อออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภคอิ น เทอร์ เน็ ต ในเขต
กรุ งเทพมหานคร” พบว่าลักษณะส่ วนบุคคลด้าน สถานภาพมีข้ นั กระบวนการยอมรับแตกต่างกัน
2. พฤติกรรมของผู้บริโภค
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ผูใ้ ช้หลัก คือ ตัวเอง โดยเนื้ อผลิ ตภัณฑ์ที่ซ้ื อเป็ นแบบครี ม
รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากอินเทอร์ เน็ต ความถี่ในการซื้ อ น้อยกว่า 1 ครั้ง ต่อเดือน ซื้ อผลิตภัณฑ์ เพราะ

349

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

สามารถเปรี ยบเที ยบข้อมู ลและราคาของผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวได้ง่าย ซึ่ งผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการซื้ อ คื อ
บล็อกเกอร์ ดา้ นความงาม และวิธีการชาระเงินแบบชาระผ่านธนาคาร/ ระบบ E-Banking
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคด้าน ผูใ้ ช้หลัก เหตุผลที่ซ้ื อ และวิธีการชาระ
เงิ นที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อแรงจู งใจในการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ บ ารุ งผิวผ่านช่ องทางออนไลน์ ข อง
ผูห้ ญิงในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของดวงขวัญ สาครชลธาร (2554(ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อเครื่ องสาอางโดยผ่าน
ช่ อ งทางอิ น เตอร์ เน็ ต ” พบว่า วิ ธี ก ารช าระเงิ น โดยโอนเงิ น ผ่ า นธนาคาร, ธนาคารออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการซื้ อ
3. ส่ วนประสมทางการตลาด
1. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้ามากที่สุด
2. ปั จจัยด้านราคาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ ราคา 150-400 บาทต่อชิ้นมาก
ที่สุด
3. ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ผ่าน
Facebook มากที่สุด
4. ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม การขายพบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ โดยมี
โปรโมชัน่ การลดราคามากที่สุด
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่ งเสริ มการ
ขายที่ แตกต่างกันมี อิท ธิ พ ลต่ อแรงจู งใจในการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์บ ารุ งผิวผ่านช่ องทางออนไลน์ ของ
ผูห้ ญิงในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ข้ อเสนอแนะ
1. อายุ สถานภาพ และรายได้ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการซื้ อ
ผลิ ตภัณ ฑ์ บ ารุ งผิวผ่านช่ องทางออนไลน์ ข องผูห้ ญิ งในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล
ต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญ ดังนั้นปั จจัยส่ วนบุ คคลจึ งมี ส่วนส าคัญส าหรั บ ผูผ้ ลิ ตในการคิ ดกลยุท ธ์
เพื่อที่จะได้ผลิตผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุด นอกจากนี้
ยังส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์ของผูผ้ ลิตได้เปรี ยบคู่แข่งขันด้วย
2. การใช้ ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ ว ผ่า นช่ อ งทางออนไลน์ ค วรมี ก าร
ออกแบบที่ เข้าใจง่ าย และมี วิธี การใช้ที่ ส ะดวก เพราะ ผูใ้ ช้ส่ วนใหญ่ จะมี หลายช่ วงอายุ ท าให้ มี
ทักษะในการคิ ดและทักษะการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ บารุ งผิวผ่านช่ องทางออนไลน์ น้ นั ต่างกัน
ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจึงควรคานึงถึงเรื่ องนี้ เพื่อทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้เร็ วขึ้น
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ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาและวิจยั ในด้านประชากรที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ควรเปรี ยบเทียบระหว่าง
เพศหญิงและเพศชาย เพราะ ในปั จจุบนั เพศชายเริ่ มให้ความสนใจในการดู แลบารุ งรักษาผิวหน้า
มากขึ้ น นอกจากนี้ ควรศึ กษาประชากรที่ อยู่ในจังหวัดอื่ นด้วย เพื่ อเพิ่ม ช่ องทางในการทาวิจยั ซึ่ ง
ส่ งผลให้ผวู ้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลที่หลากหลาย และเป็ นประโยชน์กบั ผูป้ ระกอบการมากขึ้น
2. ควรศึ กษาความพึงพอใจที่ มีผลต่อแรงจู งใจในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์บ ารุ งผิวผ่านช่ องทาง
ออนไลน์เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะได้ทราบถึงความต้องการอย่างแท้จริ งของผูบ้ ริ โภค และนามาปรับใช้ได้
อย่างถูกต้อง
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ผูบ้ ริ หาร, วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
สุ วิม ล ข าล้ว น. (2553(. กระบวนการตั ด สิ น ใจซื ้ อ สิ น ค้ าผ่ านอิ น เทอร์ เนตของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร. วิทยานิ พ นธ์บ ริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาบริ หารธุ รกิ จ สาหรั บ
ผูบ้ ริ หาร, วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
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อิทธิพลของปัจจัยด้ านคุณภาพการให้ บริการของสายการบินต้ นทุนต่าทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้
บริการของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ทีเ่ ดินทางภายในประเทศ
The Influence of the Services Quality on Low-Cost Airlines that have Affected the Decision
Service Consumers in Bangkok Domestic Flight.
ทัดดาว ปัญญา
นักศึกษาโครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (TWIN) รุ่ นที่ 2/1 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ การธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ุประสงค์ เพื่อศึกษาถึ งความแตกต่างถึ งปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ปั จจัยที่สร้างความพึงพอใจในการใช้บริ การและปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
สายการบินต้นทุนต่ าในเขตกรุ งเทมหานคร ที่เดิ นทางภายในประเทศ สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจ ัย คื อ ผู ้บ ริ โ ภคที่ เคยใช้บ ริ ก ารสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า ที่ เดิ น ทางภายในประเทศ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (สถิติพรรณนา( คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ต่าสุ ด และค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมติฐาน (สถิติอา้ งอิง( ใช้สถิติ One Way ANOVA โดย
ใช้โปรแกรม Excel ในการคานวณหาค่า t-test และ F-test
พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มีช่วงอายุ 20-30 ปี รายได้มากกว่า
30,000 บาทขึ้นไป มีสถานภาพโสด และมีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน ส่ วนปั จจัยด้านส่ วนประสม
ทางการตลาด ส่ วนใหญ่พบว่าเครื่ องบินที่ให้บริ การเป็ นเครื่ องบินที่มีขนาดเล็กและที่นงั่ แคบ ส่ วน
ราคาค่าตัว๋ โดยสารมีความเหมาะสมปานกลาง ช่องทางการจัดจาหน่ ายตัว๋ โดยสารทางอินเตอร์ เน็ต
ยังคงมีคนใช้บริ การมากที่สุดและการลดราคาค่าตัว๋ โดยสารจูงใจให้ผใู ้ ช้บริ การหันมาใช้บริ การมาก
ที่สุด สาหรับพนักงานที่ให้บริ การแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้ อยและมีบุคลิ กภาพที่ดี รวมถึงขั้นตอนการ
ให้ บ ริ ก ารที่ ดี ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภค ส่ ง ผลให้ เกิ ด การให้ บ ริ ก ารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สามารถรองรับผูบ้ ริ โภคได้เป็ นจานวนมาก และปั จจัยคุณภาพการ
ให้บริ การ ส่ วนใหญ่ความน่าเชื่ อถือในภาพลักษณ์ที่ดีของสายการบิน สร้างความมัน่ ใจต่อผูบ้ ริ โภค
พนักงานที่ให้บริ การสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีความรู ้ที่สามารถตอบข้อซักถามของ
ผูบ้ ริ โภค มีความใส่ ใจผูใ้ ช้บริ การรวมถึงมีความพร้อมในการให้บริ การที่มีเครื่ องมือที่ทนั สมัยและมี
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คุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสัยที่ ทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ โดย
คืนเงินบางส่ วนหรื อเลื่อนวันเดินทาง
คาสาคัญ : ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ, สายการบินต้นทุนต่าและการตัดสิ นใจใช้บริ การ
Abstract
The objective of this research is to study the different of Demographic Factor,
Satisfaction Factor in service and other factor Influencing Decisions at Domestic Flight. The
sample size 400 persons in Bangkok have access to low-cost airline at Domestic Flight. The
research instrument is questionnaire to collect data. The usage statistical techniques are
frequency, percentage, average, standard deviation, minimum and maximum. The statistics used
to test the hypothesis is One Way ANOVA by Excel Program the calculation
t-test and F-test.
The demographic factors are female, age 20-30 years old, revenue more 30,000 baht,
single and working as employee in private company and organization Factor of the marketing mix
found that small air plane with narrow seats, the ticket price were appropriate moderate, the most
booking flight have been reserved online and discount of flight ticket motivated to use more
service. For the customer satisfaction are refined uniform and good personality of staffed airline,
including the service process are respond to needs of customers it affect to efficiency and
effective service for support customer’s facilitation. For Service Quality Factor, credibility of
airline’s brand increase customer confidential, the service provider can solve immediate problems
and professional answering to the customer including attend to use technology to improve quality
of customer service and show responsibility to the customer in case of cancel or delay from
complicate situation by refund some money or postpone flight.
Keywords : Service Quality Factor, Low-cost airline and Decision Service
บทนา
ธุ รกิ จสายการบิ น ถื อเป็ นรู ปแบบธุ รกิ จหนึ่ งที่ มีท้ งั การขนส่ งและเดิ นทางทางอากาศที่ ใน
ปั จจุบนั มี ความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ ด้วยเหตุ จากการเดิ นทางที่ สะดวกและ
ประหยัดเวลา ทาให้มีการแข่งขันสู ง ซึ่ งในประเทศไทยสายการบินต้นทุนต่า ประกอบด้วย นกแอร์
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ไทยแอร์ เอเซี ย โอเรี ยนท์ไทย และล่าสุ ดการบินไทยได้ลงมาแข่งขันในธุ รกิ จสายการบินต้นทุนต่ า
โดยการเปิ ดตัวสายการบินไทยสมายล์
อย่างไรก็ตามด้วยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดิ นทาง ผูบ้ ริ โภคบางส่ วนยังคง
คานึ งถึ งภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กรเป็ นสิ่ งสาคัญ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคคานึ งถึ งความปลอดภัยในการ
เดินทาง พร้อมทั้งราคาตัว๋ โดยสารที่มีราคาที่เหมาะสมกับการให้บริ การ ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจ
เลื อกเดิ นทางทางอากาศมีจานวนเพิ่มขึ้ น เนื่ องจากราคาตัว๋ โดยสารมีราคาไม่สูงมากนัก เมื่ อเปรี บ
เทียบกับความสะดวกและประหยัดเวลา ประกอบการเดินทางโดยรถสาธารณะมีการขึ้นราคาค่าตัว๋
โดยสาร จึงทาให้เกิดการเปรี ยบเทียบกันในด้านราคา แต่ไม่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ในด้านความ
สะดวกและประหยัดเวลา ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคหันมาใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
จากการเติบโตและการแข่งขันของธุ รกิจสายการบินต้นทุนต่ามีอตั ราเพิ่มสู งขึ้น ประกอบ
กับ ผูบ้ ริ โภครั บ รู ้ ข่ า วสารได้ห ลายทาง ส่ ง ผลให้ ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการไตร่ ต รองในการบริ โภคและ
คานึ งถึ งความประหยัดคุ ม้ ค่าในด้านราคา ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง ท าให้
ผู ้บ ริ โ ภคเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางพฤติ ก รรมไปจากอดี ต ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ สายการบิ น ได้
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ทาให้ธุรกิ จสายการบินต้นทุนต่ามีการปรับปรุ งและพัฒนา การให้บริ การ
นากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ในด้านการส่ งเสริ มการขาย เพื่อจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคหันมาใช้บริ การสาย
การบินของตนเอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านคุ ณภาพการ
ให้บริ การของสายการบิ นต้นทุ นต่ าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่เดินทางภายในประเทศ
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ สร้ างความพึงพอใจที่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การของ
สายการบินต้นทุนต่าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่เดินทางภายในประเทศ
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านปั จจัยอื่นๆ ซึ่ งได้แก่ ภาพลักษณ์ และความจงรักภักดี ต่อตรา
สิ นค้า ที่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ การของสายการบิ นต้นทุนต่ าที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่เดินทางภายในประเทศ
ขอบเขตการวิจัย
1. ผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า ในกรุ งเทพมหานคร ที่เดินทางภายในประเทศ
เท่านั้น
2. สายการบินต้นทุนต่า ที่เดินทางภายในประเทศเท่านั้น
354

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

3. ศึ ก ษาเฉพาะปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า ที่ เดิ น ทาง
ภายในประเทศเท่านั้น
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ขอบเขตด้ านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- รายได้
- สภานภาพ
- อาชีพ
ส่ วนประสมทางการตลาด
- Product
- Price

ตัวแปรตาม
ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริ การของสายการ
บินต้นทุนต่า ที่เดินทางในประเทศ

- Place
- Promotion
- People
- Process
- Product and Quality
ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ
- ความน่าเชื่ อถือ (Reliability)
- ความแน่นอน (Assurance)
- วัตถุ/ส่ งที่สามารถจับต้องได้ (Tangibles)
- ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy)
- ความรับผิดชอบ (Responsiveness)
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ สถานภาพและอาชี พที่แตกต่าง
กัน มี อิทธิ พลต่อปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ การของสายการบิ นต้นทุ นต่ าที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจ ใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่เดินทางภายในประเทศต่างกัน
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วยขนาดของเครื่ องบินที่ให้บริ การ ความ
เหมาะสมของราคาค่าตัว๋ โดยสาร ช่ องทางการจัดจาหน่ ายตัว๋ โดยสาร การส่ งเสริ มการขาย
พนัก งานที่ ให้ บ ริ ก าร ขั้น ตอนการให้บ ริ ก าร และความมี ป ระสิ ท ธิ ภาพการให้ บ ริ ก ารที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุนต่าที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจ ใช้บ ริ การของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ เดิ นทางภายในประเทศ
ต่างกัน
3. ปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ การที่ ประกอบด้วย ความน่ าเชื่ อถื อ ความมัน่ ใจ ความพร้ อม
ความใส่ ใจในการให้บ ริ ก าร และแสดงความรั บ ผิดชอบต่ อผูร้ ั บ บริ การ ในกรณี ที่ มี เหตุ
สุ ดวิสัยที่ ทาให้ไม่สามารถเดิ นทางได้ ที่ แตกต่างกัน มี อิทธิ พลต่อปั จจัยด้านคุ ณภาพการ
ให้บริ การของสายการบินต้นทุนต่ าที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ ใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่เดินทางภายในประเทศต่างกัน
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของคุณภาพการให้บริ การ
ลิวอิสและบูม (Lewis, and Bloom, 1993) ได้ให้คานิ ยามของคุ ณภาพการให้บริ การว่าเป็ น
สิ่ ง ที่ ช้ ี วัด ถึ ง ระดับ ของการบริ ก ารที่ ส่ ง มอบโดยผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารต่ อ ลู ก ค้า หรื อ ผู ้รั บ บริ ก ารว่ า
สอดคล้องกับ ความต้องการของเขาได้ดีเพี ยงใด การส่ งมอบบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ (delivering
service quality) จึ ง หมายถึ ง การตอบสนองต่ อ ผู ้รั บ บริ ก ารบนพื้ น ฐานความคาดหวัง ของ
ผูร้ ับบริ การ
กรอนรู ส (Gronroos, 1982; 1990: 17) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารว่ า
จาแนกได้ 2 ลักษณะคือ คุณภาพการให้บริ การว่าจาแนกได้ 2 ลักษณะ คือ คุณภาพเชิ งเทคนิ ค
(technical quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธ์ หรื อสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การได้รับจากบริ การนั้น โดยสามารถที่
จะวัดได้เหมื อนกับการประเมิ นได้คุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ (product quality) ส่ วนคุ ณภาพเชิ ง
หน้าที่ (functional quality) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการประเมินนัน่ เอง
แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การ
แนวความคิ ด ของ Parasuranman, Zeithaml and Berry (1985) เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพในการ
ให้บ ริ ก ารจากการศึก ษาของ Parasuranmanและคณะ พบว่าผลลัพ ธ์ ที่ เกิ ดขึ้ นจากการที่ ลู กค้า
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ประเมิ น คุ ณ ภาพของการบริ ก ารที่ เขาได้รับ เรี ย กว่า “คุ ณ ภาพของการบริ ก ารที่ ลู ก ค้ารั บ รู ้ ”
(Received Service Quality) กับ “บริ ก ารที่ รับ รู ้ ” (Perceived Service) ซึ่ งก็ คื อ ประสบการณ์ ที่
เกิ ดขึ้นหลังจากที่ เขาได้รับบริ การแล้วนั่นเอง ในการประเมิ นคุ ณภาพการบริ การดังกล่าวนั้น
ลูกค้ามักจะพิจารณาจากเกณฑ์ที่เขาคิดว่ามีความสาคัญ 10 ประการดังต่อไปนี้ (ธี รกิ ติ นวรัตน
ณ อยุธยา, 2547, หน้า 183-186)
1. Reliability (ความไว้วางใจ( ความสามารถที่จะให้บริ การตามที่ได้สัญญากับลูกค้าไว้ได้
อย่างถูกต้อง โดยที่มิตอ้ งมีผชู ้ ่วยเหลือ
2. Tangibles (สิ่ งที่สามารถจับต้องได้( ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ สิ่ งอานวยความ
สะดวก พนักงานและวัสดุที่ใช้ในการสื่ อสารต่างๆ
3. Responsiveness (การสนองตอบลู กค้า( ความเต็มใจที่ จะให้บ ริ การอย่างรวดเร็ วและ
ยินดีที่จะช่วยเหลือลูกค้า
4. Credibility (ความน่าเชื่อถือ( ความซื่ อสัตย์เชื่อถือได้ของผูใ้ ห้บริ การ
5. Security (ความมัน่ คงปลอดภัย( ปราศจากอันตรายความเสี่ ยงและความลังเลสงสัย
6. Access (ความสะดวก( สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และสามารถติดต่อสื่ อสารได้ง่าย
7. Communication (การสื่ อสาร( การรับฟั งลู กค้าและให้ขอ้ มู ลที่ จาเป็ นแก่ลูกค้า โดยใช้
ภาษาที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้
8. Understanding the Customer (ความเข้าใจลูกค้า( พยายามที่จาเป็ นของพนักงานที่จะทา
ความรู ้จกั และเรี ยนรู ้ความต้องการของลูกค้า
9. Competence (ความสามารถ(ป ความรู ้ แ ละทัก ษะที่ จ าเป็ นของพนั ก งาน ในการ
ให้บริ การลูกค้า
10. Courtesy (ความสุ ภาพและความเป็ นมิตร( คุ ณลักษณะของพนักงานที่ติดต่อกับลู กค้า
ในการแสดง
ออกถึงความสุ ภาพ เป็ นมิตร และให้เกียรติลูกค้า
แนวคิดที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จที่ให้บริ การซึ่ งได้แก่ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix )
หรื อ 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ งประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุ ษย์ได้
คื อ สิ่ งที่ ผูข้ ายต้องมอบให้ แก่ ลู ก ค้าและลู ก ค้าจะได้รับ ผลประโยชน์ และคุ ณ ค่ าของ
ผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยทัว่ ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจ
จับต้องได้ และ ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้
2. ด้า นราคา ( Price ) หมายถึ ง คุ ณ ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นรู ป ตัว เงิ น ลู ก ค้า จะเปรี ย บเที ย บ
ระหว่างคุณค่า ( Value ) ของบริ การกับราคา ( Price ) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่า
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3.

4.

5.

6.

7.

ราคาลู กค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น การกาหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสม
กับระดับการให้บริ การชัดเจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ( Place ) เป็ น กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บรรยากาศ
สิ่ งแวดล้อมในการนาเสนอบริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่ งมี ผลต่อการรับรู ้ ของลู กค้าในคุ ณค่า
และคุณประโยชน์ของบริ การที่นาเสนอ ซึ่ งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ต้ งั ( Location
) และช่องทางในการนาเสนอบริ การ ( Channels )
ด้ า นส่ งเสริ มการตลาด ( Promotion ) เป็ นเครื่ องมื อ หนึ่ งที่ มี ค วามส าคัญ ในการ
ติดต่อสื่ อสารให้ผใู ้ ช้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติ
และพฤติกรรม การใช้บริ การและเป็ นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
ด้า นบุ ค คล ( People ) หรื อ พนั ก งาน ( Employee ) ซึ่ งต้อ งอาศัย การคัด เลื อ ก การ
ฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนื อคู่
แข่ ง ขัน เป็ นความ สั ม พัน ธ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารและผูใ้ ช้บ ริ ก ารต่ าง ๆ ของ
องค์กร เจ้าหน้าที่ตอ้ งมีความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มี
ความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation )
เป็ นการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่
ว่าจะเป็ นด้านการแต่ งกายสะอาดเรี ยบร้ อย การเจรจาต้องสุ ภาพอ่ อนโยน และการ
ให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
ด้านกระบวนการ ( Process) เป็ นกิ จกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิ
ในด้านการบริ ก าร ที่ น าเสนอให้ ก ับ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารเพื่ อมอบการให้บ ริ ก ารอย่างถู ก ต้อง
รวดเร็ ว และทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Theory of Consumer Behaviour)
อรชร มณี สงฆ์ (2548) ได้ให้คาจากัดความ คาว่า “พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค” ว่า หมายถึ ง การ
กระทาของบุคคลใดบุคลลหนึ่ งที่เกี่ ยวข้องกับการได้มา การใช้และการประเมินผลของสิ นค้าและ
บริ การ รวมไปถึงกระบวนการตัดสิ นใจที่มีผลทั้งก่อนและการกระทานั้น
วุ ฒิ พ งษ์ พิ พ ัฒ น์ ศิ ริ ศ ัก ดิ์ (2549) ได้ใ ห้ ค าจ ากัด ความ ค าว่า “พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค” ว่ า
หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์
ซึ่ งรวมถึงกระบวนการตัดสิ นใจที่เกิ ดขึ้นก่อน และมีส่วนในการกาหนดให้การกระทา เหตุผลที่ทา
ให้นกั การตลาดต้องทาความเข้าถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่
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1. การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อความพยายามทางการตลาดของกิ จการ (สายการบิ น( มี
ผลกระทบอย่างมากต่อความสาเร็ จของกิจการ (สายการบิน(
2. การเข้าใจว่าผูบ้ ริ โภคท าการตัดสิ นใจซื้ ออย่างไร จะช่ วยนัก การตลาดในการสร้ างส่ วน
ประสมทางการตลาดที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค
3. การเข้าใจถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค ทาให้นกั การตลาดสามารถพยากรณ์ วา่ ผูบ้ ริ โภค
จะตอบสนองต่อกลยุทธ์การตลาดอย่างไร
พัชรา ตันติประภา (2546( ได้อธิ บายคาว่า “พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค” คือ กระบวนการตัดสิ นใจและ
การกระทาของผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อและการใช้ผลิตภัณฑ์
ความจาเป็ นที่ ตอ้ งศึ กษาพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค เกิ ดขึ้ น เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงอย่างมากทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี จึงส่ งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภค และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในตลาดด้วย ผูผ้ ลิตทาการผลิตสิ นค้าเหมือนๆ กันทาให้
ผูบ้ ริ โภคมี ท างเลื อกมากขึ้ น และเริ่ ม มี นิ สั ย ในการเลื อกซื้ อมากขึ้ น ทั้งเพราะมี ผ ลผลิ ต (Supply)
มากกว่าความต้องการซื้ อ (Demand) ดังนั้นบริ ษทั ธุ รกิ จต่างๆ มักจะตัดสิ นใจกาหนดกลยุท ธ์ทาง
การตลาด โดยอาศัยพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นพื้นฐาน เพื่อทาความเข้าใจผูบ้ ริ โภคและกาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้ดีกว่าคู่แข่งขัน
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
การทาความเข้าใจถึงกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจะช่วยให้นกั การตลาดสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมยิง่ ขึ้น กระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ตระหนักถึงปัญหา
การแสวงหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก
การซื้ อ
การประเมินหลังการซื้ อ

ความต้องการของผูบ้ ริ โภคถู กกระตุ น้ จากปั จจัยต่างๆ ที่ อาจเป็ นปั จจัยภายในตัวผูบ้ ริ โภคเอง
หรื ออาจเกิ ดจากปั จจัยสิ่ งแวดล้อมภายนอก (สิ่ งแวดล้อมด้านการตลาดและสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ( ก็ได้
ทาให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงความต้องการของตน เมื่อผูบ้ ริ โภคตระหนักถึงความต้องการของตนเองแล้ว
จะส่ งผลให้เกิ ดการเสาะแสวงข้อมู ลทางเลื อกต่างๆ ที่ จะท าให้ท ราบว่าน่ าจะมี สินค้าหรื อบริ การ
อะไรบ้างที่จะสามารถตอบสนองสิ่ งที่ตนต้องการในขณะนั้นได้บา้ ง ซึ่ งแหล่งข้อมูลของผูบ้ ริ โภคจะ
มีท้ งั จากแหล่งภายใน เช่น ความทรงจาของผูบ้ ริ โภค หรื อจากแหล่งภายนอก เช่น การสอบถามจาก
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กลุ่มอ้างอิง การหาจากโฆษณา หรื อจากพนักงานขาย หลังจากที่ได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วผูบ้ ริ โภค
จะทาการเปรี ยบเที ยบและประเมินทางเลื อกต่างๆ ก่ อนทาการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ นักการตลาด
สามารถกระตุ ้น ให้ ผู ้บ ริ โ ภคตัด สิ น ใจซื้ อ ได้เร็ ว ขึ้ น โดยการใช้ ก ารส่ ง เสริ ม การขายหรื อ การ
รับประกันเข้าช่วย และหลังจากได้ซ้ื อสิ นค้าไปใช้แล้วผูบ้ ริ โภคจะมีการประเมินผลการซื้ อครั้งนั้นๆ
ผลการประเมินที่ได้จะถูกนากลับสู่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ ออีกครั้งหนึ่ ง โดยจะเก็บไว้ในความทรง
จาของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งหากพอใจในการซื้ อนั้นในการซื้ อครั้งต่อไปผูบ้ ริ โภคอาจซื้ อตราสิ นค้าเดิมซ้ าอีก
แต่ถา้ หากไม่พอใจผูบ้ ริ โภคจะทาการหาข้อมูลเปรี ยบเทียบ และทาการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าตราอื่นๆ
แทนได้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พีระยุทธ คุ ม้ ศักดิ (2555) ศึกษาถึ งความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที มีต่อคุ ณภาพการบริ การ
ของสายการบินต้นทุนต่า ภายในประเทศ การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
และปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อความพึงพอใจและพฤติ กรรมของผูโ้ ดยสารทที่ มี ต่อ
คุณภาพการบริ การของสายการบินต้นทุนต่า ในประเทศได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูโ้ ดยสารกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 400คนผลการศึ กษาพบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพ
โสดรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,001-20,000 บาทและมีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวม
โดยมีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การคือปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพด้านกระบวนการ
ด้านการติดต่อสื่ อสารด้านราคาด้านผลิ ตภัณฑ์ด้านสถานที่และด้านบุ คคลอยู่ในระดับมากเช่ นกัน
เหตุผลที่เลือกใช้บริ การเพราะราคาถู กหาข้อมูลและจองตัว๋ จากอินเตอร์ เน็ตและต้องการกลับมาใช้
บริ การซ้ า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผูโ้ ดยสารที่มีเพศ รายได้ต่อเดือนและอาชีพที่ต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของสายการบินต้นทุนต่าภายในประเทศแตกต่างกันแต่ผโู ้ ดยสารที่มี
อายุแ ละสถานภาพที่ ต่ างกัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า
ภายในประเทศไม่แตกต่างกัน
สุ ธี โง้วศิริ, วรรณภรณ์ บริ พนั ธ์และเจษฎา นกน้อย (2548) ศึกษาถึงพฤติกรรมและความ
พึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารโดยสารอากาศภายในประเทศด้วยสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า : กรณี ศึ ก ษา
เส้ นทางการบิ น หาดใหญ่ -กรุ งเทพฯ และ กรุ งเทพฯ-หาดใหญ่ งานวิจยั ฉบับ นี้ วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ าของผูโ้ ดยสาร เส้ น ทางการบิ น กรุ งเทพฯหาดใหญ่ หาดใหญ่-กรุ งเทพฯ รวมถึงศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่สร้างความพึง
พอใจให้ แ ก่ ผู โ้ ดยสาร และภาพลัก ษณ์ ข องบริ ษ ัท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ าในเส้ น ทาง
ดังกล่าว
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การรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 334 คน เก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูเ้ คยใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าในเส้นทาง
ดังกล่าวมาแล้วอย่างน้อย 2 เที่ยวบน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่า
ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Arithmetic Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และสถิติอนุมาน ได้แก่ เพียร์ สันไคสแควร์ (Pearson Chi-Square) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
การวิ เคราะห์ ล ั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู ้ใ ช้ บ ริ การโดยสารทางอากาศ
ภายในประเทศด้วยสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า เส้ นทางการบิ น หาดใหญ่ -กรุ งเทพฯ และกรุ ง เทพฯหาดใหญ่ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุอยู่ในช่ วง 21-35 ปี ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสดและ
สมรส (อยู่ดว้ ยกัน( มี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี โดยมี อาชี พรับราชการ และพนักงานบริ ษทั ห้าง
ร้าน เอกชน รายได้ต่อเดื อนไม่เกิ น 20,000 บาท และสามในสี่ ของผูโ้ ดยสารมีสถานที่ทางานหรื อ
สถานศึ ก ษาที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ ใ นจัง หวัด สงขลา การวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก าร พบว่ า
ผูใ้ ช้บริ การมีความถี่ในการใช้บริ การ 1-2 ครั้งต่อปี และเคยใช้บริ การโดยสารของสายการบินนกแอร์
มากที่ สุ ด ซึ่ งมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ การอบรม ประชุ ม สั ม มนา มากที่ สุ ด และรองลงมาเพื่ อ การ
ท่องเที่ยว เหตุผลเพราะประหยัดเวลาและมีความปลอดภัยในการเดิ นทาง ส่ วนใหญ่จะเดิ นทางใน
ช่วงเวลา 18.01-24.00 น. ของวันศุกร์ ถึงวันอาทิตย์ และในช่ วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ ทั้งนี้ จะมีการ
ซื้ อตัว๋ โดยสารในแต่ละครั้งจานวน 1-2 ใบ และเป็ นจานวนเงินไม่เกิ น 10,000 บาท โดยจะซื้ อผ่าน
ทางร้านค้า หรื อบริ ษทั ที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน การเดินทางส่ วนใหญ่จะเดินทางลาพังคน
เดียว โดยมีสัมภาระติดตัวในดารเดินทางจานวน 1-2 ชิ้ น การวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน
อาชี พ การศึกษา รายได้ต่อเดื อน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า
อย่างมาก ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในทุกๆ ด้านของส่ วนประสมทางการตลาด (8Ps) อยูใ่ นระดับ
พึงพอใจมาก การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อภาพลักษณ์ในการให้บริ การของสาย
การบินต้นทุนต่าทั้ง 3 สายการบิน คือ นกแอร์ แอร์ เอเซี ย วันทูโก จัดอยูใ่ นภาพลักษณ์ ที่ดี และไม่มี
ความแตกต่ างกันทั้ง 3 สายการบิ น สารสนเทศจากการวิจยั ชิ้ นนี้ ส ามารถนาไปพิ จารณากาหนด
แนวทางวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของสายการบินต้นทุนต่า เพื่อกระตุน้ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคให้
ใช้บริ การมากยิง่ ขึ้น และเป็ นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริ การสายการบินต้นทุน
ต่าภายในประเทศต่อไป
วิธีการดาเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวจิ ัย
แบบของการวิจยั
ผู ้วิ จ ัย ใช้ แ บบวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ เก็ บ ข้ อ มู ล ทางด้ า นสถิ ติ โ ดยออกแบบสอบถามและ
ตั้งสมมติฐานในการทาวิจยั ประชากรและหน่วยวิเคราะห์
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ประชากรและหน่วยวิเคราะห์
ประชากรกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพการ
ให้ บ ริ การของสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจใช้ บ ริ ก ารของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่เดินทางภายในประเทศคื อบุ คคลทัว่ ไปที่ พกั อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และเคยใช้บริ การสายการบิ นต้นทุนต่ า ได้รวบรวมข้อมู ลจากลุ่ มตัวอย่าง (Sampling) ด้วยการใช้
แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั กาหนดขึ้ น และทาการสอบถามผูบ้ ริ โภค จานวน 400 คน เลื อกสุ่ มตัวอย่าง
โดยใช้หลักความสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่ องมือรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากข้อมูล 2 แบบ ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจาก
กลุ่ ม ตัวอย่างจานวน 400 คน โดยเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จากกลุ่ ม ตัวอย่างในสถานที่ ต่างๆ
ก่อนที่ผวู ้ ิจยั จะเริ่ มทาแบบสอบถามกับผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้ทาการชี้ แจงให้ผตู ้ อบ
แบบสอบถามเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และ อธิ บายข้อสงสัยและ วิธีตอบแบบสอบถามก่อน
2. แหล่ งข้อมู ล ทุ ติยภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้อมู ล ที่ ไ ด้จากงานวิชาการทางงานวิจยั และ
ข้อมูลงานวิจยั ทางอินเตอร์เน็ต
การวิเคราะห์ทางสถิติ
จากการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ใช้สถิติ One Way ANOVA โดยใช้ t-test, F-Testที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 เพื่อวัดความแตกต่างของกลุ่มตัวแปรโดยใช้การคานวณและการวิเคราะห์ผา่ น
โปรแกรม Excel โดยที่สถิติน้ นั แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
1. สถิติพรรณนา คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด และ
ค่าสู งสุ ด
2. สถิ ติอา้ งอิ งเพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ส ถิ ติ One Way ANOVA ในการ
คานวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบไปด้วย 3 ส่ วนดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
จานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 58 มีช่วงอายุ 20-30 ปี จานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46 มี
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รายได้ม ากกว่า 30,000 บาทขึ้ น ไป จ านวน 110 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 28 สถานภาพโสด
จานวน 296 คน คิดเป็ นร้อยละ 74 และส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 210
คน คิดเป็ นร้อยละ 53
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ส่ วนใหญ่ขนาดของเครื่ องบิน
ที่สายการบินนามาให้บริ การเป็ นเครื่ องขนาดเล็กและที่นงั่ แคบ จานวน 266 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 67 ราคาค่าตัว๋ โดยสารมี ความเหมาะสมปานกลางเมื่ อเที ยบกับ คุ ณภาพการให้บริ การ
จานวน 268 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67 ช่ องทางการจาหน่ ายตัว๋ โดยสารทางอิ นเตอร์ เน็ ตมาก
ที่สุด จานวน 332 คน คิดเป็ นร้อยละ 83 การลดราคาค่าตัว๋ โดยสารเป็ นการส่ งเสริ มการขาย
ที่ผูบ้ ริ โภคสนใจมากที่สุ ด จานวน 316 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79 พนักงานที่ ให้บ ริ การส่ วน
ใหญ่แต่งกายเรี ยบร้อยและมีบุคลิ กภาพที่ดี จานวน 197 คน คิดเป็ นร้อยละ 49 ขั้นตอนการ
ให้บริ การสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี จานวน 188 คน
คิดเป็ นร้อยละ 47 และความมีประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ คือสามารถรองรับผูบ้ ริ โภคได้
เป็ นจานวนมาก จานวน 214 คน คิดเป็ นร้อยละ 54
3. ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ด้านคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร พบว่า ส่ วนใหญ่ ค วามน่ าเชื่ อถื อของ
ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ข องสายการบิ น จ านวน 179 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 45 ความมั่น ใจในการ
ให้บริ การพนักงานที่ให้บริ การสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีความรู ้ที่สามารถ
ตอบข้อซักถามของผูร้ ับบริ การได้เป็ นอย่างดี เท่ากัน จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36 มี
อุปกรณ์ที่ทนั สมัยและมีคุณภาพพร้อมให้บริ การ จานวน 194 คิดเป็ นร้อยละ 49 มีความใส่
ใจต่อผูบ้ ริ โภค คือ มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการให้คาปรึ กษา จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ
43 และแสดงความรั บ ผิด ชอบต่ อ ผู บ้ ริ โภค ในกรณี ที่ มี เหตุ สุ ดวิ สั ย ที่ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถ
เดินทางได้ คือ คืนเงินบางส่ วนหรื อเลื่อนวันเดินทางเป็ นจานวนเท่ากัน 162 คน
คิดเป็ นร้อยละ 41
สรุ ปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลของปั จจัยด้านคุ ณภาพ
การให้ บ ริ ก ารของสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารของผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่เดินทางภายในประเทศต่างกัน
พบว่า อายุสอดคล้องกับ สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ส่ วนเพศ รายได้ สถานภาพ และอาชี พ ไม่ มี
อิ ทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจใช้บ ริ การสายการบิ นต้นทุ นต่ าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่
เดินทางภายในประเทศ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลของปั จจัยด้าน
คุณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุนต่าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่เดินทางภายในประเทศต่างกัน
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พบว่า ช่ อ งการการจัด จาหน่ ายตัว๋ การส่ ง เสริ ม การขาย และ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการ
ให้บริ การสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ วนขนาดของเครื่ องบิน ความเหมาะสมของราคาค่าตัว๋
โดยสาร พนักงานที่ให้บริ การและขั้นตอนการให้บริ การ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติ ฐานที่ 3 ปั จจัยด้านคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก าร ที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลของปั จจัย ด้าน
คุณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุนต่าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่เดินทางภายในประเทศต่างกัน
พบว่า ผูใ้ ห้บริ การมีความใส่ ใจต่อผูบ้ ริ โภคอย่างไร สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ วน
ความน่ าเชื่ อถือ ความมัน่ ใจ ความพร้อม และการแสดงความรับผิดชอบของผูบ้ ริ การไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ องอิทธิ พลของปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุนต่าที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่เดินทางภายในประเทศ ได้นา
แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบผลการวิจยั ดังนี้
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บ ริ การสายการบิ นต้นทุ นต่ า ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่เดินทางภายประเทศ มีเพียงอายุเท่านั้นที่มีความแตกต่างกันที่มี
อิทธิ พลของปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุนต่า ที่เดินทางภายในประเทศ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐฐา หงษ์แก้ว (2555) เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการใช้
บริ การของสายการบินไทยแอร์ เอเซี ยภายในประเทศ (เชียงใหม่-กรุ งเทพมหานคร(
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่เดินทางภายประเทศ มีปัจจัยด้านช่ องทางการจาหน่ ายตัว๋
โดยสาร การส่ งเสริ มการขายและความมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการให้บริ การของสาย
การบินต้นทุนต่าที่มีความแตกต่างกันที่มีอิทธิ พลของปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การของสายการ
บิ นต้นทุ นต่ า ที่ เดิ นทางภายในประเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ณั ฐฐา อาไพ (2556) เรื่ อง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่าหรื อสายการบินหลัก
และผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่เดินทางภายในประเทศ มีปัจจัยด้านความใส่ ใจต่อผูร้ ับบริ การที่
มี ความแตกต่ างกันที่ มีอิทธิ พ ลของปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ การของสายการบิ นต้นทุนต่ า ที่
เดิ นทางภายในประเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนงค์ณัฐ ทาอิ นต๊ะ (2555) เรื่ อง ปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า
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ข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติการจริง
จากผลการศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุน
ต่าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่เดินทางภายในประเทศ
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ อายุ รายได้ สถานภาพ
และอาชี พ เพื่อทราบถึงความต้องการที่แตกต่างกันออกไป และนากลยุทธ์ที่เหมาะสมมาใช้ในการ
จูงใจผูบ้ ริ โภคให้หนั มาใช้บริ การสายการบินของตนเอง
ด้านคุ ณภาพการให้บ ริ การ ควรรักษามาตรฐานการให้ บ ริ การที่ ดี มี ความใส่ ใจผูบ้ ริ โภค
รักษาระดับราคาค่าตัว๋ โดยสารไม่ให้มีการเปลี่ ยนแปลงบ่อยๆ และชี้ แจงรายละเอียดราคาได้อย่าง
ชัดเจน ทาให้ผบู ้ ริ โภคคิดว่าการบริ การที่ดีคุม้ ค่ากับราคาที่ได้จ่ายเงินไป
ด้านความน่าเชื่ อถือ สายการบินควรมีภาพลักษณ์ ที่ดี เพื่อสร้างความมัน่ ใจ, ความปลอดภัย
ในการเดินทาง เพื่อให้เกิดการใช้บริ การซ้ าในอนาคต
ด้านบุคลากร ควรมีพฒั นาความรู ้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้มีความพร้อม เพื่อลด
ความผิดพลาดในการให้บริ การ
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คุณภาพการให้ บริการของเคาน์ เตอร์ เซอร์ วสิ ที่มตี ่ อความพึงพอใจของผู้บริโภค ร้ าน
สะดวกซื้อ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร

Service Quality of Counter Service that Affecting Customer Satisfaction
7-Eleven Convenience Store, Bangkok District
ตวงรัตน์ พัฒนพงศ์
นักศึกษาโครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (TWIN) รุ่ นที่ 2/1 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และคุณภาพการให้บริ การของเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสที่มีต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคร้ านสะดวกซื้ อ7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ท าการสุ่ มตัวอย่าง
แบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น โดยเลื อกวิธีแบบตามสะดวก ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือผูท้ ี่เคยใช้บริ การ
เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิ ส ในร้ า นสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขตกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล (สถิ ติ
พรรณนา( คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด และค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติ
ที่ใช้ทดสอบสมติฐาน (สถิติอา้ งอิง( คือโดยใช้สถิติ One Way ANOVA ในการคานวณหาค่า t-test
และ F-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วง 21 – 30
ปี อาชี พพนักงานบริ ษทั มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 25,001 – 25,000
บาทสถานภาพโสด ในด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านการใช้บริ การผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
จะใช้บริ การในการชาระค่าสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค ราคาค่าบริ การมีความเหมาะสมปานกลาง ใน
ด้านสถานที่จดั จาหน่ายผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกใช้บริ การสาขาใกล้บา้ น การส่ งเสริ มการขายที่ได้รับ
จากการใช้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสคือได้รับสิ ทธิ์ แลกซื้ อสุ ดคุม้ ในด้านผูใ้ ห้บริ การพูดจาด้วยความ
สุ ภาพ ขั้นตอนการให้บริ การมี ความคล่ องตัว รวดเร็ วในการให้บริ การ สภาพแวดล้อมมี การแบ่ ง
พื้ น ที่ ใ ช้ส อยลงตัว ในด้า นกระบวนการบริ ก ารมี คุ ณ ภาพและมี ข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อง และด้านปั จจัย
คุณภาพการให้บริ การ ในเรื่ องความน่าเชื่ อถื อในการบริ การผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่คิดว่าการไม่มีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นจากการให้บริ การ
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ด้านความมัน่ ใจพนัก งานสามารถรั บ มื อกับ ปั ญหาของผูร้ ั บ บริ ก ารได้ดี ด้านความพร้ อมในการ
ให้บริ การ เครื่ องมือและอุปกรณ์ มีความพร้ อมสาหรับการให้บริ การ ในด้านความใส่ ใจพนักงานมี
ความใส่ ใจผูร้ ับบริ การเป็ นอย่างดีและในด้านความรับผิดชอบผูใ้ ห้บริ การสามารถให้บริ การได้อย่าง
ทันท่วงที จากสถิ ติอา้ งอิง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีระดับนัยสาคัญ ได้แก่อาชี พ ระดับการศึกษา
ราคาค่ าบริ ก ารองค์ป ระกอบทางกายภาพ ความน่ า เชื่ อถื อ ในการให้ บ ริ ก าร ความพร้ อมในการ
ให้บริ การ และความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ
คาสาคัญ:คุณภาพการให้บริ การ, ความพึงพอใจ และเคาน์เตอร์เซอร์วสิ
ABSTRACT
The research purpose of this study to research into different demographic
factors marketing mix factors and service quality of counter service Affecting customer
satisfaction 7-11 convenience store,
Bangkok District. For this research study a qualitative research of 400 customers using of
counter service at the 7-11 convenience store in Bangkok District. The data was collected through
the application of questionnaires and analyzed using descriptive statistics comprising Frequency,
Percentage, Mean, Standard Deviation, Minimum Value ,Maximum Value and inferential
statistics which consisted of Independent sample t-test , one way ANOVA, At the statistically
significant level 0.05.
The results revealed that most users were female, aged between 21 and 30 years
old, were working as private company employees, educational level was mostly bachelor degree,
with the salary ranging between 25,001-25,000 bath and marital status was single. For the factors
of marketing mix, In customer service, mostly service will be used to pay for customer good, the
price appropriate medium, Interm of places most customer distributors choose the nearest branch,
marketing promotion received from the counter service is Eligible to purchase, It is required that
the service given to customers to be undertaken in a polite manner. The Service and process is
fast and they were enthusiastic about service. The space layout is appropriate and functions well.
The process of service is of quality and perfection in providing correct information. Service
quality factors, In regards to service reliability most consumer think there are no occurred from
the services, Resulting in the confidence and assurance that employees can cope with the
problem of the clients as well. The availability of services, tools and equipment are ready for
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service. When giving full attention when servicing customers, and being responsibility to
provide quick and fast service but still effective , this will achieve customer satisfactory.
Inferential statistics, factors that affecting to customer satisfaction of counter service 7- Eleven
convenience store , Bangkok District. Level of significance of the occupation , level of education,
price, physical evidence and environment, reliability, tangibles and responsiveness.
Keywords: service quality , satisfaction , counter service
บทนา
ปั จจุบนั โลกธุ รกิ จมี การพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว สภาพเศรษฐกิ จ สังคมและ
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและทันสมัยมากขึ้น จึงทาให้เกิดการแข่งขันของธุ รกิจหลายประเภท
ในแบบดั้งเดิมไปสู่ การค้าของธุ รกิจที่เป็ นแบบอิเล็กทรอนิ กส์ผา่ นสื่ อที่ทนั สมัยที่สุดในเวลานี้ ได้แก่
คอมพิวเตอร์ หรื อเรี ยกว่าระบบสารสนเทศ เข้ามาสู่ กระบวนการบริ หารจัดการขององค์กร การทา
ธุ รกรรมต่างๆด้วยระบบสารสนเทศนับวันมีมูลค่ามากขึ้นเป็ นทวีคูณ สิ่ งที่ทาให้มูลค่าของธุ รกิจแบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ มีค่าและมีความสาคัญ คือความรวดเร็ ว ความสะดวกสบายในการสั่งซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ อีกทั้งประชาชนส่ วนใหญ่นิยมทางานนอกบ้านไม่วา่ จะเป็ นตามสถานศึกษา หน่วยงานของ
รัฐบาล บริ ษทั เอกชนหรื อประกอบธุ รกิจส่ วนตัว ซึ่ งอาจทาให้บุคคลเหล่านั้น มีเวลาที่จากัดในการ
ดาเนิ นธุ รกรรมเกี่ยวกับการชาระเงินค่าสาธารณู ปโภค ในอดีตเมื่อ 10 ปี ที่ผา่ นมาประเทศไทยยังไม่
มีการนาระบบการชาระเงินค่าสาธารณู ปโภคโดยผ่านระบบคนกลางมาใช้ จะเห็ นได้วา่ หลังจากที่
ประชาชนผูใ้ ช้น้ าประปา ไฟฟ้ า และโทรทัศน์ ได้รับใบแจ้งหนี้ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องนาใบแจ้งหนี้
ไปชาระที่ การไฟฟ้ านครหลวง การประปานครหลวง ในท้องที่ที่ ใกล้เคียงกับที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่ ง
ในอดี ต ยังไม่ มี ระบบที่ ท ัน สมัย ไม่ มี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ท ัน สมัย มาอ านวยความสะดวกให้ ก ับ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารอี ก ทั้ง ในการติ ดต่ อช าระหนี้ ค่ าสาธารณู ป โภคก็ ล่ า ช้า ไม่ รวดเร็ วเหมื อนในปั จจุ บ ัน
เนื่ องจากมีอุปสรรคหลายอย่าง เช่น ความไม่สะดวกในการเดินทางไปชาระเงิน องค์กรต่างๆมีการ
กาหนดระยะเวลาในการให้บริ การเป็ นต้น
บริ ษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จากัด เริ่ มก่อตั้งเมื่อปี 2537 ก่อนจะเข้าสู่ กลุ่มธุ รกิจค้าปลีกและจัด
จาหน่าย ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ( CP GROUP ) ในปี 2539 ภายใต้นโยบายที่วา่ “เคาน์เตอร์ เซอร์วิส
จะเป็ นจุดให้บริ การที่ตอบรับทุกความต้องการของประชาชนผูใ้ ช้บริ การ และจะเป็ นจุดให้บริ การที่
ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ เพื่ ออานวยความสะดวกให้แก่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารทุ ก คน” ด้วยธุ รกิ จของเคาน์ เตอร์
เซอร์ วิสในช่ วงเริ่ มต้น เป็ นธุ รกิ จการให้บริ การรับชาระค่าสิ นค้าและบริ การ ตลอดจนการจาหน่ าย
บัตรผ่านเข้าชมการแสดงต่างๆ ซึ่ งในขณะนั้น ถื อว่าเป็ นธุ รกิ จใหม่สาหรับคนไทย จึงเป็ นที่จบั ตา
369

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

มองของบุคคลทัว่ ไปว่าธุ รกิจนี้ จะทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความเชื่อมัน่ ได้อย่างไร ซึ่ งเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
ก็ ไ ด้แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ศัก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพในทุ ก ขั้น ตอนของการด าเนิ น งาน จนท าให้
กรมสรรพากรยอมรับและมัน่ ใจโดยออกกฎกระทรวงการคลังและประกาศอธิ บดี กรมสรรพากร
เพื่ อ ให้ เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิ ส สามารถเป็ นตัว แทนที่ ถู ก ต้อ งตามกฎหมายและมี สิ ท ธิ ใ นการออก
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษีอย่างย่อ และแม้แต่ใบกากับภาษีเต็มรู ปเพื่อใช้สาหรับการขอคื นหรื อ
เครดิ ตภาษี ของผูใ้ ช้บริ การแทนหน่ วยงานหรื อองค์กรที่มอบหมายให้เคาน์เตอร์ เซอร์ วิสรับชาระ
แทน ซึ่ งมี ผลให้ผูใ้ ช้บริ การผ่านจุ ดให้บ ริ การเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส ทุ กท่านที่ ถือใบเสร็ จรั บ เงิ น หรื อ
หลักฐานการรับเงินอย่างใด ๆ ที่เคาน์เตอร์ เซอร์ วิสออกให้ยอ่ มได้รับความคุ ม้ ครองจากหน่ วยงาน
หรื อองค์กร นั้นเสมือนว่าท่านได้รับใบเสร็ จรับเงิน หรื อหลักฐานดังกล่าวจากหน่วยงานหรื อองค์กร
นั้น เอง ด้ว ยประสบการณ์ อ ัน ยาวนานและความเป็ นหนึ่ ง ในธุ รกิ จให้ บ ริ ก ารรั บ ช าระและการ
จาหน่ า ยบัต รเข้า ชมการแสดง ดัง นั้น ไม่ ว่าคุ ณ จะเป็ นเจ้า ของสิ น ค้า และบริ ก ารที่ ต้อ งการมี จุ ด
ให้บริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพไว้รองรับธุ รกิจของคุณ หรื อไม่วา่ คุณจะเป็ นเจ้าของกิจการที่ตอ้ งการเปิ ด
จุดให้บริ การเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของคุณ และแม้แต่ คุณจะเป็ นผูบ้ ริ โภค ที่กาลังมอง
หาช่ องทางการช าระค่ าสิ นค้าและบริ ก ารหรื อการซื้ อบัตรเข้าชมการแสดงต่ าง ๆ การช าระผ่าน
เคาน์เตอร์ เซอร์ วิสถือว่าเป็ นช่วงที่รวดเร็ วและสะดวกสบายมีมาตรฐานรองรับและเชื่อถือได้ และใน
ขั้นตอนการให้บริ การต่างๆ ทั้งตัวผูใ้ ห้บริ การ กระบวนการในการให้บริ การ บรรยากาศของสถานที่
ให้บริ การและปั จจัยอื่นๆที่เกี่ ยวกับการคุณภาพของการให้บริ การ และอาจนามาซึ่ งความพึงพอใจ
หรื อความไม่พึงพอใจในการใช้บริ การของเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั มุ่งเน้นศึกษาถึงคาถามด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด และคุณภาพการให้บริ การเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ที่มีต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคซึ่งจะทา
ให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลกระทบและสิ่ งกระตุน้ ต่างๆ ที่ส่งผลทาให้ลูกค้าเลือกใช้บริ การเคาน์เตอร์
เซอร์วสิ และสามารถนาปัจจัยที่มีผลกระทบเหล่านั้นมาพัฒนาคุณภาพการให้บริ การและเพิ่ม
ศักยภาพการให้บริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการทาวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยประชากรศาสตร์ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การ
ของเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ที่มีต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริ การของเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ที่มีต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านคุณภาพการให้บริ การของเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ที่มีต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
1. ผูใ้ ช้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven เท่านั้น
2. ศึกษาคุณภาพการให้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ที่มีต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคร้าน
สะดวกซื้อ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น
3. ศึกษาเฉพาะความพึงพอใจในการใช้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ในร้านสะดวกซื้ อ 7Elevenในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.อาชีพ
4.การศึกษา
5.รายได้

ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้
บริ การเคาน์เตอร์เซอร์วสิ

6.สถานภาพ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย
4. การส่งเสริ มการตลาด
5. บุคคล
6. กระบวนการให้บริ การ
7. องค์ประกอบทางกายภาพ
8. ประสิ ทธิภาพและคุณภาพบริการ

ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ
1. ความน่าเชื่ อถือ
2. ความแน่นอน/ความมัน่ ใจ
3. ความพร้อม/สิ่ งที่สามารถจับต้องได้
4. ความใส่ ใจ
5. ความรับผิดชอบ
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สมมติฐาน
1.ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ,อายุ,การศึกษา,รายได้ และสถานะภาพทางการ
สมรส ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคร้านสะดวกซื้ อ7-Eleven ในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ต่างกัน
2.ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์บริ การ ราคา ช่องทางการ
จัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคคล กระบวนการให้บริ การ องค์ประกอบทางกายภาพ
ประสิ ทธิภาพและคุณภาพการให้บริ การ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคร้านสะดวกซื้ อ7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ต่างกัน
3.ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การที่ประกอบด้วย ความน่าเชื่อถือ การสร้างความมัน่ ใจ
ความพร้อมในการให้บริ การ ความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคร้านสะดวกซื้ อ7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ต่างกัน
ประโยชน์ ในการทาวิจัย
1. เพื่อนาผลการวิจยั ด้านประชากรศาสตร์ ไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาให้บริ ษทั มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. เพื่อนาผลการวิจยั ไปปรับปรุ งคุณภาพด้านการให้บริ การของเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ในร้าน
สะดวกซื้ อ 7-Eleven ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
3. เพื่อนาผลการวิจยั ไปพัฒนาและสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพในการให้บริ การ
4. เพื่อนาผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจใน การใช้
บริ การเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ไปปรับปรุ งและพัฒนากลยุทธ์ในด้านบริ การ ราคา สถานที่สาหรับ
ให้บริ การ การส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล เป็ นต้น ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
คุณภาพการให้ บริการ มี 5 ประการ ได้แก่
1. ความไว้วางใจหรื อความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถในการให้ริการอย่าง
ถูกต้องแม่นยา (Accurate Performance) การให้บริ การตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กบั ลูกค้าและบริ การที่
ให้ทุกครั้งมีความสม่าเสมอ
2. ความมัน่ ใจ (Assurance( ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นในการบริ การ มีความ
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สุ ภาพและเป็ นมิตรกับลูกค้า มีความซื่ อสัตย์และสามารถสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้าได้
3. สิ่ งที่สามารถจับต้องได้ (Tangible) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ สิ่ งอานวยความ
สะดวก
4. ความใส่ ใจ (Empathy( สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ความสามารถในการติดต่อสื่ อสาร
ให้ลูกค้าเข้าใจได้ ความเห็นอกเห็นใจ
5. การตอบสนองต่อลูกค้าความรับผิดชอบ (Responsiveness( ความเต็มใจที่จะให้บริ การ
ทันทีและให้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี
แนวคิดความพึงพอใจ
ทศพล ระมิงค์วงศ์ (2008( กล่าวว่า การดาเนินธุ รกิจในยุคปั จจุบนั ได้มีการนาการวัดเชิง
คุณภาพ (Quality( ขององค์กร ได้แก่การวัดความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีต่อสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา มีการพัฒนาเครื่ องมือในการวัดความพึงพอใจของลูกค้าในระดับมหภาค
เครื่ องมือตัวนี้มีชื่อว่า American Customer Satisfaction Index (ACSI) คิดค้นโดย Professor Claes
Fornell (Fornell,1996) ได้กล่าวถึง ACSI ว่าเป็ นการวัดความพึงพอใจของลูกค้า (Customer
Satisfaction : ACSI) ได้แก่
1.คุณภาพของสิ นค้า/บริ การที่ลูกค้าได้รับ ( Perceived Quality) ซึ่ งถือว่าเป็ นการประเมิน
ประสิ ทธฺ ภาพของสิ นค้า/บริ การ จากประสบการณ์จริ งของลูกค้า
2.คุณค่าของสิ นค้า/บริ การที่ลูกค้าได้รับ (Perceived Value( จะให้ลูกค้าลองเปรี ยบเทียบ
ระหว่างคุณภาพของสิ นค้า/บริ การกับราคาที่ต้ งั ไว้
3.ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation( ซึ่งจะประกอบด้วยความคาดหวังที่
เกิดขึ้นก่อนที่จะซื้ อสิ นค้า/บริ การ ซึ่ งมาจากข้อมูลที่ลูกค้าได้รับจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ
บริ ษทั
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ประภัสสร เริ งโพธิ์ (2552( ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของการใช้บริ การต่อการให้บริ การของ
เคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง20-29 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี โดยส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั ลูกจ้างและมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท ด้านพฤติกรรมการใช้
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บริ การ พบว่า ส่ วนใหญ่ใช้บริ การในกลุ่มค่าสาธารณู ปโภค รองลงมาคือ กลุ่มผ่อนค่างวด และกลุ่ม
ค่าอินเตอร์ เน็ต ความถี่ในการใช้บริ การ ในเดือนที่ผา่ นมาส่ วนใหญ่ 1 ครั้งช่วงเวลาที่ใช้บริ การ
เคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ เป็ นช่วงค่าคือเวลา 18.01-21.00 น. จุดที่ใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเซเว่นอีเลฟเว่น
และจานวนบิลที่ใช้บริ การในการชาระจานวน 1 บิล จากข้อมูลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อ
การให้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ พบว่า ด้านการบริ การราคา ด้านสถานที่ ด้านส่ งเสริ มการตลาด
ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การและด้านลักษณะทางกายภาพ มีระดับ
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก จากการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 และเปรี ยบเทียบ เป็ นรายด้านพบว่าด้าน
ราคา ด้านสถานที่ ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การและ
ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ด้านประชากรศาสตร์
พบว่า เพศ สถานภาพ การศึกษา รายได้ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเคาน์เตอร์
เซอร์ วสิ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ศริ นทิพย์ พิบูลจินดา (2548( ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีต่อการเลื อกใช้บริ การชาระเงิ น
ผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผูท้ ี่มาใช้บริ การชาระเงิน
ผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสและปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส ซึ่ ง
สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับ
การศึก ษาระดับปริ ญญาตรี ป ระกอบอาชี พ พนักงานบริ ษ ทั มีรายได้ต่อเดื อน 10,001-20,000 บาท
ชาระเงินค่าสิ นค้าและบริ การรู ปแบบเงินสดพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ ส่ วนใหญ่ใช้บริ การชาระเงิน
ประเภทหมวดสาธารณู ป โภค ใช้บ ริ ก ารจานวน 1 – 3 ครั้ งต่ อ เดื อนนิ ย มไปใช้บ ริ ก ารร้ าน 7-11
ในช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. นอกจากชาระค่าสิ นค้า/บริ การ ณ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ แล้วเคยใช้บริ การ
ชาระเงินที่ธนาคาร ทางด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้บริ การมีความเห็นว่า ด้านการบริ การทัว่ ไปสิ นค้า/
บริ การที่ชาระเงินที่จุดเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสมีให้เลือกชาระมาก ระยะเวลาในการให้บริ การมีมาก ใช้
เวลารอคอยปานกลางด้านราคาค่าบริ การ มีความเหมาะสมของค่าธรรมเนี ยม ด้านสถานที่ให้บริ การ
มีจานวนสาขามาก ทาเลที่ต้ งั ดี มีความเมาะสมของสถานที่ต้ งั ด้านการส่ งเสริ มการขาย มีโฆษณา
ทางโทรทัศน์ปานกลาง และมีการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย ปั จจัยที่มีผลจ่อการเลื อกใช้บริ การ
ชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส ด้านการบริ การทัว่ ไป คือประหยัดเวลาในการเดิ นทางไปธนาคาร
ชาระเงินนอกเวลาทาการ 8.30-17.30 น. มีความสะดวกรวดเร็ วในการทารายการ ไม่ตอ้ งรอคิวและ
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ค่าธรรมเนี ยมในการใช้บริ การแต่ละครั้งมีความสาคัญปานกลาง ด้านพนักงานที่ให้บริ การมีความ
สุ ภาพและอัธยาศัยดีปานกลาง เอาใจใส่ และกระตือรื อร้นในการให้บริ การปานกลาง
วิธีดาเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษางานวิจยั คุณภาพการให้บริ การที่มีต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคร้านสะดวกซื้ อ7Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานครเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั วิจยั ได้ใช้วิธีดาเนิ นการวิจยั
อย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนาไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิ ติ โดย
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้วจิ ยั ตามขั้นตอนดังนี้
1.ข้ อมูลและการรวบรวมข้ อมูล
1.ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data)เป็ นการศึ ก ษาจากข้อ มู ล ที่ มี ผู ้ศึ ก ษาและเก็ บ
รวบรวมไว้แล้ว ซึ่ งเป็ นเอกสารประเภทรายงานวิจยั บทความวิจยั วารสารเอกสารวิชาการต่าง ๆ
ตลอดจนการสื บค้นข้อมูลจากเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตต่าง ๆ ซึ่ งข้อมูลนี้ จะได้ใช้เป็ นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาต่อไป
2. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คุณภาพการให้บริ การที่มีต่อความพึงพอใจของ
ผู ้บ ริ โ ภคร้ า นสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขตกรุ ง เทพมหานครได้ร วบรวมข้อ มู ล จากลุ่ ม ตัว อย่ า ง
(Sampling)ตามเกณฑ์โดยใช้สูตร Yamane ด้วยการใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั กาหนดขึ้น และทาการ
สอบถามผู บ้ ริ โ ภค จ านวน 400 คน เลื อ กสุ่ ม ตัว อย่า งโดยใช้ ห ลัก ความสะดวก (Convenience
Sampling)
การรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาได้สร้างแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 400 ชุ ด
เกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพการให้บริ การที่มีต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคร้านสะดวกซื้ อ7-Eleven
ในเขตกรุ งเทพมหานครแบ่งเป็ นคาถาม 4 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เป็ นคาถามแบบปิ ด ให้เลือกตอบเฉพาะรายการ
ที่ ก าหนด และเลื อ กตอบได้เพี ย งข้อ เดี ย ว จ านวน 6 ข้อ คื อ เพศ อายุ อาชี พ การศึ ก ษา รายได้
สถานภาพ
ส่ วนที่ 2 ปั จจัย ด้านส่ วนประสมการตลาด(8Ps)เป็ นค าถามแบบปิ ด ให้เลื อกตอบ
เฉพาะรายการที่ กาหนด และเลื อกตอบได้เพียงข้อเดี ยว จานวน 8 ข้อผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่จดั
จ าหน่ า ย การส่ ง เสริ ม การตลาด บุ ค คล กระบวนการให้ บ ริ ก าร องค์ ป ระกอบทางกายภาพ
ประสิ ทธิภาพและคุณภาพการให้บริ การ
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ส่ วนที่ 3 ปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ การ เป็ นคาถามแบบปิ ด ให้เลื อกตอบเฉพาะ
รายการที่กาหนด และเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว จานวน 5 ข้อความน่ าเชื่ อถื อ ความแน่ นอน ความ
พร้อม ความเข้าอกเข้าใจ ความรับผิดชอบ
ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริ การที่มีต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคร้าน
สะดวกซื้ อ7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร ของผูต้ อบแบบสอบถามใน 5 ด้านคือ
1.ด้านการบริ ก ารของพนัก งานมี ค วามเอาใจใส่ แ ละตอบสนองต่ อ ความต้อ งการ
ผูร้ ับบริ การได้ดี
2.ขั้นตอนการให้บริ การมีความสะดวกรวดเร็ วทันใจ
3.มีความสะดวกสบายในการรับบริ การ
4. สามารถเชื่อถือและไว้วางใจได้ ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการให้บริ การ
5.บรรยากาศและสถานที่ที่ให้บริ การทาให้ท่านอยากเข้าไปใช้บริ การ
1. การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ใช้สถิติ one way anovaโดยใช้ t-Test, f-Test เพื่อวัดความ
แตกต่างของกลุ่มตัวแปรโดยใช้การคานวณและการวิเคราะห์ผา่ นโปรแกรม Excel โดยที่สถิติน้ นั
แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
1. สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics( เพื่ อ ใช้ใ นการอธิ บ ายคุ ณ ลัก ษณะของ
ข้อ มู ล ซึ่ งได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า ความแปรปรวน (Variance) ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (
Standard Deviation) และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation Coefficient)
2. สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics( เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ประกอบไปด้วย 3 ส่ วนดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 303 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.75 มีช่วงอายุ 21 -30 ปี จานวน 261 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.25
อาชีพพนักงานงานบริ ษทั 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 53 มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี 319 คน คิด
เป็ นร้อยละ 79.75 รายได้ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 20,001-25,000บาท จาวน 125 คน และสถานภาพส่ วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด จาวน 325 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.25
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2. ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้านส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า การชาระค่าสิ นค้าอุ ปโภค
และบริ โภค ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การมากที่สุด จานวน 153 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 38.25 ราคาค่าบริ การมี
ความเหมาะสมปานกลาง จานวน 235 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.75 สาขาในการใช้บริ การมากที่สุดคือ
สาขาใกล้บา้ น จานวน 289 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.25 การส่ งเสริ มการตลาดในเรื่ องการได้สิทธิ์ แลก
ซื้ อสุ ดคุม้ จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.25 ด้านผูใ้ ห้บริ การผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่คิดว่าผูใ้ ห้บริ การ
มี ความชานาญในการให้บริ การ จานวน 168 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 42 ด้านขั้นตอนการให้บ ริ ก ารมี
ความคล่ องตัวและมี ค วามรวดเร็ วในการให้ บ ริ การ จานวน 183 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 45.75 ด้าน
สภาพแวดล้อมมี ก ารแบ่ ง พื้ น ที่ ใช้ส อยลงตัว จานวน 186 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 46.50และในด้าน
ประสิ ทธิภาพและคุณภาพการให้บริ การ เรื่ องการบริ การมีคุณภาพและมีขอ้ มูลที่ถูกต้อง จานวน 176
คน คิดเป็ นร้อยละ 44
3. ผลการวิเคราะห์ ดา้ นปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การ พบว่าในด้านความน่ าเชื่ อถื อ ในการ
ให้บริ การผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่คิดว่า ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการให้บริ การ จานวน 169 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 42.25 ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ คิ ดว่าทางผูใ้ ห้บ ริ ก ารสร้ างความมัน่ ใจในเรื่ องที่ พ นัก งาน
สามารถรับมือกับปั ญหาของผูร้ ับบริ การได้ดี จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 ในเรื่ องของความ
พร้ อมในการให้บ ริ การผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ คิดว่าการบริ การมี เครื่ องมื อและอุ ป กรณ์ พร้ อมใช้งาน
จานวน 172 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 43 ด้านความใส่ ใจพนักงานมี ความใส่ ใจผูร้ ั บ บริ การเป็ นอย่างดี
จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 45 และในด้านความรับผิดชอบในการให้บริ การพนักงานสามาร
บริ การผูร้ ับบริ การได้อย่างทันท่วงที จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.25
สรุ ปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ในเรื่ องของอาชีพระดับการศึกษาเท่านั้น ส่ วน เพศ
อายุ รายได้ สถานภาพ ที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การ
เคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขต
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กรุ งเทพมหานคร
พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ในเรื่ องของราคาค่าบริ การและสภาพแวดล้อมในการ
ให้บริ การเท่านั้น ส่ วนการใช้บริ การ ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคคลผู ้
ให้บริ การ ขั้นตอนการการให้บริ การ ประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพการให้บริ การ ที่แตกต่างกัน ไม่มี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์วสิ ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ในเรื่ องของความน่าเชื่อถือในการให้บริ การ ความ
พร้อมในการให้บริ การและความรับผิดชอบที่มีต่อผูร้ ับบริ การ ส่ วนในเรื่ องความมัน่ ใจที่ได้รับจาก
การใช้บริ การ ความใส่ ใจในการบริ การ ที่แตกต่างไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
อภิปรายผล
จากาการวิจยั เรื่ องคุณภาพการให้บริ การที่มีต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคร้านสะดวกซื้ อ7-Eleven
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้นาแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบผลการวิจยั ดังนี้
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ใน
ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีเพียงปั จจัยด้านอาชีพและระดับการศึกษา
เท่านั้น ที่มีความแตกต่างกันที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การเคาน์เตอร์
เซอร์ วสิ ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร
เมื่อพิจารณาถึงด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอุไร ดวงระหว้า (2554( ที่ได้วจิ ยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการให้บริ การ
ศูนย์บริ การ One Stop Service กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยพบว่าเพศ
อายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการให้บริ การ
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2.ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การเคาน์เตอร์
เซอร์ วสิ ในร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีเพียงปัจจัยของราคาค่าบริ การและ
สภาพแวดล้อมในการให้บริ การที่มีความแตกต่างกันที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร
เมื่อพิจารณาถึงด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของนฤทธิ์ วงษ์มณฑา(2554( ที่ได้วจิ ยั เรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินภายในประเทศ บริ ษทั การบินไทย จากัด มหาชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยพบว่าด้านผลิตภัณฑ์การให้บริ การ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ ม
ทางการตลาด กระบวนการในการให้บริ การ ลักษณะทางกายภาพ ประสิ ทธิภาพและคุณภาพที่
แตกต่างกันที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การสายการบินภายในประเทศ บริ ษทั การบินไทp
จากัด มหาชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การที่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การของผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การเคาน์เตอร์
เซอร์ วสิ ในร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีเพียงปัจจัยของราคาค่าบริ การและ
สภาพแวดล้อมในการให้บริ การที่มีความแตกต่างกันที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร
เมื่อพิจารณาถึงด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเก็จวลี ศรี จนั ทร์ (2557( ที่ได้วิจยั เรื่ องคุณภาพการให้บริ การศูนย์บริ การท
รู ชอ้ ป ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสี่ จี แอลทีจี เครื อข่ายทรู มูฟเอช จังหวัดเชี ยงใหม่ โดย
พบว่า ความเป็ นรู ปธรรม ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การให้ความมัน่ ใจ การดูแลเอาใจใส่ ที่
แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสี่ จี แอลทีจี เครื อข่ายทรู มูฟเอช จังหวัด
เชียงใหม่
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ข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติการจริง
จากผลการศึกษา เรื่ องคุณภาพการให้บริ การที่มีต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคร้านสะดวก
ซื้ อ7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.ผลที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ สามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริ การของเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ในเชิงลึกต่อไป
2.ผูใ้ ห้บริ การควรให้ความสาคัญในด้านปั จจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านอาชีพ จะเห็นได้
ว่าอาชีพของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเป็ นพนักงานบริ ษทั ส่ วนใหญ่จะนิยมชาระค่าสิ นค้าอุปโภคและ
บริ โภค เนื่ องจากพนักงานต้องทางานเต็มเวลาทาให้ไม่มีเวลาไปชาระค่าบริ การผูใ้ ห้บริ การจึงควร
เตรี ยมความพร้อมในการให้บริ การ ความสะดวกรวดเร็ วในการบริ การ
3.ปัจจัยเรื่ องของระดับการศึกษา ทางผูใ้ ห้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์วสิ ควรเน้นและให้
ความสาคัญกับระดับการศึกษาของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การ เพื่อนาไปวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของการเข้ามาใช้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ และพัฒนาในลาดับต่อไป
4.ในด้านส่ วนประสมทางการตลาด เรื่ องของราคาค่าบริ การควรมีการปรับปรุ งราคา
ค่าบริ การให้มีความเหมาะสมกับรายการที่มาใช้บริ การในแต่ละบิล
5.ในด้านส่ วนประสมทางการตลาด เรื่ องของสภาพแวดล้อม สถานที่และการจัด
สภาพแวดล้อมเป็ นสัมผัสแรกที่สามารถสร้างความประทับใจแก่ผทู ้ ี่เข้ามาใช้บริ การ ทางร้านสะดวก
ซื้ อ 7-Eleven จึงควรปรับปรุ งให้สะดวก สะอาด และปลอดภัยยิง่ ขึ้น
6.ควรมีการปรับปรุ งด้านการสร้างความน่าเชื่ อถือ ให้แก่ผทู ้ ี่มารับบริ การให้รู้สึกมัน่ ใจใน
บริ การจากเจ้าหน้าที่ในทักษะการปฏิบตั ิงานมีขอ้ มูลที่ถูกต้องชัดเจน ไม่มีความผิดพลาดเกดขึ้นจาก
การให้บริ การ
7.ควรปรับปรุ งความพร้อมและรู ปแบบการให้บริ การ ให้เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น อาจจะต้อง
มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพิม่ เปลี่ยนรู ปแบบการให้บริ การที่ทนั สมัยมากขึ้น
8.ความรับผิดชอบในการให้บริ การควรมีการฝึ กอบรมสร้างทักษะให้แก่ผใู ้ ห้บริ การ เพื่อ
ไม่ให้เกิดความผิดลาดในการบริ การ มีการบริ การได้อย่างทันท่วงที และปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน
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การศึกษาการตัดสิ นใจทาประกันชี วติ เพื่อการเกษียณอายุของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
(THE STUDY OF PURCHASING DECISION TOWARD LIFE INSURANCE FOR
RETIREMENT IN BANGKOK METROPOLITAN AND PERIMETR)
ชุ ตินันต์ โยธินธรรมศักดิ์
นักศึกษาโครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (TWIN) รุ่ นที่ 2/1 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างกันในของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับ
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และ ปั จจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจทาประกันชีวติ เพื่อการ
เกษียณอายุ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล การวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทา
การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกวิธีการวิจยั เชิงสารวจ
(Survey Research) ซึ่ งใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ประชากร
ทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
และ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล (สถิติขอ้ มูลเชิงปริ มาณ) คือ การใช้สถิติแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด และค่าสู งสุ ด และสถิติที่ใช้ทดสอบสมติฐาน ( สถิติอา้ งอิง ) คือ
ค่าสถิติแบบ One Way ANOVA ในการคานวณหาค่า t-Test และF-Test ที่มีระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลจากการวิจยั พบว่า มีความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ เกี่ยวกับอาชีพ
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่มีความแตกต่างต่อการตัดสิ นใจ คือ ประกันชีวิตเพื่อการออมเงิน
แบบมีเงินปั นผลรายปี การชาระเบี้ยประกันชีวิตเป็ นรายเดือน บุคคลที่มีส่วนสาคัญในการตัดสิ นใจ
ทาประกันชีวติ คือ ตนเอง
ด้านปัจจัยอื่นๆ ที่มีความแตกต่างต่อการตัดสิ นใจในอนาคต คือทุนประกันชีวิตระหว่าง
1,000,001–1,500,000 บาท และเบี้ยประกันชีวติ ที่ตอ้ งการชาระในอนาคตอยูท่ ี่ 75,001–100,000
บาท
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ซึ่ งมีความแตกต่างต่อการตัดสิ นใจอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.0281, 0.0003,0.0123, 0.0319,
0.0057, 0.0407, 0.0064 ตามลาดับ
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจ, ประกันชีวติ , เกษียณอายุ
ABSTRACT
The objective of this research is to study the differences factors that can effect in Retirement
Insurance decision making. The researcher classified 3 main factors which are the demographic
factor, behavioral sciences and other factors that are related to decision making process.
The research asked from population who have been in Bangkok and its vicinities.
The researcher conducted a Random Convenience Sampling by Survey Research, which uses a
questionnaire to collect data.
With this research, the researcher has been asked from 400 questionnaires who located in
Bangkok and its vicinities. Finally the researcher used computer to collect data, process and
evaluate in statistics.
To analyze data, the researcher used Quantitative Analysis to processing data which distribution
of frequency, percentage, average, standard deviation, minimum & maximum values, and
hypothesis analysis.
(Reference statistics) is the statistical One Way ANOVA to calculate. Find the t-Test, and F-Test
with a significance level of 0.05.
The results showed that the different demography, especially the occupation, there is effected
directly with Retirement Insurance decision making.
According to the behavioral sciences, person who can choose to do various type of Insurance
(such as annual dividend, payment the premiums on monthly basic, etc.) are themselves.
Moreover, the researcher found that sum-insured that range between 1,000,001 to 1,500,000 Baht
and premiums to be paid in the future based on 75,001-100,000 baht are main points to make
decision. The significant statistical are 0.0281, 0.0003, 0.0123, 0.0319, 0.0057, 0.0407, 0.0064,
respectively.
Keywords: decision making, insurance, retirement.
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บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การดารงชี วิตของมนุ ษย์ในเขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล ในปั จจุบนั มีความสี่ ยง
จากสาเหตุต่างๆ มากมาย เช่น อุบตั ิเหตุจากการใช้ชีวิตประจาวัน เช่น การกินอาหารสาเร็ จรู ปที่อาจ
ปนเปื้ อนสารเคมีต่างๆ จากกระบวนการผลิตและ ไม่มีเวลาออกกาลังกายความเสี่ ยงต่อภัยธรรมชาติ
โรคภัย ที่ มี ก ารวิวฒั นาการของโรคใหม่ ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น เสมอ ซึ่ งในปั จจุ บ ัน ได้มี ก ารรณรงค์เกิ ดขึ้ น
มากมายเพื่อให้ประชากรเห็ นความสาคัญถึ งการดู แลรั กษาสุ ขภาพและมี บุคคลอีกลุ่ มหนึ่ งที่ ดูแล
รักษาสุ ขภาพให้มีสุขภาพที่ ดีประกอบกับการมีพฒั นาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่ องทาให้สามารถมี
สุ ขภาพที่ดี มีอายุที่ยนื ยาวได้ ซึ่ งก็เป็ นความเสี่ ยงอีกชนิดหนึ่ง เหตุดว้ ยรัฐสวัสดิการของประเทศไทย
นั้น ยังไม่สามารถเลี้ยงดูผสู ้ ู งอายุท้ งั ในปั จจุบนั และที่กาลังจะมีผสู ้ ู งอายุเกิดขึ้นจานวนมากในอนาคต
จึ งมี ค วามจาเป็ นที่ จะต้องวางแผนรั บ มื อกับ การที่ จะมี อายุที่ ยืน ยาวขึ้ น อี ก ทั้งครอบครั วไทยใน
ปั จจุบ นั มี ลกั ษณะเป็ นครอบครั วเดี่ ยวเพิ่ มมากขึ้ น จึงจาเป็ นต้องมี การวางแผนและการเตรี ยมตัว
เพื่อให้สามารถอยูใ่ นวัยเกษียณได้อย่างมีความสุ ขมีเงินจับจ่ายใช้สอยสิ่ งของที่จาเป็ นได้ ดังนั้นการ
ทาประกันชีวติ เพื่อการเกษียณอายุ จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาประกัน
ชีวติ เพื่อการเกษียณอายุ ของประชากรในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งด้าน พฤติ ก รรมศาสตร์ กับ การตัด สิ น ใจท าประกัน ชี วิต เพื่ อ การ
เกษียณอายุ ของประชากรในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล
3. เพื่อศึ กษาความแตกต่างด้านปั จจัยอื่ นๆ กับ การตัดสิ นใจทาประกันชี วิตเพื่ อการเกษี ยณอายุ
ของประชากรในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อให้ผูป้ ระกอบการด้านการประกันชี วิต ได้รับความต้องการของผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับ ในการ
ตัดสิ นใจทาประกันชี วิตเพื่อการเกษี ยณอายุ ของประชากรในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล ด้าน
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และปัจจัยอื่นๆ
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2. เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการทั้งบริ ษทั ประกันชี วิต และธนาคารพาณิ ชย์ที่รับประกันชี วิตได้รับข้อมูล
เกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจท าประกัน ชี วิ ต เพื่ อ การเกษี ย ณอายุ ข องประชากรในเขตกรุ ง เทพฯ
ปริ มณฑล และสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. เพื่ อ สามารถใช้เป็ นฐานข้อ มู ล ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจท าประกัน ชี วิ ตเพื่ อ การ
เกษียณอายุ ของประชากรในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ การศึกษา รายได้สถานภาพและจานวน
สมาชิ ก ที่ อ ยู่ในความดู แลที่ แตกต่ างกัน ส่ ง ผลต่ อการการตัด สิ น ใจท าประกัน ชี วิ ตเพื่ อการ
เกษียณอายุ ของประชากรในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล ที่ต่างกัน
2. ปั จจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค, การตระหนักถึ งปั ญหา,
การแสวงหาข้อ มู ล , การพิ จารณาทางเลื อ ก, การตัด สิ น ใจ, พฤติ ก รรมหลัง การซื้ อ มี ค วาม
แตกต่ า งที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจท าประกัน ชี วิ ต เพื่ อ การเกษี ย ณอายุ ของประชากรในเขต
กรุ งเทพฯ ปริ มณฑล ที่ต่างกัน
3. ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image), ความจงรักภักดี ต่อตรา
สิ นค้า (Brand Loyalty), ความไว้วางใจในตราสิ นค้า (Brand Trust) มี ความสั ม พันธ์ ต่ อการ
ตัดสิ นใจทาประกันชีวติ เพื่อการเกษียณอายุ ของประชากรในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล ที่ต่างกัน
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการศึกษาปั จเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์การ และกระบวนการ
ที่พวกเขาเหล่านั้นใช้เลือกสรร รักษา และกาจัด สิ่ งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การ ประสบการณ์ หรื อ
แนวคิ ด เพื่ อสนองความต้อ งการและผลกระทบที่ ก ระบวนการเหล่ านี้ มี ต่ อผูบ้ ริ โภคและสั งคม
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการสมผสานจิตวิทยา
สังคมวิทยา มานุ ษ ยวิท ยาสังคม และเศรษฐศาสตร์ เพื่ อพยายามท าความเข้าใจกระบวนการการ
ตัดสิ นของผูซ้ ้ื อ
ทั้งปั จเจกบุ ค คลและกลุ่ ม บุ ค คล พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคศึ กษาลัก ษณะเฉพาะของผูบ้ ริ โภค
ปั จเจกชน อาทิ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และตัวแปรเชิ งพฤติ กรรมเพื่อพยายามทาความเข้า
ใจความต้องการของประชาชน พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปก็ยงั พยายามประเมินสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อ
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ผูบ้ ริ โภคโดยกลุ่มบุคคลเช่ นครอบครัว มิ ตรสหาย กลุ่มอ้างอิง และสังคมแวดล้อมด้วยพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การใช้สินค้าและ บริ กรทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสิ นใจที่มีผลต่อการแสดงออก
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง พฤติ กรรมซึ่ งผูบ้ ริ โภคทาการค้นหา
การซื้ อ การใช้ การประเมิ นผล การใช้ส อยผลิ ตภัณ ฑ์ และการบริ ก าร ซึ่ ง คาดว่าจะสนองความ
ต้องการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994)
Engel และผูร้ ่ วมงาน (1968) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า เป็ นการกระทาของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริ การ รวมไปถึงกระบวนการตัดสิ นใจ
ที่มีอยูก่ ่อนและมีส่วนในการกาหนดให้ มีการกระทาดังกล่าว
ชิ ฟ แมน และคะนุ ค (Schiffman and Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคไว้วา่ เป็ นพฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกไม่วา่ จะเป็ นการเสาะหา ซื้ อ ใช้ ประเมินผล หรื อ
การบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ บริ การ และแนวคิ ดต่าง ๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนได้เป็ นการศึกษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา
และกาลังเพื่ อบริ โภคสิ นค้าและบริ ก ารต่ าง ๆ อันประกอบด้วย ซื้ ออะไร ท าไมจึ งซื้ อ ซื้ อเมื่ อไร
อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน
แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ได้ให้ความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
จัดหาให้ได้มาและการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึ ง กระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมาอยู่
ก่อนแล้ว และซึ่ งมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541: 124– 125) อ้างอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing
Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทา
ของบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่ งการใช้สินค้าและบริ การ
ทั้งนี้ หมายรวมถึ ง กระบวนการตัดสิ นใจ และการกระทาของบุ คคลที่ เกี่ ยวกับการซื้ อและการใช้
สิ นค้า
กล่ าวโดยสรุ ปว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง การแสดงออก
ของแต่ ล ะบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การใช้ สิ นค้ า และบริ การทางเศรษฐกิ จ รวมไปถึ ง
กระบวนการในการตัดสิ นใจที่มีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่ งมีความแตกต่างกันออกไป
กระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค (Process of Behavior)
1. พฤติกกรมเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีสาเหตุทาให้เกิด
2. พฤติกรรมเกิดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งจูงใจหรื อแรงกระตุน้
3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่ เป้ าหมาย
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
1. ปั จจัยทางวัฒนธรรม เป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐานที่สุดในการกาหนดความต้องการและพฤติกรรมของ
มนุ ษย์ เช่ น การศึกษา ความเชื่ อ ยังรวมถึ งพฤติกรรมส่ วนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับภายในสังคมใด
สังคมหนึ่งโดยเฉพาะลักษณะชั้นทางสังคม ประกอบด้วย 6 ระดับ
ขั้น ที่ 1 Upper-Upper Class ประกอบด้วยผู ้ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเก่ า แก่ เกิ ด มาบนกองเงิ น กองทอง
ชั้นที่ 2 Lower –Upper Class เป็ นชั้น ของคนรวยหน้าใหม่ บุ ค คลเหล่ านี้ เป็ นผูย้ ิ่งใหญ่ ใ น
วงการบริ หาร เป็ นผู ้ ที่ มี ร ายได้ สู งสุ ดในจ านวนชั้ นทั้ งหมด จั ด อยู่ ใ นระดั บ มหาเศรษฐี
ชั้ น ที่ 3 Upper-Middle Class ประกอบด้ว ยชายหญิ ง ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในวิช าอื่ น ๆ
สมาชิ กชั้นนี้ ส่วนมากจบปริ ญญาจากมหาวิทยาลัย กลุ่ มนี้ เรี ยกกันว่าเป็ นตาเป็ นสมองของสังคม
ชั้นที่ 4 Lower-Middle Class เป็ นพวกที่เรี ยกว่าคนโดยเฉลี่ ย ประกอบด้วยพวกที่ไม่ใช่ ฝ่าย
บริ หาร เจ้าของธุ รกิจขนาดเล็ก พวกทางานนัง่ โต๊ะระดับต่า
ชั้นที่ 5 Upper-Lower Class เป็ นพวก จนแต่ซื่อสัตย์ ได้แก่ชนชั้นทางานเป็ นชั้นที่ใหญ่ที่สุด
ในชั้นทางสังคม
ชั้นที่ 6 Lower-Lower Class ประกอบด้วยคนงานที่ไม่มีความชานาญกลุ่มชาวนาที่ไม่มีที่ดิน
เป็ นของตนเองชนกลุ่มน้อย
2. ปั จจัยทางสังคม เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันและมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ ้ื อ
2.1 กลุ่มอ้างอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆ ที่มีการเกี่ยวข้องกัน ระหว่างคนในกลุ่ม แบ่งเป็ น 2 ระดับ
- กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ครอบครัว เพื่อนสนิท มักมีขอ้ จากัดในเรื่ องอาชีพ ระดับชั้นทางสังคมและช่วง
อายุ
- กลุ่มทุติยภูมิ เป็ นกลุ่มทางสังคมที่มีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว แต่ไม่บ่อย มีความเหนี ยวแน่น
น้อยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ
2.2 ครอบครัว เป็ นสถาบันที่ทาการซื้ อเพื่อการบริ โภคที่สาคัญที่สุด นักการตลาดจะพิจารณา
ครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็ นรายบุคคล
2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ทาให้
บุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
3. ปั จจัยส่ วนบุคคล การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ มักได้รับอิทธิ พลจากคุ ณ สมบัติส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่ น
อายุ อาชี พ สภาวการณ์ ท างเศรษฐกิ จ การศึ ก ษา รู ป แบการด าเนิ น ชี วิต วัฎ จัก รชี วิต ครอบครั ว
4. ปั จจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื้ อของบุคคลได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยทางจิตวิทยา ซึ่ งจัดปั จจัยในตัว
ผูบ้ ริ โภคที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อและใช้สินค้า ปั จจัยทางจิตวิทยาประกอบด้วยการจู งใจ
การรับรู ้ ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง
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ทั้งนี้มนุษย์มกั จะแสดงออกจากความต้องการที่อยูภ่ ายใน ซึ่ งมาสโลว์ได้กาหนดทฤษฏีลาดับ
ขั้นตอนของความต้องการซึ่ งกาหนดความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุ ษย์ไว้ 5 ระดับ ซึ่ งจัดลาดับ
จากความต้องการระดับต่ าไปยังระดับสู ง มีผลต่อระบบการตัดสิ นใจและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคดังนี้
1. ความสาเร็ จส่ วนตัว
2. ความต้องการด้านอีโก้ (ความภาคภูมิใจ สถานะ ความเคารพ)
3. ความต้องการด้านสังคม
4. ความปลอดภัยและมัน่ คง
5. ความต้องการของร่ ายกาย
กระบวนการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ
ขั้นที่ 1 การรับรู ้ถึงปั ญหา กระบวนการซื่ อจะเกิ ดขึ้นเมื่อผูซ้ ้ื อตระหนักถึงปั ญหาหรื อความ
ต้องการของตนเอง
ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมู ล ในขั้นนี้ ผูบ้ ริ โภคจะแสวงหาข้อมู ลเพื่ อตัดสิ นใจ ในขั้นแรกจะ
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อนามาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยังได้ขอ้ มูลไม่เพียงพอ
ก็ตอ้ งหาข้อมูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก
ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลื อก ผูบ้ ริ โภคจะนาข้อมู ลที่ ได้รวบรวมไว้มาจัดเป็ นหมวดหมู่
และวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ย ทั้งในลักษณะการเปรี ยบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ ค่ามากที่สุด
ขั้นที่ 4 การตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หลังการประเมิน ผูป้ ระเมินจะทราบข้อดี ข้อเสี ย
หลังจากนั้นบุ คคลจะต้องตัดสิ นใจเลื อกทางเลื อกที่ ดีที่สุดในการแก้ปัญหามักใช้ประสบการณ์ ใน
อดีตเป็ นเกณฑ์ ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผูอ้ ื่น
ขั้น ที่ 5 การประเมิ น ภายหลัง การซื้ อ เป็ นขั้น สุ ด ท้า ยหลัง จากการซื้ อ ผู ้บ ริ โ ภคจะน า
ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อนั้นมาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะทาการประเมินผลิตภัณฑ์น้ นั ไปด้วย ซึ่ งจะเห็นได้
ว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการต่อเนื่ อง ไม่ได้หยุดตรงที่การซื้ อ
ตัวชี้วดั และการประยุกต์ ใช้
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีส่วนสาคัญอย่างมาก เพราะเป็ นข้อมูลเบื้องต้น ในการนามาวิเคราะห์
ตลาดเป้ าหมายและการวางแผนเพื่อดาเนิ นกิจกรรมตลาดตลอดจนการติดต่อ สื่ อสารและการวางกล
ยุทธ์ ยุทธวิธีที่เหมาะสมที่สุด เป็ นรู ปแบบการจัดกิ จกรรมด้านการตลาดและการสื่ อสารการตลาด
โดยองค์รวมที่มีเอกภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นาไปสู่ เป้ าหมายทางธุ รกิจ
ไม่วา่ จะเป็ นพฤติกรรมการเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ ซื้ อซ้ า ระยะเวลาซื้ อ แลแบรนด์ที่แข็งแรง
จุ ฑ าม าศ วาชิ ตพ ล (2556) ก ารศึ ก ษ าก ารตั ด สิ น ใจท าป ระกั น ชี วิ ต ใน รู ป แบ บ
BANCASSURANCE ของคนในกรุ งเทพมหานคร พบว่า อาชี พที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.048
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กุลวีณ์ ศรี เอี่ยมกุล (2557) ความไว้วางใจในการซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วติ AIAของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า อาชี พที่ส่งผลต่อความไว้วางใจที่มีผลต่อการซื้ อกรมธรรมประกัน
ชีวติ บริ ษทั AIA อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
บริ การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ (IS) คุณภาพ คือ สิ่ ง
ที่เกิ ดจากการที่ ลูกค้ารับรู ้ (Gronroos, 1990, Buzzell & Gale, 1987, อ้างถึ งใน ธี รกิ ติ นวรัตน ณ อยุธยา,
2547)
จากแนวคิดและทฤษฎี ที่กล่าวมาทั้งหมด สรุ ปได้วา่ คุ ณภาพการให้บริ การเกิ ดจากการรับรู ้คุณภาพการ
ให้บริ การของลู กค้าที่ มาใช้บริ การ ภายหลังจากที่ ลูกค้าได้รับบริ การนั้น ๆ แล้ว ซึ่ งแบ่ งเป็ น 5 ด้านที่
สาคัญ ดังนี้ ด้านความเชื่ อถือไว้วางใจ ด้านความเชื่ อมัน่ ด้านสิ่ งที่สามารถ จับต้องได้ ด้านความเอาใจใส่
ต่อลูกค้า และด้านการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่ งมีส่วนสาคัญในการทางานของพนักงาน
ธนาคารเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากธนาคารเป็ นงานด้านการให้บริ การ ซึ่ งในปั จจุบนั มีการแข่งขันที่รุนแรง
จะเห็ นได้ว่าสถาบันการเงิ นและธนาคารต่ างให้ความส าคัญกับคุ ณภาพการให้บริ การลู กค้ามากเป็ น
อันดับหนึ่ ง ดังนั้นธนาคารจะต้องพัฒนาปรับปรุ งระบบการให้บริ การให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ น
ด้านระบบงาน เทคโนโลยี สถานที่ เครื่ องมื อ อุ ปกรณ์ สิ่ งอานวยความสะดวกต่ าง ๆ ตลอดจนการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล สร้างความเชื่ อถือ และ
ความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้า สามารถเข้าถึงลูกค้า ตอบสนองความต้องการ และสร้างความประทับใจให้กบั
ลูกค้าได้มากที่สุด ลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริ การกับธนาคาร ไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริ การกับธนาคารอื่น
พงศธร สุ ทธิ พงษ์ การศึกษาทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กบั การเลือกซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ อภิปรายผลการวิจยั ไว้ดงั นี้ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้ อประกันชี วิต
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านลักษณะ ประชากรพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี
จานวน มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 54.25 ซึ่ งจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากกว่าครึ่ ง มีรายได้
เฉลี่ ยส่ วนบุ คคลต่อ เดื อน 25,001 - 35,000 บาท และส่ วนใหญ่มีอาชี พประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว และจาก
การสรุ ป ผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้พบประเด็นที่ น่าสนใจต่อไปนี้ จากการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้พิจารณาจากตาราง
Logit Choice Model ซึ่ งจะเห็นได้วา่ มีปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กบั การเลือกซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ มี ความโดดเด่ นมากด้วยกัน 3 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านตัวแทนประกันชี วิต
ปั จจัยด้านความยืดหยุ่นของ กรมธรรม์และ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับซึ่ งทั้ง 3 ปั จจัย
หลักนั้นจะสอดคล้องกับคาตอบของการทาสนทนากลุ่ ม (Focus Group) ในส่ วนของตัวแทนประกัน
ชี วิต นั้นทางผูส้ นทนากลุ่มจะใช้เกณฑ์ในการเลือกซื้ อประกันชี วิตจากตัวแทนประกันชี วิต โดยตัวแทน
จะต้องซื่ อสัตย์ เอาใจใส่ สม่าเสมอเป็ นที่ปรึ กษา ทางการเงินได้ และมีจรรยาบรรณ ซึ่ งจัดได้วา่ เป็ นปั จจัย
สาคัญอันดับแรกๆ ที่ ลูกค้าจะใช้เป็ นเกณฑ์ในการเลื อกซื้ อประกันชี วิตในส่ วนของความยืดหยุ่นของ
กรมธรรม์และการส่ งเสริ มการตลาดนั้นทางผูส้ นทนากลุ่ม จะใช้เกณฑ์รองลงมาในการเลือกซื้ อประกัน
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ชีวิต โดยกรมธรรม์ควรมีความยืดหยุน่ ปรับเปลี่ยนได้ตลอด ส่ วนการส่ งเสริ มการตลาดนั้นต้องสร้างการ
จดจาและครอบคลุมทุกสื่ อ
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
เพศ, อายุ, อาชีพ, การศึกษา, รายได้,
สถานภาพ, จานวนสมาชิกในความดูแล

ปัจจัยด้ านพฤติกรรมผู้บริโภค 6Ws และ 1H

การตัดสิ นใจทาประกันชี วิต เพื่อการ
เกษียณอายุ ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล

ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค, การตระหนักถึงปัญหา,
การแสวงหาข้อมูล, การพิจารณาทางเลือก, การ

ปัจจัยอื่นๆ
ภาพลักษณ์องค์กร, ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า,
ความไว้วางใจในตราสิ นค้า

วิธีวจิ ัย
การวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการสุ่ มกลุ่ ม ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดย
เลื อกวิธีการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) ซึ่ งใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมูล กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ คือ ประชากรทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล จานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อและ ใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ช่ วยในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล และ
ประมวลผล สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมู ล (สถิ ติข้อมู ล เชิ งปริ ม าณ) คื อ การใช้ส ถิ ติแจกแจง
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด และค่าสู งสุ ด และสถิติที่ใช้ทดสอบสม
ติฐาน( สถิ ติอา้ งอิ ง ) คื อ ค่าสถิ ติแบบ One Way ANOVA ในการค านวณหาค่า t-Test และFTest ที่มีระดับนัยสาคัญ 0.05
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ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศ หญิ ง ร้ อ ยละ 55.75 มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 31 – 40 ปี ร้ อ ยละ 29.75 มี อ าชี พ เป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน ร้ อยละ 54.75 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 55.75 รายได้เฉลี่ ยต่อ
เดื อนอยู่ระหว่าง 15,000 - 30,000 บาท ร้อยละ 32.5 สถานภาพ โสด ร้อยละ 55.25 และไม่มีผูท้ ี่อยู่
ในความดู แล ร้ อยละ 39.75 และอาชี พที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตเพื่อการ
เกษียณอายุที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.0281
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานด้านทางด้านพฤติกรรมในการการตัดสิ นใจทา
ประกันชี วิต เพื่ อการเกษี ยณอายุ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑล พบว่ามี
พฤติกรรมในการเลื อกทาประกันชี วิตเพื่อการออมเงิ น มี ระดับค่าเฉลี่ ย 3.90 โดยเลื อกทาประกัน
ชี วิต กับผูใ้ ห้บริ การที่ ทาธุ รกิ จด้านการประกันชี วิตโดยตรง มีระดับค่าเฉลี่ ย 3.80 เลื อกทาประกัน
ชี วิตแบบมี เงิ นปั นผลรายปี มี ระดับ ค่ าเฉลี่ ย 43.89 มี จานวนการถื อครองมากกว่า 3 กรมธรรม์ มี
ระดับค่าเฉลี่ย 3.85 เลือกช่องทางการชาระเงินหักบัญชี ธนาคาร มีระดับค่าเฉลี่ย 3.92 เลือกการชาระ
เบี้ยประกันแบบ รายเดื อน มีระดับค่าเฉลี่ ย 3.86 และตนเองมีส่วนสาคัญในการตัดสิ นใจ มีระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.90 โดยสามารถรับรู ้ข่าวสารเกี่ ยวกับประกันชี วิตจาก วารสาร/ นิ ตยสาร/หนังสื อพิมพ์ มี
ระดับค่าเฉลี่ย 3.89
ค่าเฉลี่ยปั จจัยอื่นๆ ด้านภาพลักษณ์ องค์กร พบว่า ผูท้ าประกันภัยเลื อกไว้วางใจทาประกัน
ชี วิ ต กับ บริ ษ ัท ที่ ท าธุ ร กิ จ ด้ า นการประกัน ชี วิ ต โดยตรง มี ร ะดับ ค่ า เฉลี่ ย 3.82 เพราะมี ค วาม
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.00 เลือกช่วงการชาระเบี้ยประกันชีวติ 6 – 8 ปี มีค่าเฉลี่ย 3.86
ในอนาคตสนใจเลือกทาประกันชี วิตในจานวนทุนเอาประกันชี วิต ระหว่าง 1,000,001 – 1,500,000
– บาท มี ค่าเฉลี่ ย 4.00 และวางแผนชาระค่าเบี้ ยประกันชี วิตต่ ากว่า 75,001 – 100,000 บาทต่อปี มี
ค่าเฉลี่ย 4.02
สรุ ปผลจากการวิจัยพบว่ า
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่ งได้แก่ อาชี พ ที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อการการตัดสิ นใจท า
ประกันชีวติ เพือ่ การเกษียณอายุ ของประชากรในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล ที่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ 0.0281
ปั จจัยด้านพฤติ ก รรมศาสตร์ ที่ ป ระกอบด้วย ด้านพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค, การตระหนัก ถึ ง
ปั ญหา, การแสวงหาข้อมูล, การพิจารณาทางเลือก, การตัดสิ นใจ, พฤติกรรมหลังการซื้ อ ซึ่ งได้แก่
การประกันชี วิตเพื่ อการออมเงิ น แบบมี เงิ นปั นผลรายปี การช าระเบี้ ยประกันชี วิตเป็ นรายเดื อน
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บุคคลที่มีส่วนสาคัญในการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตคือ ตนเอง ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ท าประกัน ชี วิต เพื่ อการเกษี ยณอายุ ของประชากรในเขตกรุ งเทพฯ ปริ ม ณฑล ที่ ต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.0003, 0.0123, 0.0319, 0.0057 ตามลาดับ
ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์ องค์กร (Corporate Image), ความจงรักภักดี ต่อ
ตราสิ นค้า (Brand Loyalty), ความไว้วางใจในตราสิ นค้า (Brand Trust) ซึ่ งได้แก่ ทุ นประกันชี วิต
ระหว่าง 1,000,001 – 1,500,000 บาท และเบี้ ยประกันชี วิตที่ตอ้ งการชาระในอนาคตอยูท่ ี่ 75,001 –
100,000 บาท ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตเพื่อการเกษียณอายุ ของประชากร
ในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล ที่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.0407, 0.0064 ตามลาดับ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่ อไป
เพื่ อให้ผลการวิจยั ครอบคลุ ม และสามารถน าไปใช้ ก ับ ประชากรในประเทศไทยให้เกิ ด
ประโยชน์ สู ง สุ ด และประเมิ น ผูบ้ ริ โภคได้ใกล้เคี ย งความต้อ งการมากที่ สุ ด ควรท าการส ารวจ
เพิม่ เติมตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย และทาการอบรบตัวแทนประกันชีวิต สร้างจรรยาบรรณ
จริ ยธรรม และความเป็ นมื ออาชี พ เพื่อสร้ างความไว้วางใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค ปรับ ปรุ งรู ปแบบของ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค

392

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

บรรณานุกรม
รัฐวัชร์ พัฒนจิระรุ จน์. (2557). ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค. ค้นเมื่อ 23 เมษายน 2558, จาก เว็ปไซต์:
http://poundtv5.blogspot.com/2014/10/theory-of-consumer-behavior.html
จุฑามาศ วาชิตพล. (2556). การศึกษาการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตในรู ปแบบ BANCASSURANCE
ของคนในกรุ งเทพมหานคร. ค้นคว้าอิสระบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
กุลวีร์ ศรี เอี่ยมกุล. (2557). ความไว้วางใจในการซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตAIAของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร. ค้นคว้าอิสระบริ หารธุ รกิจหมาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
บริ ก ารประมวลผลและวิเคราะห์ ขอ้ มู ลงานวิทยานิ พ นธ์ และสารนิ พ นธ์ (IS). (2012). ค้นเมื่ อ 26
เมษายน 2556, จากเว็ปไซต์: http://spssthesis.blogspot.com/
พงศธร สุ ทธิ พงษ์. (2552). การศึกษาทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กบั การเลื อกซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร. ค้นคว้าอิสระบริ หารธุ รกิจหมาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

393

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ปัจจัยความพึงพอใจกับคุณภาพการให้ บริการสายการบิน Low Cost ของผู้บริโภค
FACTOR OF CONSUMER IS SATISFACTION WITH SERVICE QUALITY
OF LOWCOST AIRLINE
วันชนะ สงวนศิลป์
นักศึกษา โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin Program รุ่ น 2/1
กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ( 1 ( ปั จจัยความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริ การ
ของสายการบิน Low Cost ของผูบ้ ริ โภค ( 2 ( ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์
อันได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับความพึงพอใจกับคุณภาพการ
ให้บ ริ การของสายการบิ น Low Cost ของผูบ้ ริ โภค ( 3 ) พัฒนาแนวทางในการใช้ประโยชน์ และ
ความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Low Cost ของผูบ้ ริ โภค
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คื อ ประชาชนที่ เลื อกใช้บริ การสายการบิน Low Cost
สุ่ มตัวอย่าง 400 คนเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ ข้อมู ล โดยการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel สถิ ติ พ รรณนาที่ ใ ช้ในการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล คื อ ค่ า ความถี่ ค่ าร้ อ ยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ต่ า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด ส่ ว นสถิ ติ อ้า งอิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ
สมมติ ฐ าน คื อ t-Test และ F-Test (ANOVA) ที่ ร ะดับ นั ย ส าคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่ า ง
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนการใช้บริ การสายการบิน Low Cost ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุ 31-40 ปี ขึ้ นไป มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พพนักงาน
บริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท
ผลการวิจัยพบว่า
1.ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ที่แตกต่างกัน มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจต่อปั จจัยความพึง
พอใจกับคุ ณภาพการให้บ ริ การสายการบิ น Low Cost อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 แต่
ด้าน เพศ, ระดับการศึกษา, อาชีพ,รายได้ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการเดินทาง,การจองตัว๋ สายการบิน
,กลุ่มผูบ้ ริ โภค มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจต่อปั จจัยความพึงพอใจกับคุ ณภาพการให้บริ การสายการ
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บิน Low Costอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ นความพึงพอใจการใช้บริ การสายการบิน
ครั้งสุ ดท้าย,แหล่งข้อมูล,ลาดับปัจจัยสาคัญ ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
3.ปั จจัย คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ได้แก่ ความคาดหวังกับ คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก าร, ลัก ษณะ
บริ การที่ผรู ้ ับบริ การต้องการ ,ระดับของการปฏิบตั ิงานหรื อผูร้ ับบริ การพึงพอใจ ,ความสาคัญของ
งานบริ การ,ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในปัจจุบนั ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจต่อปั จจัยความพึง
พอใจกับคุณภาพการให้บริ การสายการบิน Low Cost
คาสาคัญ: ความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริ การ, สายการบิน Low Cost
ABSTRACT
This study aimed to examine ( (1the satisfaction with the quality of service of the airline's
low-cost consumer ( ( 2 the relationship between demographic characteristics, including gender,
age, education, occupation and income. per month Satisfaction with the quality of service of the
airline's low-cost consumer ( ( 3 development of guidelines for the use and satisfaction with the
quality of service of consumers of low cost airlines.
The sample used in this study was that people who choose to use Low Cost Airlines 400
sampling was used in this study was a questionnaire. Data were analyzed using Microsoft Excel,
descriptive statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation,
minimum, maximum and statistical references used in the test is the t-Test, and F. -Test
(ANOVA) at a significance level of . 0 5 determine the difference between the independent
variable and dependent variables.
The study found that The sample is representative of service Low Cost Airlines mostly
female between 40 -31 years of undergraduate studies. Private company employees The median
income 10,30 - 000, 000baht.
The result of analysis indicate that:
.1 Personal factors include age difference. Factors influencing the decision were satisfied
with the quality of service Low Cost Airlines statistically significant at the 0.05 level, but gender,
education level, occupation, income, no influence on the decision.
. 2 consumer behavior, including the majority of the trip, booking airline tickets,
consumer groups. Factors influencing the decision were satisfied with the quality of service Low
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Cost Airlines statistically significant at the 0 .0 5 level, but the satisfaction of service airline last
time, resources, key sequence. No influence decisions
. 3 Quality of Service factors include expectations with quality, service, service, service
looks like, the level of performance or client satisfaction, the importance of service, satisfaction of
clients today. No decisive influence on the factors of satisfaction with the quality of service, lowcost airlines.
Keywords: satisfaction with service quality, low-cost airlines.
บทนา
การคมนาคมเป็ นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจส่ วนมากเกิด
จากความสะดวกในการคมนาคมขนส่ งเป็ นหลัก กล่าวคือ ยิ่งระบบการขนส่ งมีประสิ ทธิ ภาพมากก็
จะส่ งผลต่อระบบเศรษฐกิ จให้พ ฒ
ั นามากเช่ นกัน ปั จจุบนั การคมนาคมทางอากาศได้รับเข้ามามี
บทบาทมี ค วามส าคัญต่อการคมนาคม และได้รับ ความสนใจจากประชาชนมากขึ้ น โดยสมาคม
ขนส่ งทางอากาศ (International Air Transport Association - IATA) ได้ป ระมาณการณ์ ว่าในระยะ
30 ปี ที่ผ่านมาจานวนผูโ้ ดยสารทางอากาศได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ ยสู งถึง 6.2 เปอร์ เซ็ นต์ต่อปี การขนส่ ง
ทางอากาศมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิ จและสังคมโลก เนื่ องจากเป็ นการคมนาคมขนส่ งที่ มีความ
สะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัยกว่าการขนส่ งรู ปแบบอื่น โดยเฉพาะในภาวะปั จจุบนั ที่โลกมีความ
เชื่ อมต่อกันมากขึ้ น เกิ ดการติดต่อสื่ อสารมากขึ้ น ส่ งผลให้การขนส่ งทางอากาศของโลกขยายตัว
เพิ่ ม ขึ้ น ตลอดเวลา ซึ่ งภู มิ ภาคที่ การขนส่ งทางอากาศขยายตัวมากที่ สุ ดคื อภู มิ ภาคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก
ดังนั้นการขนส่ งทางอากาศจึงเป็ นกิ จการสาธารณู ปโภคประเภทหนึ่ งที่มีความสาคัญต่อการดาเนิ น
ชีวติ ประจาวัน ที่มีผลต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ
สายการบินต้นทุนต่าจะมุ่งเน้นในเรื่ องการบริ หารต้นทุนดาเนิ นงาน เน้นการบริ การที่เรี ยบ
ง่ายและประหยัด ท าให้ส ามารถก าหนดอัตราค่าโดยสารให้ต่ ากว่าสายการบิ นปกติ ได้ ส่ งผลให้
โครงสร้างธุ รกิ จสายการบินในปั จจุบนั แตกต่างไปจากเดิ มไปมาก ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึ ง
การเดิ นทางโดยเครื่ องบินได้ ธุ รกิ จสายการบิ นในรู ป แบบใหม่น้ ี ไม่เพี ยงทาให้เกิ ดการแข่งขันที่
สู งขึ้นภายในธุ รกิ จสายการบิ นด้วยกันเองเท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึ งการแข่งขันกับการเดิ นทางโดย
รถไฟและรถประจาทางอีกด้วย (ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ , 2547 : 38) กลุ่ มเป้ าหมายของสายการบิ น
ต้นทุนต่าคือผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการใช้บริ การสายการบินเพื่อเป็ นยานพาหนะในการเดินทางไปให้ถึง
เป้ าหมายด้วยความปลอดภัยในเวลาอันรวดเร็ ว ส่ วนหนึ่ งของผูโ้ ดยสารที่ ใช้บ ริ การสายการบิ น
ต้นทุ นต่ ามาจากกลุ่ มผูใ้ ช้บ ริ การเดิ มของสายการบิ นปกติ และกลุ่ ม ผูใ้ ช้บริ การเดิ มที่เดิ นทางโดย
รถไฟ รถโดยสาร หรื อ รถส่ วนตัว (ฉันทลักษณ์ มงคล, 2549)
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รู ปแบบการคมนาคมทางอากาศนั้น จะใช้การคมนาคมผ่านผูป้ ระกอบการสายการบิน โดย
ในระยะแรกเริ่ มของธุ รกิจสายการบินมีลกั ษณะ Full Services คือ เน้นการบริ การเต็มรู ปแบบเพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผโู ้ ดยสาร จึงทาให้ราคาค่าโดยสารมีราคาค่อนข้างสู ง ดังนั้น จึงมีเฉพาะผู ้
มีฐานะทางการเงินดี หรื อ ผูท้ ี่ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่ องราคาค่าโดยสารเท่านั้นที่สามารถใช้
บริ การเดินทางโดยเครื่ องบินได้ จนกระกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลไทยได้มีนโยบายการเปิ ด
น่านฟ้าเสรี ภายในประเทศ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้มีสายการบินสามารถเข้าทาการแข่งขันทั้ง
ทางด้านราคาและบริ การ ทาให้สายการบินเอกชนสามารถบินทับเส้นทางการบินของสายการบิน
แห่งชาติได้ และต่อมาได้ยกเลิกข้อกาหนดเพดานราคาขั้นต่า สายการบินต่างๆจึงสามารถกาหนด
อัตราค่าโดยสารในราคาที่ถูกลงได้ (ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, 2547 : 32) นโยบายการเปิ ดน่านฟ้าเสรี
เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดธุ รกิจสายการบินต้นทุนต่า (Low Cost Airlines) ซึ่งเปิ ดให้บริ การ
เที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศ 3 สายการบินคือ สายการบินวันทูโกของบริ ษทั โอเรี ยนท์ไทย แอร์
ไลน์ จากัด สายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินนกแอร์ ปั จจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ งที่ทาให้เกิด
สายการบินต้นทุนต่าคือแนวโน้มความต้องการของตลาดยังมีความต้องการสู ง จากตัวเลขการ
สารวจพบว่าในปี พ.ศ. 2546 มีประชาชนในประเทศไทยที่เดินทางโดยสายการบินประมาณ 6.3 ล้าน
คน คิดเป็ นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ และคาดว่าในอีก 4-5 ปี ข้างหน้า จานวน
ประชาชนในประเทศที่เดินทางโดยสายการบินจะเพิ่มจานวนขึ้นอีกเท่าตัวหรื อ ร้อยละ 20 (บิสิเนส
ไทย, 2547)
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปั จจัยความพึงพอใจกับคุ ณภาพการให้บริ การของสายการบิ น Low cost ของ
ผูบ้ ริ โภค
2.เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ อนั ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน กับความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริ การของสายการ
บิน Low cost ของผูบ้ ริ โภค
3.เพื่อพัฒนาแนวทางในการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริ การของ
สายการบิน Low cost ของผูบ้ ริ โภค
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งประกอบด้วย เพศ, อายุ, รายได้, อาชีพ, การศึกษา, และสถานภาพที่
แตกต่ างกันมี อิท ธิ พ ลต่ อความพึ งพอใจกับ คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารของสายการบิ น Low cost ของ
ผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน
2. พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจกับ
คุณภาพการให้
บริ การของสายการบิน Low cost ของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน
3.ปั จจัยคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารซึ่ งประกอบด้วย ความคาดหวังกับ คุ ณภาพการให้บ ริ ก าร
ลัก ษณะบริ การที่ ผู ้รั บ บริ การต้อ งการ ระดับ ของการปฏิ บ ัติ ง านหรื อ ผู ้รั บ บริ การพึ ง พอใจ
ความสาคัญของงานบริ การและความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในปั จจุบนั ที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจัยทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1.เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การสายการบินLow cost สามารถนาข้อ
เปรี ยบเทียบ
ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาและเป็ นแนวทางในการกาหนดการให้บริ การ
2. เพื่อนาผลการวิจยั เป็ นข้อมูลให้กบั ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การสายการบิน
Low -cost ใช้เป็ นแนวทางการกาหนดนโยบายและการดาเนินการจัดการให้บริ การให้สอดรับกับ
ความพึงพอใจ ในการพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การการจัดสิ่ งแวดล้อมในการให้บริ การ
3. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผมู ้ ีส่วนร่ วม ได้รับรู ้ และใช้ประโยชน์จากการรับรู ้ปัจจัย
ความพึงพอใจ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่ วนบุคคล
-เพศ

-อาชีพ

-อายุ

-การศึกษา

-รายได้

พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ตัวแปรตาม

- ใครเป็ นผูซ้ ้ื อ

ปัจจัยความพึงพอใจกับคุณภาพการ

- สาเหตุที่ใช้

ให้ บริการสายการบิน Low Cost

- ใช้บริ การเมื่อไหร่

ของผู้บริ โภค

- ช่องทางการซื้ อ
- แรงจูงใจในการซื้ อ
- ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
- ผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริ การ

ปัจจัยคุณภาพการให้บริ การ
- ความคาดหวังกับคุณภาพการให้บริ การ
- ลักษณะบริ การที่ผรู ้ ับบริ การต้องการ
- ระดับของการปฏิบตั ิงานหรื อ
ผูร้ ับบริ การพึงพอใจ
- ความสาคัญของงานบริ การ
- ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในปัจจุบนั
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
เบเรลสั น และสไตเนอร์ (ชิ บ จิ ต นิ ย ม. 2534 : 27 อ้างถึ งใน มณฑกาญจน์ วิจิต รสกลธ์
2552:9-10) ได้แสดงความเห็ นว่า คนเรามีแนวโน้มที่ จะดู และฟั งการสื่ อสารที่สอดคล้องกับกรอบ
อ้างอิงทางความคิดของเขา ซึ่ งกรอบอ้างอิงแนวความคิดนี้ หมายรวมถึง บทบาททางเพศ การศึกษา
ความสนใจ และความเกี่ ยวข้องกับ สิ่ งต่ างๆ สถานภาพทางสังคมและอื่ นๆ ที่ เป็ นคุ ณ สมบัติที่ มี
ความสาคัญของบุคคลโดยกรอบอ้างอิงทางความคิดเหล่านี้ ทาให้เกิดความแตกต่างกันในเรื่ องของ
ความรู ้ ความคิด ความเชื่ อทัศนคติ ซึ่ งมี อิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการสื่ อสารของคนตัวแปรทางด้าน
ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่สาคัญที่นิยมนามาศึกษาความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สื่อ (ธนัสถ์
เกษมไชยานันท์. 2544: 24-26 อ้างถึงใน มณฑกาญจน์ วิจิตรสกลธ์ 2552:9-10) มีดงั ต่อไปนี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
โมเวน และไมเนอร์ (Mowen; & Minor. 1998: 5) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่ า พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค หมายถึงการศึกษาหน่ วยการซื้ อ (Buying Units) และกระบวนการแลกเปลี่ ยนที่เกี่ยวข้อง
กับการได้รับมา การบริ โภค และการกาจัด อันเกี่ยวกับสิ นค้า บริ การประสบการณ์และความคิด
ชิ ฟ แมน และคานุ (Schiftman; & Kanuk. 2000: 1-3) พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โภค หมายถึ ง
พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคในการค้น หา (Searching) การซื้ อ (Purchasing) การใช้ (Using) การ
ประเมินผล (Evaluating) การใช้สอยผลิตภัณฑ์ (Disposing) สิ นค้า บริ การ และความคิด
(ดารา ทีปะปาล.2541: 49) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึงกระบวนการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่
บุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ ยวข้องในการแสวงหา การเลื อก การซื้ อ การใช้ การประเมิ นผล และการใช้
สอยผลิ ตภัณฑ์และการบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาอยากได้ให้ได้รับ
ความพอใจ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ
สเตราส์ และเซลล์เลส (Strauss and Sayles อ้างถึงในณัทฐา กรี หิรัญ, 2550, หน้า 9) กล่าว
เพิ่มเติมว่า เมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนองและผูป้ ฏิ บตั ิ งานได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ผูป้ ฏิบตั ิงานจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน มีความเต็ม
ใจที่จะปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายนั้นให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ฟิ ลด์แมนและอาร์ โนลด์ (Feldman & Arnold อ้างถึ งใน ณัทฐา กรี หิรัญ, 2550, หน้า 9) ได้
ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน คือ สิ่ งที่แสดง ออกหรื อความรู ้สึกในทางบวกที่มี
อยูท่ ้ งั หมดที่บุคคลมีต่องานที่ปฏิบตั ิ
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ ( Quantitative Research ( โดยมี ก ารส ารวจ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องการตัดสิ นใจปั จจัยความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริ การ
สายการบิน Low Cost ของผูบ้ ริ โภค กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ศึกษา คือผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Low
Cost ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน จานวน 400 คน โดยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกตัวอย่างแบบ
บังเอิญหรื อแบบตามสะดวก เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากการเก็บข้อมูลแบบปฐมภู มิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิ ติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ต่ า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด ส่ ว นสถิ ติ อ้า งอิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ที่ ระดับ นัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างของ
ปั จจัยส่ วนบุ คคล พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจต่อ
ปั จจัยความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริ การสายการบิน Low Cost ของผูบ้ ริ โภค
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างจาแนกปั จจัยส่ วนบุคคล เป็ นเพศหญิง 221 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.25% เพศชาย
179 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 44.75% ส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 106 คน คิดเป็ นร้ อยละ
26.50% อายุ 31-40 ปี 204 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.00% อายุ 41-50 ปี จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ
15.25% น้อยที่สุดอายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ7.25% ส่ วนใหญ่มีการศึกษา
ปริ ญญาตรี ซึ่ งมีจานวน 308 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.00% สู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 78 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 19.50% น้อยที่สุด อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าจานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ3.50% ส่ วนใหญ่มี
อาชี พ พนั ก งานบริ ษัท เอกชนจ านวน 327 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ81.75% รั บ ราชการ/พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิ จ จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.50 % อาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 6.25% นักเรี ยนนักศึกษา จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50% น้อยที่สุด พ่อบ้านแม่บา้ น จานวน
4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1% ส่ วนใหญ่ มีรายได้ 10,001 – 30,000 บาท จานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ
41.50% รายได้ 30,001 – 50,000 บาท จ านวน 162 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 40.50% รายได้ม ากกว่ า
50,000 บาท จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.50% น้อยที่สุด รายได้นอ้ ยกว่า 10,000 บาท จานวน 6
คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50%
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
กลุ่มตัวอย่างจาแนกพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคพฤติกรรมมีความพึงพอใจกับคุณภาพการใช้บริ การ
ของสายการบิน Low Cost เลือกว่าใช่ จานวน 333 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.25% เลือกว่าไม่ใช่จานวน
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67 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.25% ส่ วนใหญ่ท่องเที่ยว จานวน 260 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.00% ทางาน/
ธุ รกิจ จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 18% กลับภูมิลาเนา จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8% เยีย่ มญาติ
จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50% น้อยที่สุดคือการศึกษา จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1% ส่ วน
ใหญ่ จองผ่านเว็บ ไซค์ข องสายการบิ น โดยตรง จานวน 278 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 69.50% จองกับ
ตัวแทนจาหน่ ายและบริ ษทั ท่องเที่ยว จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00% จองกับสานักงานขาย
ของสายการบิ นโดยตรง จานวน 48 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.00% น้อยที่สุ ด จองผ่านทางโทรศัพ ท์
จานวน 22 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 5.50% ส่ วนใหญ่ Internet จานวน 283 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 70.75%
เพื่อนหรื อคนรู ้จกั จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.50% โทรทัศน์/วิทยุ จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 11.50% หนังสื อพิมพ์ จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.75% น้อยที่สุดคือ ป้ ายโฆษณา จานวน 6
คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50% ส่ วนใหญ่ โปรโมชัน่ จูงใจของสายการบิน จานวน 247 คน คิดเป็ นร้อยละ
61.75% ตารางเที่ยวบินตรงการความต้องการ จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75% การบริ การของ
พนัก งาน จานวน 43 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.75% น้อยที่ สุ ด ภาพลัก ษณ์ โดยรวมของสายการบิ น
จานวน 35 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 8.75% ส่ วนใหญ่ ตัวท่ านเอง จานวน 204 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 51%
เพื่อน จานวน 135 คิดเป็ นร้อยละ 33.75% ครอบครัว จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.25% ตัวแทน
จาหน่ าย จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.25% ผูบ้ งั คับบัญชา / ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จานวน 3 คน คิด
เป็ นร้อยละ 0.75% ส่ วนใหญ่ กลุ่ มที่ ใช้ 2-3 แบรนด์ไม่ข้ ึ นกับคุ ณภาพเพียงอย่างเดี ยว จานวน 254
คน คิดเป็ นร้อยละ 63.50% กลุ่มที่อ่อนไหวต่อคุณภาพการให้บริ การ จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ
27.75% กลุ่มที่หนักแน่นมัน่ คงต่อแบรนด์ใช้บริ การเพียงสายการบินเดียวเท่านั้น จานวน 35 คน คิด
เป็ นร้อยละ 8.75%
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ
กลุ่มตัวอย่างจาแนกปั จจัยคุณภาพการให้บริ การมีความพึงพอใจกับคุ ณภาพการให้บริ การ
ของสายการบิน Low Cost ความไว้วางใจได้ในด้านความปลอดภัยในการเดินทาง จานวน 185 คน
คิดเป็ นร้อยละ 46.25% การตรงต่อเวลา( เครื่ องบินออก – ถึ งตามเวลาที่ กาหนด ( จานวน 146 คน
คิดเป็ นร้อยละ 36.5%
มี เที่ ย วบิ น ตรงตามความต้อ งการ จานวน 69 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.25% ส่ วนใหญ่ สายการบิ น
จะต้องคานึ งถึงบริ การและคุณภาพเป็ นอันดับแรก จานวน 326 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.50% มีการใช้
อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อที่ ได้มาตรฐานไม่ ท าให้กระเป๋ าเดิ นทางเสี ยหาย จานวน 74 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
18.50% ส่ วนใหญ่ รั กษามาตรฐานที่ ดีอย่างสม่ าเสมอ จานวน 252 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63% สร้ าง
คุณค่าในเรื่ องคุณภาพการบริ การให้เกิ ดความประทับใจ จานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37% ส่ วน
ใหญ่ เพิ่มทักษะด้านคุณภาพของฝ่ ายบริ หารให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด จานวน 204 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 51% ควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งด้านเทคนิ คและบริ การอย่างสม่าเสมอ จานวน
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196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49% ส่ วนใหญ่ สายการบินจะต้องคานึ งถึงบริ การและคุ ณภาพเป็ นอันดับ
แรก จานวน 248 คน คิดเป็ นร้อยละ 62% มีการใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ได้มาตรฐานไม่ทาให้กระเป๋ า
เดินทางเสี ยหาย จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38%

สรุปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนการใช้บริ การสายการบิน Low Cost ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุ 31-40 ปี ขึ้ นไป มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พพนักงาน
บริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท มากที่สุด
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
การวิเคาระห์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พบว่าระดับอายุที่ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจต่อปั จจัยความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริ การสายการบิน Low Cost ของผูบ้ ริ โภค อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ด้านเพศ, การศึกษา , อาชี พ, รายได้ ที่ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจต่อปั จจัยความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริ การสายการบิน Low Cost
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ
ผลการศึ กษาข้อมู ลด้านปั จจัยที่ มี ผลต่อพฤติ กรรม พบว่า วัตถุ ป ระสงค์ส่ วนใหญ่ ในการ
เดิ น ทางโดยสายการบิ น Low Cost , การจองตั๋ว สายการบิ น , กลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภค มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจต่อปั จจัยความพึงพอใจกับคุ ณภาพการให้บริ การสายการบิ น Low Cost อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 แต่ ด้ า นบุ ค คล ความพึ ง พอใจการใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ครั้ งสุ ด ท้ า ย ,
แหล่งข้อมูล ,ลาดับปั จจัยสาคัญ, ผูแ้ นะนา ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจต่อปั จจัยความพึงพอใจกับ
คุณภาพการให้บริ การสายการบิน Low Cost
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจาแนกตามปัจจัยที่มีความสาคัญต่ อคุณภาพการ
ให้ บริการ
ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัย คุ ณภาพการให้บริ การพบว่า ความคาดหวังกับคุ ณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารสายการบิ น ,ลัก ษณะบริ ก ารที่ ผู ้รับ บริ ก ารต้อ งการจากสายการบิ น , ระดับ ของการ
ปฏิบตั ิงาน ,ความสาคัญของงานบริ การ , ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ที่ ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจต่อปั จจัยความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริ การสายการบิน Low Cost
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่าระดับ อายุที่ ต่างกัน มี อิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจต่ อ
ปั จจัยความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริ การสายการบิน Low Cost ของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ นเพศ, การศึกษา , อาชี พ, รายได้ ที่ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ต่อปั จจัยความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริ การสายการบิน Low Cost
สมมติฐานที่2 ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม พบว่า วัตถุประสงค์ส่วน
ใหญ่ในการเดินทางโดยสายการบิน Low Cost , การจองตัว๋ สายการบิน, กลุ่มผูบ้ ริ โภค มีอิทธิ พลต่อ
การตัด สิ น ใจต่ อ ปั จ จัย ความพึ ง พอใจกับ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารสายการบิ น Low Cost อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ นบุคคล ความพึงพอใจการใช้บริ การสายการบินครั้งสุ ดท้าย ,
แหล่งข้อมูล ,ลาดับปั จจัยสาคัญ, ผูแ้ นะนา ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจต่อปั จจัยความพึงพอใจกับ
คุณภาพการให้บริ การสายการบิน Low Cost
สมมติฐานที่3 ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัย คุณภาพการให้บริ การพบว่า ความคาดหวังกับ
คุณภาพการให้บริ การสายการบิน ,ลักษณะบริ การที่ผรู ้ ับบริ การต้องการจากสายการบิน , ระดับของ
การปฏิบตั ิงาน ,ความสาคัญของงานบริ การ , ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ที่ต่างกันไม่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจต่อปั จจัยความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริ การสายการบิน Low Cost
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติทใี่ ช้ ค่ านัยสาคัญ ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ

t-Test

0.5758

ปฏิเสธ

อายุ

F-Test

3.6688

ยอมรับ

ระดับการศึกษา

F-Test

0.2709

ปฏิเสธ

อาชีพ

F-Test

0.7866

ปฏิเสธ

รายได้

F-Test

0.6347

ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค
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ความพึงพอใจการใช้บริ การสายการบินครั้งสุ ดท้าย

t-Test

0.3473

ปฏิเสธ

วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการเดินทาง

F-Test

2.5012

ปฏิเสธ

การจองตัว๋ สายการบิน Low Cost

F-Test

2.9530

ยอมรับ

แหล่งข้อมูล

F-Test

0.3277

ยอมรับ

ลาดับปัจจัยสาคัญ

F-Test

0.6387

ปฏิเสธ

ผูแ้ นะนา

F-Test

2.3693

ปฏิเสธ

กลุ่มผูบ้ ริ โภค

F-Test

3.5629

ยอมรับ

ความคาดหวังกับคุณภาพการให้บริ การสายการบิน

F-Test

0.8671

ปฏิเสธ

ลักษณะบริ การที่ผรู ้ ับบริ การต้องการจากสายการบิน

t-Test

0.1557

ปฏิเสธ

ระดับของการปฏิบตั ิงาน

t-Test

1.8515

ปฏิเสธ

ความสาคัญของงานบริ การ

t-Test

0.4922

ปฏิเสธ

ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

t-Test

0.1098

ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาด

อภิปรายผล
1.ปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่าระดับอายุที่ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจต่อปั จจัยความพึง
พอใจกับ คุ ณภาพการให้บ ริ การสายการบิ น Low Cost ของผูบ้ ริ โภค อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 แต่ดา้ นเพศ, การศึกษา , อาชี พ, รายได้ ที่ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจต่อปั จจัย
ความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริ การสายการบิน Low Cost
2.ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม พบว่า วัตถุ ประสงค์ส่วนใหญ่ในการ
เดิ น ทางโดยสายการบิ น Low Cost , การจองตั๋ว สายการบิ น , กลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภค มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจต่อปั จจัยความพึงพอใจกับคุ ณภาพการให้บริ การสายการบิ น Low Cost อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 แต่ ด้ า นบุ ค คล ความพึ ง พอใจการใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ครั้ งสุ ด ท้ า ย ,
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แหล่งข้อมูล ,ลาดับปั จจัยสาคัญ, ผูแ้ นะนา ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจต่อปั จจัยความพึงพอใจกับ
คุณภาพการให้บริ การสายการบิน Low Cost
3.ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัย คุณภาพการให้บริ การพบว่า ความคาดหวังกับคุ ณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารสายการบิ น ,ลัก ษณะบริ ก ารที่ ผู ้รับ บริ ก ารต้อ งการจากสายการบิ น , ระดับ ของการ
ปฏิบตั ิงาน ,ความสาคัญของงานบริ การ , ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ที่ ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจต่อปั จจัยความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริ การสายการบิน Low Cost
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการ
วางแผนและกาหนดกลยุทธ์ต่อปั จจัยความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริ การสายการบิน Low Cost
ของผูบ้ ริ โภคดังนี้
1. ด้ านปั จจัยส่ วนบุ คคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พบว่ า อายุ มี อิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจต่อปั จจัยความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริ การสายการบิน Low Cost ของผูบ้ ริ โภค
2. ด้ านพฤติกรรมผู้บริ โภคของผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พบว่ า มีความพึงพอใจกับ
คุณภาพการใช้บริ การของสายการบิน Low Cost เลื อกว่า ใช่ ส่ วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ ยว จองผ่าน
เว็บไซค์ ( Internet (ของสายการบินโดยตรง มีจูงใจจากโปรโมชัน่ ของสายการบิน เลือกจองด้วยตัว
ท่านเอง ดังนั้นผูป้ ระกอบการสายการบิน Low Cost ควรโปรโมท กลุ่มที่ใช้ 2-3 แบรนด์ไม่ข้ ึนกับ
คุณภาพเพียงอย่างเดียว เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั กันมากขึ้นและแพร่ หลายมากขึ้นในผูบ้ ริ โภค
3. ด้ านพฤติกรรมปั จจั ยคุ ณภาพการให้ บริ การของผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พ บว่ า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ความคาดหวังกับคุณภาพการให้บริ การสายการบิน ลักษณะบริ การจากสายการ
บิน ระดับของการปฏิบตั ิงานเพื่อเป็ นประโยชน์กบั ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การขณะที่ใช้บริ การ
สายการบิน Low Costข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
เนื่ องจากการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึ งปั จจัยความพึงพอใจกับคุ ณภาพการให้บริ การ
สายการบิน Low Cost ของผูบ้ ริ โภค โดยทาการศึกษาถึงปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ, อายุ
, อาชี พ ,การศึ กษา , รายได้ มี เพียง อายุ เท่านั้นที่ ตรงกับสมมติ ฐานที่ ได้ต้ งั ไว้ ส่ วนตัวแปรอิ สระ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมี วัตถุ ประสงค์ส่วนใหญ่ ในการเดิ นทางโดยสายการบิน Low Cost , การ
จองตัว๋ สายการบิ น , กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภค ตรงกับ สมมติ ฐานที่ ไ ด้ต้ งั ไว้ ส่ วนตัวแปรอิ ส ระคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การซึ่ งมี ความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อปั จจัยความพึงพอใจกับคุ ณภาพการให้บริ การสายการ
บิน Low Cost ในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปสามารถนาเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็ นแนวทางใน
การก าหนดกลยุท ธ์ ในการให้ บ ริ ก ารของสายการบิ น Low Cost ได้ อาจเพิ่ ม หัวข้อการศึ ก ษาใน
ประเด็นอื่นๆเพิ่มเติม
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การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ าผ่ านช่ องทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
CLOTHES PURCHASING DECISION MAKING VIA ONLINE CHANEL
IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
ณัฐวุฒิ ดีรักษา
นักศึกษา โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin 2/1 กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา (1)ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุ คคลที
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่ องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร (2(ความแตกต่าง
ของพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่ องทางออนไลน์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร (3(ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ(Quantitative Research( และการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research( โดยส ารวจระดับ ความส าคัญ ในการตัด สิ น ใจซื้ อและความสั มพัน ธ์ ของ
ปั จจัย ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การตัดสิ นใจซื้ อของประชากร กลุ่ ม ตัวอย่างประชากรที่ ศึ ก ษาได้แก่
ประชาชนที่ อยู่ในเขต กรุ ง เทพมหานคร 400 คน โดยการเก็ บ ข้อ มู ล กลุ่ ม ตัวอย่างโดยการเลื อ ก
ตัวอย่างแบบบังเอิญหรื อแบบสะดวก เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูล จากการ
เก็ บ ข้อ มู ล ปฐมภู มิ ใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป Microsoft Excel วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล,
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค,ส่ วนประสมทางการตลาด,ระดับความสาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อ โดยใช้
สถิ ติพ รรณนาในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล คื อ ค่าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ า
ต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด และสถิติเชิงอ้างอิง (inferential statistics) คือ t-Test , F-Test , One Way ANOVA
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
จากการศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่ า งพบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคที่ ซ้ื อ เสื้ อผ้า ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
ผลทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า (1) ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลที่ ป ระกอบด้วยอายุ อาชี พ รายได้ต่ อ เดื อ นที่
แตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อผ้า ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ข องประชากรในเขต
กรุ ง เทพมหานครต่ างกัน (2) พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคที่ ป ระกอบด้วยประเทศที่ ม าของสิ น ค้า ที่
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แตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อผ้า ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ข องประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน (3) ส่ วนประสมทางการตลาดที่ ประกอบด้วย โปรโมชั่นที่ แตกต่างกันมี
อิ ทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่ อง ทางออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจ,เสื้ อผ้ า,ออนไลน์ ,กรุ งเทพมหานคร
ABSTRACT
The objective of this independent study. (1) The difference of the individual factors that
influence the decision to buy clothes through the online channel in Bangkok. (2) the difference in
the behavior of consumers who influence decision making through online channels in Bangkok.
(3) the different elements of the marketing mix that influence decision making through online
channels in Bangkok.
The study was a quantitative research and qualitative research. The survey focused on the
acquisition and relationship factors. Related to the purchase of the population. The population
study People in the neighborhood Bangkok 400 people by collecting data samples by selecting a
random sample or a service. The instrument was a questionnaire. Analysis of data from primary
storage. Microsoft Excel data analysis software packages, personal factors, consumer behavior,
marketing mix, the level of importance in the purchase decision. Using descriptive statistics to
analyze the frequency, percentage, average, standard deviation, minimum, and maximum
statistics reference is t-Test, F-Test, One Way ANOVA significance at 0 .0 5 to find the break.
between independent variables and the dependent variable.
The study group found that consumers who buy through the online channel in Bangkok.
Test results showed that: (1 ( personal factors include age, occupation, monthly income of
different influences decision making through online population in the field as well (2( consumer
behavior, which includes the country of its different influences decision making through online
population in Bangkok different (3 ( Marketing Mix contains. Promotion of different influences
decision making through. The online population in the field as well.
Keywords : Decision Making, Clothes, Online, Bangkok
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ มถือเป็ นปั จจัยหนึ่ งในปั จจัยสี่ ที่มีความจาเป็ นต่อการดารงชีวิตของมนุ ษย์
ในการการป้ องกันสภาพอากาศร้ อน เย็นรวมทั้งป้ องกันอันตรายจากภายนอก และยังเป็ นการบ่ ง
บอกถึงภาพลักษณ์ของผูส้ วมใส่ สถานภาพทางสังคมที่จะช่วยเสริ มสร้างบุคลิกภาพ แสดงให้เห็นถึง
รสนิ ยมของผูส้ วมใส่ ได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งยังเป็ นการแสดงออกถึงกาละเทศะต่างๆ ปั จจุบนั เสื้ อผ้ามี
การพัฒนาทั้งรู ปแบบและคุ ณภาพที่ทนั สมัยตามความต้องการของผูใ้ ช้ โดยจะมีการสั่งตัดเย็บตาม
ร้านตัดเสื้ อทัว่ ไปหรื อจะมีการสั่งตัดโดยเฉพาะจากดีไซน์เนอร์ ชื่อดังหรื อในรู ปแบบเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
ที่สามารถหาซื้ อได้ตามร้านต่างๆ รวมทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทาง Social ต่างๆ ขณะเดียวกัน
พฤติกรรมคนไทยในปั จจุบนั หันมาดูแลตัวเองมากขึ้น มีความสนใจด้านการแต่งกาย ทาให้ประเทศ
ไทยมี แนวโน้ม ที่ เป็ นศู นย์ก ลางของแฟชั่น ในแถบอาเซี ยนได้ ทั้งนี้ ก ารนาเข้าเสื้ อผ้าส าเร็ จรู ป ที่
เพิ่มขึ้นมาก ส่ งผลให้ในปั จจุบนั มีช่องทางใหม่ในการซื้ อและขายสิ นค้าขึ้นมานัน่ คือการซื้ อสิ นค้า
ผ่านช่ องทางออนไลน์ และเข้ามาแทนที่ ส าหรั บ คนยุค ใหม่ ในกลุ่ ม ลู ก ค้าแบบ B2C เป็ นหนึ่ งใน
ช่องทางการตลาดและการสื่ อสารที่นกั การตลาดใช้ เพื่อเข้าถึงลูกค้าในโลกยุคออนไลน์
ดังนั้นจึ งทาให้เกิ ดกระแสธุ รกิ จการค้าผ่านสื่ อสังคมออนไลน์กาลังเป็ นที่ นิยมและเป็ นที่
น่าสนใจกันเป็ นอย่างมาก ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในไทยเริ่ มมีส่วนร่ วมในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ต้ งั แต่
ปี พ.ศ. 2550โดยปั จจัยหลักเกิดจากค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งลดต่าลงอย่างมาก ประกอบกับ
ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตมีโอกาสเข้าถึ งอินเทอร์ เน็ตได้มากขึ้น จากการเปิ ดให้บริ การเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ไร้สายในหลายพื้นที่รวมทั้ง การเข้าถึ งเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจากโทรศัพท์เคลื่ อนที่ การมีส่วนร่ วม
ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีลกั ษณะเป็ นชุ มชน ในปั จจุบนั สื่ อออนไลน์เป็ นรู ปแบบการสื่ อสาร
ข้อมูลที่เข้าถึงผูค้ นในทุกระดับ โดยมีการใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ผูค้ นเริ่ มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในการสื่ อสารข้อมู ลถึ งกันมากขึ้ น เมื่ อเที ยบกับ การสื่ อสารแบบเดิ มๆ สื่ อสั งคมออนไลน์จึงเป็ น
เครื่ องมือชนิดหนึ่งในการซื้ อขายสาหรับธุ รกิจการค้าผ่านช่องทางแอพพลิเคชัน่
อย่างไรก็ ตามพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่ องทางออนไลน์ กลับได้รับการ
ยอมรั บ และการซื้ อ อย่า งแพร่ ห ลายบนผ่ า นตลาดกลางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Marketplace) ทั้ง ใน
รู ปแบบการเปิ ดประมูลสิ นค้า การเปิ ดเว็บไซต์ และการประกาศขายผ่านเว็บบอร์ ด ดังนั้น งานวิจยั นี้
จึงต้องการศึ กษาถึ งปั จจัยที่ มีผลต่อการยอมรับการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่ องทางออนไลน์ เมื่อ
ศึ ก ษาปั จจัย ต่ างๆ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อเครื่ องส าอางผ่านช่ อง ทางออนไลน์ ทั้ง นี้ เพื่ อ
วิ เคราะห์ ถึ ง โอกาสและอุ ป สรรคต่ า งๆ ของช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยในรู ป แบบใหม่ เพื่ อ ให้
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ผูป้ ระกอบการสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคและสร้างความพอใจสู งสุ ด
ให้ผูบ้ ริ โภคได้ในที่สุด เพื่อนาผลของการวิจยั นี้ เอาไว้ให้ผูใ้ ช้สามารถนาไปวางแผนการตลาดใน
ด้านการจัดจาหน่ายเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้ าหมาย และยังนาผลการวิจยั
ไปวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดได้
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่อง
ทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าได้ รับจากการวิจัย
1. เพื่อนาผลการวิจยั ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไปใช้เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ธุรกิจ
ออนไลน์เจริ ญเติบโตมากขึ้น
2. เพื่อนาผลการวิจยั ของส่ วนประสมการตลาดไปใช้ประกอบการกาหนดทิศทางของธุ รกิจให้
สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาด
3. เพื่อนาผลการวิจยั ของส่ วนประสมการตลาดไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
4. เพื่อนาผลการวิจยั ของปั จจัยส่ วนบุคคลนาไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. เพื่ อนาผลการวิจยั ของปั จจัยส่ วนบุ คคลไปใช้ในการกาหนด STP: Segmentation, Target
group, Perceptual Maps
ขอบเขตการวิจัย
1. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะผูท้ ี่ซ้ื อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
2. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะผูท้ ี่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครที่ซ้ื อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
3. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ประกอบด้วยผูใ้ ช้หลัก
เพราะอะไรถึงซื้ อ
ความถี่ในการซื้ อ เหตุผลที่ซ้ื อ สิ นค้าที่ซ้ื อมาจากประเทศใด ผูท้ ี่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจ
ซื้ อ และวิธีการชาระเงินที่ซ้ื อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
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4.
5.
6.
7.

ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะราคาผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะช่องทางการจาหน่ายที่ซ้ื อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะการส่ งเสริ มการขายของผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์
เท่านั้น
กรอบทฤษฎีทใี่ ช้ ในการศึกษา
1. ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่ได้รับอิทธิพลมาจาการรับรู ้หรื อความเข้าใจในความพึงพอใจ
เป็ นหลักซึ่งจากการศึกษาของ Warlop et al. (2005,p.27( พบว่าการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคนั้นขึ้นอยู่
กับการรับรู ้ในประสบการณ์ในอดีตโดยเฉพาะการรับรู ้ประสบการณ์ที่ดีในตราสิ นค้า
2. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภค
ธงชัย สันติวงษ์ (2539) กล่าวว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา และการใช้ซ่ ึงสิ นค้าหรื อบริ การ ทั้งนี้หมายรวมถึง
กระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมาก่อนอยูแ่ ล้ว และซึ่ งมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว
3. แนวคิดด้ านการสื่ อสารการตลาด
การสื่ อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์น้ นั เป็ นการสื่ อสารทางการตลาดที่ดาเนิ นการ
สนทนาและโต้ตอบกันในระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย รวมทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆ
ของผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่ งการสื่ อสารการตลาดจะเป็ นการสร้างให้เกิดความตื่นตัวใน
การรับ รู ้ บ ข้อมู ลข่าวสารทางการตลาด (Attention) นาไปสู่ ค วามสนใจในตัวผลิ ตภัณฑ์ (Interest)
และผลักดันให้กลายเป็ นความเชื่อถือ ยอมรับ (Accept) ซึ่ งในที่สุดก็จะสรุ ปลงที่พฤติกรรมการซื้ อ
และการใช้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิ ภณ
ั ฑ์หรื อบริ การนั้น ๆ (ดารณี พาลุ
สุ ข, 2552)
4. แนวคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด (4P)
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรื อ 4P’s) หมายถึ ง ตัวแปรทางการตลาด
ควบคุมได้ ซึ่ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี
ของ Kotler, Phillip (1994)
1) ผลิตภัณฑ์ (Product)
2) ราคา (Price)
3) การจัดจาหน่าย (Place หรื อ Distribution
4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)

413

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปร

ตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษาสู งสุ ด
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน

พฤติกรรมของผู้บริโภค
- ผูใ้ ช้หลักคือใคร
- เพราะอะไรถึงซื้ อ
- ความถี่ในการซื้ อ
- เหตุผลที่ซ้ื อ
- สิ นค้าที่ซ้ื อมาจากประเทศใด
- ผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ
- วิธีการชาระเงิน

การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการขาย
ภาพที่ 1.1 ภาพแสดงกรอบแนวความคิดการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่าง
กันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปัจจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ประกอบด้วย ผูใ้ ช้หลัก เพราะอะไรถึงซื้ อ ความถี่ในการซื้ อ
เหตุผลที่ซ้ื อ สิ นค้าที่ซ้ื อมาจากประเทศใด ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ และวิธีการชาระเงินที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน
3. ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด้วย ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า น
ช่องทางการจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
แนวทางทีใ่ ช้ ในการศึกษา
จากกรอบแนวความคิด สมมติฐาน ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวทางการศึกษาแบบเชิ งปริ มาณ เพื่อให้
ค้นหาคาตอบต่อข้อสมมติฐานและวัตถุ ประสงค์ ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้ างแบบสอบถามโดยที่แบบสอบถาม
ดังกล่าวนี้ ก่อนนามาใช้จริ ง ได้ผา่ นกระบวนการทดสอบเพื่อหาความเชื่ อมัน่ ในข้อคาถามที่มีความ
ถูกต้อง อีกทั้งสาระของแบบสอบถามจะต้องครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ด้วย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรเป้ าหมาย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตั ว อย่ า ง (Sample) คื อ ผู ้ บ ริ โภคที่ ซื้ อเสื้ อผ้ า ผ่ า น ช่ องท างออน ไลน์ ใน เขต
กรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากไม่ทราบจานวนที่ แน่ นอนของผูท้ ี่ เคยซื้ อเสื้ อผ้าและสั่งซื้ อเสื้ อผ้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่างโดยสู ตร
คานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (Infinite Population ) ใช้ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 5% โดยใช้สูตรคานวน Infinite Population
ดังนี้
สู ตร W.G. Cochran (1953)
n

=

P(1−P)Z2
d2
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แทนค่าในสู ตร
n

=
=

0.5(1−0.5)(1.96)2
(0.05)2

= 384.16 ตัวอย่าง

385 ตัวอย่าง

ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง แต่ท้ งั นี้ผวู ้ ิจยั ได้สารองความคลาดเคลื่อนไว้
อีก 15 ตัวอย่าง จึงเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
การสุ่ มกลุ่ มตัวอย่าง (Random) ที่ ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้ดาเนิ นการสุ่ มตัวอย่างจาก
การสุ่ ม ตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็ นการเลื อกกลุ่ มตัวอย่างโดยถื อความสะดวกของ
ผูว้ ิจยั เป็ นหลัก และง่ ายต่ อการรวบรวมข้อมู ล โดยแจกแบบสอบถามเพื่ อสอบถามผูห้ ญิ งที่ ซ้ื อ
เครื่ องสาอางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครตามที่กาหนดทั้งหมด 400 ชุด
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) สาหรับเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม สาระส าคัญ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา โดยแบ่ ง
แบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งเป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบ ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน ซึ่ งคาถามเป็ นลักษณะตัวเลือก
ให้ตอบ
ส่ วนที่ 2 สอบถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นข้อมู ลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการ
เลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผูใ้ ช้หลัก เพราะอะไร
ถึงซื้ อ ความถี่ในการซื้ อ เหตุผลที่ซ้ื อ สิ นค้าที่ซ้ื อมาจากประเทศใด ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ
และวิธีการชาระเงิน ซึ่งคาถามเป็ นลักษณะตัวเลือกให้ตอบ
ส่ วนที่ 3 สอบถามเกี่ ย วกับ ส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งเป็ นข้อมู ล เกี่ ยวกับ ปั จจัย ทาง
การตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ข องผู ้ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขาย
ซึ่งคาถามเป็ นลักษณะตัวเลือกให้ตอบ
ส่ วนที่ 4 สอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ ข องผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งลัก ษณะข้อความเป็ นตัวเลื อกให้ตอบโดยมี ก ารให้ล าดับ
ความสาคัญของปั จจัยแต่ละด้าน โดยมีการกาหนดให้ความสาคัญต่อปั จจัยต่างๆ แบบมาตราส่ วน
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ประมาณค่า (Rating Scale) โดยในแต่ละข้อคาถามจะมีคาตอบให้เลื อก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุดตามลาดับ
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเสื้ อผ้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพื่อที่จะทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลการซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และสามารถนาข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย และสร้างความได้เปรี ยบ
ในการแข่งขัน ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนิ นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบ ถามจานวน 400 ตัวอย่าง เพื่อ
สารวจความคิดเห็นของจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ สามารถ
สรุ ปผลการศึกษา อธิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ได้ดงั นี้
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยด้ านส่ วนบุคคล
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
เพศ
X
√
อายุ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
X
√
อาชีพ
√
รายได้ต่อเดือน
พฤติกรรมของผู้บริโภค
ผูใ้ ช้หลักคือใคร
X
เพราะอะไรถึงซื้ อ
X
ความถี่ในการซื้ อ
X
เหตุผลที่ซ้ื อ
X
√
สิ นค้าที่ซ้ื อมาจากประเทศใด
ผูม้ ีอิทธิพลในการตัดสิ นใจ
X
วิธีการชาระเงิน
X
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
X
ด้านราคา
X
ด้านช่องทางการจาหน่าย
X
√
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
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หมายเหตุ
1. เครื่ องหมาย √ หมายความว่าสอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
2. เครื่ องหมาย X หมายความว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อายุ 26-35 ปี โดยมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และ
รายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 15,000-30,000 บาท มากที่สุด
5.1.2 การวิเคราะห์ ปัจจัยพฤติกรรมการผูบ้ ริ โภค พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่
ผูใ้ ช้หลักคือตัวเอง โดยซื้ อเพราะความสะดวกสบายในการซื้ อ ความถี่ในการซื้ อ 1 ครั้งต่อ
เดือน เหตุผลที่ซ้ื อเพราะ ซื้ อตามแฟชัน่ เสื้ อผ้าที่ซ้ื อผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศไทย ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ คือ เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน ช่องทางการชาระ
เงิ นที่ ท่านเลื อกเมื่ อซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่ องทางออนไลน์ คือ ชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญ ชี
ผูข้ าย
5.1.3 การวิเคราะห์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ปั จจัยทางการตลาด
โดยรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าในระดับมาก และเมื่อวิเคราะห์เป็ นรายด้านสรุ ปผล
ได้ดงั นี้
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อเสื้ อผ้าแฟชัน่ มากที่สุด
ปั จจัยด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อเสื้ อผ้าต่อครั้งราคา 501 - 1,100
บาทมากที่สุด
ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลื อกซื้ อเสื้ อผ้า
ผ่านFacebookมากที่สุด
ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลื อกซื้ อเสื้ อผ้าโดยมี
โปรโมชัน่
มีการลดราคา
5.1.4 การวิเคราะห์ การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่ องทางออนไลน์ที่ผ่านมา พบว่า
กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์โดยเลื อกความสะดวกและรวดเร็ ว โดยมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.23 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8639 และตัดสิ นใจเลือกคุณภาพ
และมาตราฐานโดยมีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ดเท่ากับ 3.77และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9986
5.1.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั
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สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันด้วยนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 พบว่า
- ประชากรในเขตตกรุ งเทพมหานครที่ มี อายุ ต่างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างกัน
- ประชากรในเขตตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชี พ ต่างกัน มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างกัน
- ประชากรในเขตตกรุ ง เทพมหานครที่ มี รายได้ต่ อ เดื อนต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันด้วยนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า
- ประชากรในเขตตกรุ งเทพมหานครที่ มีการซื้ อมากจากประเทศที่ ต่างกัน มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าผ่านช่อง ทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันด้วยนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า
- ประชากรในเขตตกรุ งเทพมหานครที่มีโปรโมชัน่ ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างกัน
จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ปั จจัยด้านอายุ อาชี พ รายได้ต่อ
เดือน และพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากประเทศใด และปัจจัยด้านโปรโมชัน่
การอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
1) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ อายุ อาชี พ รายได้ต่อเดื อน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มี
อายุ 26-35 ปี อาชี พ พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน รายได้ ต่ อ เดื อ น 15,000 – 30,000 บาท ซึ่ ง
สอดคล้องกับวิจยั ของ พรรณนภัชต์ ไชยวรฉัตร (2556) วิจยั เรื่ อง พฤติกรรมของผูห้ ญิงอาเภอ
เมืองเชี ยงใหม่ในการซื้ อเสื้ อผ้าในตลาดค้าปลี กออนไลน์ ศึกษาพบว่าเป็ นผูห้ ญิงส่ วนใหญ่มี
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อายุ 25-29 ปี สถานภาพโสด การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า อาชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
2) ผลการวิ จ ัย พบว่า พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากต่ า งประเทศส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นาเข้ามาจาก
ต่างประเทศมีบทบาทในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศของเราได้รับอิทธิ พล
มากมาย ทั้งการฟั งเพลง แฟชัน่ การแต่งตัว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีระนุช รายระยับ (2556)
วิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้าจากสื่ ออินเทอร์ เน็ตในกลุ่มวัยรุ่ นพบว่า การเลื อกซื้ อสิ นค้า
ที่มาจากต่างประเทศไม่สามารถหาซื้ อได้จากในประเทศ และรับสิ นค้าได้รวดเร็ ว
3) ผลการวิจยั พบว่า ความสาคัญของปั จจัยด้านโปรโมชัน่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าผ่านช่ องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยจะซื้ อในช่ วงที่ มีการลดราคา ซึ่ ง
สอดคล้องกับ วิจยั ของ สุ ก ัญญา ศิ ริวิยานนท์ (2555) ส่ วนประสมการตลาดที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ศีกษาพบว่า สตรี ที่ตดั สิ นใจซื้ อ
เสื้ อ ผ้า แฟชั่น สตรี ส าเร็ จ รู ป ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกบด้า นการส่ งเสริ ม
การตลาด ในด้านสิ นค้าลดราคา
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สามารถให้ขอ้ เสนอแนะที่ได้จากผลการวิจยั ซึ่ งสามารถ
นาไปใช้ ประโยชน์ได้ดงั นี้
1( ผูจ้ ดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ควรเลือกเสื้ อผ้าที่จะนามาจาหน่ าย
ให้มีความหลากหลายกับช่วงอายุโดยควรมีสินค้าให้เลือกในหลายๆช่วงวัย และหลายๆแบบเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคได้มีตวั เลือกที่เหมาะสมตามช่วงอายุของผูบ้ ริ โภคนั้นๆ
2( ผูจ้ ดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ควรเลือกเสื้ อผ้าที่จะนามาจาหน่ าย
โดยคานึงถึงอาชี พชองผูท้ ี่สวมใส่ วา่ อาชี พนั้นจะใส่ เสื้ อผ้าในลักษณะใด เพื่อที่เจ้าของธุ รกิจจะได้นา
เสื้ อผ้ามาขายได้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3( ผูจ้ ดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ควรเลือกเสื้ อผ้าที่จะนามาจาหน่ าย
โดยคานึ งถึ งรายได้ของผูบ้ ริ โภค เพื่ อจะนามาตั้งราคาสิ นค้าว่าควรจะมี ราคาเท่ าไร และศึ กษาว่า
ระดับรายได้เท่าไร จะมี กาลังซื้ อในราคาเท่าไร เพื่อจะได้เป็ นประโยชน์ในการตั้งราคาให้ตรงกับ
แรงซื้ อของผูบ้ ริ โภครายนั้นๆ
4( ผูจ้ ดั จาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์เสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ควรเลือกประเทศที่จะนาสิ นค้าเข้า
มาจัดจาหน่ ายโดยคานึ งถึ งความต้องการของผูบ้ ริ โภคในช่วงเวลานั้นโดยต้องมีการติดตามกระแส
420

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ความนิ ย มและแฟชั่น ในช่ วงนั้น ว่า ความต้อ งการมาจากประเทศใดเพื่ อ จะได้น าเข้า เสื้ อ ผ้า จาก
ประเทศนั้นๆมาจาหน่ายได้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
5( จัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ควรมีการศึกษาทางด้านโปรโมชัน่ ที่
จะนามาใช้ในการจาหน่ายเสื้ อผ้าเพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าได้ง่ายขึ้น
และดึ งดู ดให้ผูบ้ ริ โภครายอื่นเกิ ดความสนใจที่ จะมาซื้ อเสื้ อผ้าที่ร้าน เช่ น มีการลดราคาของสิ นค้า
สะสมยอดซื้ อแล้วแถมสิ นค้าในการซื้ อครั้งต่อไป

ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1( ควรศึ กษาคุ ณภาพและความพึ งพอใจต่อการซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่ องทางออนไลน์ เพิ่ ม เติ ม
เพื่ อที่ จะได้ท ราบถึ งทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อคุ ณ ภาพและความพึ งพอใจของสิ นค้าที่ ซ้ื อผ่าน
ช่องทางออนไลน์ที่ชดั เจนขึ้น
2( ควรศึ กษาตัวแปรอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ปั จจัยทางด้านช่ องการจัดจาหน่ าย และปั จจัย
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่ องทางออนไลน์ เป็ นต้น ทั้งนี้
เนื่ องจากสภาวะการแข่งขันของผูแ้ ทนจาหน่ ายเสื้ อผ้าผ่านช่อทางออนไลน์ของผูจ้ ดั จาหน่ ายในแต่
ละรายมีการแข่งขันกันสู งมากดังนั้น ปั จจัยดังกล่าวจะช่วยสร้างการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้เป็ น
อย่างดี
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การตัดสิ นใจซื้อกระเป๋าผ่ านช่ องทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
BAGS PURCHASING DECISION MAKING VIA ONLINE CHANEL
IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
รัญชนา พรหมชัย
นักศึกษา โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin Program รุ่ น 2/1 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา (1(ความแตกต่างพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ มีอิทธิ พลต่อ
การตัด สิ น ใจซื้ อ กระเป๋ าผ่านช่ อ งทางออนไลน์ ใ นเขตกรุ งเทพมหานคร (2(ความแตกต่ า งของ
พฤติ ก รรมของผู บ้ ริ โภคที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ กระเป๋ าผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร (3(ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย คื อ ผู ้บ ริ โ ภคที่ ซ้ื อ กระเป๋ าผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานคร จานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตัวอย่าง (Random) จากการสุ่ ม ตาม
สะดวก (Convenience Sampling) เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล คื อแบบสอบถามแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ส่ วน ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภค ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด
วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล จากข้อ มู ล ปฐมภู มิ ใช้ โ ปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistic) ในการใช้วิเคราะห์ ขอ้ มูล คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) อัตราร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต(Mean) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.) ค่า
ต่าสุ ดและค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิ ติเชิ งอ้างอิง(Inferential Statistics) ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ ค่า
t-test และ F-test (ANOVA) ที่ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิ สระ
และตัวแปรตาม
จากการศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่า งพบว่า ผู บ้ ริ โภคที่ ซ้ื อ กระเป๋ าผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครผลทดสอบสมมติ ฐานพบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ประกอบด้วยอายุ อาชี พ ที่
แตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ กระเป๋ าผ่ านช่ อ งทางออนไลน์ ข องประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน (2) พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ประกอบด้วยซื้ อเพราะอะไร ผูท้ ี่มีอิทธิ พลใน
การตัด สิ น ใจซื้ อที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อกระเป๋ าผ่านช่ อ งทางออนไลน์ ข อง
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจ,เสื้ อผ้ า,ออนไลน์ ,กรุ งเทพมหานคร
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ABSTRACT
This study aimed to investigate. (1 ( the difference in consumer behavior that influence
the decision to buy a bag through the online channel in Bangkok. (2 ( the difference in the
behavior of consumers to influence purchase decisions bags through online channels in Bangkok.
(3 ( the different elements of the marketing mix to influence purchase decisions bags through
online channels in Bangkok.
The samples used in the research is that consumers who buy bags through online
channels total of 4 0 0 samples, using a random sample (Random) randomly by convenience
(Convenience Sampling) used to collect data. The questionnaire was divided into four individual
factors. Consumer behavior The marketing mix. The primary data analysis using Microsoft Excel
using descriptive statistics (Descriptive Statistic) for data analysis. Frequency (Frequency)
Percentage (Percentage) Arithmetic Average (Mean), standard deviation (Standard Deviation or
S.D.) the minimum and maximum values. According to the statistics (Inferential Statistics) used
in the test is the t-test and F-test (ANOVA) at a significance level of 0 .0 5 to determine the
difference between independent variables and the dependent variable.
The study group found that consumers who buy bags through online channels in
Bangkok.
Test results showed that: (1 ( personal factors include age, occupation, different influences
purchasing decisions through online channels pockets of population in Bangkok different (2 (
consumer behavior that consists of buying and why. Influential in the decision to purchase a
different influence purchasing decisions through online channels pockets of population in
Bangkok.
Keywords : Decision Making, Bags, Online, Bangkok
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การดาเนิ นชี วิตของคนในยุคปั จจุบนั ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตมากขึ้นมีปัจจัย
หลายอย่างที่ ค นสร้ างขึ้ นมาตามยุคสมัยที่ เปลี่ ยนแปลงไปเพื่ อตอบสนองความสะดวกสบาย ซึ่ ง
ปั จจุบนั คนนิ ยมเรี ยกว่าแฟชัน่ เป็ นค่านิ ยมทัว่ ไปของคนในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง แฟชัน่ ของโลกเริ่ ม
จากเสื้ อผ้า ที่ ส วมใส่ ใ ห้ ก้า วสู่ ค วามเป็ นสากล เพราะการติ ด ต่ อ สื่ อ สารของโลกตะวัน ตกและ
ตะวันออกเปิ ดกว้างมากขึ้น ลักษณะแฟชัน่ ในประเทศไทยนั้นส่ วนใหญ่ คนได้รับอิ ทธิ พลมาจาก
ประเทศแถบเอเชี ยตะวันออกส่ วนใหญ่ เช่ น วัฒนธรรมแฟชัน่ จากเกาหลี ใต้ ญี่ ปุ่น จีน ซึ่ งปั จจุบนั
นอกเหนื อจากเสื้ อผ้า ยังรวมไปถึงกระเป๋ า รองเท้าที่เป็ นสิ่ งของเครื่ องใช้ประจาตัวเป็ น 1 ในปั จจัย 4
ที่คนต้องการในการดารงชี วิต เพราะยังสามารถบ่งบอกถึ งลักษณะของผูใ้ ช้ เช่ น ฐานะทางการเงิน
บุคลิกภาพ กระเป๋ าเป็ นอีกหนึ่ งสิ นค้าที่รองรับไลฟ์ สไตล์ของคนรุ่ นใหม่ที่กาลังวิง่ ตามแฟชัน่ ได้เป็ น
อย่างดี ปั จจุบนั ถ้าจะให้มีผคู ้ นสนใจกระเป๋ าล้วนมีเหตุผลมากกกว่าประโยชน์ใช้สอย กระเป๋ าไม่ได้
เป็ นเพียงอุปกรณ์ ที่ใช้บรรจุสิ่งของอีกต่อไป ทาให้กระเป๋ าเป็ นสิ นค้าที่ทารายได้ในที่สุด จึงเกิดการ
แข่งขันรุ นแรงทางธุ รกิจในตลาดแฟชัน่ อย่างกระเป๋ า หากมีไอเดียแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครจะทา
ให้กระเป๋ าเป็ นสิ นค้าที่ขายดีอย่างมาก
ดังนั้นจึงทาให้เกิดกระแสธุ รกิจการค้าผ่านสื่ อสังคมออนไลน์กาลังเป็ นที่นิยมอย่างมาก ใน
ปั จจุบนั สื่ อออนไลน์เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารข้อมูลที่ เข้าถึ งผูค้ นในทุกระดับ โดยมีการใช้กนั อย่าง
แพร่ หลาย ผูค้ นเริ่ มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่ อสารข้อมูลถึงกันมากขึ้น จากนั้นได้มีการ
ขยายกันไปสู่ ยคุ ใช้สื่อภาคธุ รกิจการค้าต่างๆ สื่ อสังคมออนไลน์จึงเป็ นเครื่ องมือชนิดหนึ่งในการซื้ อ
ขายสาหรับธุ รกิจการค้าผ่านช่องทางแอพพลิเคชัน่ เนื่องด้วยสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media( เป็ น
อี ก รู ปแบบหนึ่ งของธุ ร กิ จ E-Commerce ที่ มี จุ ด เด่ น เรื่ องความรวดเร็ ว สะดวกสบาย และ
แพร่ กระจายข้อมู ลข่าวสารได้อย่างทัว่ ถึ ง สามารถเข้าถึ งลู กค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านโซเชี ยลมีเดี ย
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น เฟซบุค๊ ไลน์ อินสตราแกรม เว็บไซต์ เป็ นต้น ปั จจัยที่เกิดจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีมีผลกระทบโดยตรงที่ทาให้เกิดการแข่งขันกันสู งมากขึ้น โดยเฉพาะธุ รกิจออนไลน์ ที่ให้
ความสาคัญกับการสื่ อสารเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบความเคลื่ อนไหวของธุ รกิจ ดังนั้นการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ จึงเกิดประโยชน์มากต่อธุ รกิจในปั จจุบนั จึงเล็งเห็นประโยชน์สาหรับนักธุ รกิจที่จะนาสื่ อ
สังคมออนไลน์ มาเป็ นกลยุทธ์และประยุกตใช้สาหรับธุ รกิจซื้ อขายกระเป๋ าแฟชัน่
จากที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากผูว้ จิ ยั เห็นว่า หากสามารถทราบถึงปั จจัยใดที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคแล้วจะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการสามารถนา
ผลการวิจยั นี้ไปปรับปรุ งใช้กบั ธุ รกิจจาหน่ายกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ดา้ นการวางแผนกลยุทธ์
การตลาดในอนาคตให้ดีข้ ึน
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุ คคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าผ่าน
ช่อง ทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ า
ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าได้ รับจากการวิจัย
1. เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ในการพยากรณ์ เหตุการณ์ ของธุ รกิ จจาหน่ ายสิ นค้าผ่านออนไลน์
ในอนาคต
2. เพื่อนาผลการวิจยั ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไปปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้ลูกค้ามีทศั นคติที่
ดีข้ ึนการจาหน่ายสิ นค้าออนไลน์
3. เพื่อนาผลการวิจยั ของส่ วนประสมการตลาดไปใช้ในการวางแผนการตลาด
4. เพื่อนาผลการวิจยั ของส่ วนประสมการตลาดไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
5. เพื่อนาผลการวิจยั ของปั จจัยส่ วนบุ คคลไปพัฒนาการเลื อกผลิ ตภัณฑ์ที่จะมาจาหน่ ายให้
เหมาะกับความต้องการซื้ อ
ขอบเขตการวิจัย
1. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะผูท้ ี่ซ้ื อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
2. ผูว้ ิจยั ศึกษาเฉพาะผูท้ ี่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครที่ซ้ื อซื้ อกระเป๋ าผ่านช่ องทางออนไลน์
เท่านั้น
3. ผูว้ ิจยั ศึ ก ษาเฉพาะพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคที่ ป ระกอบด้วยผูใ้ ช้คื อ ใคร ซื้ อ เพราะอะไร
ความถี่ในการซื้ อ เหตุผลใดถึงซื้ อ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้ อมา
จากประเทศใด และวิธีการชาระเงินที่ซ้ื อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
4. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะราคากระเป๋ าที่ซ้ื อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
5. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะช่องทางการจาหน่ายที่ซ้ื อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
6. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะการส่ งเสริ มการขายของกระเป๋ าที่ซ้ื อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
เพื่ อ ก าหนดกรอบแนวความคิ ด ที่ ถู ก ต้องในการวิจ ัย เรื่ อ งการตัด สิ น ใจซื้ อ กระเป๋ าผ่า น
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครนั้น ผูว้ ิจยั ได้ทาการทบทวนศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยมีหวั ข้อเรื่ องที่ทาการค้นคว้า ดังต่อไปนี้
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กรอบทฤษฎีทใี่ ช้ ในการศึกษา
1. ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่ได้รับอิทธิ พลมาจาการรับรู ้หรื อความเข้าใจในความพึงพอใจ
เป็ นหลักซึ่ งจากการศึกษาของ Warlop et al. (2005,p.27( พบว่าการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคนั้นขึ้นอยู่
กับ การรั บ รู ้ ใ นประสบการณ์ ใ นอดี ต โดยเฉพาะการรั บ รู ้ ป ระสบการณ์ ที่ ดี ใ นตราสิ น ค้า ซึ่ งท า
ผูบ้ ริ โภคจะใช้กระบวนการตัดสิ นใจที่ส้ ันมากในการเข้าสู่ ของกระบวนการการบริ โภค อีกทั้งจาก
การศึกษาของ Gonzalez (2005( พบว่าการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่รวดเร็ วและเด็ดขาดนั้นขึ้นอยูก่ บั
ระดับการรับรู ้ในประสบการณ์ใ นอดี ตของแต่ละบุคคลซึ่ งผูบ้ ริ โภคถือว่า เป็ น (Dynamic Decision
Making—DM( ที่มีสภาพสิ่ งแวดล้อมที่มีการรับรู ้ที่ดี
2. ทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
สมจิตร ล้วนจาเริ ญ (2532) กล่าวว่าพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการกระทาของแต่ละบุ คคลที่
เกี่ ย วข้องโดยตรงกับ การได้รับ และการใช้สิ นค้าหรื อบริ การทางเศรษฐกิ จ รวมถึ งกระบวนการ
ตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นก่อน และที่เป็ นตัวกาหนดให้เกิดการกระทาต่างๆ ขึ้น ในขณะที่ ธงชัย สันติวงษ์
(2539) กล่าวว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับ
การจัดหาให้ได้มา และการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าหรื อบริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมา
ก่อนอยูแ่ ล้ว และซึ่ งมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว
3. แนวคิดด้ านการสื่ อสารการตลาด
การสื่ อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์น้ นั เป็ นการสื่ อสารทางการตลาดที่ดาเนิ นการ
สนทนาและโต้ตอบกันในระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย รวมทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆ
ของผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่ งการสื่ อสารการตลาดจะเป็ นการสร้างให้เกิดความตื่นตัวใน
การรับ รู ้ บ ข้อมู ลข่าวสารทางการตลาด (Attention) นาไปสู่ ค วามสนใจในตัวผลิ ตภัณฑ์ (Interest)
และผลักดันให้กลายเป็ นความเชื่อถือ ยอมรับ (Accept) ซึ่ งในที่สุดก็จะสรุ ปลงที่พฤติกรรมการซื้ อ
และการใช้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิ ภณ
ั ฑ์หรื อบริ การนั้น ๆ (ดารณี พาลุ
สุ ข, 2552)
4. แนวคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด (4P)
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรื อ 4P’s) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด
ควบคุมได้ ซึ่ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี
ของ Kotler, Phillip (1994)
1) ผลิตภัณฑ์ (Product)
2) ราคา (Price)
3) การจัดจาหน่าย (Place หรื อ Distribution(
4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปร

ตาม
ปัจจัยด้ านส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได้ต่อเดือน
- อาชีพ

พฤติกรรมของผู้บริโภค
- ผูใ้ ช้คือใคร
- ซื้ อเพราะอะไร
- ความถี่ในการซื้ อ
- เหตุผลใดถึงซื้ อ
- ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ
- ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้ อมาจากประเทศใด
- วิธีการชาระเงิน

การตัดสิ นใจซื้อกระเป๋าผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการขาย
ภาพที่ 1.1 ภาพแสดงกรอบแนวความคิดการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย
4. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ ที่แตกต่าง
กันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
5. ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ประกอบด้วย ผูใ้ ช้คือใคร ซื้ อเพราะอะไร ความถี่ในการซื้ อ
เหตุผลใดถึงซื้ อ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้ อมาจากประเทศใด และวิธีการ
ช าระเงิ น ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อกระเป๋ าผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
6. ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด้วย ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า น
ช่ องทางการจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ า
ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
แนวทางทีใ่ ช้ ในการศึกษา
จากกรอบแนวความคิด สมมติฐาน ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวทางการศึกษาแบบเชิ งปริ มาณ เพื่อให้
ค้นหาคาตอบต่อข้อสมมติฐานและวัตถุ ประสงค์ ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถามโดยที่แบบสอบถาม
ดังกล่าวนี้ ก่อนนามาใช้จริ ง ได้ผา่ นกระบวนการทดสอบเพื่อหาความเชื่ อมัน่ ในข้อคาถามที่มีความ
ถูกต้อง อีกทั้งสาระของแบบสอบถามจะต้องครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ด้วย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรเป้ าหมาย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Sample) คื อ ผู ้ บ ริ โภคที่ ซื้ อกระเป๋ าผ่ า นช่ องทางออนไลน์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากไม่ท ราบจานวนที่ แน่ นอนของผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อกระเป๋ าผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่างโดยสู ตรคานวณ
แบบไม่ท ราบจานวนประชากรที่ แน่ น อน (Infinite Population ) ใช้ระดับ ความเชื่ อมัน่ 95% และ
ยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 5% โดยใช้สูตรคานวน Infinite Population ดังนี้
สู ตร W.G. Cochran (1953)
n

=

P(1−P)Z2
d2
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แทนค่าในสู ตร
n

=
=

0.5(1−0.5)(1.96)2
(0.05)2

= 384.16 ตัวอย่าง

385 ตัวอย่าง

ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง แต่ท้ งั นี้ผวู ้ ิจยั ได้สารองความคลาดเคลื่อนไว้
อีก 15 ตัวอย่าง จึงเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
การสุ่ มกลุ่ มตัวอย่าง (Random) ที่ ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้ดาเนิ นการสุ่ มตัวอย่างจาก
การสุ่ ม ตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็ นการเลื อกกลุ่ มตัวอย่างโดยถื อความสะดวกของ
ผูว้ ิจยั เป็ นหลัก และง่ายต่อการรวบรวมข้อมู ล โดยแจกแบบสอบถามเพื่อสอบถามผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อ
กระเป๋ าในเขตกรุ งเทพมหานครผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่กาหนดทั้งหมด 400 ชุด
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) สาหรับเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม สาระส าคัญ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา โดยแบ่ ง
แบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งเป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบ ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดื อน และอาชี พ ซึ่ งคาถามเป็ นลักษณะตัวเลือก
ให้ตอบ
ส่ วนที่ 2 สอบถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นข้อมู ลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการ
เลือกซื้ อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผูใ้ ช้คือใคร ซื้ อเพราะ
อะไร ความถี่ ในการซื้ อ เหตุผลใดถึ งซื้ อ ผูท้ ี่ มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์ที่เลื อกซื้ อมา
จากประเทศใด และวิธีการชาระเงิน ซึ่งคาถามเป็ นลักษณะตัวเลือกให้ตอบ
ส่ วนที่ 3 สอบถามเกี่ ย วกับ ส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งเป็ นข้อมู ล เกี่ ยวกับ ปั จจัย ทาง
การตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ กระเป๋ าผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ข องผู ้ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขาย
ซึ่งคาถามเป็ นลักษณะตัวเลือกให้ตอบ
ส่ วนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ ข องผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งลัก ษณะข้อความเป็ นตัวเลื อกให้ตอบโดยมี ก ารให้ล าดับ
ความสาคัญของปั จจัยแต่ละด้าน โดยมีการกาหนดให้ความสาคัญต่อปั จจัยต่างๆ แบบมาตราส่ วน
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ประมาณค่า (Rating Scale) โดยในแต่ละข้อคาถามจะมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุดตามลาดับ เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับความสาคัญมีดงั นี้
สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ก ารศึ ก ษ าวิ จ ั ย เรื่ อง “ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อก ระ เป๋ าผ่ า น ช่ อ งท างอ อน ไล น์ ใน เข ต
กรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยต่างๆที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่
เลือกซื้ อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อกระเป๋ าผ่าน
ช่ องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร และผูป้ ระกอบการสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการ
พยากรณ์ เหตุการณ์ ของธุ รกิ จจาหน่ ายสิ นค้าผ่านออนไลน์ ในอนาคต และเพื่อนาผลการวิจยั ของ
พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โภคไปปรั บ กลยุท ธ์ ท างการตลาดให้ ลู ก ค้า มี ท ัศ นคติ ที่ ดีข้ ึ น การจ าหน่ ายสิ น ค้า
ออนไลน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย และสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบ ถามจานวน 400 ตัวอย่าง เพื่อสารวจความคิดเห็นของ
จากกลุ่ มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ สามารถสรุ ปผลการศึกษา อธิ ปรายผล ข้อ
ค้นพบ และข้อเสนอแนะ ได้ดงั นี้
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยด้ านส่ วนบุคคล

สอดคล้องกับสมมติฐาน

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
อาชีพ
พฤติกรรมของผู้บริโภค
ผูใ้ ช้คือใคร
ซื้ อเพราะอะไร
ความถี่ในการซื้ อ
เหตุผลใดถึงซื้ อ
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ

ไม่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
X

√
X
X
√
X
√
X
X
√
432

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้ อมาจาก
X
ประเทศใด
วิธีการชาระเงิน
X
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
X
ด้านราคา
X
ด้านช่องทางการจาหน่าย
X
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
X
หมายเหตุ
1. เครื่ องหมาย √ หมายความว่าสอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
2. เครื่ องหมาย X หมายความว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สรุ ปผลการวิจัย
5.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุ 26-35
ปี โดยมี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 15,000-30,000 บาท และประกอบอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด
5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ซื้ อกระเป๋ า
ให้ตวั เองเป็ นผูใ้ ช้ โดยเลือกซื้ อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์เพราะซื้ อสิ นค้าได้สะดวกสบายและมี
บริ การส่ งสิ นค้าถึงที่ ความถี่ในการซื้ อ 4-5 เดือนครั้ง มีเหตุผลที่ซ้ื อเพราะเมื่อพบกระเป๋ าที่ถูกใจ ผูท้ ี่
มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อคือผูข้ าย ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้ อมาจากประเทศอเมริ กา และวิธีการชาระ
เงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีของผูข้ ายมากที่สุด
5.3 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยทางการตลาดโดยรวมมีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าในระดับมาก และเมื่อวิเคราะห์เป็ นรายด้านสรุ ปผลได้ดงั นี้
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อประเภทกระเป๋ าสะพาย มากที่สุด
ปัจจัยด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ต่อครั้งราคา 1,001-3,000 บาท
มากที่สุด
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผา่ น
Facebookมาก
ที่สุด
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ปัจจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์โดยมีลดราคา
สิ นค้าถูกกว่าซื้ อในห้างสรรพสิ นค้า/ร้านค้าทัว่ ไปมากที่สุด
5.4 การวิเคราะห์การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ จากผูต้ อบ
แบบสอบถามที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครทั้งหมด 400 คน โดยการเก็บข้อมูลของผูต้ อบ
แบบสอบถามในการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า มีการตัดสิ นใจซื้ อส่ วนใหญ่
โดยเลือกรู ปแบบใหม่ๆ ทันสมัยและสวยงาม มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.28 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.6409 และตัดสิ นใจเลือกหาซื้ อตามห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าทัว่ ไปไม่ได้ ต้องนาเข้าจาก
ต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดเท่ากับ 3.93 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.3093
5.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันมี อิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันด้วยนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า
- ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่างกัน
- ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กระเป๋ าผ่านช่ องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันด้วยนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
พบว่า
- ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีการซื้ อเพราะอะไรต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างกัน
- ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีผทู ้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อต่างกัน มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กระเป๋ าผ่านช่อง ทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันด้วยนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พบว่า
- ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ต่างกัน
- ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยด้านราคาต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ต่างกัน
- ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายต่างกัน มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ต่างกัน
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- ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการขายต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ต่างกัน
จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครได้แก่ อายุของผูบ้ ริ โภค อาชี พของ
ผูบ้ ริ โภค ความต้องการซื้ อเพราะอะไรของผูบ้ ริ โภค ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
การอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุ งเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
1) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลมี อิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ อายุ เพราะผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแต่ละช่วงอายุจะมีความสนใจ
กระเป๋ าเพื่อไว้ใช้งานให้เหมาะสมกับวันสาคัญต่างๆ และสนใจอย่างมากเพื่อเสริ มบุคลิกภาพเมื่อพบ
เจอผู ้อื่ น รั ก สวยรั ก งาม ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย ของ นภัส สร อติ ช าตนั น ท์ (2555( ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการซื้ อและปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้า iPad ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ศึกษาพบว่ากลุ่มที่ มีอานาจซื้ อมากกว่ากลุ่ม
อื่ น คื อ ช่ ว งอายุ 26-35 ปี ที่ ต ัด สิ น ใจซื้ อ iPad และผู ้ป ระกอบอาชี พ พนั ก งานบริ ษ ัท เอกชนเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายที่มีอานาจซื้ อมากเพราะเป็ นวัยทางาน ส่ วนมากเป็ นคนรุ่ นใหม่ ชอบใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ช่ วยให้สะดวกขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรรณิ ษา เมืองผุย (2551) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
“ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ระเป๋ ายี่ ห้ อ ชั้ น น าของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” ศึ กษาพบว่าอาชี พเป็ นปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
กระเป๋ ายีห่ อ้ ชั้นนาที่ระดับนัยสาคัญ ตรงกับงานวิจยั นี้
2) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ซื้ อสิ นค้าเพราะอะไร เนื่องจากผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการ
ซื้ อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ จะเน้นตัดสิ นใจซื้ อเพราะความสะดวกสบายและรวดเร็ วให้เหมาะ
กับ การใช้ ชี วิ ต ของสั ง คมยุ ค ปั จ จุ บ ัน ซึ่ งสามารถสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า ได้ต ลอด 24 ชม. สิ น ค้า มี ค วาม
หลากหลายให้เลือกสรร เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายให้กบั ตนเองที่ตอ้ งการประหยัดเวลาที่จะ
ออกจากบ้านเพื่อไปซื้ อสิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556( ที่ได้
ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์(อินสตาแกรม(
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร” ศึ กษาพบว่าการซื้ อสิ นค้าผ่านอิ นสตาแกรมมี ความ สะดวก
เนื่องจากสามารถซื้ อได้24 ชัว่ โมง มีข้ นั ตอนการซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมมีความง่ายไม่ยงุ่ ยากและ
ทาให้รู้สึ กเพลิ ดเพลิ นจากการซื้ อสิ นค้าผ่าน อิ นสตาแกรม และได้แก่ ผูม้ ี อิทธิ พ ลในการซื้ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าของผูบ้ ริ โภคจะมีผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความรู ้ เคยทดลองใช้ มีความเชี่ยวชาญใน
ตัวสิ น ค้าซึ่ ง แนะน าให้ ผูบ้ ริ โภคตัดสิ น ใจซื้ อสิ นค้าได้เร็ วขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ นที
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กังวานกิจ (2556( ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ระดับปริ ญญาตรี ” พบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ติดตามแฟชัน่ ตามอินเตอร์ เน็ตโดยอิทธิ พลการแต่งตัวจาจากดารา คนรอบข้างและครอบครัว
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั สามารถให้ขอ้ เสนอแนะที่ได้จากผลการวิจยั ซึ่งสามารถ
นาไปใช้ ประโยชน์ได้ดงั นี้
1) ผูข้ ายกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์ ถ้าอยากจะประกอบธุ รกิจให้ประสบความสาเร็ จต้อง
คานึงถึงอายุของผูซ้ ้ื อเป็ นสิ่ งสาคัญเพราะมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าผ่านช่องทางออนไลน์
จะต้องคานึ งถึงรู ปแบบกระเป๋ า ความทันสมัยที่จะขายให้เหมาะสมกับอายุของลูกค้า เช่ น การเลือก
ประเภทกระเป๋ าที่เหมาะสมกับวัยของผูซ้ ้ื อ โดยให้มีผลิตภัณฑ์กระเป๋ า ทุกประเภท ซึ่ งเมื่อผูบ้ ริ โภค
เกิ ดความพึงพอใจในความหลากหลายที่เหมาะสมกับอายุของตนเอง ซึ่ งสามารถตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างครบถ้วนสมบู รณ์ ในการตัดสิ นใจซื้ อครั้งต่อไปผูบ้ ริ โภคก็จะทาการตัดสิ นใจซื้ อ
กระเป๋ าดังกล่าวช่องผ่านทางออนไลน์อย่างแน่นอน
2) ผูข้ ายกระเป๋ าที่ ตอ้ งการท าให้มี ยอดขายสู ง ต้องคานึ งถึ งปั จจัยส่ วนบุ ค คลอี ก อย่างคื อ
อาชี พ ของผูซ้ ้ื อให้ส อดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง เพราะผูซ้ ้ื อจะเลื อกซื้ อกระเป๋ าผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ตามอาชีพ ลักษณะงานที่ทาเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานเมื่อไปทางาน
3( ผูข้ ายต้องให้ความสาคัญกับเป้ าหมายในการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าผ่านช่ องทางออนไลน์
ของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งปั จจัยพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจคื อผูซ้ ้ื อซื้ อกระเป๋ าเพราะอะไร
ผูข้ ายต้องปรับปรุ ง คิดพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อให้ตรงเป้ าหมายของผูซ้ ้ื อ เช่ นความสะดวกสบาย
ในการเลือกซื้ อ ซื้ อได้ตลอด 24 ชม.
4( ผูข้ ายควรคานึ งถึงผูม้ ีอิทธิ พลต่อการซื้ อกระเป๋ าของผูซ้ ้ื อเพราะถือว่ามีส่วนสาคัญที่ทาให้
ผูซ้ ้ื อตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าได้อย่างรวดเร็ ว เพราะผูซ้ ้ื อจะสอบถามข้อมู ลต่างๆกับกับตัวสิ นค้าหรื อ
วิธีการซื้ อทางช่องทางออนไลน์เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1( ควรศึ กษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยต่างๆที่ ส่งผลต่อธุ รกิ จขายสิ นค้าผ่านช่ องทางออนไลน์ว่ามี ปัจจัย
อะไรบ้างที่ ส่ งผลท าให้ก ารขายสิ นค้าช่ องทางนี้ ป ระสบความส าเร็ จขึ้ นเรื่ อยๆ เนื่ องจากปั จจุบนั
อาจจะมีววิ ฒั นาการที่เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วทาให้เป็ นข้อได้เปรี ยบกับผูข้ ายได้
2( ควรทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นระยะๆ เพื่อให้ขอ้ มูลที่ผขู ้ ายจะใช้ในการตัดสิ นใจ
เพื่อประกอบธุ รกิจไม่ลา้ หลัง ทั้งนี้ เนื่ องจากสภาวะการแข่งขันทางช่องทางออนไลน์ของขายในแต่
ละรายมีการแข่งขันกันสู งมากดังนั้น ปั จจัยดังกล่าวจะช่ วยสร้ างการตัดสิ นใจซื้ อของผูซ้ ้ื อได้เป็ น
อย่างดี
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แรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้ สถานบริการฟิ ตเนสของผู้บริโภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
Consumer’s Decision Motivation to Select Fitness Center Service
In Bangkok Metropolitan Area
สราทิพย์ รัตกิจนากร
นักศึกษา โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin Program รุ่ น 2/1
กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลื อกใช้สถานบริ การ
ออกกาลังกายฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อศึกษาถึ งปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้สถานบริ การฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โภค และศึกษาถึ ง
ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆกับการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
สถานบริ การออกกาลังกายฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โภค
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรตั้งแต่อายุ 15 ปี ขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง
เป็ นผูท้ ี่ใช้สถานบริ การออกกาลังกายฟิ ตเนสในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจานวน 400 คน โดย
เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ผูว้ ิจยั ได้นาสถิติที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั มาใช้ใน
การดาเนิ นการโดยโปรแกรม Microsoft Excel ได้แก่ (1) การวิเคราะห์สถิ ติเชิ งพรรณนา มาใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป โดยคานวณหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ สาหรับการวิเคราะห์ในส่ วนของ
แรงจูงใจในการเลื อกใช้ส ถานบริ การออกกาลังกายฟิ ตเนส ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิเคราะห์ โดยการหา
ค่าเฉลี่ ย และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (2( การวิเคราะห์ สถิ ติอา้ งอิ ง การทดสอบสมมติ ฐานใน
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ ทางสถิ ติดงั นี้ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยของประชากรสอง
กลุ่มใช้ สถิติ T-test และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปใช้สถิติ F-test
และOne-Way ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชายอายุ 21 ปี ขึ้ นไป ที่ ใช้บ ริ การสถาน
บริ การฟิ ตเนส 1-2 ชัว่ โมงต่อวัน โดยใช้สถานบริ การฟิ ตเนสในแต่ละครั้งช่วงเวลา16.00 – 19.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ใช้บริ การฟิ ตเนสเพื่อสุ ขภาพที่ดี และมีเหตุผลที่จะตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การฟิ ต
เนสเพราะมี ความหลากหลายและตรงตามการใช้งาน สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
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พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการใช้สถานบริ การฟิ ตเนส ได้แก่ พฤติกรรมการใช้บริ การสถาน
บริ การฟิ ตเนส และส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของสถานบริ การฟิ ตเนส
คาสาคัญ แรงจูงใจ,สถานบริ การฟิ ตเนส
Abstract
The objectives of this study the motivations to decide the fitness center of consumer in
the Bangkok area and perimeters. And then, This study about demographic factors affecting
consumer’s decision to select fitness center service and also to study the difference between
marketing mix factor, other factor and consumer’s decision to select fitness center service.
The population in this study is owning to15 years of age, both male and female. As the
fitness center service. The people in metropolitan amount 400 person by the quantitative study.
(Quantitative Research). In order that a researchers have statistics about the study conducted
research from the Microsoft Excel program are: (1) Analysis of descriptive statistics. Used to
analyze the data. By calculating the frequency and percentage for the analysis of the motivations
for buying cosmetics. And then, Researchers analyzed by means of the average. And the standard
deviation (2) According to statistical analysis. Testing the hypothesis in this study. The researcher
used a statistical analysis as follows. The difference in the two groups of population statistics, Ttest and the difference of the average population of the two groups to use statistical F-test and
One-Way ANOVA.
The results of test of hypothesis found that Most of the respondents were female, aged 21
years and over who use the fitness center service around 1-2 hours per day. The fitness of each
period 4.00 – 7.00 p.m., the purpose of the fitness center to good health and there is no reason to
fitness center service because the site and meet with a variety of applications. Results of the test
showed that the factors affecting the incentive to use fitness center service. Behavior, including
the use of the fitness center service and marketing mix of fitness center.
Keyword: Motivations, Fitness Center
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บทนา
ปั จจุบนั เทรนด์การรักษาสุ ขภาพและการออกกาลังกายกาลังได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก
ท่ามกลางสภาพสังคมที่ มี ความเป็ นเมื องมากขึ้ น หนึ่ งในรู ป แบบการออกกาลังกายที่ กาลังได้รับ
ความนิ ยมคือการออกกาลังกายใน “ฟิ ตเนส” โดยกระแสความนิ ยมการออกกาลังกายยังได้สร้ าง
โอกาสทางธุ รกิ จให้กบั ธุ รกิ จต่อเนื่ องอีกมากมาย ทาให้มีธุระกิ จที่ เข้ามารองรับเพื่อให้บริ การด้าน
การออกก าลังกาย ที่ เรี ย กว่า “สถานบริ ก ารฟิ ตเนส” (Fitness Center) เป็ นสถานบริ ก ารที่ อานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ผูท้ ี่ สนใจในการออกกาลังกาย โดยจัดให้มีอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวกับการออก
กาลังกายที่ได้มาตรฐานและทันสมัยหลายประเภทให้เลือกใช้บริ การพร้อมทั้งมีบุคลากรที่มีความรู ้
ความชานาญ เพื่ออานวยความสะดวก ให้คาแนะนาในการใช้อุปกรณ์ ต่าง ๆ แนะนาการออกกาลัง
กายอย่างถูกวิธี และให้คาแนะนาการดูแลรักษาสุ ขภาพ ทาให้สถานบริ การฟิ ตเนสเป็ นที่น่าสนใจแล
ได้รับความนิยม จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชนจะเลือกใช้บริ การในการออกกาลังกาย จาก
เหตุ ผ ลดัง กล่ า ว ผู ศ้ ึ ก ษามี ค วามสนใจที่ จะศึ ก ษาการตัดสิ น ใจเลื อกใช้ส ถานบริ ก ารฟิ ตเนสของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อทาให้ทราบถึงองค์ประกอบของสถานบริ การฟิ ตเนสที่มีส่วน
ในการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารของผูบ้ ริ โ ภค และเพื่ อ ทราบถึ งคุ ณ ลัก ษณะทางประชากรและ
พฤติกรรมการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคที่มีส่วนในการตัดสิ นใจเลื อกใช้สถานบริ การฟิ ตเนส อีกทั้ง
เป็ นแนวทางของการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การฟิ ตเนสสาหรับผูท้ ี่สนใจได้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความแตกต่างกันทางด้านพฤติกรรมการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจในการใช้สถานบริ การฟิ ตเนสในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2.เพื่อศึกษาความแตกต่างกันทางด้านพฤติกรรมการการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การฟิ ต
เนสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการในการใช้สถาน
บริ การฟิ ตเนส ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.เพื่อให้ทราบถึ งปั จจัยต่างๆที่ มีผลต่อการพฤติกรรมการใช้สถานบริ การฟิ ตเนส โดยนา
ข้อ มู ล จากการวิ จ ัย ไปใช้ ใ นการก าหนดแผนการตลาดส าหรั บ การพัฒ นาด้า นบริ ก าร เพื่ อ ให้
ตอบสนองกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
2.เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์สาหรับผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่สนใจจะลงทุ น
ประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับสถานบริ การฟิ ตเนส อาจนาไปใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด ให้
เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย และสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ขอบเขตของการวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้ก ารวิจ ัย เชิ ง ปริ ม าณส าหรั บ การศึ ก ษาในครั้ งนี้ โดยเลื อ กใช้วิธี ก ารส ารวจด้ว ย
แบบสอบถามที่สร้ างขึ้นและได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้คือ ผูท้ ี่ใช้งานสถานบริ การฟิ ตเนส
ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลจานวน 400 คน ผู ว้ ิ จ ัย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยการ ท า
แบบสอบถามออนไลน์ตวั แปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิ สระ คื อ ปั จจัยส่ วนบุ คคล พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ ใช้สถานบริ การฟิ ตเนส
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
2. ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการตัดสิ นใจใช้สถานบริ การฟิ ตเนส

442

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

กรอบแนวความคิดของการวิจัย
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จ ั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ผู ้ วิ จ ั ย ได้ ส รุ ปเป็ นกรอบ
แนวความคิดในการวิจยั ได้ดงั นี้
ตัวแปรอิสระ

-

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
- อายุ
สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

พฤติกรรมผู้บริโภค
- การสมัครเป็ นสมาชิกใช้บริ การฟิ ตเนส

แรงจูงใจในการเลือกใช้สถาน

- การใช้สถานบริ การฟิ ตเนส

บริ การฟิ เนสของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครและ

- วัตถุประสงค์ที่ใช้บริ การฟิ ตเนส
- ความถี่จานวนครั้งต่อเดือนที่ใช้บริ การฟิ ตเนส

ปริ มณฑล

- ลักษณะการมาใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส

- ช่วงเวลาที่ใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส
-ระยะเวลาใช้บริ การฟิ ตเนสต่อครั้ง
ส่ วนประสมทางการตลาด
- รู ปแบบสถานบริ การฟิ ตเนต
- ราคาการใช้บริ การฟิ ตเนส
- ลักษณะของสถานที่ใช้บริ การฟิ ตเนส
- การส่งเสริ มการขายและบริ การการใช้บริ การฟิ ตเนส
-ความพึงพอใจที่ใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส
-สิ่ งที่ลูกค้าคาดหวังที่ใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส
-แรงจูงใจที่ใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส

สมมติฐานการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคลซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ .1
เดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจใช้บริ การฟิ ตเนสที่แตกต่างกัน
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.2พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการการตัดสิ นใจใช้บริ การฟิ ตเนสซึ่ งได้แก่ สถานการณ์ใช้สถาน
บริ การฟิ ตเนส ประสบการณ์ การใช้สถานบริ การฟิ ตเนส วัตถุประสงค์ที่ใช้สถานบริ การฟิ ตเนส
ระยะเวลาใช้สถานบริ การฟิ ตเนสต่อครั้ง ลักษณะการมาใช้สถานบริ การฟิ ตเนส ช่วงเวลาที่ใช้สถาน
บริ การฟิ ตเนสที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจใช้บริ การฟิ ตเนสที่แตกต่างกัน
ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งได้แก่ ราคาการใช้สถานบริ การฟิ ตเนส เจ้าหน้าให้บริ การ .3ที่
ใช้สถานบริ การฟิ ตเนส การส่ งเสริ มการขายที่ใช้สถานบริ การฟิ ตเนส สิ่ งที่ลูกค้าคาดหวังที่ใช้สถาน
บริ การฟิ ตเนส รู ป แบบสถานบริ การฟิ ตเนต ลัก ษณะของสถานที่ ใช้ฟิ ตเนส แรงจูงใจที่ใช้สถาน
บริ การฟิ ตเนสที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจใช้บริ การฟิ ตเนสที่แตกต่างกัน
แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วพฤติกรรมผู้บริโภค
คาดหวังมากน้อยเพียงใด ดังนั้น การแสดงความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจึงมีความสาคัญ
เป็ นอย่างยิง่ การดาเนิ นงานจัดบริ การต่างๆ
ความเหมายของพฤติกรรม
พฤติกรรม (Behavior) ตามความหวายของพจนานุกรมฉบัเฉลิมพระเกียรติ 2530(:
(373หมายถงการแสดงออกทางด้านกล้ามเนื้อ ความคิด ความรู ้สึกเพื่อตอบสนองต่อสิ่ งเร้า
ประภาเพ็ญ สุ วรรณ 2550(: (10 กล่าวว่า พฤติกรรมหมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่
มนุษย์กระทา ไม่วา่ สิ่ งนั้นจะสังเกตได้หรื อไม่ เช่น การทางานของหัวใจ การทางานของกล้ามเนื้อ
การเดิน การพูด การคิด ความรู ้สึก ความชอบ ความสนใจ
ธงชัย สันติวงษ์ 2540(: (10 กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง กระบวนการต่างๆของ
บุคคล ต่อสภาพแวดล้อมที่มีอยูภ่ ายนอก
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมาถึง การแสดงออกของแต่ละ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินค้า และบริ การทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสิ นใจที่มี
ผลต่อการแสดงออก
สุ วทิ ย์ เปี ยผ่อง และ จรัสศรี นวกุลศิรินาถ 2530(: (28 กล่าวว่า พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการัดหาให้ได้มา และการใช้ซ่ ึ ง
สิ นค้าและบริ การทั้งนี้หมายความรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจที่มีอยูก่ ่อนแล้ว และเป็ นสิ่ งที่มีส่วน
ในการกาหนดให้เกิดการกระทาดังกล่าว
กระบวนการพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Process of Behavior) มีลกั ษณะดังนี้
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มีสาเหตุทาให้เกิดพฤติกรรมเกิดขึ้นได้ตอ้ ง.1
พฤติกรรมเกิดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งจูงใจและแรงกระตุน้ .2
พฤติกรรมเกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่ จุดหมาย.3
ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
แนวคิดเกี่ ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
เป็ นระดับความรู ้สึกของบุคคลหรื อลูกค้า ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้ผลจาก
การทางาน หรื อประสิ ท ธิ ภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ กับความคาดหวังของลู กค้า ซึ่ งพิ จารณาถึ ง
ความพึงพอใจหลังจากการขายของลูกค้าต่อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ คือ ถ้าผลที่ได้รับจากสิ นค้าหรื อ
บริ การตรงกับความคาดหวังที่ลูกค้าตั้งไว้ ก็จะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ การคาดหวังของลูกค้า
(Expectation) เกิ ดจากประสบการณ์ และความรู ้ ในอดี ตของผูซ้ ้ื อ เช่น จากเพื่อน นักการตลาด และ
ข้อมูลจากคู่แข่งขัน ถ้านักการตลาดส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์สูงเกินจริ งจะทาให้ผซู ้ ้ื อผิดหวังเมื่อตัดสิ นใจ
ซื้ อ ซึ่ งความแตกต่างของความพึงพอใจทั้ง 3 ระดับนี้ จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ในครั้งต่อไป และจะเกี่ยวโยงไปถึงการประชาสัมพันธ์องค์กรในด้านดีหรื อไม่ดีต่อบุคคลอื่นๆ ใน
อนาคต ดังนั้น องค์กรจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องสร้ างหรื อเสนอผลิ ตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความ
คาดหวัง ของลู ก ค้า โดยยึดหลัก การสร้ างความพึ ง พอใจแก่ ลู ก ค้าโดยส่ วนรวม (Total Customer
Satisfaction) (กัลยารัตน์ คงพิบูลย์กิจ, 2549(
แนวความคิดส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการ
ของลู กค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้และผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายเพราะเห็ นว่าคุ ม้
รวมถึ งมีการจัดจาหน่ ายกระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติ กรรมการซื้ อหาเพื่อความสะดวกแก่
ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิ ดความชอบในสิ นค้าและเกิ ดพฤติกรรมอย่างถู กต้อง (เสรี วงษ์
มณฑา. 2554, น.11)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2539 อ้างถึงใน รัชฎาภรณ์ พรมมิรัตนะ. 2553, น. 9-10( ได้
กล่าวถึ งทฤษฎี ส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ที่เกี่ ยวข้องกับตัวแปรทางการตลาดว่า เป็ นตัว
แปรที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ใ นการเลื อ กซื้ อสิ น ค้าและต้อ งนามาใช้ร่วมกัน เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย (Target Market) เป็ นหลัก โดยส่ วนประสมการตลาดจะประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งที่สามารถสนองความจาเป็ นและความต้องการของลูกค้า ได้
ผลิ ตภัณฑ์อาจเป็ นคุ ณสมบัติที่แตะต้องได้และแตะต้องไม่ได้ ส่ วนประกอบของผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพสิ นค้า ชื่อเสี ยงบริ ษทั การรับประกันและบริ การ
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2. ราคา (Price) เป็ นสิ่ งที่กาหนดมูลค่าได้ในการแลกเปลี่ ยนหรื อบริ การ ในรู ปของเงินตรา
เป็ นส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับวิธีการกาหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ในการกาหนดราคา ได้แก่
ราคาจาหน่าย ส่ วนลด วิธีการชาระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาชาระเงิน
3. การกระจายผลิ ต ภัณ ฑ์ (Place or Distribution) หมายถึ ง ท าเลที่ ต้ ัง หรื อ กิ จ กรรม การ
เคลื่อนย้ายตัวสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยังสถานที่ที่ตอ้ งการและเวลาที่เหมาะสมของผูบ้ ริ โภค
( การส่ งเสริ มการตลาด .4Promotion) เป็ นการติ ดต่อสื่ อสารระหว่างผูจ้ าหน่ ายและตลาด
เป้ าหมายเกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณฑ์ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ที่ จะแจ้งข่ าวสาร หรื อชักจู งให้เกิ ดทัศ นคติ และ
พฤติ ก รรมการซื้ อ การส่ ง เสริ ม การตลาด ซึ่ งเราเรี ย กว่ า ส่ ว นประสม การส่ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion Mix) หรื อส่ วนประสมในการติดต่อสื่ อสาร (Communication Mix)
จากแนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าว ส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่จะทาให้
ธุ รกิ จสามารถบรรลุ เป้ าหมายที่วางไว้ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ประชากรตั้งแต่อายุ ปี ขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง 15
เป็ นผูท้ ี่มาใช้สถานบริ การฟิ ตเนสในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจานวน คนผูว้ ิจยั ได้ 400
( ดาเนิ นการสุ่ มตัวอย่างจากการสุ่ มตามสะดวกConvenience Sampling) เป็ นการเลื อกลุ่ มตัวอย่าง
โดยถือเอาความสะดวกของผูว้ ิจยั เป็ นหลัก และง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลจานวน คน ตามสู ตร 400
นาดใหญ่ และไม่ท ราบจานวนประชากรที่ แน่ นอน ดังนั้นขนาดตเนื่ องจากประชากรมีข ้ั วอย่าง
สามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาด ตัวอย่างของ W.G. Cochranโดยกาหนดระดับค่าความ
เชื่อมันร้อยละ( 5 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 95กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549, หน้า (74ใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการคานวณ
และวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิ ติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่า สุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติอา้ งอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test
และ F-test (ANOVA) ที่ ร ะดับ นัย สาคัญ ในการหาความแตกต่ า งของ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล 0.05
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่แรงจูงใจในการตัดสิ นใจใช้
สถานบริ การฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่ ม ตัวอย่างจาแนกตามเพศ เป็ นเพศชายจานวน 234 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 58.5 เพศหญิ ง
จานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.5 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่างอายุ 21-25ปี จานวน 174 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 43.5 อายุ 15-25 ปี จานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.5 อายุ 26-30 ปี จานวน 72 คน คิดเป็ น
ร้อยละ และอายุ 31ปี ขึ้น จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 18 ส่ วนใหญ่สถานภาพ โสด จานวน 313 คน
คิดเป็ นร้อยละ78.25 สมรส จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5 และ หย่า/หม้าย จานวน 13 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 3.25 ส่ วนใหญ่ ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี จานวน182 คิ ดเป็ นร้ อยละ 45.5 ต่ ากว่า
ปริ ญาตรี จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ34.5 และสู งปริ ญญาตรี จานวน 80คน คิดเป็ นร้อยละ20
ส่ ว นใหญ่ อาชี พ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา จ านวน 163 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ40.75 พนั ก งานเอกชน/
รัฐวิสาหกิ จ จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31พนักงานของรัฐ/รับราชการ จานวน 65 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.25 ธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.25 และอื่นๆจานวน 7คน คิดเป็ นร้อย
ละ1.75 ส่ วนใหญ่ รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน ต่ ากว่า15,000 บาท จานวน 154 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ38.5
รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 25,001 บาทขึ้ นไป จานวน 120 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ30 รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน
15,001-20,000 บาท จานวน 76 คน คิดเป็ นรายได้เฉลี่ยร้อยละ19 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,00125,000 บาทจานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมของผู้บริ โภค
ส่ วนใหญ่ผใู ้ ช้หลัก สมัครสมาชิ กสถานบริ การฟิ ตเนสเป็ น จานวน 238 คน คิดเป็ นร้อยละ
59.5 ไม่เป็ นสมาชิ กสถานบริ การฟิ ตเนส จานวน 162 คิดเป็ นร้ อยละ 40.5 ส่ วนใหญ่ เคย ใช้สถาน
บริ การฟิ ตเนส จานวน 323 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.75และ ไม่เคย ใช้สถานบริ การฟิ ตเนส จานวน 77
คิดเป็ นร้อยละ 19.25 ส่ วนใหญ่ วัตถุประสงค์ที่ใช้สถานบริ การฟิ ตเนสเพื่อการออกกาลังกายจานวน
145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.25 เพื่อสุ ขภาพที่ดี จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.25 อื่นๆ จานวน 58
คน คิดเป็ นร้ อยละ14.5 เพื่อรู ปร่ างที่ สวยงามจานวน 48 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ12 เล่ นตามเพื่อนร่ วม
กลุ่ม จานวน 32คน คิดเป็ นร้ อยละ8 ส่ วนใหญ่ เฉลี่ ยจานวนครั้งต่อเดือนที่ใช้สถานบริ การฟิ ตเนส
จานวน2-3 ครั้ง จานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.75 จานวน 5 ครั้งขึ้นไปต่อเดือนใช้บริ การสถาน
บริ การฟิ ตเนส จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ19.75 อื่นๆ จานวน 71 คน คิดร้อยละ17.75 จานวน4-5
ครั้งต่อเดื อนใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส จานวน 53 คน คิดร้ อยละ13.25 และจานวน 1 ครั้งต่อ
เดือนใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส จานวน42คน คิดเป็ นร้อยละ 10.5 ส่ วนใหญ่ ลักษณะการมาใช้
บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส โดยมาใช้บริ การคนเดี ยวจานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.5 มาใช้
บริ การกับเพื่อน/กลุ่มคณะ จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ33.25 อื่นๆจานวน 62คน คิดเป็ นร้อยละ
15.5 มาใช้บ ริ ก ารกับ ครอบครั ว จานวน 23 คิ ดร้ อยละ5.75 ส่ วนใหญ่ ช่ วงเวลาใช้บ ริ ก ารสถาน
บริ การฟิ ตเนส ช่วงเวลา16.00-19.00น.จานวน 146 คิดเป็ นร้อยละ 36.5 อื่นๆ จานวน 78 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 19.5 ช่วงเวลา19.00-22.00น. จานวน 70 คิดเป็ นร้อยละ 17.5 ช่วงเวลา13.00-16.00น. จานวน
65 คิดเป็ นร้อยละ16.25 และ ช่ วงเวลา10.00-13.00น. จานวน41 คิดเป็ นร้ อยละ10.25น. ส่ วนใหญ่
ระยะเวลาใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนสต่อครั้ง 1-2 ชม.จานวน 261 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.25 อื่นๆ
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จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14 น้อยกว่า 1 ชม. จานวน 42 คน ร้อยละ 10.5 ใช้เวลา3-4 ชม. จานวน
39 คน คิดเป็ นร้อยละ9.75 และมากกว่า 5ชม. จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนใหญ่ เลื อกใช้รูป แบบสถานบริ การฟิ ตเนสที่ มีอุปกรณ์ ให้บริ การเพียงพอตามความ
ต้องการ จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 รู ปแบบสถานบริ การฟิ ตเนสที่ให้บริ การที่หลากหลาย
จานวน 106 คิดเป็ นร้อยละ 26.5 รู ปแบบสถานบริ การฟิ ตเนสที่มีความสะดวกสบาย จานวน 96 คิด
เป็ นร้อยละ 24 รู ปแบบสถานบริ การฟิ ตเนสที่มีขนาดของพื้นที่ให้บริ การเพียงพอตามความต้องการ
จานวน 78 คิ ดร้ อยละ 19.5 ส่ วนใหญ่ เลื อกซื้ อในราคาของการใช้ส ถานบริ การฟิ ตเนสที่ มี ความ
เหมาะ จานวน 270คน คิดเป็ นร้อยละ67.5 ราคาของอาหารและเครื่ องดื่มในสถานบริ การฟิ ตเนสอยู่
ในระดับที่เหมาะสม จานวน 69 คิดเป็ นร้อยละ 17.25 ในสถานบริ การฟิ ตเนสมีป้ายราคาในการใช้
บริ การสถานบริ การฟิ ตเนสแสดงไว้ชดั เจน จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.25 ส่ วนใหญ่เลือกจาก
ลักษณะของการใช้สถานบริ การฟิ ตเนสที่ ทาเลที่ต้ งั สามารถเดินทางไปสะดวกของสถานที่ใช้สถาน
บริ การฟิ ตเนส จานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ43.5 สถานที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ที่พกั อาศัย จานวน 124 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 31 สถานบริ การฟิ ตเนสที่มีความปลอดภัย จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15 และ
สถานบริ การฟิ ตเนสที่มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.5 ส่ วน
ใหญ่เลือกจาก การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่ อต่างๆของสถานบริ การฟิ ตเนส จานวน 164 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 41 การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยแผ่นพับ จานวน 117 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.25 การ
โฆษณประชาสัมพันธ์โดยแผ่นพับ จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.75 การบอกต่อจากบุคคลต่างๆ
จานวน 56 คิดเป็ นร้อยละ 14 ส่ วนใหญ่เลือก เจ้าหน้าที่หรื อพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยที่
ดี จานวน 160 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ40 เจ้าหน้าที่ หรื อพนักงานมี ความรู ้ ในการให้บริ การเป็ นอย่างดี
จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38 เจ้าหน้าที่หรื อพนักงานมีเพียงพอต่อความต้องการ จานวน 59 คน
ร้อยละ14.75 เจ้าหน้าที่หรื อพนักงานมีความกระตือรื อร้ นในการให้บริ การ จานวน 29 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 7.25 ส่ วนใหญ่ สิ่ งที่ คาดหวังจากสถานบริ การฟิ ตเนสที่ มีความปลอดภัยในการให้บริ การ
จานวน 209 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.25 มีการให้บริ การที่สะดวกและรวดเร็ ว จานวน 131 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 32.75 สามารถชาระค่าบริ การได้สะสะดวก จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15 ส่ วนใหญ่เลือก
จากความสนใจในการใช้บ ริ การสถานบริ ก ารฟิ ตเนสที่ มีบ รรยากาศเหมาะแก่ การออกกาลังกาย
จานวน 241 คน คิดเป็ นร้อยละ60.25 สถานที่ให้บริ การมีความสะอาด จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ
20.25 สถานที่ให้บริ การมีที่นงั่ พักผ่อนเพียงพอ จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.25 สถานที่มีการ
จัดวางอุปกรณ์อย่างเป็ นระเบียบ จานวน 33 คน ร้อยละ 8.25
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ผลการศึกษาการตัดสิ นใจในการเลือกใช้ สถานบริการฟิ ตเนสของผู้บริโภค
ส่ วนใหญ่ แรงจู งใจในการตัดสิ นใจลู กค้าที่ ใช้สถานบริ การฟิ ตเนสเลื อกใช้บริ การเพราะ
ทาเล สถานที่ ต้ งั สามารถเดิ นทางสะดวก ปลอดภัย และการจัดให้บ ริ การที่ จอดรถสะดวกสบาย
เพี ยงพอ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.155 การเลื อกใช้บ ริ การเพราะมี รูป แบบการให้บ ริ การที่ หลากหลาย
ขนาดพื้ นที่ และอุ ป กรณ์ ที่ ให้บ ริ การมี ค วามสะดวกสบาย มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.1225 การเลื อกใช้
บริ การเพราะเจ้าหน้าที่ หรื อพนักงานให้ความรู ้ และบริ การเพี ยงพอต่อความต้องมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
4.0275 การเลื อกใช้บ ริ ก ารเพราะราคาค่ าใช้บ ริ ก ารมี ค วามเหมาะสมกับ สถานบริ ก ารฟิ ตเนส มี
ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.995 การเลื อ กใช้บ ริ ก ารเพราะการโฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ ท างสื่ อ ต่ างๆและมี
ส่ วนลดราคาพิเศษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9325
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการตัด สิ น ใจ
เลือกใช้สถานบริ การฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า เพศ อายุ ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลื อกใช้สถานบริ การฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 แต่ปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้าน สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจ
ในการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ สถานการณ์ใช้บริ การสถานบริ การฟิ ต
เนส ประสบการณ์ ก ารใช้บ ริ ก ารสถานบริ ก ารฟิ ตเนส วัต ถุ ป ระสงค์ที่ ใช้ส ถานบริ ก ารฟิ ตเนส
ระยะเวลาใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนสต่อครั้งที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้ส ถานบริ การฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 แต่พ ฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคด้าน ลัก ษณะการมาใช้บริ ก ารสถาน
บริ การฟิ ตเนส ช่วงเวลาที่ใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนสที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อต่อแรงจูงใจ
ในการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานที่3 ปั จจัยทางส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ราคาการใช้สถานบริ การฟิ ตเนส
เจ้าหน้าให้บริ การที่ใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส การส่ งเสริ มการขายที่ใช้บริ การสถานบริ การฟิ ต
เนส สิ่ งที่ลูกค้าคาดหวังที่ใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนสที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ส่วนประสมทางการตลาดด้านรู ปแบบสถานบริ การฟิ ตเนต
ลักษณะของสถานที่ใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส แรงจูงใจที่ใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนสที่
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แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน

แบบทดสอบสมมติฐาน
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริ โภค
สถานะการใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส
ประสบการณ์การใช้สถานบริ การฟิ ตเนส
วัตถุประสงค์ที่ใช้สถานบริ การฟิ ตเนส
จานวนครั้งต่อเดือนที่ใช้สถานบริ การฟิ ตเนส
ลักษณะการมาใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส

ค่ านัยสาคัญ
(Sig.)

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

0.0383
0.0405
0.4003
0.7071
0.1054
0.2104

/
/

0.0014
0.0133
0.00007
0.0032

/
/
/
/

ไม่
สอดคล้อง
กับ
สมมติฐาน

/
/
/
/

0.1488

/

ช่วงเวลาที่ใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส

0.0177

/

ระยะเวลาใช้สถานบริ การฟิ ตเนสต่อครั้ง

0.0073

ส่ วนที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาด
รู ปแบบสถานบริ การฟิ ตเนต
ราคาการใช้สถานบริ การฟิ ตเนส

0.1848
0.0059

ลักษณะของสถานที่ใช้สถานบริ การฟิ ตเนส
การส่ งเสริ มการขายที่ใช้บริ การสถานบริ การ
ฟิ ตเนส
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เจ้าหน้าที่ให้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส
สิ่ งที่ลูกค้าคาดหวังที่ใช้สถานบริ การฟิ ตเนส
แรงจูงใจที่ใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส

0.0001
0.0325
0.6639

/
/
/

อธิปรายผลการวิจัย
.1ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันพบว่า เพศ และ อายุที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ น
ใช้สถานบริ การฟิ ตเนสที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจใน
การตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสอดคล้องเป็ นบางปั จจัยกับงานวิจยั ของ
ธารารัตน์ แสงดาว (2555) ที่ ได้ศึ กษาเรื่ อง แรงจู งใจที่ มีต่อการออกกาลังกายของสมาชิ กที่ มาใช้
สถานบริ การ คลาค แฮทช์ ฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่มีผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ในแต่ละด้าน ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจที่มี
ต่อการออกกาลังกายของสมาชิกที่มาใช้สถานบริ การ คลาค แฮทช์ ฟิ ตเนส เซ็นเตอร์
2. พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคที่ แตกต่ า งกัน พบว่า สถานการณ์ ใช้บ ริ ก ารสถานบริ ก ารฟิ ตเนส
ประสบการณ์ การใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส วัตถุประสงค์ที่ใช้สถานบริ การฟิ ตเนส ความถี่
ระยะเวลาใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนสต่อครั้งที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โภค ในขณะที่ลกั ษณะการมา
ใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส ช่ วงเวลาที่ใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนสที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
แรงจู งใจในการตัดสิ น ใจใช้ส ถานบริ ก ารฟิ ตเนสซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ รุ จิพ จน์ อิ น ทร์
สุ วรรณ (2555) ที่ พบว่าพฤติกรรมการใช้บริ การที่ ศูนย์ออกกาลังกาย อนันต์ไลน์ ฟิ ตเนสของกลุ่ ม
ผูต้ อบแบบสอบถาม เกิ ดจากพฤติ กรรมการใช้บ ริ การ ด้านความถี่ ในการใช้บ ริ การและความพึ ง
พอใจ มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจใช้บริ การศูนย์ออกกาลังกาย อนันต์ไลน์ ฟิ ตเนส
3. ส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างพบว่า ราคาการใช้สถานบริ การฟิ ตเนส การส่ งเสริ ม
การขายที่ใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส เจ้าหน้าที่ให้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนส สิ่ งที่ลูกค้าคาดหวัง
ที่ ใช้บ ริ ก ารสถานบริ ก ารฟิ ตเนสที่ แตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 มี ผ ลต่ อ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิ
รวิชญ์ จันทรนิ มิตร (2556( พบว่า ลักษณะการใช้บริ การศูนย์ฟิตเนสเซ็ นเตอร์ สนามกี ฬาองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดแพร่ ด้านอุปกรณ์ สถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย ด้าน
การบริ การ มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการใช้บริ การศูนย์ฟิตเนสเซ็ นเตอร์ สนามกีฬาองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดแพร่
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ข้ อเสนอแนะงานวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา
รายได้ต่อเดื อน และอาชี พ เพื่อสามารถนาข้อมูลมาเป็ นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของ
สถานบริ การฟิ ตเนส ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
2. ผลการวิ จ ัย ด้ า นพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภคที่ แ ตกต่ า งกัน ด้า นการสมัค รเป็ นสมาชิ ก
ประสบการณ์ ก ารใช้บ ริ ก าร วัตถุ ป ระสงค์ที่ ใช้บ ริ ก าร ความถี่ จานวนครั้ งต่ อเดื อนที่ ใช้บริ ก าร
ระยะเวลาใช้บริ การใช้เป็ นแนวทางในการสร้างความเชื่ อมัน่ และสามารถตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่ได้
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน ราคาการใช้สถานบริ การฟิ ตเนส การส่ งเสริ มการ
ขายที่ ใช้บ ริ การสถานบริ ก ารฟิ ตเนส ความพึ งพอใจที่ ใช้บ ริ ก ารสถานบริ การฟิ ตเนส สิ่ งที่ ลูก ค้า
คาดหวังที่ใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนสสามารถนาข้อมูลมาเป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการพัฒนา
แนวทางส่ งเสริ มการตลาด การจัดทาโปรโมชัน่
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1.ควรมีการศึกษาถึ งความได้เปรี ยบทางกลยุทธ์ทางการตลาดของสถานบริ การฟิ ตเนสที่
ได้รับความนิยม
2.ศึกษาแนวทางในการแข่งขันทางธุ รกิจประเภทสถานบริ การฟิ ตเนสที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุด
3.ศึ ก ษาถึ ง รู ป แบบต่าง ๆ ที่ จะต้องเปลี่ ยนแปลงไปของสถานบริ ก ารฟิ ตเนสที่ ส ามารถ
แข่งขันได้ในอนาคต ซึ่ งจะต้องคานึ งถึงผูบ้ ริ โภค สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และค่านิยม
ในขณะนั้น
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ ของผู้บริ โภควัยทางาน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
FACTORS AFFECTING CAR PURCHASING DECISIONS OF WORKING AGE
IN BANGKOK AREA
อิชยา แก้วทองมา
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล มีดงั นี้ 1( เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์
ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รถยนต์ ข องผู ้บ ริ โ ภควัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ
ปริ มณฑล 2( เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยท างานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ ม ณฑล 3( เพื่ อ
ศึกษาความแตกต่างระหว่างปั จจัยด้านอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัย
ทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล โดย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทาการวิจยั โดยกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทั้งสิ้ น 400 ราย โดยเก็บ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บ ข้อมู ล โดยใช้ส ถิ ติเชิ ง
พรรณนาอธิ บ าย ค่ า ความถี่ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ร้ อ ยละและค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และมี ก ารทดสอบ
สมมติฐาน สถิติเชิงอ้างอิง โดยใช้ ONE WAY ANOVA เพื่อหาค่า T-test และ F-test ค่า Sig และค่า
วัดการกระจายความคลาดเคลื่อนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
การวิจยั พบว่า ผูท้ ี่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 24 – 29
ปี มี ร ะดับ การศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ ปริ ญ ญาตรี มี สถานภาพโสด ส่ วนใหญ่ มี อ าชี พ เป็ นพนัก งาน
บริ ษทั เอกชน ซึ่ งมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,000บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผูบ้ ริ โภควัย
ทางานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้ต่อเดื อนแตกต่างกัน ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านราคา ด้านแหล่ งข้อมูล และด้านโปรโมชัน่ ที่ แตกต่างกัน และส่ วนใหญ่ปัจจัยด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ ด้านความเหมาะสมคุ่มค่า ยี่หอ้ และขนาดเครื่ องยนต์ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: รถยนต์ส่ วนประสมทางการตลาด ,การตัดสิ นใจ ,
454

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

Abstract
The objectives of this study were 1) to study the demographic differences which affect
car purchasing decisions of working age in Bangkok area, 2) to study marketing mix different
with car purchasing decisions of working age in Bangkok area; and 3) to study other factors’
different which affect car purchasing decisions of working age in Bangkok area.
The sample consisted of 400 samples, data collected by questionnaires. Descriptive statistic,
frequency, mean, percentage and standard deviation. Hypothesis testing of inferential Statistics
were tested by ONE WAY ANOVA in order to T-test and F-test.
Significant value and error distribution value for factor analysis at 0.05, research findings were as
follows; car purchasing decisions were made mostly by female whose ages are between 24 – 29
years old, possesses Bachelor’s degree, marital status is single, and largely they are working as
private sector’s employees which salary less than 30,000 Baht.
The hypothesis testing were as follows; (1) working age consumers who have different gender,
age, education, occupation, and monthly income, (2) different marketing mix, price, source, and
promotion, and also (3) mostly other factors which are related to car, worthiness, brand, and
different engine sizes affect car purchasing decision making significantly different.
Keyword: car ,decision ,marketing mix.
.1บทนา
ในปั จจุบนั รถยนต์ถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญอีกปั จจัยหนึ่ งในการดารงชี วติ เป็ นอย่างมาก ทาให้
เกิ ด ความสะดวกสบายในการเดิ น ทางจากสถานที่ ห นึ่ งไปยัง สถานที่ ห นึ่ ง อี ก ทั้ง ยัง แสดงถึ ง
ภาพลักษณ์ ในสั งคม ค่านิ ยมที่ บ่ งบอกความเป็ นตัวคุ ณ และรถยนต์ยงั มี บ ทบาทส าคัญต่อสภาพ
เศรษฐกิ จและสังคมของประเทศเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นยานพาหนะที่ ใช้ในการเดิ นทาง การ
ติดต่อการค้า การคมนาคมขนส่ ง และใช้ในการประกอบธุ รกิจต่างๆ ซึ่ งเห็นได้วา่ รถยนต์เป็ นสิ นค้า
ที่มีการบริ โภคอย่างต่อเนื่ องไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็ นอย่างไร โดยการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถยนต์
ของผูบ้ ริ โภคจะแตกต่างกัน เกิดจากปั จจัยหลายๆด้าน เช่น สี รู ปแบบ หรื อฟั งชัน่ ต่างๆของรถยนต์
รายได้ รสนิ ยม และประโยชน์จากการใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อที่จะทาให้ตนเองได้รับความสะดวกสบายสู ง
ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมืองที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง มีการบริ โภครถยนต์เพิ่มขึ้น และ
ราคาน้ ามันถู กปรับลดลงจากเดิ มอย่างมากในปั จจุบนั และมีการเติ บโตของภาคอุตสาหกรรมยาน
ยนต์อ ย่างรวดเร็ ว ผู ผ้ ลิ ต จึ ง ผลิ ต รถยนต์รุ่น ใหม่ ๆ ออกมาเป็ นจานวนมาก เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค แต่อย่างไรก็ตามในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ณ สถานการณ์ปัจจุบนั ส่ งผลทา
ให้การตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจึงมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์
ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
.2เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ างระหว่า งปั จจัย ด้า นส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
.3เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปั จจัยด้านอื่นๆที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถยนต์
ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
ประโยชน์ ของการวิจัย
สามารถนาไปเป็ นข้อมู ลพื้นฐานในการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของผูบ้ ริ โภค .1
เพื่อวางแผนการส่ งเสริ มการขาย กลยุทธทางการตลาด เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ได้
สามารถนาไปเป็ นข้อมูลการวิจยั ไปพัฒนาและขยายช่องทางการจัดจาหน่ าย สถานที่จดั .2
จาหน่าย ช่องทางการให้ข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ และการบริ การหลังการขายได้
3. สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการออกแบบรถยนต์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค และมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจได้
สมมติฐานการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั กาหนดสมมติฐานการวิจยั ในการศึกษา ดังนี้
.1ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลแตกต่างกัน
.2ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่มีความแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
รถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกัน
.3ปัจจัยด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ ประเภทรถยนต์ ยีห่ อ้ รถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์
และ อัตราการกินเชื้ อเพลิงที่มีความแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภค
วัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั กาหนดขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
1.ขอบเขตด้านประชากร ประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่จะทาการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภควัย
ทางานในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น
2.ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษานี้เป็ นการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
รถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลเท่านั้น
.3ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ทาการเก็บข้อมูลและทาการประมวลผล
วิเคราะห์ขอ้ มูลและรายงานโดยทาการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 – เดือนเมษายน 2559
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์

-เพศ
-อายุ
-สถานภาพ

-ระดับการศีกษา
-อาชีพ
- รายได้
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ ของผู้บริโภควัย
ทางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

-ด้านผลิตภัณฑ์( Product(
-ด้านราคา( Price(
-ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย( Place)

-ด้านการส่งเสริ มการตลาด( Promotion(
ปัจจัยด้ านอื่นๆ
ภาพลักษณ์- -ประเภทรถยนต์
ยี่หอ้ รถยนต์-ขนาดเครื่ องยนต์
อัตราการกินเชื้อเพลิง-

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีดา้ นปั จจัยส่ วนบุคคล
เจมิญา อติชาติมณี , 12 :2552 (อ้างอิงใน เดชา ศิลปะสนอง 2557,: 8( กล่าวว่า ปั จจัยส่ วน
บุ ค คลที่ ส่ งอิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการตัดสิ น ใจของผูบ้ ริ โภคที่ ส าคัญ ได้แก่ เพศ อายุ วัฏ จัก รชี วิต
ครอบครัว อาชีพ รายได้ รู ปแบบการดาเนินชีวติ บุคลิกภาพและมโนทัศน์ที่มีต่อตนเอง
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( เพศ -Sex) ผูห้ ญิ งกับผูช้ ายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิ ยม ทัศนคติ
รวมถึงพฤติกรรม ตลอดจนความต้องการต่างๆ
( อายุ -age) พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อหรื อตัดสิ นใจบริ โภคของบุคคลย่อมแปรเปลี่ ยนไป
ตามระยะเวลาที่ยงั มีชีวติ อยู่
( การศึกษา -Education) การศึ กษาเป็ นตัวแปรที่ มีความสัม พันธ์ ค่อนข้างสู งกับ ตัวแปรที่
เกี่ยวกับพฤตกรรมของบุคคล
( วัฎจักรชีวิตครอบครัว -Family Life Cycle) หมายถึง การเริ่ มต้นชี วติ ครอบครัวไปจบลงที่
การสิ้ นสุ ดชีวติ ครอบครัว แต่ละช่วงของวัฏจักรชีวิตครอบครัว ผูบ้ ริ โภคจะมีรูปแบบและพฤติกรรม
การซื้ อที่แตกต่างกันออกไป
( อาชีพ -Occupation) อาชีพของบุคคลจะมีลกั ษณะเฉพาะบางประการที่ทาให้ตอ้ งบริ โภค
ผลิตภัณฑ์แตกต่างไปจากผูป้ ระกอบอาชีพอื่นๆ
( รายได้ส่วนบุคคล -Personal income) รายได้ส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่ซ้ื อ
ทฤษฎีด้านพฤติกรรมการบริโภค
ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior theory) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้
เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิ ดสิ่ งกระตุ น้ (Stimulus) ที่ ทาให้เกิ ดความ
ต้องการสิ่ งกระตุ น้ ที่ ผ่านเข้ามาทางความรู ้ สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคเปรี ยบเสมือนกล่ องดา (Buyer’s
Black Box) ซึ่ งผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายไม่ สามารถคาดคะเนได้ ความรู ้ สึ ก นึ กคิ ดของผูบ้ ริ โภค จะได้รับ
อิทธิ พลจากลักษณะต่างๆ ของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ จุดเริ่ มต้นอยูท่ ี่มี
สิ่ งมากระตุ ้ น ท าให้ เกิ ด ความต้ อ งการก่ อ น แล้ ว ท าให้ เกิ ด การตอบสนอง (Buyer’s Purchase
Decision) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ .2538 อ้างถึงใน ชัยณรงค์ ทรายคา, 2552 หน้า 8) สิ่ งมากระตุน้ ทาให้
เกิดความต้องการก่อน แล้วทาให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase Decision)
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
อดุลย์ จาตุรงคกุล 2543(, หน้า (26ยังได้ให้ความหมายของส่ วนประสมทางการตลาดว่า
หมายถึง ตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ โดยแบ่งออกได้
ดังนี้
.1ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ลัก ษณะบางประการของผลิ ตภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ทั ที่ อาจกระทบต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
.2 ราคา (Price) ราคามี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อก็ ต่อเมื่ อผูบ้ ริ โภคท าการประเมิ น
ทางเลือกและทาการตัดสิ นใจ
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.3ช่ องทางการจาหน่ าย (Place หรื อ Distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาดในการทาให้มี
ผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจาหน่าย สามารถก่ออิทธิ พลต่อการพบผลิ ตภณัฑ์ แน่ นอนว่าสิ นค้าที่มีจาหน่ าย
แพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคนาไปประเมินประเภทของช่องทางที่นาเสนอก็อาจก่อ
อิทธิ พลต่อการรับรู ้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์
.4 การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) การส่ ง เสริ ม การตลาดสามารถก่ อ อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ผูบ้ ริ โภค ได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ข่าวสารที่นกั การตลาดส่ งไปอาจเตือนใจให้
ผูบ้ ริ โภครู ้ ว่าเขามีปัญหาสิ นค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปั ญหาได้มนั สามารถส่ งมอบให้ได้
มากกว่า สิ นค้าของคู่แข่ง เมื่ อได้ข่าวสารหลังการซื้ อเป็ นการยืนยันว่าการตัดสิ นใจซื้ อของลู กค้า
ถูกต้อง จากเครื่ องมือทางการตลาดหรื อส่ วนประกอบที่สาคัญของกลยุทธ์การตลาด ประการ ที่ 4
( เรี ยกว่า ส่ วนประสมการตลาดMarketing Mix) หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่า 4P’s คือ Product, Price, Place,
Promotion ในการสนองความพึงพอใจของบุคคล และบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
ทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อ
ทฤษฎี เกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ (AIDA) (St.Elmo Lewis, 1898 อ้างถึงใน ณภัทคอร ปุณยา
ภาภัสสร, 2551)
1. ความตั้งใจ (Attention) เริ่ มต้นที่ผูบ้ ริ โภคจะต้องรู ้ จกั สิ นค้าและบริ การนั้นก่อน ซึ่ งก็เกิ ดขึ้นเมื่ อ
ผูบ้ ริ โภคมีความตั้งใจในการรับสาร
2. ความสนใจ (Interest) นอกจากการรู ้จกั สิ นค้าแล้วก็ยงั ไม่เพียงพอผูบ้ ริ โภคต้องถูกเร้า ความสนใจ
จนสามารถแยกแยะสิ นค้านั้นออกจากสิ นค้าอื่นๆ ที่มีอยูใ่ นตลาด
3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจที่ถูกกระตุน้ จะกลายเป็ นความอยาก ความปรารถนา ที่จะได้
ครอบครองสิ นค้านั้น ตามปกติความปรารถนาจะเกิดขึ้นจากการเห็นประโยชน์ที่สินค้านั้นเสนอ ให้
หรื อเกิดจากการเห็นหนทางแก้ปัญหาที่มีอยูท่ ี่สินค้านั้นหยิบยืน่ ให้
4. การกระท า (Action) เมื่ อ ความปรารถนาเกิ ด ขึ้ นแล้ ว กระบวนการซื้ อ จะสมบู ร ณ์ ก็ ต่ อ เมื่ อ
ผูบ้ ริ โภคก้าวเข้าสู่ ข้ นั ตอนสุ ดท้ายคือการซื้ อสิ นค้า จากแนวคิดการตัดสิ นใจ
สรุ ปได้วา่ การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจว่าจะซื้ อ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใด โดย
มีปัจจัยคือข้อมูลเกี่ยวกับตัวสิ นค้า สังคมและกลุ่มทางสังคม ทัศนคติของ ผูบ้ ริ โภค เวลาและโอกาส
ความตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา และการกระทา
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
สุ ดสายใจ พุธวัฒนา ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อรถยนต์นงั่ ใหม่ใน (2542(
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยที่มีความสาคัญในการซื้ อรถยนต์นงั่ ใหม่ คือ ราคาได้ต่อเดือนของ
เจ้าของรถยนต์ และราคารถยนต์นงั่ เก่ามีความสัมพันธ์กบั ความต้องการซื้ อรถยนต์นงั่ ใหม่ในทิศทาง
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เดี ยวกัน และราคารถยนต์นงั่ ใหม่ และค่าบารุ งรักษารถยนต์มีความสัมพันธ์กบั ความซื้ อรถยนต์ใน
ทิศทางตรงข้าม
สฤษดิ์พงษ์ เพ่งเล็งผล (2544) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อ รถยนต์นงั่
ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท ผลการศึ ก ษาพบว่ า ระดับ รายได้ ระดับ ฐานะทาง
ครอบครั วและรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต สาหรับปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับรถยนต์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลของกลุ่มนักศึกษาปริ ญญาโท
จุลินทร์ พุดตานเล็ก (2545) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์นงั่
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญของปั จจัยด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า น ช่ อ งทางการจัด จาหน่ าย ด้า นราคา ด้านการส่ ง เสริ ม การตลาด ตามล าดับ โดย
ผูบ้ ริ โภคจะให้ ความสาคัญกับความแข็งแกร่ ง ความปลอดภัยในการขับขี่ การหาอะไหล่ ง่ายการ
รับ ประกัน และรู ปทรง การออกแบบ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย เช่ น ความน่ าเชื่ อถื อและการ
ให้บริ การดีรวดเร็ วของตัวแทนจาหน่ายและศูนย์บริ การซ่ อมบารุ ง ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด เช่ น
การทาประกันภัยชั้นหนึ่งฟรี และการให้ส่วนลดเงินสด การแถมอุปกรณ์ตกแต่ง
วิธีดาเนินงานวิจัย
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
.1ข้อมูลที่ใช้วจิ ยั
แหล่งข้อมูลในการวิจยัครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิเป็ นข้อมูลที่ได้จาก ข้อมูลที่เกี่ยว
รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการใช้แบบสอบถามของกลุ่ มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภควัยทางานที่ ซ้ื อ
รถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มนฑล จานวน ราย โดยใชวิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 400
(Convenience Sampling Random) และข้อมูลทุติยภูมิขอ้ มูลที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมจาก
หนังสื อ วิทยานิพนธ์ รายงาน การวิจยั หรื อการศึกษาค้นคว้าอิสระ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2การวิเคราะห์ขอ้ มูล.
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้สถิติ เพื่อวัดความแตกต่างของกลุ่มตัวแปรโดยใช้การคานวณและ
การวิเคราะห์ผน่ โปรแกรมExcel โดยสถิติน้ นั แบ่งเป็ น ส่ วน2
.1สถิ ติพ รรณนา (Descriptive Statistics( โดยใช้ส ถิ ติก ารค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และค่ า แปรปรวน
(Variance(
.2สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics เพื่อในการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติค่า (One-way
ANOVA, T-test, F-test ค่า Sig ใน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์แยกเป็ น ส่ วน ดังนี้ 5
3 1 .ผลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ด้านลัก ษณะประชากรศาสตร์ ข องกลุ่ ม ตัวอย่าง พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน ปี มากที่สุด 29-24 มีช่วงอายุ 61.25 คน คิดเป็ นร้อยละ 245
77.75 คน คิดเป็ นร้อยละ 311 โสด จานวนโดยมีสถานภาพ 42.00 คน คิดเป็ นร้อยละ 168 จานวน
ประกอบอาชี พ 75.75 คน คิดเป็ นร้อยละ 303 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
รายได้ส่ วนใ 52.50 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 210 พนัก งานเอกชน จานวน หญ่ น้อยกว่า 30,บาท 000
57.00 คน คิดเป็ นร้อยละ 228 จานวน
3 2 .ผลการวิเคราะห์ เกี่ ย วกับ ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
รถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
คานึ งถึงรู ปแบบรถยนต์การออกแบบภายในห้องโด/ยสารมากที่สุด จานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 251
คน คิดเป็ นร้ อยละ 181 บาท จานวน 700,000 ราคารถยนต์ที่ตอ้ งการซื้ อมากที่ สุ ด มากกว่า 62.75
สถานที่ที่เลือกซื้ อรถยนต์คือ 45.25Dealer ใกล้บา้ นมากที่สุด จานวน 43.00 คน คิดเป็ นร้อยละ 172
นการแหล่งข้อมูลที่ใช้ใ 74.75 คน คิดเป็ นร้อยละ 299 ส่ วนใหญ่นิยมผ่อนกับสถาบันการเงิน จานวน
36.75 คน คิดเป็ นร้อยละ 147 ประกอบการตัดสิ นใจมากที่สุด คือ เว็บไซต์เกี่ ยวกับรถยนต์ จานวน
65.75 คน คิดเป็ นร้อยละ 263 เดือนขึ้นไป มากที่สุด จานวน3ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสิ นใจ มากกว่า
และโปรโมชัน่ ที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด คือ การให้ส่วนลดเงิ นสด แถมอุปกรณ์ ตกแต่ง จานวน
คน คิด 140 รองลงเป็ นข้อเสนอเงินดาวน์ และอัตราดอกเบี้ยต่า จานวน 37.50คน คิดเป็ นร้อยละ 150
35.00 เป็ นร้อยละ
3 3.ผลการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับปั จจัยข้อมุ ล ด้านปั จจัยอื่ นๆ ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
รถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
พิจารณาซื้ อรถยนต์จากความเหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด จานวน 46.00 คน คิดเป็ นร้อยละ 184
ประเภทรถยนต์ที่ได้รับการสนใจมากที่สุดคือ รถเก่งหรื อSUV จานวน 350 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.50
ยีห้อรถยนต์ที่เลือกซื้ อมากที่สุด คือฮอนด้า จานวน ส่ วนใหญ่เลือกซื้ อ 32.00 คน คิดเป็ นร้อยละ 126
และอัตราการเผาผลาญ 29.50 คน คิดเป็ นร้อยละ 118 ซี ซี จานวน1.800-1,600 ขนาดเครื่ องยนต์ที่
31.50คน คิดเป็ นร้อยละ 126 ลิตร จานวน/กิโลเมตร20 เชื้อเพลิงที่ตอ้ งการส่ วนใหญ่คือ
สรุ ปผลการวิจัย
สมมติ ฐ านที่ 1 ผู ้บ ริ โภควัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ มี ล ัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลแตกต่าง
กัน
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พบว่า ปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และระดับรายได้
มีค่า Sig น้อยกว่า ระดับนัยสาคัญที่ โดยปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ที 0.05้่แตกต่างกันมี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น ด้านสถานภาพ มีค่า Sig มากกว่า ระดับนัยสาคัญที่ โดย 0.05
ปั จจัยด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภค
วัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกัน
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านแหล่งข้อมูล และด้านโปรโมชัน่ มีค่า Sig น้อย
กว่า ระดับนัยสาคัญที่ จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านแหล่ งข้อมู ล และโดยปั 0.05
ด้านโปรโมชั่นที่แตกตก่ างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น ด้านการคานึงถึงความต้องการ
ด้านสถานที่ ซ้ื อรถยนต์ วิธี ก ารช าระเงิ น ด้านระยะเวลาการตัดสิ นใจในการซื้ อรถยนต์มี ค่ า Sig
มากกว่า ระดับนัยสาคัญที่ โดยด้านการคานึ งถึ งความต้องการ ด้านสถานที่ซ้ื อรถยนต์ วิธีการ 0.05
ชาระเงิ น ด้านระยะเวลาการตัดสิ นใจในการซื้ อรถยนต์ที่ แตกต่ างกัน ไม่มี ความสั มพันธ์ กบั การ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่3 ปั จจัยด้านอื่นๆที่มีความแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถยนต์
ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกัน
พบว่า ปั จจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ความเหมาะสมของรถยนต์ ยีห่ ้อรถยนต์ และขนาดเครื่ องยนต์ มีค่า Sig
น้อยกว่า ระดับ นัยส าคัญ ที่ โดยปั จจัยด้านอื่ นๆที่ แตกต่ างกันมี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ 0.05
รถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ยกเว้น ประเภทของรถยนต์ และอัตราการกินเชื้ อเพลิงมีค่า Sig มากกว่า ระดับนัยสาคัญที่ โดย 0.05
ประเภทของรถยนต์ และอัตราการกิ นเชื้ อเพลิ งที่ แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้
อภิปรายผล
จากการวิจยั ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ได้นาแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบผลการวิจยั
ดังนี้
.1ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
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ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของ
ผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลมีปัจจัยด้าน เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
และรายได้ เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัย
ทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
า อาชีพ และระดับรายได้เมื่อพิจารณาถึงด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษสถานภาพ ที่แตกต่าง
กันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาณุ วฒั น์ ชุ่มชื่น ได้วจิ ยั เรื่ องพฤติกรรมการ (2555(
( ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์โตโยต้า รุ่ นพรี อุสPriusของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่า (เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์โตโยต้า รุ่ นพรี อุส (Priusของผูบ้ ริ โภค (
.2ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ผลการวิจยั พบว่า
ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลมีปัจจัยด้านราคา ด้านแหล่งข้อมูล
และด้านโปรโมชัน่ เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของ
ผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
เมื่อพิจารณาถึงด้านราคา ด้านแหล่งข้อมูล และด้านโปรโมชัน่ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทรา พัฒคุม้ ได้วจิ ยั เรื่ อง(2556(การตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์รุ่น
ประหยัด(Eco-Car)ของข้าราชการครู ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่าด้านราคา ด้านแหล่งข้อมูล
และด้านโปรโมชัน่ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์รุ่นประหยัด(Eco-Car)ของ
ข้าราชการครู
.3ปั จจัยด้านอื่นๆที่แตกต่างกัน
จจัยด้านอื่นๆส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยผลการวิจยั พบว่า ปั
ทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลมีปัจจัยด้านความเหมาะสม ยีห่ อ้ และขนาด
เครื่ องยนต์เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัย
ทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
อพิจารณาถึงเมื่ด้านความเหมาะสม ยีห่ อ้ และขนาดเครื่ องยนต์ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิตะวัน รัตนพงศ์ ได้วจิ ยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อรถยนต์(2556(
ห้อต่างๆ ของประชาชนในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยพบว่าความเหมาะสม ยีห่ อ้ และยี่
ขนาดเครื่ องยนต์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
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ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขต
ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่ วนประสม กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
ทางการตลาด และปั จจัยด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผู้ ้้บริ โภควัย
ทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
ผลการศึกษามีส่วนช่วยให้ยนื ยันว่าาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยพื้นฐานในการแบ่งตลาดกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย เนื่องจากความแตกต่างทางคุณลักษณะ
ดังกล่าว ทาให้บุคคลต่าง ๆ มีความคิดเห็น ทัศนคติ หรื อความชื่นชอบที่ แตกต่างกัน โดยอ้างอิงจาก
ผลการทดสอบสมติฐานที่พบว่าปั จจัยส่ วนใหญ่มีผลต่อการ ตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภค
วัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ทางการประกอบการ จึงต้องให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยต่างๆเหล่านี้ เพื่อให้ได้กาหนดแนวทางการดาเนินธุ รกิจ ให้มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด
ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการวิจัยครั้งต่ อไป
เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากงานวิจ ยั จึงควรทาการวิจยั เป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
รักาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อ
รถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อสร้างความสามารถในการสร้างความได้เปรี ยบเหนื อ
คู่แข่งต่อไป
ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการวิจัยครั้งต่ อไป
เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากงานวิจยั จึงควรทาการวิจยั เป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
รักาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อ
รถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อสร้า งความสามารถในการสร้างความได้เปรี ยบเหนื อ
คู่แข่งต่อไป
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียมมือสองของผู้บริโภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
FACTOR EFFRCTING CUSTOMER’S DECISION ON BUYING
THE SECOND HAND CONDOMINIUM IN BANGKOK METROPOLIS AND SUBURBS
พชร บุญธรรม
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมมือสองของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” โดยมีวตั ถุประสงค์คือ (1( เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัย
ส่ วนบุคคลที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมมือสองในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (2(
เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านพฤติกรรมในการซื้ อคอนมิเนี ยมมือสองที่มีต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อคอนโดมิ เนี ยมมือสองในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (3( เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ปั จ จัย ด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย มมื อ สองในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
การศึ ก ษาวิ จยั ครั้ งนี้ ประชากรที่ ส นใจ และใช้ใ นการศึ ก ษาวิจ ัย คื อ ผู บ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมมือสองหรื อกาลังจะตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมมือสองในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล จานวน 400 คน ด้วยการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล และนาข้อมูลที่
ได้มาทาการวิเคราะห์โดยใช้ (1( การวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา เพื่อทาการหาค่าร้อยละ ค่าความถี่
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2( การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการ
หาค่าที ค่าเอฟ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA(
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การศึกษาวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ (1( เป็ นเพศหญิง (2( มีอายุในช่ วง 2635 ปี (3( มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (4( มีสถานภาพโสด (5( มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
และ (6( รายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท
สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1( อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มมื อ สองในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 (2( แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจ
ซื้ อคอนโดมิ เนี ยมมื อสองในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (3( ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้าน ผลิ ตภัณฑ์ และ ระดับราคา ที่ แตกต่างกันมี
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมมื อสองในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ คอนโดมิเนียม, ทีอ่ ยู่อาศัย, อสั งหาริมทรัพย์ , การลงทุน

ABSTRACT
The research “Factor effecting customer’s decision on buying the second hand
condominium in Bangkok metropolis and suburbs” is objectively purposed:
1) To study the demographic characteristics that affecting to customer decisions on
buying the second hand condominium in Bangkok metropolis and suburbs are
different.
2( To study the variant of behavior that affecting to customer decisions on buying the
second hand condominium in Bangkok metropolis and suburbs.
3( To study the Marketing Mix that affecting to customer decisions on buying the second
hand condominium in Bangkok metropolis and suburbs.
Regarding to this research, intended people who were selected and applied to this study
are consumer who buying second hand condominium and living in Bangkok metropolis and
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suburbs, 400 Samples in total by using questionnaires as a tool for collecting their information
and the data to be analyzed (1( analysis of descriptive statistics to determine the frequency,
percentage, mean, standard deviation and ( 2( the inferential statistical analysis for hypothesis
testing. Research it was analyzed by the One-way ANOVA.
The research found, that the most of the samples are (1( woman (2( aged about 26-35
years ranged ( 3( graduated Bachelor’s degree ( 4( single ( 5( working ass employee in private
company and organization (6( 25,001-35,000 baht monthly income
Results and outcome of the hypothesis, it found that (1) Age and education that
differently are affecting to customer decisions on buying the second hand condominium in
Bangkok metropolis and suburbs that was different a significant relationship at a level of 0.05. (2)
Source of information used to find the data that differently are affecting to customer decisions on
buying the second hand condominium in Bangkok metropolis and suburbs that was different a
significant relationship at a level of 0.05. (3) Product and price of the marketing mix that
differently are affecting to customer decisions on buying the second hand condominium in
Bangkok metropolis and suburbs that was different a significant relationship at a level of 0.05.

KEYWORDS:, Condominium, Residence, Property, Investment

บทนา
เนื่ องจากปั ญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยภายในเขตเมืองได้เพิ่มทวีมากขึ้น อันเป็ นผลมาจากการ
เพิ่มของจานวนประชากรอย่างรวดเร็ ว และมีการอพยพจากชนบทสู่ เมื องเพื่อเข้ามาหางานทาเพิ่ม
มากขึ้ น ปั ญ หาการจราจรติ ด ขัด โดยเฉพาะในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งก่ อ ความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่
ประชาชนที่อยู่ตามชานเมือง แต่ตอ้ งเดินทางเข้ามาทางานในเมืองอย่างมาก รวมทั้งปั ญหาที่ดินใน
เขตเมืองมี ราคาแพงโดยเฉพาะในย่านธุ รกิ จทาให้มีความจาเป็ นทีจะต้องสร้ างตึกให้สูงขึ้น เพื่อให้
การใช้ที่ดินในเขตเมือง ได้รับประโยชน์คุม้ ค่าทั้งรัฐบาลเองก็ได้ เล็งเห็นประโยชน์ในระบบอาคาร
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ชุ ดซึ่ งได้ใช้และประสบความสาเร็ จมาแล้วในต่าง ประเทศ จึงได้คิดริ เริ่ มที่จะนาระบบกรรมสิ ทธิ์
อาคารชุ ด มาบังคับ ใช้เป็ นกฎหมายซึ่ ง สอดคล้อ งกับ นโยบายของการเคหะแห่ งชาติ ที่ ต้องการ
กฎหมายอาคารชุดเพื่อให้ผู ้ เช่าซื้ ออาคารแฟลตของการเคหะแห่ งชาติได้กรรมสิ ทธิ์ ในอาคารแฟลต
นั้นและต้อง การจะตัดภาระเรื่ องการดูแลบารุ งรักษาอาคารแฟลตเหล่านั้นด้วย
โดยจากสภาพเศรษฐกิจการเจริ ญเติบโตของสังคมเมืองในปั จจุบนั การย้ายที่อยูอ่ าศัยเข้ามา
เพื่อหางานทาในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นศูนย์กลางและแหล่งรวมของเศรษฐกิจขนาดใหญ่
ของไทย ทาให้ประชากรในกรุ งเทพมหานครมี แนวโน้มจะสู งเพิ่ มขึ้ นเรื่ อยๆอย่างต่อเนื่ อง ทาให้
ความต้องการสาหรับการอยูอ่ าศัยก็เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้ง ชี วิตที่ตอ้ งเร่ ง
รี บและการแข่งขันที่สูง ประกอบกับปั ญหาการจราจรซึ่ งส่ งผลให้รูปแบบการดาเนิ นชี วิตในสังคม
เมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และการเลือกที่อยู่อาศัยก็เป็ นปั จจัยหนึ่ งซึ่ งเปลี่ ยนแปลงตามไป
ด้ว ย เช่ น การเลื อ กที่ อ ยู่อ าศัย ใกล้ที่ ท างาน ใกล้ร ะบบขนส่ ง มวลชนต่ างๆ เพื่ อ ให้ ก ารเดิ น ทาง
สะดวกสบาย รวดเร็ ว และประหยัดเวลาในการเดิ นทางอี ก ด้วยคอนโดมิ เนี ยมจึ งเป็ นที่ อยู่อาศัย
ทางเลือกหนึ่งซึ่ งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยสถานการณ์ คอนโดมิ เนี ยมมื อสองช่ วงครึ่ งแรกปี 2558 เติ บโตได้ดี สะท้อนกาลังซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคที่ มีอย่างต่อเนื่ อง มี การปรับขึ้ นของราคาขายเฉลี่ ยมากถึ งร้ อยละ 30 แต่ยงั คงต่ ากว่า
ราคาซื้ อขายคอนโดมิเนี ยมที่เปิ ดใหม่ ปรับขึ้นร้อยละ 40 โดยคอนโดมิเนียมที่มีอายุ 6-10 ปี มีอตั รา
การปรั บ ตัว ของราคาเฉลี่ ย ดี ที่ สุ ด จากต้ น ทุ น การก่ อ สร้ า งเดิ ม ที่ ไ ม่ สู งมากเท่ า ปั จ จุ บ ัน พบ
คอนโดมิเนียมโซนพญาไท ราชเทวี อนุสาวรี ย ์ มีราคาขายเฉลี่ยสู งสุ ด คาดครึ่ งปี หลังยังคงเติบโตได้
ดีจากความต้องการคอนโดมิเนี ยมมือสองที่มีอยู่อย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะโซนในเมืองที่มีพ้ืนที่ใน
การพัฒนาที่ค่อนข้างจากัด
สาหรับคอนโดมิเนี ยมมื อสองที่มีการปรับเปลี่ ยนของราคาขายเฉลี่ ยเที ยบกับราคาเปิ ดตัว
โครงการสู งสุ ด ได้แก่ คอนโดฯ ที่ มี อายุข องตัวอาคารอยู่ระหว่าง 6-10 ปี เนื่ องจากในช่ วงเวลา
เปิ ดตัวของโครงการยังไม่มีการขยับของต้นทุนการก่อสร้างสู งมากนัก โดยเฉพาะราคาที่ดิน แต่ตวั
โครงการตั้งอยู่ในบริ เวณที่ใกล้แนวรถไฟฟ้ า เดินทางสะดวก ประกอบกับมีการดูแลรักษาอาคารที่
ค่อนข้างจะชัดเจน จึงสามารถปรับราคาซื้ อขายเพิ่มขึ้นตามโครงการใหม่ในบริ เวณนั้นๆ ได้ไม่ยาก
โดยมีราคาขายปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยสู งถึงร้อยละ 48 อันดับรองลงมา ได้แก่ คอนโดฯ มือสองที่มีอายุ
อาคารตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป แม้สภาพอาคารอาจจะขาดการบารุ งรักษาไปบ้าง แต่เนื่ องจากอยูใ่ นทาเลที่
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มีศกั ยภาพ และหาทาเลที่จะมาแทนที่ได้ลาบาก โดยมีราคาขายปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 38
อันดับถัดมา เป็ นโครงการคอนโดฯ สร้างเสร็ จพร้อมอยู่ อายุอาคารตั้งแต่ 1-5 ปี ซึ่ งสภาพโดยรวมยัง
ดู ใหม่อยู่ โดยมี ราคาขายปรับตัวเพิ่มขึ้ นเฉลี่ ยอยู่ที่ร้อยละ 33 สาเหตุที่ราคาขายปรับตัวขึ้ นได้น้อย
ที่สุดนั้น เนื่ องจากคอนโดฯ กลุ่มนี้ ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วนัน่ เอง แต่เพราะ
ตั้งอยู่ในท าเลที่ ดีมากจึ งท าให้ลูก ค้ายินดี ที่ จะจ่ายส่ วนต่างของท าเล และอันดับ สุ ดท้าย เป็ นกลุ่ ม
คอนโดฯ ที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการก่อสร้าง ยังไม่พร้อมเข้าอยูอ่ าศัย แต่มีการเปลี่ยนมือโอนสิ ทธิ ขาย
ใบจองสิ ทธิ ราคาเฉลี่ยจึงปรับเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่ องจากราคาเปิ ดขายได้รวมต้นทุนการก่อสร้างที่
ปรับขึ้นใหม่ไปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยมีราคาขายปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 16
จากเหตุ ผลดังกล่ าว หากผูป้ ระกอบการต่างๆ และผูท้ ี่ ตอ้ งการขายคอนโดมิ เนี ยมมื อสอง
ทราบถึงปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมมือสองของผูบ้ ริ โภค ก็มีแนวโน้มที่
จะทาให้ทราบถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ แท้จริ ง ทั้งในด้าน พฤติกรรมการซื้ อ, ปั จจัยด้านส่ วน
ประสมการตลาด และ ปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ และสามารถนาข้อมูลต่างๆที่
ได้รับ นั้น น ามาการก าหนดกลยุท ธ์ ต่ า งๆ, พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภค และจะทาให้ธุรกิจตลาดคอนโดมิเนียมมือสองเติบโตได้นนั่ เอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมมือสอง
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่ อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านพฤติ กรรมในการซื้ อคอนมิ เนี ยมมื อสองที่ มีต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมมือสอง ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่ อศึ ก ษาความแตกต่ างของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมมือสอง ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันตามลักษณะของประชากรศาสตร์ โดย
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์และธุ รกิจคอนโดมิเนี ยม สามารถนาไปปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้
มีมาตรฐาน
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2. เพื่ อ ทราบถึ ง ปั จ จัย ด้ า นส่ ว นประสมการตลาดของผู ้บ ริ โ ภค ให้ ผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์และธุ รกิจคอนโดมิเนี ยม ใช้สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันในการวางแผนและ
กาหนดกลยุทธ์ต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ โดยผูป้ ระกอบการธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์และธุ รกิจ
คอนโดมิเนียม ไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจจะศึกษา และนาไปประยุกต์ใช้ในการวิจยั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
สมมติฐานงานวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพโสดสมรส, อาชี พ
และรายได้แตกต่ างกัน มี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย มมื อ สอง ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านพฤติกรรมในการซื้ อคอนมิเนียมที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมมือ
สอง ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
3. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย Product, Price, Place และ Promotion ที่
แตกต่ างกัน มี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มมื อ สอง ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
แตกต่างกัน
นิยามคาศัพท์เฉพาะ
คอนโดมิเนียม หมายถึง อาคารที่ บุคคลสามารถแยกการก่อกรรมสิ ทธิ์ ออกได้เป็ นส่ วน ๆ
โดยแต่ละส่ วนประกอบด้วยกรรมสิ ทธ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล คือ ห้องชุ ดและหมายความรวมถึ งสิ่ ง
ปลูกสร้าง หรื อที่ดินที่จดั ไว้เป็ นเจ้าของห้องชุดแต่ละราย และกรรมสิ ทธิ์ ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง คือ
ส่ วนของอาคารชุ ดที่มิใช่ห้องชุ ด ที่ดินที่ต้ งั อาคารชุ ด และที่ดินหรื อทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรื อ
เพื่อประโยชน์ร่วมกันสาหรับเจ้าของร่ วม
การตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียม หมายถึง กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลในการเลือกแนวทาง
ปฏิบตั ิที่ถูกต้องเหมาะสม หรื อพอใจเพื่อที่จะได้นาไปสู่ การปฏิบตั ิให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการหรื อแก้ไขปั ญหาได้
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พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง การกระทาหรื อการแสดงออกของผูบ้ ริ โภคที่ เกี่ ยวข้องกับ
การซื้ อและการใช้สินค้า บริ การ โดยผ่านกระบวนการตัดสิ นใจที่มีปัจจัยต่างๆ ทั้งปั จจัยส่ วนบุคคล
(เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน(
ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่ งกิจการ
ผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่ม
ลู ก ค้าเป้ าหมาย ส่ ว นประสมการตลาด แบ่ งออกได้เป็ น 4 กลุ่ ม หรื อ 4P’s อัน ได้แ ก่ ผลิ ตภัณ ฑ์
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา
4.สถานภาพการสมรส 5.อาชีพ 6.รายได้
พฤติกรรมในการซื้ อคอนโดมิเนียม
1. วัตถุประสงค์ในการซื้ อ
2. แหล่งข้อมูลที่คน้ หา
3. จานวนครั้ งที่ เยี่ย มชมคอนโดหรื อ
สภาพคอนโด
4. ระยะเวลาในการตัดสิ นใจ
5. ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ

การตัด สิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย มมื อ สอง
ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย
4. การส่ งเสริ มการตลาด

472

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

แนวคิดและทฤษฏี
ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรื อ 4P’s)
คอตเลอร์ ฟิ ลลิ ป (Kotler. 2546 : 24) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาด
หมายถึ ง เครื่ องมื อทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ มได้ ซึ่ ง กิ จการผสมผสานเครื่ องมื อเหล่ านี้ ใ ห้
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้ างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลู กค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสม
การตลาดประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์
ของกิ จ การส่ ว นประสมทางการตลาดแบ่ ง ออกเป็ น 4 กลุ่ ม ดัง ที่ รู้ จ ัก กัน ว่า คื อ 4P’s อัน ได้แ ก่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product)ราคา (Price) ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ าย (Place) การส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion)
เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 11) ได้ให้ความหมายว่า ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมี
สิ นค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้ และ
ผูบ้ ริ โภคยินดี จ่ายเพราะมองเห็ นว่าคุ ้ม รวมถึ งมี ก ารจัดจาหน่ ายกระจายสิ น ค้าให้ ส อดคล้องกับ
พฤติกรรมการซื้ อหาเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสิ นค้า
และเกิ ดพฤติ ก รรมอย่างถู ก ต้อง ที่ เรี ยกว่า ส่ วนผสมการตลาด (Marketing mix) ซึ่ งประกอบด้วย
4P’s
แนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค
คอตเลอร์ ฟิ ลลิป (Kotler. 2546 : 67) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
(Consumer buying behavior) หมายถึ ง พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู ้บ ริ โ ภคคนสุ ด ท้า ย ไม่ ว่า จะเป็ น
บุคคลหรื อครัวเรื อนที่ทาการซื้ อสิ นค้าและบริ การสาหรับการบริ โภคส่ วนตัว
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ ; และคณะ (2546 :192) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค
(Consumer behavior) หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ ผูบ้ ริ โ ภคท าการค้น หา การคิ ด การซื้ อ การใช้ การ
ประเมิน ผล ในสิ น ค้าและบริ ก าร ซึ่ งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา (Schiff man and
Knuk. 2000 : G-3) หรื อเป็ นขั้นตอนซึ่ งเกี่ ยวกับความคิ ด ประสบการณ์ การซื้ อ การใช้สินค้าและ
บริ การของผูบ้ ริ โภคเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา (Solomon. 2002 : 528)
หรื อหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสิ นใจของการกระทาของผูบ้ ริ โภค ด้วยเหตุผลหลาย
ประการ กล่ าวคือ (1) พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุ รกิ จ และมีผลทาให้
ธุ รกิจประสบความสาเร็ จ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้
(2) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาด(Marketing concept) คือ การทาให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วย
เหตุน้ ี เราจึงจาเป็ นต้องศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อจัดสิ่ งกระตุน้ หรื อกลยุทธ์การตลาดที่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้
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บทความเรื่ อง หลัก ซื้อคอนโดมือสอง เอาไว้ ลงทุนหรื ออยู่อาศัยเอง
ถ้า พู ด ถึ ง เรื่ อ งของการเลื อ กซื้ อ คอนโด ในยุค ของดิ จิ ต อลปี 2016 แบบนี้ จะเห็ น ได้ว่า
พฤติกรรมของการเลื อกซื้ อเปลี่ ยนไปจากเดิมมาก รวมถึงสื่ อรวดเร็ วมากกว่าเดิ ม พฤติกรรมการอยู่
อาศัยมักจะนิ ยมในส่ วนของคอนโดมากกว่าการอยู่บา้ น เป็ นเพราะในเรื่ องของการเดิ นทาง ทาเล
สะดวกต่อการใช้ชีวติ ในส่ วนของราคา ณ ปั จจุบนั ตอนนี้ถา้ อยูใ่ นทาเลที่ใกล้รถไฟฟ้า ราคาค่อนข้าง
ที่จะสู ง ทาให้หลายๆคน สนใจที่จะ ซื้ อคอนโดมือสอง ที่ราคาพอจับต้องได้ และได้ทาเลที่ดี บางคน
จะซื้ อไว้เพื่ออยู่อาศัยหรื อไว้ลงทุ น สาหรั บผูล้ งทุ นสามารถซื้ อแล้วปล่ อยเช่ าได้เลย ไม่ตอ้ งรอให้
คอนโดสร้ างเสร็ จก่ อนไม่ มี ค่ า เสี ย โอกาส ถ้าเราเที ยบกับ คอนโดที่ ย งั ไม่ ได้ส ร้ า ง การลงทุ น ใน
คอนโดที่สร้างเสร็ จแล้วนั้น เหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่ชอบความเสี่ ยงน้อยๆ หลักของการซื้ อคอนโด
มือสอง มีเป้ าหมายหลักๆอยู่ 2 อย่างคือ ซื้ อเพื่อลงทุน และ ซื้ อเพื่ออยูอ่ าศัยจริ ง
สิ่ งทีต่ ้ องพิจารณาซื้อคอนโดเพื่อลงทุนหรื อเก็งกาไร มีดังนี้
1. เลือกทาเล
ควรเลื อกทาเลที่ สามารถให้ผลตอบแทนในการปล่อยเช่ าเมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินลงทุนสู ง
ที่สุด (Yield%) หรื อผลตอบแทนไม่ควรต่ากว่า 4% หากพบทรัพย์บางทาเลสามารถให้ผลตอบแทน
ได้ 7-10% ยิ่งดี โดยโครงการอาคารชุ ดคอนโดมิเนี ยมมือสองมักตั้งอยูใ่ นทาเลที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับ
โครงการเปิ ดใหม่ในย่านเดียวกัน เนื่องจากที่ดินที่มีศกั ยภาพในการพัฒนานั้นมีอยูค่ ่อนข้างจากัด ทา
ให้ ผูป้ ระกอบการที่เปิ ดโครงการก่อน มีโอกาสเลือกผืนที่ดินที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาดีกว่า
2. ประมาณการราคาขายในอนาคต
ผูซ้ ้ื อสามารถเห็นห้องจริ งที่สร้างเสร็ จแล้ว เห็นสิ นค้าของจริ ง วัสดุ และฝี มือการก่อสร้างว่า
ถู กใจหรื อไม่แล้ว ยังสามารถดู การบริ หารหลังการขายของนิ ติบุคคล ว่ามี ประสิ ทธิ ภาพมากน้อย
เพียงใด ซึ่ งถื อ เป็ นปั จจัยสาคัญในการพิจารณา การตัดสิ นใจซื้ อห้องชุ ดที่ จะสามารถขึ้ นราคาได้
มากกว่า 10% จากตอนซื้ อ ภายใน 3 ปี แรก หากท่านคานวณดู แล้วห้องชุ ดนี้ ราคาสู งเกิ นไปจนไม่
สามารถขึ้นราคาได้ หรื อดูแล้วความเจริ ญยังมาไม่ถึงภายใน 3 ปี ลองทบทวนดู ใหม่เพราะในระยะ
ยาวอาจจะไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน
3. ศึกษาความต้องการของผูเ้ ช่า ต้องแม่นยา “ผูเ้ ช่า”
โดยทาการศึกษาพฤติ กรรมของกลุ่มผูเ้ ช่ าที่ เราคาดหวังมาเป็ นลู กค้า ว่าเป็ นกลุ่ มใด กลุ่ ม
คนทางาน ครอบครัวใหม่ คนญี่ปุ่น จีน เกาหลี ยุโรป หรื อ คนไทย เพราะแต่ละเชื้อชาติก็มีความชื่ น
ชอบในบางสิ่ งที่แตกต่างกัน เช่น คนญี่ปุ่น ในห้องชุ ดต้องมีอ่างอาบน้ า คนยุโรปชอบการว่ายน้ า ถ้า
เราซื้ อคอนโดมือสอง ภาพรวมโครงการอยูใ่ นสภาพที่ดี และมีสิ่งแวดล้อมที่ดูแล้วปลอดภัย โดยให้
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เลือกเหมือนเป็ นผูอ้ ยูเ่ อง จะเห็นการบริ หารงานของ นิ ติบุคคลอย่างครบวงจร ถ้าผูเ้ ช่าซื้ อสามารถใช้
การบริ การส่ วนกลาง ไม่วา่ จะเป็ นสระว่ายน้ า ฟิ ตเนต ส่ วนกลางต่างๆที่ให้บริ การผูเ้ ช่าได้
สาหรับสิ่ งทีต่ ้ องพิจารณาซื้อคอนโดเพื่ออยู่อาศัยจริง มีดังนี้
1. ราคาห้ อง
ควรซื ้อในราคาเท่ าไหร่ ดี? หากเป็ นการซื้ อเพื่อการอยูอ่ าศัย ราคาที่ควรจะซื้ อจึงขึ้นอยูก่ บั
ความพึงพอใจและความสามารถในการซื้ อของแต่ละท่าน เพราะหากเป็ นคอนโด ที่มีสิ่งอานวย
ความสะดวกครบครัน การตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรี เมี่ยม หรู หรา ก็จะมีราคาสู งกว่าอาคารทัว่ ไปใน
ละแวกเดียวกัน บรรยากาศภายในห้อง ไม่อึดอัด โปร่ งโล่ง รู ้สึกสบายเวลาอยูอ่ าศัย สภาพของห้อง
ต้องดูใหม่ ไม่มีอะไรแตกหัก ทรุ ดโทรม ซึ่ งผูซ้ ้ื อต้องทาการตรวจเช็คสภาพภายในห้องให้ดีก่อนที่
จะ ตัดสิ นใจซื้ อ ถ้าซื้ อไปแล้วจะมาขอแก้ไขทีหลัง อาจจะยุง่ ยากได้
2. สั งคมเพื่อนบ้ านและสภาพแวดล้อม
ภาพรวมโครงการอยูใ่ นสภาพที่ดี และมีสิ่งแวดล้อมที่ดูแล้วปลอดภัย โดยให้เลือกเหมือน
เป็ นผูอ้ ยูเ่ อง ภายใต้วธิ ี คิด เราอยูไ่ ด้ไหม ถ้าเราอยูไ่ ม่ได้ผเู ้ ช่าก็อยูไ่ ม่ได้เหมือนกัน โดยในการ เลือก
คอนโดฯมือสองที่เหมาะกับตัวเอง สิ่ งที่เราจะพลาดไม่ได้คือเรื่ องสิ่ งแวดล้อม สารวจให้รอบๆ ทุก
พื้นที่ ทุกช่วงเวลา ปลอดภัยหรื อไม่ มีที่ทิ้งขยะ คลองน้ าเสี ย เสาไฟฟ้าแรงสู ง วัดและ เมรุ เผาศพ
3. ความคุ้มค่ า
ความคุม้ ค่าของการซื้ อคอนโดฯมือสองอยูท่ ี่วตั ถุประสงค์ ถ้าซื้ อเพื่ออยูเ่ องก็ตอ้ งดูงบ
ประมาณเป็ นสาคัญ และเช็คดูค่าใช้จ่ายส่ วนกลางด้วยว่าแพงเกินไปหรื อไม่
สุ ดท้ายของการพิจารณาซื้ อคอนโด คือเรื่ องของกาลังการจ่าย กูน้ อ้ ย ผ่อนยาว เมื่อ
คานวณออกมาคุม้ ค่า จ่ายดอกเบี้ยต่า อย่ากูเ้ กินกาลังความสามารถในการผ่อนชาระ ดอกเบี้ย
มากกว่าเงินต้นทั้งนี้ในส่ วนของเรื่ องนี้ จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการพิจารณามากที่สุด
3. ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการดาเนิ น งานวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง ปริ ม าณ เพื่ อหาข้อ เท็ จจริ ง ที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งได้
ทาการศึกษาในเรื่ อง การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมมือสองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากและผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเสมือนเครื่ องมือ
ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล หลังจากได้ข ้อมู ล แล้วผูว้ ิจยั จะวิเคราะห์ ออกมาเป็ นตัวเลข และน ามา
วิเคราะห์กบั สมมติฐานของงานวิจยั ที่ต้ งั ไว้
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การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี่ คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีความต้องการซื้ อ
คอนโดมิ เนี ย มมื อสองในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑล ซึ่ งไม่ ท ราบจานวนประชากรที่
แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในงานศึกษางานวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ที่มีความต้องการซื้ อคอนโดมิเนี ยมมือสองในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เนื่องจากไม่ทราบ
จานวนประชากรที่ แน่ น อน ขนาดกลุ่ ม ตัวอย่า งจึ ง ได้จากการค านวณโดยใช้สู ต รที่ ไ ม่ ท ราบค่ า
สัดส่ วนประชากร (P( (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชี .2545:26( ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ประมาณ 95 % จะมีความ
คลาดเคลื่ อ นน้อ ยกว่าหรื อเท่ า กับ + 5 %ดัง นั้น ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ค านวณได้เท่ า กับ 385
ตัวอย่าง เพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยของแบบสอบถามเนื่ องจากอาจมี คุณสมบัติของแบบสอบถามไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงทาการเก็บตัวอย่าง เพิ่มแบบสอบถามเป็ นตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่ ง ข้ อ มู ล (Source of Data( การวิ จ ัย เรื่ องนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง พรรณนา (Descriptive
Research( และการวิ จ ั ย เชิ งส ารวจ (Exploratory Research( โดยมุ่ ง ศึ ก ษ าก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิ เนี ย มมื อ สองของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล แหล่ ง ข้อ มู ล (1(
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และ (2( แหล่งขอมูลปฐมภูมิ
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิจยั ครั้งนี้ใช้ One-Way ANOVA โดยใช้การวิเคราะห์แบบ F-Test และ T-Test โดย
สถิติจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ (1( สถิติเชิ งพรรณนา โดยมีตวั แปรเชิ งคุณภา ใช้การแจกแจงความถี่
และค่าร้ อยละในการอธิ บายลักษณะด้านปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม และ (2( สถิ ติ
อ้างอิง ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
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4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้อยละ 52.9 และ เพศชายเพียง
ร้อยละ 47.1
2. อายุ ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ มีอายุ 26-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.9 รองลงมาอายุ 3645 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.4 และน้อยที่สุดมีอายุ 55 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 7
3. ระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อย
ละ 77.1 รองลงมามีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 20 และน้อยที่สุดต่ ากว่าปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 2.9
4. สถานภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 62 รองลงมา มี
สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 34.7 และน้อยที่สุด หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ คิดเป็ นร้อยละ 0.7
5. อาชี พ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 47.9
รองลงมามีอาชี พ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหากิ จ คิ ดเป็ นร้ อยละ 35.7 และน้อยที่สุด อื่ นๆ คิ ด
เป็ นร้อยละ 0.5
6. รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน 25,001 –
35,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 25.9 รองลงมา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 22.9 และน้อยที่สุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.2
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส
อาชีพ
รายได้

ค่ านัยสาคัญ สอดคล้องกับสมมติฐาน ไม่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
√
0.09
√
0.005
√
0.00
√
0.13
√
0.69
√
0.21
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พฤติกรรมในการซื้อ
ค่ านัยสาคัญ สอดคล้องกับสมมติฐาน ไม่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
√
วัตถุประสงค์ในการซื้ อ
0.68
√
แหล่งข้อมูลที่คน้ หา
0.00
√
จ าน วน ครั้ งที่ เยี่ ย มช ม
0.47
คอนโดหรื อสภาพบริ เวณ
คอนโด
√
ร ะ ย ะ เว ล า ใ น ก า ร
0.09
ตัดสิ นใจ
√
ใครมี ส่ วนร่ วมในการ
0.35
ตัดสิ นใจซื้ อ
ปั จ จั ย ส่ วนประสมทาง ค่ านัยสาคัญ สอดคล้องกับสมมติฐาน ไม่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
การตลาด
√
สภาพคอนโดมิ เนี ย มที่
0.00
เลือกซื้ อ
√
ระดับราคาที่เลือกซื้ อ
0.00
√
ช่องทางในการเลือกซื้ อ
0.07
√
รู ป แบบการส่ ง เสริ ม การ
0.18
ขายที่สนใจ
5.อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี ซึ่ งมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
สถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท
จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของด้าน อายุ และ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี
การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มมื อสองในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลแตกต่ า งกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ นีย ์ เจษฏาวรางกูล , ฐิ ตินันท์ วารี วนิ ช และดวงดา สราญรมย์ (2553(
ศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อบ้านทาวน์ เฮ้าส์ ในโครงการวังทองกรุ๊ ป จากัด
(มหาชน( พบว่า อายุที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในโครงการบริ ษทั
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วังทองกรุ๊ ป จากัด (มหาชน( อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าอายุที่ต่างกัน
ต่างก็มี ความคิ ดเห็ นในเรื่ องของการตัดสิ นใจซื้ อบ้านต่ างกัน และงานวิจยั ของ กฤษณะ กสิ บุ ตร
(2554( ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล พบว่า ปั จจัยด้านการศึ ก ษา ที่ แตกต่ างกัน ท าให้ ระดับ ความส าคัญของกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมแตกต่างกัน
จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อคอนโดมิเนี ยม ด้านแหล่งในการค้นหา
ข้อมูลที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมมือสองในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
แตกต่างกัน
จากการศึ ก ษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์ และระดับ ราคาที่
แตกต่ างกัน มี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มมื อ สองในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. อายุ และ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมมือสองในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลแตกต่างกัน ดังนั้นจึ งจาเป็ นต้องพิ จารณาอายุ และ
ระดับ การศึ ก ษาของกลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งแท้จ ริ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคสู งสุ ด และเป็ นการสร้างความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันเหนือคู่แข่งได้
2. แหล่งข้อมูลที่หาข้อมู ล ที่แตกต่างกันมี การตัดสิ นใจซื้ อ ซื้ อคอนโดมิ เนี ยมมื อสองใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจาเป็ นพิจารณากลุ่ มลู กค้า
เป้ าหมาย ว่ามี พฤติพ รรมในการค้นหาข้อมู ลอย่างไรบ้าง เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
โครงการได้มีประสิ ทธิ์ ภาพ และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้สูงสุ ด
3. ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดด้า น ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ ระดับ ราคาที่ แ ตกต่ า งกัน มี ก าร
ตัดสิ น ใจซื้ อคอนโดคอนโดมิ เนี ย มมื อ สองในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล
แตกต่างกัน ดังนั้นผูป้ ระกอบการจะต้องพิจารณาปั จจัยทางด้านผลิ ตภัณฑ์ และราคา
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อย่า งถี่ ถ้ว นให้ มี ค วามเหมาะสมกับ กลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมายอย่ า งแท้จ ริ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ์ ภาพในการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรท าการวิ จ ัย โดยมี ก ารแบ่ ง พื้ น ที่ ตามเขต, ตามพื้ น ที่ หรื อ แบ่ ง เป็ นโครงการ
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคแต่ละพื้นที่ อาจมี ความต้องการที่ แตกต่างกันออกไปค่อนข้างมาก
เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง และสามารถ
นามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้สูงสุ ด
2. ควรมีการศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆ เช่น ปั จจัยด้านวัฒนธรรม ซึ่ งประกอบไปด้วย เชื้ อชาติ
ศาสนา อายุ และเพศ หรื อศึกษาปั จจัยภายใน ซึ่ งประกอบไปด้วย แรงจูงใจ การรับ รู ้
การเรี ยนรู ้ ความเชื่ อ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยด้านอื่นๆ ในการ
ตัด สิ น ใจของผู ้บ ริ โ ภค เพื่ อ น าข้อ มู ล ต่ า งๆ ที่ ไ ด้รั บ มาปรั บ กลยุ ท ธ์ เพื่ อ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้สูงสุ ด
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มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
BC ชี้ครึ่ งปี แรกตลาดคอนโดฯ มือสองไปได้สวย โซนพญาไทครองแชมป์ ราคาเฉลี่ยสู งสุ ด คาดครึ่ ง
ปี หลังโตต่อเนื่อง. สื บค้นเมื่อ 2 เมษายน 2559, จาก http://www.manager.co.th/
หลั ก ซื้ อคอนโดมื อ สอง เอาไว้ล งทุ น หรื ออยู่ อ าศั ย เอง. สื บค้ น เมื่ อ 4 เมษายน 2559, จาก
https://moneyhub.in.th/article/second-condominium-buying/
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ปัจจัยแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเช่ าทีพ่ กั อาศัยของนักศึกษา
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
Motivation factors of student's rental housing in Bangkok and suburb
ปนัดดา ปัทมโสภณ
นักศีกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
จากการศึ ก ษาปั จจัย แรงจู ง ใจในการตัด สิ นใจเช่ า ที่ พ ั ก อาศั ย ของนั ก ศึ ก ษาในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล วัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนบุ คคล
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปัจจัยทางด้านพฤติกรรม ที่มีต่อปั จจัยแรงจูงใจในการตัดสิ นใจ
เช่าที่พกั อาศัยของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยวิธีการวิจยั แบบเชิงปริ มาณ
เก็บข้อมูลสถิติ เป็ นตัวเลข เก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามจากนักศึกษาที่เช่าที่พกั อาศัยในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 400 คน ในเดือนเมษายน 2559 ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติด้วยวิธี T-Test, F-Test เพื่อทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากผลการวิจยั พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 19-20 ที่มาของรายได้
ส่ วนใหญ่จาก พ่อแม่ และ ผูป้ กครอง มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท ส่ วนใหญ่กาลังศึกษาชั้นปี
ที่ 1 รู ปแบบที่ พกั อาศัยที่ ตอ้ งการเช่ าส่ วนใหญ่เป็ นอพาร์ ทเมนท์ หรื อหอพัก ราคาในการเช่ าที่ พกั
ส่ วนใหญ่ต่ากว่า 3,000 บาท โดยส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลในการเช่าจากเพื่อนหรื อญาติ สิ่ งที่ช่วยจูงใจ
ให้เช่ าส่ วนใหญ่มาจากฟรี อินเตอร์ เน็ต/เคเบิ้ลทีวี บุ คคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเช่ าที่พกั อาศัย
ส่ วนใหญ่ คื อพ่ อ แม่ ช่ วงเวลาในการเช่ าที่ พ กั อาศัย ส่ วนใหญ่ คื อเปิ ดภาคเรี ยน/ย้ายสถานที่ เรี ย น
เหตุผลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยมากที่สุดคือราคา วัตถุประสงค์ในการเช่าที่พกั อาศัยคือ
ใกล้สถานศึกษา ช่ องทางส่ วนใหญ่ในการเลื อกใกล้สถานศึกษาคือเช่ าจากเจ้าของ/พนักงาน ส่ วน
ใหญ่จะจองที่พกั อาศัยโดยเข้าไปที่ บา้ นหรื อหอพัก โดยข้อมู ลจะสามารถบอกถึ งแรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลได้
คาสาคัญ: แรงจูงใจ นักศึกษา เช่า ที่พกั อาศัย กรุ งเทพและปริ มณฑล
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Abstract
Research of Motivation factors of student's rental housing in Bangkok and suburb is
quantitative research. The purpose were to study the difference in the personal factor, The
marketing mix and behavioral factors a motivation factor in the decision for Student Housing in
Bangkok
and
suburb.
The quantitative research methods. Sample group in this research were 400 people from the
student rental housing in Bangkok and suburb area on April 2016. Research use statistics solution
T-Test, F-Test to test hypothesis on statistically significant at 0.05 levels.
Result, the most students are female, between the ages of 19-20 year old. The source of
income for the majority of parents and guardians, income of less than 5,000 baht per month, Most
are studying the first year, Style residences are mostly looking to rent an apartment or dorm,
Prices in rentals of less than 3,000 baht, Most data on rent received from friends or relatives,
Motivation for rentals the majority is free Internet / Cable TV, The decision to rent housing,
mostly from parents, Period of rental housing mainly. Back to school / place to move, The
reasons for the decisions that affect residents most is the price, Purpose is near my college, Most
channels to choose from near the school is leased from the owners / staff, Most of the book by
visiting the home or dorm. The data also indicates the motive in the decision for Student Housing
in the Bangkok metropolitan.
Keyword: Motivation, student, rent, housing, Bangkok and suburb
บทนา
ที่พกั อาศัยเป็ นหนึ่ งในปั จจัยสี่ ที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์จากสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในปั จจุบนั ประชากรมีการเคลื่อนย้ายที่อยูอ่ าศัยด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เพื่อศึกษาต่อของผูท้ ี่มี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัด เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเดินทางไปที่ทางานหรื อ
สถานศึกษา เป็ นต้น ปั จจัยเหล่ านี้ เป็ นสาเหตุ ให้ธุรกิ จที่ พ กั อาศัยให้เช่ าเกิ ดขึ้ นอย่างมากมายทัว่
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่ เป็ นจุ ดศู น ย์รวมของแหล่ งงาน เขตอุ ตสาหกรรม และ
สถานศึกษา เช่น กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ไปจนถึงจังหวัดใหญ่ๆ
ประเภทที่อยูอ่ าศัยให้เช่ าสามารถแบ่งได้เป็ น 5 ประเภท ซึ่ งแต่ละประเภทมีความแตกต่าง
กัน ดังนี้
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หอพัก มี ลกั ษณะเป็ นอาคารพาณิ ชย์ หรื อเป็ นอาคารก่ อสร้ างที่ มีจานวนชั้นไม่เกิ น 4 ชั้น
แบ่ งเป็ นห้องเล็กๆ และจัดเป็ นสั ดส่ วน ตามปกติ ผูเ้ ช่ าต้องใช้ห้องน้ าร่ วมกัน ที่ อยู่อาศัยแบบนี้ จะ
ตั้งอยูใ่ กล้กบั สถานศึกษา แหล่งชุมชน และเขตอุตสาหกรรม เป็ นต้น
บ้านเช่า ผูใ้ ห้เช่าอาจใช้บา้ นเดี่ยวหรื อทาวน์เฮาส์ มากั้นบ้านแบ่งเป็ นห้องๆ โดยคิดอัตราค่า
เช่าตามขนาดห้องที่ก้ นั ไว้ ซึ่ งผูเ้ ช่าสามารถใช้ห้องครัว ห้องนัง่ เล่น และห้องน้ าร่ วมกับผูใ้ ห้เช่า แต่
ในบางกรณี ผูใ้ ห้เช่ าอาจเสนอให้ผูเ้ ช่ าเช่ าบ้านทั้งหลัง โดยคิดอัตราค่าเช่ าตามขนาดของบ้าน และ
ทาเลที่ต้ งั นั้นๆ
แฟลต เป็ นอาคารที่พกั ที่มีขนาดห้องเท่าๆ กัน หน่วยงานรัฐสร้างขึ้นเพื่อเป็ นสวัสดิการแก่
หน้าที่ของหน่วยงาน โดยผูเ้ ช่าจะเสี ยค่าเช่าในอัตราที่ต่ ากว่าที่อยูอ่ าศัยให้เช่าแบบอื่นๆ แต่สาหรับ
แฟลตการเคหะแห่ งชาติน้ นั เป็ นอาคารอาศัยที่การเคหะสร้างขึ้นเพื่อเปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการและ
บุคคลที่มีรายได้น้อยได้เช่ าซื้ อ และครอบครองกรรมสิ ทธิ์ โดยสมบู รณ์ ภายหลังการชาระเงิ นตาม
เงื่อนไขอย่างครบถ้วน
อาคารชุดหรื อคอนโดมิเนี ยม เป็ นอาคารสู งที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขายให้แก่
กลุ่มเป้ าหมายที่มีฐานะ ซึ่ งอาจซื้ อเพื่อการอยูอ่ าศัยเอง หรื อขายต่อเพื่อผลประโยชน์ดา้ นธุ รกิจ หรื อ
เสนอให้เช่ าต่ออีกทอดหนึ่ ง คอนโดมิเนี ยม หรื อ เรี ยกกันสั้น ๆ ว่า “คอนโดฯ” หรื อถ้าจะให้เรี ยก
แบบไทย ๆ ก็ สามารถเรี ยกว่า “อาคารชุ ด”ได้ ซึ่ งเป็ นรู ป แบบของที่ อยู่อาศัยอี กรู ป แบบหนึ่ งจาก
แนวราบมาเป็ นแนวดิ่ง ที่มีลกั ษณะเป็ นห้องพักหลาย ๆ ห้องในอาคารเดียวกัน หรื อจะเรี ยกว่า “ห้อง
ชุ ด ” นั่ น เอง มี ท้ ัง ส่ ว นที่ เป็ นเจ้า ของเดี่ ย ว และส่ ว นที่ เป็ นเจ้า ของร่ ว ม แต่ จ ะแตกต่ า งกัน ตาม
“กฎหมาย” ของแต่ละประเทศนั้น ๆ ซึ่ งจะมีผลต่อการลงทุน การซื้ อขาย การโอนกรรมสิ ทธิ์ และ
การบริ หารจัดการโดยนิ ติบุคคลของแต่ละโครงการ สามารถแยกประเภทของคอนโดมิเนี ยม มี 2
ประเภท ได้แก่ คอนโดแนวสู ง หรื อ Condominium High Rise หมายถึ งคอนโดที่ มีจานวนชั้นสู งๆ
จานวนยูนิตมากๆ หลายร้อยถึงพันยูนิต โดยธรรมชาติคอนโดพวกนี้ จะต้องติดถนนใหญ่ (กว้างกว่า
10 เมตร ตามกฎหมาย( และอยู่ในทาเลที่ ค่อนข้างดี จึงต้องทาสู งๆเพื่อให้ผลตอบแทนคุ ม้ ค่า ข้อดี
ของคอนโดประเภทนี้ คือสามารถได้รับวิวที่สูง เช่น วิวในตัวเมืองใหญ่ๆ และมักจะมีค่าส่ วนกลางที่
ถู กกว่า เนื่ องมาจากมี ยูนิตหารมาก คอนโดแนวต่ า Condominium Low Rise หมายถึ งคอนโดที่ มี
จานวนชั้นไม่มาก จุดเด่นของโลว์ไรส์ อยู่ที่จานวนยูนิตน้อย เน้นให้ผูอ้ ยู่อาศัยมี พ้ืนที่ ส่วนตัว อยู่
สบายเหมือนอยูบ่ า้ น ผู ้ ทาให้แต่ละคนมีพ้นื ที่ส่วนตัวของตัวเอง
อพาร์ ทเมนท์ เป็ นอาคารที่อยู่อาศัยซึ่ งมี ความสู งตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้ นไป มี หลายห้องในอาคาร
เดี ยวกัน ไม่ มีก ารจาหน่ ายห้องเหมื อนแฟลตหรื อคอนโดมิ เนี ยม เพราะการสร้ างอพาร์ ท เมนท์มี
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการให้เช่าโดยเฉพาะ อพาร์ ทเมนท์ มุ่งเน้นกลุ่มเป้ าหมาย 2 กลุ่ม โดย
แยกตามรายได้และทาเลที่ต้ งั เป็ นสาคัญ คือ อพาร์ทเมนท์ สาหรับผูท้ ี่มีรายได้น้อย อาคารมีลกั ษณะ
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คล้ายกับ แฟลต พื้นที่ ใช้ส อยมี เพี ยงห้องนอนและห้องน้ าเท่ านั้น ส่ วนใหญ่ ต้ งั อยู่ในแหล่ งชุ มชน
อพาร์ ทเมนท์ สาหรับผูท้ ี่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง อาคารมีขนาดพื้นที่ใช้สอยมากกว่า อพาร์
ทเมนต์ส าหรั บ ผู ้ที่ มี ร ายได้ม าก และมี ค วามคล้า ยคลึ ง กับ อาคารชุ ด หรื อ คอนโดมิ เนี ย ม คื อ มี
ห้ อ งนอน ห้ อ งนั่ ง เล่ น ห้ อ งครั ว และห้ อ งน้ า ดัง นั้ น อัต ราค่ า เช่ า จึ ง ใกล้ เคี ย งกับ ห้ อ งชุ ด ของ
คอนโดมิเนียม อพาร์ ทเมนต์ระดับดังกล่าวมักตั้งอยูใ่ นย่านธุ รกิจ
นอกจากการเลื อ กประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย แล้ ว ยัง มี ปั จจั ย แวดล้ อ มต่ า งๆ เช่ น ความ
สะดวกสบายในการเดิ น ทางของลู ก ค้ า สถานที่ จ ั บ จ่ า ยเครื่ องอุ ป โภคบริ โภค และท าเล
สภาพแวดล้อมบริ เวณโดยรอบที่ พ กั อาศัยที่ ให้เช่ า เป็ นต้น เพราะปั จจัยแวดล้อมเหล่ านี้ ผูเ้ ช่ าใช้
ประกอบการตัดสิ นใจเลื อกเช่ า นอกจากนี้ หากมี การทาธุ รกิ จให้เช่ าควรพิจารณาว่า ช่ องว่างทาง
การตลาดยังมีเหลือให้แทรกตัวเข้าไปประกอบธุ รกิจอีกหรื อไม่ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดการแข่งขันด้าน
ราคาขึ้นระหว่างธุ รกิจให้เช่าในบริ เวณใกล้เคียง
การจัดการหอพักให้มีประสิ ทธิ ภาพ มีส่วนสาคัญในการเสริ มสร้ างคุ ณภาพชี วิตของนิ สิต
นักศึกษา ทั้งในด้านตัวนิ สิตเองและวิถีชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา จึงจาเป็ นต้องมีรูปแบบการจัดการ
ที่เหมาะสม ซึ่ งการจัดหอพักนิสิต นักศึกษามีหลายแนวคิด โดยแนวคิดที่มีความเหมาะสมและช่วย
พัฒนานิสิต นักศึกษาได้มากแนวคิดหนึ่ง ซึ่ งที่ผา่ นมาพบว่า ปัญหาการบริ หารจัดการหอพักคือ ด้าน
ปริ มาณของหอพักไม่เพียงพอกับความต้องการของนิ สิต นักศึกษา ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ปั ญหาด้านบุคลากร งบประมาณ การจัดการ เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
ผูบ้ ริ หารสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งปั ญหาด้านการออกแบบอาคารหอพักไม่เอื้อต่อแนวคิดการจัด
หอพักแบบศูนย์ศึกษาและอาศัย (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2547 : 7-8) จากปั ญหา
ดังกล่าว โดยเฉพาะในด้านปริ มาณหอพักที่มีไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่ งผลให้ภาคเอกชนเข้ามา
ประกอบกิจการธุ รกิจด้านหอพักสาหรับนิ สิต นักศึกษามากขึ้น ซึ่ งในการดาเนิ นกิจการหอพักนิ สิต
นักศึกษาดังกล่าว ถือได้วา่ เป็ นประเด็นที่ส่งผลต่อสวัสดิภาพของเยาวชน ทั้งนี้ เพราะนักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา ที่กาลังอยูใ่ นวัยเรี ยนล้วนแล้วแต่เป็ นเยาวชนที่สมควรจะต้องได้รับการคุม้ ครองสวัสดิภาพ
และดูแลให้ได้รับการศึกษาและสวัสดิการที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ของสังคมและวัฒนธรรมไทย
โดยในปั จจุบนั มีผปู ้ ระกอบการให้เช่าที่พกั อาศัยมีเป็ นจานวนมากจึงต้องมีการเตรี ยมความ
พร้อมในการหาผูเ้ ช่า ทางผูป้ ระกอบการก็ยงั คงต้องรับมือกับปั ญหาที่เกิดขึ้นในธุ รกิจ โดยสามารถ
แบ่งได้ดงั นี้
 ปั ญหาอิทธิ พลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเช่า
 ปั ญหาด้านทาเลที่ต้ งั
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 ปัญหาด้านราคา
 ปั ญหาด้านการส่ งเสริ มการตลาด
 ปั ญหาด้านการแข่งขันของธุ รกิจ
ดังนั้นปั ญหาดังกล่าวนี้ ผูว้ จิ ยั จะต้องทาการค้นพบถึงปั ญหาโดยทาการวิจยั ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อปั จจัยแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเช่าที่
พักอาศัยของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อปั จจัยแรงจูงใจใน
การตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อที่มีผลต่อปั จจัยแรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อนาผลการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยประชากรศาสตร์ เพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย
2. เพื่อนาผลการวิจยั ทางด้านราคาไปปรับปรุ งกลยุทธ์ในการตั้งราคา
3. เพื่อนาผลการวิจยั เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อที่มีปัจจัยด้านสถานที่ไปปรับปรุ งกลยุทธ์ในการ
เลือกทาเลที่ต้ งั
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, อาชีพ, แหล่งที่มาของรายได้, รายได้ และ
ระดับชั้นการศึกษาที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อปั จจัยแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเช่าที่พกั
อาศัยของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางการจัด
จาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อปั จจัยแรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
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3. ปั จจัยด้านพฤติ กรรมซึ่ งประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย, ผูบ้ ริ โภคเช่ าอะไร,
ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงเช่า, ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเช่า, ผูบ้ ริ โภคเช่าเมื่อใด, ผูบ้ ริ โภค
เช่ าที่ ไ หน, ผู บ้ ริ โภคเช่ าอย่างไร ที่ แตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปั จจัย แรงจู ง ใจในการ
ตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาเฉพาะที่พกั อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. ศึกษาเฉพาะผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. ศึกษาเฉพาะปั จจัยแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเช่าเท่านั้น
4. ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริ ญญาตรี ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-รายได้
-แหล่งที่มาของรายได้
-อายุ
-ระดับชันการศึ
้
กษา
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
-ผลิตภัณฑ์
-ราคา
-ช่องทางการจัดจาหน่าย
-การส่งเสริมการขาย

ปั จจัยแรงจูงใจในการตัดสินใจเช่าที่พกั อาศัย
ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

ปั จจัยด้ านพฤติกรรม
-ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย
-ผู้บริโภคซื ้ออะไร
-ทาไมผู้บริโภคจึงซื ้อ
-ใครมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจซื ้อ
-ผู้บริโภคซื ้อเมื่อใด
-ผู้บริโภคซื ้อที่ไหน
-ผู้บริโภคซื ้ออย่างไร
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วิธีดาเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวจิ ัย
แบบของการวิจัย
ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เลือกการวิจยั แบบเชิงปริ มาณ เนื่องจากผูว้ ิจยั ต้องมีการเก็บข้อมูล
สถิติเป็ นตัวเลข และใช้สถิติในการวิเคราะห์ อีกทั้งยังมีการทดสอบสมมติฐาน
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากรในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ นัก ศึ ก ษาที่ เช่ าที่ พ กั อาศัย ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล โดยมีลกั ษณะประชากรหน่วยวิเคราะห์ คือ ปั จจัยแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัย
ของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
การเลือกกลุ่มตัวอย่ างและการสุ่ มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั เลื อก สุ่ ม กลุ่ ม ตัวอย่างนัก ศึ ก ษาที่ ศึ กษาอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จานวน 10 มหาวิทยาลัย
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
จากการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามในการวิจยั โดยแบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น 4
ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไป เป็ นคาถามปลายปิ ดในรู ปแบบตรวจรายการ
(Check list Questions)
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นคาถามปลาย
ปิ ดในรู ปแบบตรวจรายการ (Check list Questions)
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยของนักศึกษา
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล เป็ นคาถามปลายปิ ดในรู ปแบบตรวจรายการ (Check list
Questions)
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยของนักศึกษา
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ในการตอบแบบสอบถามผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
ลักษณะคาถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale Questions) ซึ่ งคาถามแต่ละข้อมี
คาตอบให้เลือกในลักษณะการประเมินค่า เป็ น 5 ระดับ โดยให้ค่าน้ าหนักคะแนน ดังนี้
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ระดับความต้องการ
คะแนน
มากที่สุด หมายถึง มีการตัดสิ นใจมากที่สุด
ให้คะแนน 5 คะแนน
มาก
หมายถึง มีการตัดสิ นใจมาก
ให้คะแนน 4 คะแนน
ปานกลาง หมายถึง มีการตัดสิ นใจปานกลาง
ให้คะแนน 3 คะแนน
น้อย
หมายถึง มีการตัดสิ นใจน้อย
ให้คะแนน 2 คะแนน
น้อยที่สุด หมายถึง มีการตัดสิ นใจน้อยที่สุด
ให้คะแนน 1 คะแนน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ได้มาจากนักศึกษาที่เช่าที่พกั อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผูว้ จิ ยั ทาการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสู ตรของ TARO YAMANE
ใช้เวลาเก็บ ข้อมู ลจากแบบสอบถาม จานวน 12 วัน ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2559
จนถึง วันที่ 7 เมษายน 2559
โดยมี การสุ่ ม เก็ บข้อมู ลแบบสอบถามปั จจัยแรงจู งใจในการตัดสิ นใจเช่ าที่ พ กั อาศัยของ
นั ก ศึ ก ษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นจ านวน 10 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ 1.
มหาวิทยาลัยมหิ ดล จานวน 20 ชุ ด 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 40 ชุ ด 3. มหาวิทยาลัยสยาม
จานวน 40 ชุ ด 4. มหาวิท ยาลัยเอเชี ยอาคเนย์ จานวน 60 ชุ ด 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
จานวน 40 ชุ ด 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จานวน 40 ชุ ด 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จานวน 50 ชุด 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จานวน 30 ชุด 9. มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
จานวน 50 ชุด 10. มหาวิทยาลัยศรี ปทุม จานวน 30 ชุด รวมทั้งสิ้ น 400 ชุด
สรุ ปการเก็บข้อมูลแบบสอบถามพบว่า ได้เก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเอเชี ยอาคเนย์ มาก
ที่สุด เป็ นจานวน 60 ชุ ด เนื่ องจากมีหอพักจานวนหลายแห่ ง จึงทาให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า
มหาวิท ยาลัยอื่ น และพบว่ามหาวิทยาลัยมหิ ดล มี การเก็บ ข้อมู ลได้น้อยที่ สุ ด เป็ นจานวน 20 ชุ ด
เนื่องจากไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูต้ อบแบบสอบถาม
สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้สถิติ ONE WAY ANOVA(T-TEST AND F-TEST) เพื่อวัดความแตกต่างของกลุ่ม
ตัวแปร โดยใช้การคานวณและการวิเคราะห์ผา่ นโปรแกรม Excel โดยที่สถิติน้ นั จะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
คือ
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของข้อมูล
2. สถิติอา้ งอิง (Inference Statistic) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
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ผลการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
จากการเก็บข้อมูล 400 คน ข้อมูลส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวน 240 คน คิดเป็ นจานวน
ร้อยละ 60 อายุส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 19-20 ปี มีจานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 ที่มาของรายได้
ส่ วนใหญ่จาก พ่อแม่ และ ผูป้ กครอง มีจานวน 292 คน คิดเป็ นร้อยละ 73 มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า
5,000 บาท มีจานวน 226 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.50 ส่ วนใหญ่กาลังศึกษาชั้นปี ที่ 1 มีจานวน 190 คน
คิดเป็ นร้อยละ 47.50
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
รู ปแบบที่พกั อาศัยที่ตอ้ งการเช่ าส่ วนใหญ่เป็ นอพาร์ ทเมนท์หรื อหอพัก มีจานวน 204 คน
คิดเป็ นร้อยละ 51 งบประมาณในการเช่ าที่ พกั ส่ วนใหญ่ต่ ากว่า 3,000 บาท มีจานวน 232 คน คิด
เป็ นร้อยละ 58 โดยส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลในการเช่ าจากเพื่อนหรื อญาติ มีจานวน 173 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 43.25 สิ่ งที่ช่วยจูงใจให้เช่าส่ วนใหญ่มาจากฟรี อินเตอร์ เน็ต เคเบิล้ ทีวี มีจานวน/192 คน คิด
เป็ นร้อยละ 48
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อพฤติกรรม
บุคคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยส่ วนใหญ่คือพ่อ แม่ มีจานวน 205 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 51.25 ช่ วงเวลาในการเช่ าที่ พ กั อาศัย ส่ วนใหญ่ คื อเปิ ดภาคเรี ย น ย้ายสถานที่ เรี ยน มี/
จานวน272 คน คิดเป็ นร้อยละ 68 เหตุผลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยมากที่สุดคือราคา มี
จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41 วัตถุประสงค์ในการเช่าที่พกั อาศัยคือใกล้สถานศึกษา มีจานวน
306 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.50 ตัดสิ นใจเช่ าที่พกั อาศัยผ่านทางเจ้าของ พนักงาน มีจานวน /270 คน
คิดเป็ นร้อยละ 67.50 จองที่พกั อาศัยโดยเข้าไปที่บา้ นหรื อหอพัก มีจานวน 311 คน คิดเป็ นร้อยละ
77.75
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ

ยอมรับสมมติฐาน
/

ปฏิเสธสมมติฐาน
×

แหล่งที่มาของรายได้
รายได้ต่อเดือน

×
×

ระดับชั้นการศึกษา

/
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด
ปัจจัยด้ านพฤติกรรม
บุคคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัย
ตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยในช่วงเวลาใด
เหตุผลใดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัย
วัตถุประสงค์ที่ทาให้ท่านตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัย
ตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยผ่านทางช่องทางใด
จองที่พกั อาศัยผ่านช่องทางใด
หมายเหตุ :

ยอมรับสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน
×

/

ยอมรับสมมติฐาน

×
×
ปฏิเสธสมมติฐาน
×

/
/
×
×
/

1. เครื่ องหมาย / หมายความว่า สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. เครื่ องหมาย × หมายความว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การอภิปรายผล ตามสมมติฐานการวิจยั
1. ผลการวิ จยั พบว่าปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล ได้แ ก่ เพศและระดับ ชั้น การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน มี
อิทธิ พลต่อปั จจัยแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเช่ าที่พกั อาศัยของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ อย่างมีนยั สาคัญ 0.05 ทางด้านสถิติซ่ ึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ศุภลักษณ์ พงศ์ชยั สิ ริกุล (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่าเพศที่แตกต่างกันมีผลกับความพึงพอใจต่อการ
เข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ สอดคล้องกับ
งานวิจ ยั ของ ชาคริ ต วุฒิ สุ ขุม (2554) ได้ศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การเลื อกหอพัก เอกชนของ
นักศึกษาคณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พบว่าระดับชั้นการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิ พล
ต่อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อปั จจัย
แรงจูงใจในการ ตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ อย่างมีนยั สาคัญ 0.05ทางด้านสถิติซ่ ึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐชนนต์ ราชรุ จิ
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ทอง (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของโรงแรมบูรพาสามยอด พบว่า
ราคาเป็ นปัจจัยที่มีความสาคัญโดยเฉพาะในเรื่ องแสดงราคาห้องพักชัดเจน
3. ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านพฤติกรรม
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยแรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ได้แก่
3.1 ราคาเป็ น ปั จจั ย แรงจู ง ใจใน การตั ด สิ น ใจเช่ าที่ พั ก อาศั ย ของนั ก ศึ กษ าใน เขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมี นัยส าคัญที่ ระดับ 0.05 อย่างมี นัยสาคัญทางด้านสถิ ติซ่ ึ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ได้ศึกษาปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือก
เช่ า หอพัก ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ในจัง หวัด ปทุ ม ธานี พบว่ า การก าหนดราคาหอพัก ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ ช่ า มี ความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเช่ าหอพักของ
นักศึกษา
3.2 ช่วงเวลามีปัจจัยแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยของนักศึกษาในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ อย่างมีนยั สาคัญทางด้านสถิติซ่ ึ ง 0.05
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ นิศา ตรี ธนพัฒน์ และประสพชัย พสุ นนท์( 2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ พบว่า ช่วงเวลามีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
3.3 ทาเลมีผลต่อปั จจัยแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยของนักศึกษาในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ ติซ่ ึงอย่างมีนยั สาคัญทางด้านสถิ 0.05
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ โสภณ รัตนพงศ์อาไพ และ ดร.ธีริน วาณิ ชเสนี ( 2557) ได้ศึกษาการ
ประเมินความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนในซอย
พญานาค เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ พบว่า ทาเลที่ต้ งั ของหอพักที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่า
ห้องพักแบบรายเดือน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการนาไปใช้
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 19-20 ปี แหล่งที่มาของรายได้มาจาก พ่อ
แม่ หรื อ ผูป้ กครอง รายได้ต่ากว่า 5,000 บาท ระดับชั้นปี ที่ 1 ซึ่ งข้อมูลทัว่ ไปของการเช่าที่พกั อาศัย
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ของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ได้จากผลการวิจยั สามารถใช้เป็ นการพัฒนา
หรื อวางแผนการตลาดกลุ่มเป้ าหมายได้ต่อไป
2. ด้านราคา ควรมีการตั้งราคาที่อยู่ในช่ วง ต่ากว่า 3,000 บาท ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการควร
จะให้ความสาคัญและนาไปวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองกับลูกค้าให้ได้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า
3. ช่วงเวลาในการหาห้องเช่าส่ วนใหญ่ของนักศึกษาคือช่วงเปิ ดภาคเรี ยน หรื อมีการย้าย
สถานที่เรี ยน เป็ นช่วงเวลาที่ผปู ้ ระกอบการควรจะเตรี ยมความพร้อมในการรับกลุ่มลูกค้า ควรเตรี ยม
ที่พกั ให้พร้อมอยูอ่ าศัย
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเรื่ องระยะเวลาในการเช่าที่ผเู ้ ช่ามีความต้องการมากที่สุด เพื่อใช้ในการ
วางแผนหาผูเ้ ช่ารายใหม่
2. ควรมีการศึกษาเรื่ องขนาดของที่อยูอ่ าศัยที่ผเู ้ ช่าสนใจมากที่สุด เพื่อใช้ในการวางแผนการ
ขยายที่พกั เพื่อเช่าในอนาคต
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ปัจจัยทางด้ านตราสิ นค้ าเบเกอรี่ทมี่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
Brand Factors affecting to Customer’s Decision on Buying Bakery in Bangkok.
ชมพูนุท ยศทวีพรอนันต์
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM 2/1
กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ ก ษางานวิจยั เรื่ อ ง ปั จจัยทางด้า นตราสิ น ค้าเบเกอรี่ ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุ ประสงค์คือ เพื่อศึ กษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วน
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาความแตกต่าง
ทางด้านปัจจัยตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร การศึกษาเป็ นการศึกษาเชิ งสารวจ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม จานวน 400 ชุด และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อหา
ค่าทางสถิ ติ ซึ่ งสถิ ติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ ย และ One way ANOVA โดยใช้
สถิติ T-test และ F-test เพื่อวัดความแตกต่างของกลุ่มตัวแปร
กลุ่มลู กค้าตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 26 – 35 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี มีอาชี พ รับจ้าง/พนักงานบริ ษทั รายได้ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท ซึ่ งเลื อกซื้ อเบเกอรี่ จาก
ร้าน S&P โดยลู กค้าจะเลือกซื้ อ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เพราะมีรสชาติดี สิ นค้าที่เลื อกซื้ อส่ วนใหญ่เป็ น
ขนมปั ง และซื้ อโดยเฉลี่ยครั้งละ น้อยกว่า 200 บาท มีความสนใจโปรโมชัน่ ซื้ อ 1 แถม 1 มากที่สุด
และเลือกซื้ อเบเกอรี่ ที่หา้ งสรรพสิ นค้าใกล้บา้ น
จากผลการส ารวจพบว่ า (1( ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของลู ก ค้า ที่ แ ตกต่ า งกัน จะมี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพฯ แตกต่างกันในเรื่ องของ ระดับการศึกษา, อาชีพ ,
รายได้ (2( ปั จจัยด้านตราสิ นค้าที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภค ใน
เขตกรุ งเทพฯ แตกต่ างกัน ในเรื่ องของการรับรู ้ , ความซื่ อสั ตย์ต่อตราสิ น ค้า (3( ปั จจัย ด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพฯ
แตกต่างกันในเรื่ องของ ราคา การศึกษานี้ช้ ี ให้เห็นว่าควรมีการศึกษา ปั จจัยทางด้านตราสิ นค้าเบเกอ
รี่ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และทาการศึกษาเชิ งเปรี ยบเทียบ
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กับ ปั จ จัย ทางด้า นตราสิ น ค้า ชนิ ด อี่ น ที่ มี ค วามคล้า ยคลึ ง กับ เบเกอรี่ โดยน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการ
เปรี ยบเทียบมาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจซื้ อ, ตราสิ นค้า, เบเกอรี่
Abstract
The studies on Brand Factors affecting to Customer’s Decision on Buying Bakery in
Bangkok. The following objective: To study the difference of personal factors which affect the
buying decision bakery in Bangkok. To study the difference of brand factors which affect the
buying decision bakery in Bangkok and study the relationship between mixes marketing which
differences of personal factors that affect the buying decision bakery in Bangkok. The study is
survey research that was collecting by using the questionnaire from 400 respondents. This study
would be use the Microsoft Excel were descriptive statistic, ANOVA which describe to difference
factors.
The result buying decision bakery, mostly are female, age between 26 -35 years old,
working at private companies, income of 10,001 – 30,000 baht per month, graduated Bachelor
degree, buying bakery from S&P, buying once time per week, buying cause good taste, mostly
product that buying was bread, buying less than 200 baht per time, promotion buy 1 get 1 and
buying from department store close to home.
The result of hypothesis test is personal factors difference: graduated, career and income
have relation with decision buying bakery in Bangkok. The brand factors: brand awareness and
brand loyalty have relation with decision buying bakery in Bangkok. The mix marketing factor:
price factor have relation with decision buying bakery in Bangkok.
Keywords: Decision Buying, Brand, Bakery
บทนา
อาหารเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับมนุ ษย์เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ประเทศที่มีประชาชนที่กินดี
ย่อมมี ภาวะโภชนาการที่ สมบู รณ์ และได้เปรี ยบด้านขุมพลังในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ อาหารมี
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ความหลากหลายแตกต่างกันตามวัตถุ ดิบ รสชาติ และวิธีการปรุ ง ในประเทศไทย ข้าวเป็ นอาหาร
หลักที่มีความผูกพันกับประชาชนกันมาอย่างช้านาน แต่ในปั จจุบนั คนไทยมีวิถีการดาเนิ นชี วิตที่
เปลี่ยนแปลงไปที่ตอ้ งทางานแข่งขันกับเวลาและมีค่านิ ยมการบริ โภคที่แตกต่างออกไปจากในอดี ต
โดยการเลี ยนแบบการบริ โภคของชาวตะวันตกหรื อแม้แต่วฒั นธรรมจากกลุ่ มประเทศในเอเชี ย
ด้วยกันทาให้เกิดการเลือกบริ โภคสิ่ งอื่นทดแทนข้าว
เบเกอรี่ จึงเป็ นอาหารทางเลื อกหนึ่ งที่ ผูค้ นส่ วนใหญ่ ให้ ค วามนิ ย มมากขึ้ น มี ก ารพัฒ นา
รู ปแบบของเบเกอรี่ ออกเป็ น อาหารเช้า กลางวัน เย็น เค้กและของหวานต่างๆ สามารถรับประทาน
ร่ วมกับ ชา กาแฟได้ดว้ ย ปั จจุบนั เบเกอรี่ ได้รับความนิ ยมทัว่ โลกมีการพัฒนารู ปแบบของเบเกอรี่ อ
ย่างต่อเนื่องให้สามารถรับประทานได้ในทุกโอกาส ทุกเวลา และทุกสถานที่
ตลาดผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ในปี 2551 มี มู ลค่าสู งถึ ง 7,100 ล้านบาท โดยขยายตัวร้ อยละ 5.0
จากปี พ.ศ.2550 เบเกอรี่ ระดับบนเป็ นเบเกอรี่ สาหรับลู กค้ากลุ่มที่มีกาลังซื้ อ ชอบบริ โภคของอร่ อย
ผลิ ตจากวัตถุดิบที่มีราคาแพง ของต้นตารับหรื อเป็ นสู ตรเฉพาะ รู ปลักษณ์ ของสิ นค้า หี บห่ อต้อง
สวยงาม ร้านขนมที่มีชื่อเสี ยง หลายร้ านอยู่ในกลุ่มนี้ รวมถึงเบเกอรี่ ตามโรงแรม (ศูนย์วิจยั กสิ กร,
2555)
ธุ รกิจเบเกอรี่ เป็ นธุ รกิจที่ได้รับความนิ ยม จึงมีท้ งั ผูป้ ระสบความสาเร็ จ และล้มเหลวในการ
ประกอบธุ รกิจนี้ ดังนั้นการศึกษาถึงปั จจัยด้านตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่กาลังจะเข้ามาในตลาดเบเกอรี่
ว่า ปั จจัยด้านตราสิ นค้า หรื อปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s(
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากน้อยเพียงใด และนามากาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการดาเนิ นการ
ประกอบธุ รกิจร้านเบเกอรี่ ได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านตราสิ นค้า ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบ
เกอรี่ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อนาผลข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ และทาแผนการตลาด
ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
2. เพื่อนาข้อมูลด้านตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจไปใช้ประกอบการปรับปรุ งพัฒนาให้
ตรงตามความต้องการของลูกค้า
3. เพื่อนาข้อมู ลด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ไปใช้ในการกาหนดและพัฒนากล
ยุทธ์ ด้านส่ วนประสมทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
4. เพื่ อ น าข้ อ มู ล จากปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร มาใช้ในการกาหนดแนวทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
และใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาข้อมูลของผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาต่อไป
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปั จจัยด้านตราสิ นค้าที่ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า การรับรู ้ตราสิ นค้า ความ
ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ตราสิ นค้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
3.ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบไปด้วย ผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ข องผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผูบ้ ริ โภค คือ ประชาชนที่ตดั สิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึ ง ปั จจัยหลักในการดาเนิ นแผนทางการตลาดตาม
หลัก 4P’s ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด
การตัดสิ นใจซื้ อ คือ กระบวนการตัดตัวเลือกการซื้ อสิ นค้า หรื อรับบริ การซึ่ งอาจมีหลาย
ตัวเลือก ให้คงเหลือเฉพาะสิ นค้าหรื อบริ การที่เหมาะสมกับความต้องการในสถานการณ์น้ นั ๆ
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เบเกอรี่ คือ ผลิตภัณฑ์ขนมอบนานาชนิด ที่ใช้แป้ งสาลีเป็ นส่ วนผสมหลัก โดยในงานวิจยั นี้
จะหมายถึง ขนมปั ง พาย เค้ก บราวนี่ และคุก้ กี้
ตราสิ นค้า คือ รู ปแบบของภาพพจน์และแนวความคิด ของสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ ที่สื่อถึง
บริ ษทั สิ นค้า บริ การ หรื อกลุ่มผูข้ าย ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาเฉพาะการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น
2. ศึกษาเฉพาะปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคเบเกอรี่ ในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น
3. ศึ กษ าเฉพ าะปั จจั ย ส่ วน ป ระส มท างก ารตล าดของผู ้ บ ริ โภคเบ เก อรี่ ใน เขต
กรุ งเทพมหานครเท่านั้น
4. ศึกษาเฉพาะปัจจัยด้านตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคเบเกอรี่ ในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น
5. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคเบเกอรี่ และหน่ วยวิเคราะห์ คือผูบ้ ริ โภคเบเกอรี่
ในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อาชีพ
- รายได้
- อายุ
- การศึกษา
ปัจจัยด้ านตราสิ นค้ า
- ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
- การรับรู ้ตราสิ นค้า
- ความซื่ อสัตย์ต่อตราสิ นค้า

การตัดสิ นใจซื้อเบเกอรี่ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจาหน่าย
- การส่ งเสริ มการตลาด
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แนวคิดและทฤษฎี
ภาพลักษณ์
Kotler (2000) ได้ก ล่ า วถึ ง ภาพลัก ษณ์ ข องการตลาดไว้ว่า ภาพลัก ษณ์ (Image) เป็ นวิถี ที่
ประชาชนรับรู ้เกี่ยวกับบริ ษทั หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้จากปัจจัย
หลายประการภายใต้การควบคุมของธุ รกิจ เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ที่องค์การธุ รกิจจะสามารถนามา
เป็ นองค์ป ระกอบทางการบริ ห ารจัด การได้แ ล้ ว อาจจากัด ขอบเขตประเภทของภาพลัก ษณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการตลาดให้ชดั เจนโดยจาแนกเป็ น 3 ประเภทด้วยกันคือ
1. ภาพลั ก ษณ์ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อบริ การ (Product or Service Image) คื อ ภาพในใจของ
ผูบ้ ริ โภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั เพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงตัวองค์การหรื อตัวธุ รกิจ
ซึ่ งบริ ษ ัท หนึ่ งๆ อาจมี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ห ลายชนิ ด และหลายยี่ ห้ อ จ าหน่ า ยอยู ในท้ อ งตลาด ดัง นั้ น
ภาพลักษณ์ ประเภทนี้ จึงเป็ นภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทุกชนิดและทุกตรายี่ห้ อ ที่อยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ง
2. ภาพลักษณ์ ตรายี่ห้อ (Brand Image) คือ ภาพในใจของผูบ้ ริ โภค ที่มีต่อสิ นค้า ยี่ห้อ ตรา
หรื อเครื่ องหมายการค้านั้นๆ ส่ วนมากมักอาศัยการส่ งเสริ มการตลาดแบบต่างๆ เพื่อให้ผูบ้ ริ โภค
ทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะ บุคลิก หรื อจุดขายเด่นๆ ของสิ นค้า ซึ่ งสิ นค้าจากบริ ษทั เดียวกัน อาจไม่
จาเป็ นต้องมี ภาพลักษณ์ เหมือนกัน เพราะขึ้นอยูก่ บั การกาหนดตาแหน่งครองใจ (Positioning) ของ
สิ นค้ายีห่ อ้ ใดยีห่ ้อหนึ่ง ที่บริ ษทั ต้องการให้มีความแตกต่าง (Differentiation) จากยีห่ อ้ อื่นๆ
3. ภาพลักษณ์ ของสถาบันหรื อองค์ก าร (Institutional Image) คือ ภาพที่ เกิ ดขึ้ นในใจของ
ประชาชนที่มีต่อองค์การหรื อสถาบัน ซึ่ งเน้นเฉพาะภาพของตัวสถาบันหรื อองค์การเพียงส่ วนเดียว
ไม่รวมถึ งสิ นค้าหรื อบริ การที่ จาหน่ าย ดังนั้นภาพลักษณ์ ป ระเภทนี้ จึงเป็ นภาพที่ ส ะท้อนถึ งการ
บริ ห ารและการด าเนิ น งานขององค์ก าร ทั้ง ในแง่ ระบบบริ ห ารจัด การ บุ ค ลากร (ผูบ้ ริ ห ารและ
พนักงาน) ความรับผิดชอบต่อสังคม และการทาประโยชน์แก่สาธารณะ (Kotler, 2000)
ภาพลัก ษณ์ ตราสิ น ค้า (Brand Image) เป็ นความรู ้ สึ ก โดยรวมที่ ผู บ้ ริ โภคมี ต่ อสิ น ค้า อัน
เนื่องมาจากความเห็นและข้อสรุ ปอันเนื่ องจากข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตราสิ นค้า ที่ได้รับสิ่ งเร้าภายนอก
และจากการจินตนาการ (นภัสกร ศักดานุ วงศ์, 2545) โดยแบ่งภาพลักษณ์ ได้ 3 ด้านคือ ภาพลักษณ์
ขององค์ ก ร (Corporate Image) ภาพ ลั ก ษณ์ ตั ว สิ นค้ า ห รื อบริ การ (Image of Product ( และ
ภาพลักษณ์ ผใู ้ ช้ตราสิ นค๎า (Image of Use) ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าที่ดี จะเป็ นการช่ วยเสริ มความ
แข็งแกร่ งให้กบั ตราสิ นค้าและองค์กร ทาให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับบริ ษทั หรื อสิ นค้า ผ่านทาง
ภาพลักษณ์ของบริ ษทั โดยผูบ้ ริ โภคจะเลือกซื้ อสิ นค้าที่มีภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ดี มีคุณค่าตราสิ นค้า
สู ง สร้างความไว้วางใจ และส่ งผลดีต่อการดาเนินธุ รกิจในที่สุด (อนุชิต ศิริกิจ, 2550)
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การตัดสิ นใจ
ได้มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันดังนี้
- บาร์ นาร์ ด (Barnard) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจว่าเป็ นเทคนิ ควิธีที่ลดทางเลือกลงมาให้
เหลือเพียงทางเดียว
-ไซมอน (Simon) ได้ใ ห้ ค วามหมายว่า การตัด สิ น ใจเป็ นกระบวนการของการหาโอกาสที่ จ ะ
ตัดสิ นใจ การหาทางเลือกที่พอเป็ นไปได้ และทางเลือกจากงานต่างๆ ที่มีอยู่
-มู ดี (Moody) ได้ให้ ค วามหมายว่า การตัด สิ น ใจเป็ นการกระท าที่ ต้อ งท าเมื่ อ ไม่ มี เวลาที่ จะหา
ข้อ เท็ จจริ ง อี ก ต่ อ ไป ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ก็ คื อ เมื่ อ ใดถึ ง จะตัด สิ น ใจว่า ควรหยุด หาข้อเท็ จจริ ง แนว
ทางแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงไปตามปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไข ซึ่ งการรวบรวมข้อเท็จจริ งเกี่ ยวพันกับการ
ใช้จ่ายและการใช้เวลา
-กิบ สั นและอิวาน เซวิ ช (Gibson and Ivan Cevich) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจไว้ว่าเป็ น
กระบวนการ ส าคัญ ขององค์ ก ารที่ ผู ้บ ริ ห ารจะต้อ งกระท าอยู่บ นพื้ น ฐานของข้อ มู ล ข่ า วสาร
(information) ซึ่งได้รับมาจากโครงสร้างองค์การ พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองค์การ
-โจนส์ (Jones) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจองค์การว่าเป็ นกระบวนการที่จะแก้ไขปั ญหาของ
องค์กร โดยการค้นหาทางเลือก และเลือกทางเลื อกหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุด เพื่อบรรลุเป้ าหมาย
ขององค์การที่ได้กาหนดไว้
- วุฒิชัย จานงค์ (2523) กล่าวว่า การตัดสิ นใจเป็ นเรื่ องของการจัดการที่หลีกเลี่ ยงไม่ได้และในการ
จัด การนั้น การตัด สิ น ใจเป็ นหั วใจในการปฏิ บ ัติ ง านทุ ก ๆ เรื่ อ งทุ ก ๆ กรณี เพื่ อ ด าเนิ น การไปสู่
วัตถุประสงค์ อาจมีเครื่ องมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่ วนตัวอารมณ์ ความรักใคร่ ชอบ
พอ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจ และมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการอันประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ ต่อเนื่องกันไป
- บุ ษกร คาคง (2542) กล่าววา การตัดสิ นใจต้องใช้ขอ้ มูลพื้นฐานจากเรื่ องที่กาลังพิจารณา โดยใช้
ความรู ้พ้ืนฐานและข้อสรุ ปที่เป็ นที่ยอมรับ นามาผสมผสานกับการสรุ ปอ้างอิง เพื่อนาไปสู่ เป้ าหมาย
แสดงทิศทางนาไปสู่ การตัดสิ นใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ (AIDA) (St. Elmo Lewis, 1898 อ้างโดยดร.ณภัคอร ปุณยภาภัสสร,
2541, http://punyapapassorn. blogspot.com/2010/08/aida-model.html)
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ั อน ซึ่ งเกิดขึ้น
1. ความตั้งใจ (Attention) เริ่ มต้นที่ผบู ้ ริ โภคจะต้องรู ้จกั สิ นค้าและบริ การน้นก่
เมื่อ ผูบ้ ริ โภคมีความตั้งใจในการรับสาร
2. ความสนใจ (Interest) นอกจากการรู ้จกั สิ นค้าแล้วก็ยงั ไม่เพียงพอ ผูบ้ ริ โภค จะต้องถูกเร้า
ั
ความสนใจจนสามารถแยกแยะสิ นค้าน้นออกจากสิ
นค้าอื่นๆ ที่มีอยูใ่ นตลาด
3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจที่ถูกกระตุน้ จะกลายเป็ นความอยาก ความปรารถนา
ที่จะได้ครอบครองสิ นค้าน้ัน ตามปกติความปรารถนาจะเกิ ดขึ้นจากการเห็นประโยชน์ที่ สินค้าน้ัน
ั บยืน่ ให้
เสนอให้หรื อเกิดจากการเห็นหนทางแก้ปัญหาที่มีอยูท่ ี่สินค้าน้นหยิ
4. การกระทา (Action) เมื่อความปรารถนาเกิดขึ้นแล้ว กระบวนการซื้ อจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ
ผูบ้ ริ โภคก้าวเข้าสู่ ข้ นั ตอนสุ ดท้ายคือการซื้ อสิ นค้า
วิธีการดาเนินการวิจัย
แบบของการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณ ใช้เครื่ องมือคือแบบสอบถามโดย
นาไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างและนามาบันทึกข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อศึกษา ปั จจัยทางด้านตราสิ นค้าเบเกอ
รี่ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคเบเกอรี่ หน่ วยวิเคราะห์ คือ ผูบ้ ริ โภคเบเกอรี่ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ าง
ผู ว้ ิ จ ัย เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งในเขตกรุ ง เทพมหานคร และใช้ ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบสะดวก
(Convenience Sampling( คือ เป็ นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวกของผูว้ จิ ยั เป็ นหลัก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจะเป็ นใครก็ ไ ด้ ที่ ให้ ค วามร่ วมมื อ กั บ ผู ้ วิ จ ั ย ในการให้ ข ้ อ มู ล แต่ อ ยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
จากการวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยแบบสอบถาม
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เนื่องจากการวิจยั ในครั้งนี้ ประชากรเป็ นแบบนับไม่ได้ ผูว้ จิ ยั ทาการกาหนดกลุ่มตัวอย่างทั้ง
หมด 400 คน ใช้ระยะเวลาในการเก็ บ 1 สั ป ดาห์ ซึ่ งผู ต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูอ้ าศัย อยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานครทั้งหมด
สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้สถิ ติของ One way ANOVA โดยใช้สถิ ติ T-test และ F-test
เพื่อวัดความแตกต่างของกลุ่มตัวแปร โดยใช้การคานวณ และการวิเคราะห์ผา่ นโปรแกรม Microsoft
Excel โดยที่สถิติน้ นั จะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 สถิ ติพรรณนา (Descriptive Statistic( เพื่อใช้ในการอธิ บายคุณลักษณะของข้อมูล
ส่ วนที่ 2 สถิติอา้ งอิง ( Inferential Statistic( เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัย
สรุ ปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาสามารถนามาสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั ต่อไปนี้
1.ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้บริโภค พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ
66 มี อายุระหว่าง 26 - 35 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 64 มี ระดับ การศึก ษาปริ ญ ญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 72 มี
อาชี พรับจ้าง/พนักงานบริ ษทั มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 70 และส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดื อน 10,000 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 64
2.ปัจจัยด้ านตราสิ นค้ า พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกซื้ อเบเกอรี่ จากร้าน S&P คิดเป็ นร้อย
ละ 49 โดยซื้ อเบเกอรี่ เฉลี่ย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 57 เหตุผลที่ตดั สิ นใจซื้ อเบเกอรี่ เพราะ
รสชาติดี คิดเป็ นร้อยละ 63
3.ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกซื้ อขนมปั ง คิดเป็ นร้อยละ
48 ซึ่ งในการซื้ อสิ นค้าต่อครั้งน้อยกว่า 200 บาท คิดเป็ นร้อยละ 56โดยลู กค้าส่ วนใหญ่จะสนใจการ
ส่ งเสริ มการขายซื้ อ 1 แถม คิดเป็ นร้อยละ 52 และลูกค้าเลือกซื้ อสิ นค้าจากห้างสรรพสิ นค้าใกล้บา้ น
คิดเป็ นร้อยละ 81
4.การตัดสิ นใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภค พบว่าลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ โดยเน้นคุณภาพและ
ความคุม้ ค่าของสิ นค้าเป็ นสาคัญ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.4425 คะแนน มีค่าต่าสุ ด ที่ 1 คะแนน และค่าสู งสุ ด
5 คะแนน รองลงมาคือราคาของสิ นค้าที่เหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.32 คะแนน มีค่าต่าสุ ด
ที่ 1 คะแนน และค่ าสู งสุ ด 5 คะแนน และลู ก ค้าตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ เพราะสามารถเข้าถึ งข้อมู ล
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ข่าวสารและโปรโมชัน่ ต่างๆ น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.26 คะแนน มีค่าต่าสุ ดที่ 1คะแนน และค่าสู งสุ ด
ที่ 5 คะแนน
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน

ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด

ปัจจัยด้ านตรา
สิ นค้ า

ปัจจัยส่ วนบุคคล

ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ตัดสิ นใจซื้อเบเกอรี่จากร้ าน
ใด
ซื้อเบเกอรี่บ่อยแค่ ไหน
ซื้อเบเกอรี่เพราะเหตุใด
ประเภทของเบเกอรี่
ราคาต่ อครั้งของการซื้อเบเกอ
รี่
โปรโมชั่นทีส่ นใจ
ช่ องทางในการซื้อเบเกอรี่

สถิติ

Sig*

t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.3740
0.0550
0.0451
0.0135
0.0002
0.6439

F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.0107
0.0000
0.1503
0.0317

F-Test
F-Test

0.0981
0.8209

สอดคล้องกับ ไม่ สอดคล้อง
สมมติฐาน กับสมมติฐาน













อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05*
หมายเหตุ หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
 หมายถึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจยั ในครั้งนี้ประกอบสมมติฐานหลัก 3 ข้อดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ น ระดับ การศึ ก ษา ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อ เบเกอรี่ ข องผู บ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน ผลการทดสอบสมมติ ฐานการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย
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ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน ที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อเบเกอรี่
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านตราสิ นค้าที่ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า การ
รับรู ้ตราสิ นค้า ความซื่ อสัตย์ต่อตราสิ นค้า ที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน ผลการทดสอบสมมติ ฐานการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านตรา
สิ นค้า ประกอบด้วย การรับรู ้ตราสิ นค้า ความซื่ อสัตย์ต่อตราสิ นค้า (การซื้ อซ้ า( ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ แตกต่างกัน
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาวิ จ ั ย “ปั จจั ย ตราสิ น ค้ า ที่ มี ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อเบ เกอรี่ ใน เขต
กรุ งเทพมหานคร” ได้นาแนวความคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั ได้
ดังนี้
1.ด้ านปัจจัยส่ วนบุคคลทีแ่ ตกต่ างกัน
ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคเบเกอรี่ ในกรุ งเทพมหานคร มี
เพียงปั จจัย ด้านระดับการศึกษา, อาชี พ , รายได้ เท่านั้นที่ มีความแตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเบเกอรี่ ของ ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่างกัน เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤษณ์ เถียรมิตรภาพ (2550) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อของลู กค้าที่ มีต่อร้ านธาริ นีเบเกอรี่ อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ของลูกค้าร้านธาริ นีเบเกอรี่
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านบริ การแตกต่างกัน อาชี พแตกต่างกันมี ระดับการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ของลูกค้าร้านธาริ นีเบเกอรี่ ดา้ น ผลิ ตภัณฑ์แตกต่างกัน และรายได้แตกต่างกันมี
ระดับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ของลูกค้า ร้านธาริ นีเบเกอรี่ ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
ราคาและด้านบริ การแตกต่างกัน
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2.ด้ านปัจจัยตราสิ นค้ าทีแ่ ตกต่ างกัน
ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคเบเกอรี่ ในกรุ งเทพมหานคร
ประกอบด้วย ปั จจัย ด้านการรับรู ้ ตราสิ นค้า, ความซื่ อสัตย์ต่อตราสิ นค้าที่ แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่างกัน เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ปัจจัยด้านการ
รั บ รู ้ ต ราสิ น ค้า , ความซื่ อ สั ต ย์ต่ อ ตราสิ น ค้า ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เบเกอรี่ ข อง
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจุฬาลักษณ์ คณารักษ์ (2554) ที่
ทาการศึก ษาถึ งภาพลัก ษณ์ ของขนมปั งตราฟาร์ มเฮ้าส์ ตามการรับรู ้ ของลู ก ค้าในเขตอาเภอเมื อง
จัง หวัด อุ บ ลราชธานี ผลการวิ จ ัย พบว่า ภาพลัก ษณ์ ด้านตราสิ น ค้า ภาพลัก ษณ์ ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์
ภาพลักษณ์ ดา้ นการสื่ อสาร และภาพลักษณ์ ดา้ นการกระทา ส่ งผลต่อการพิจารณาซื้ อขนมปั งตรา
ฟาร์ ม เฮ้าส์ และสอดคล้องกับ สุ ดาวรรณ พานิ ช (2550) ที่ ท าการศึ ก ษาถึ ง ปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการบริ โภคขนมปั งอบร้ าน Rotiboy ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ ริ โภคมี ความตระหนักถึ งคุ ณค่าตราสิ นค้า “Rotiboy” โดยรวมในระดับที่ดี เมื่อพิจารณา
รายปั จจัยย่อย พบว่าผูบ้ ริ โภครู ้ จกั ตราสิ นค้า และรับรู ้ คุณค่าจากตราสิ นค้าในระดับดี รองลงมาคือ
ด้านความสั ม พัน ธ์ ข องตราสิ น ค้ากับ คุ ณ ค่ าที่ เกิ ด จากการรั บ รู ้ และด้านความภัค ดี ต่ อตราสิ น ค้า
ตามลาดับ
3.ด้ านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีแ่ ตกต่ างกัน
ผลจากการศึ กษาวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคเบเกอรี่ ใน
กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ปั จจัยด้านราคาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานครต่ างกัน เมื่ อ พิ จารณาแล้ว พบว่า ปั จจัย ด้านราคาที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนะที
มะธุ ผา (2553) ที่ ท าการศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมและปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ พัฟ แอนด์ พาย ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ พัฟ แอนด์ พาย ของผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ของผูบ้ ริ โภคมีส่วนสาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่
ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งถ้า น าข้อมู ล เหล่ านี้ ไปพิ จารณาอย่า งจริ ง จัง จะท าให้ เกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคสู งสุ ด
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2.การรับรู ้ตราสิ นค้า และความซื่ อสัตย์ต่อตราสิ นค้า เป็ นองค์ประกอบหลักในการตัดสิ นใจ
ซื้ อเบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นจึงควรคานึงถึงปั จจัยเหล่านี้เป็ นสาคัญ
3.ราคา มี ส่ วนส าคั ญ ที่ ท าให้ ผู ้บ ริ โภคตั ด สิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ได้ ง่ า ย และรวดเร็ ว ขึ้ น
ผูป้ ระกอบการจึงต้องให้ความสาคัญกับปั จจัยนี้เป็ นอย่างมาก
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1.ควรทาการศึกษาเชิ งเปรี ยบเทียบกับปั จจัยทางด้านตราสิ นค้าชนิ ดอี่นที่มีความคล้ายคลึ ง
กับเบเกอรี่ โดยนาข้อมูลที่ได้จากการเปรี ยบเทียบมาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด
2.ควรศึกษาวิจยั ถึ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ ของ
ผูบ้ ริ โภคในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัด เพื่อหาความแตกต่างในด้านปั จจัยส่ วนบุคคล หรื อปั จจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเข้ าทางานในองค์ กรภาครัฐหรื อองค์ กรภาคเอกชน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING DECISION TO WORK IN THE GOVERNMENT OR PRIVATE
ORGANIZATIONS IN BANGKOK
อัญชรัตน์ พรมช้ าง
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM 2/1
กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษางานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์กร
ภาคเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วน
บุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเข้ า ท างานในองค์ ก รภาครั ฐ หรื อองค์ ก รภาคเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานใน
องค์กรภาครัฐหรื อองค์กรภาคเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และ ศึกษาความแตกต่างทางด้าน
ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเข้า ท างานในองค์ ก รภาครั ฐ หรื อ องค์ ก รภาคเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งสารวจ ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจานวน
400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อหาค่าทางสถิ ติ ซึ่ งสถิติที่ใช้คือ (1( สถิติเชิ งพรรณนา เพื่อทาการ
หาค่าร้ อยละ ค่าความถี่ ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (2) สถิ ติอา้ งอิง เพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิ ติ
ทดสอบความแตกต่าง One way ANOVA โดยใช้สถิติ T-test และ F-test
จากการศึ กษาพบว่าบุ คลากรที่ เข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์กรภาคเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 239 คน มีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี จานวน 220
คน มีการศึกษาอยูร่ ะดับปริ ญญาตรี จานวน 283 คน ทางานอยูใ่ นองค์กรภาคเอกชนจานวน 283 คน
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 30,000 บาท จานวน 297 คน และมีภูมิลาเนาอยูใ่ นภาคเหนื อ จานวน
191 คน โดยปั จจัยส่ วนใหญ่ ที่ มีผ ลต่อการตัดสิ นใจเข้าท างาน คื อ เงิ นเดื อน และองค์ป ระกอบที่
สาคัญที่สุดในการเข้าทางาน คือ ความมัน่ คง นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ทางาน คื อ ค่าตอบแทนที่ ได้รับเหมาะสมกับค่าครองชี พ และสภาพเศรษฐกิ จ มี การจัดสวัสดิ การ
ให้แก่ บุคคลากรและครอบครัว มี การเลื่ อนขั้นเลื่ อนตาแหน่ งตามประสบการณ์ และผลงาน มีการ
จัดการสภาพแวดล้อมที่ดี และมีสถานที่ทางานตั้งอยูใ่ นย่านที่สะดวกต่อการเดินทาง
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ส าหรับ ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า (1) ปั จจัย ส่ วนบุ ค ลที่ แตกต่ างกัน ได้แก่ ระดับ
การศึ ก ษา รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเข้า ท างานในองค์ ก รภาครั ฐ หรื อ องค์ ก ร
ภาคเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน (2) ปั จจัยทางสังคมที่ แตกต่างกัน ได้แก่ วิธีการ
สมัครเข้าท างาน มี ผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์กรภาคเอกชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่ างกัน (3( ปั จจัยอื่ น ๆ ที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจเข้าท างานใน
องค์กรภาครัฐหรื อองค์ภาคเอกชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจเข้าทางาน
ABSTRACT
The research Factors affecting decision to work in the Government or Private
Organizations in Bangkok. The following objective: To Study the difference personal factor with
affects the Decision to Work in the Government or Private Organizations in Bangkok. To Study
the difference social factor with affects the Decision to Work in the Government or Private
Organizations in Bangkok. To Study the difference other factor with affects the Decision to Work
in the Government or Private Organizations in Bangkok. The study is survey research use samples
of study were 400 people work in The Government Or Private Organizations in Bangkok used a
questionnaire as a tool to collect information by presenting information that was analyzed by
using the Microsoft Excel to find the statistical value, which is (1( Descriptive Statistic using
frequency, percentage and mean. (2) Inferential Statistic using test statistics by One way ANOVA
differences by using the T-test and F-test statistics.
The results working decision, mostly are female 239 people, aged between 26-35 years
old 220 people, graduated Bachelor degree 283 people, work in Private Organizations 283 people,
average income 10,001 – 30,000 baht per month 297 people and domiciled in the north 297
people, Most of the factors that affecting the decision to work is salary and most important
element in the work is stability. Other factors affecting the decision to work is receive
compensation appropriate to the cost of living and economic conditions, welfare of the personnel
and their families, promoted based on experience and work performance, management good
environment and workplaces located in a convenient travel.
Results and outcome of the hypothesis, it found that (1) Personal factors difference
include education and average income per month have relation with decision working in the
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government or private organizations in Bangkok (2) Social factors difference include method
applying for job with decision working in the government or private organizations in Bangkok.
(3) Other factors difference with decision working in the government or private organizations in
Bangkok there are no difference.
Keywords: Decision Working
บทนา
บุคลากร คือ แรงงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ ปฏิ บตั ิงานตามหน้าที่ อยู่ภายในองค์กรใดองค์กร
หนึ่ งซึ่ งการที่ อ งค์ก รจะก้า วหน้ า ได้น้ ัน ต้อ งอาศัย ระบบการบริ ห ารวางแผนที่ ดี มี บุ ค ลากรที่ มี
ศักยภาพ และที่สาคัญบุคลากรทุกคนต้องมี ความสุ ขในการทางาน ซึ่ งสิ่ งที่บุคลากรคาดหวังในการ
ทางาน คือ การได้ทางานในองค์กรที่มนั่ คง ได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ได้รับโอกาสในการพัฒนา
ความรู ้ความสามารถและมีความก้าวหน้าในสายงานของตน ได้รับสวัสดิการที่ดี มีสภาพแวดล้อม
ในการทางานที่ดี และมีปริ มาณงานรับผิดชอบที่เหมาะสม ปั จจัยเหล่านี้ คือ สิ่ งที่บุคลากรคาดหวัง
จากการท างานและเชื่ อ ว่า เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต การท างาน ซึ่ งองค์ก รควรมี ร ะบบ
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม มีระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่โปร่ งใส มีระบบความก้าวหน้าในอาชี พ
ที่ ชั ด เจน มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ น่ า สนใจและมี คุ ณ ค่ า มี ส ภาพแวดล้อ มในที่ ท างานถู ก
สุ ขลักษณะอนามัยและปลอดภัย เป็ นต้น ในขณะที่องค์กรก็มีความคาดหวังที่จะมีเป้ าหมายในการ
ดาเนิ นงาน คาดหวังที่จะได้รับผลประโยชน์ มีคุณภาพ เติบโตอย่างยัง่ ยืน และเป็ นที่ยอมรับของ
สังคม บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน ทุ่มเทเพื่อองค์กร และมีภาพลักษณ์ ขององค์กรที่ดี อย่างไรก็
ตามการที่องค์กรจะบรรลุเป้ าหมายที่องค์กรตั้งความหวังไว้ จะต้องเริ่ มที่การบริ หารบุคลากรอย่างมี
ประสทธิ ภาพ เมื่อบุคลากรมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุ ขในการทางาน ย่อมทางานด้วยความรัก และ
ทุ่ ม เทเพื่ อองค์ก ร ผลงานที่ ออกมาก็ มี คุ ณ ภาพ สร้ างภาพลัก ษณ์ ที่ ดีให้แก่ องค์ก ร ส่ ง ผลให้ มี ก าร
เติบโตอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง
บุ ค ลากรนับ เป็ นปั จ จัย การท างานที่ ส าคัญ ที่ จ ะขับ เคลื่ อนให้ อ งค์ ก รไปสู่ ค วามส าเร็ จ ตาม
เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ ในการที่ บุ คลากรจะเลื อกเข้าท างานในองค์กรใดองค์ก รหนึ่ งไม่ ว่าจะเป็ น
องค์ก รของภาครั ฐ หรื อองค์ก รภาคเอกชน บุ ค ลากรเหล่ า นี้ จะมี ปั จจัย หลายอย่างที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเข้าทางาน ไม่วา่ จะเป็ นปั จจัยทางด้านครอบครัว ปั จจัยทางเศรษฐกิจ ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม
ปัจจัยทางด้านค่าตอบแทน ปัจจัยทางด้านเงินเดือน ปัจจัยทางด้านสวัสดิการ เป็ นต้น ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้
ล้วนเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการตัดสิ นใจเข้าทางาน การที่บุคลากรเลือกเข้าทางานในองค์ใดองค์กร
หนึ่ งนั้น บุ ค ลากรควรมี ค วามรู ้ ค วามสามารถตรงต่ อ ความต้อ งการขององค์ ก รนั้ น ๆ บุ ค ลากร
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จาเป็ นต้อ งศึ ก ษาและพัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของตนเอง เพื่ อ ให้ ต นเองน าพาองค์ก รไปสู่
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
จากข้อมูลข้างต้น จึงศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อ
องค์กรภาคเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาปั จจัย ที่ แตกต่างที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ทางานของบุ ค ลากรเพื่ อน าผลการวิจยั ที่ ได้ไปพัฒ นา ปรับปรุ ง และเป็ นแนวทางในการบริ ห าร
จัดการบุคลากรในองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานใน
องค์กรภาครัฐหรื อองค์กรภาคเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยทางสังคม ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าท างานใน
องค์กรภาครัฐหรื อองค์กรภาคเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กร
ภาครัฐหรื อองค์กรภาคเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร

ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เพื่อนาข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์กรภาคเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ไปใช้ในการกาหนดและ
พัฒนากลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากร กลยุทธ์ดา้ นการบริ หารบุคลากร อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและตรง
กับความต้องการขององค์กรมากที่สุด
2. เพื่อนาผลการศึกษาข้อมูลจากการสารวจปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานองค์กร
ภาครัฐหรื อองค์กรภาคเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครมาใช้ในการกาหนดแนวทาง พัฒนาปรับปรุ ง
กลยุทธ์ขององค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรในการทางานและใช้เป็ นแนวทางใน
การศึกษาข้อมูลของผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาต่อไป
3. เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ ง ข้อเสนอแนะและ
องค์ประกอบต่างๆ ในการจ้างงานให้เหมาะสมกับบุคลากรต่อไป
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่ ป ระกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา สถานที่ ท างาน รายได้
ภูมิลาเนา ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์ภาคเอกชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
2. ปัจจัยทางสังคมที่ประกอบไปด้วย เพื่อน ครอบครัว วัฒนธรรม ที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์ภาคเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
3. ปั จจัยอื่ นๆ ที่ ประกอบไปด้วย เงิ นเดื อน สวัส ดิ การ ความมัน่ คง ความก้าวหน้าในการ
ทางาน สถานที่ที่ต้ งั ที่ทางาน สภาพแวดล้อมภายในที่ทางาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์ภาคเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
นิยามศัพท์
เพื่อสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับเจตนาตามวัตุประสงค์ของผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ เกี่ยวกับความหมายของคาศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ดังนี้
1. บุคลากร คือ แรงงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่อยูภ่ ายในองค์กรภาครัฐ
หรื อองค์กรภาคเอกชน
2. การตัดสิ นใจ คือ กระบวนการทางความคิดเพื่อชัง่ ใจ ไตร่ ตรอง กลัน่ กรอง นาไปสู่ การ
กระทา เพื่อกาหนดทางเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจากหลายๆ วิธี ซึ่ งเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในขณะนั้น และ
โอกาสต่อไป เพื่อให้การปฏิบติงานบรรลุผลสาเร็ จ
3. ปั จจัยส่ วนบุคคล คือ ข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานที่
ทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4. ปั จจัยทางสังคม คือ ปั จจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชี วติ ประจาวันของบุคลากร และมีผลลต่อ
การตัดสิ นใจเข้าท างานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์ก รภาคเอกชน ประกอบด้วย เพื่ อน ครอบครัว
วัฒนธรรม
5. ปั จจัยอื่นๆ คือ ปั จจัยที่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นเข้าทางาน
ในองค์ ก รภาครั ฐ หรื อองค์ ก รภาคเอกชน ประกอบด้ ว ย เงิ น เดื อ น สวัส ดิ ก าร ความมั่ น คง
ความก้าวหน้าในการทางาน สถานที่ต้ งั ที่ทางาน สภาพแวดล้อมภายในที่ทางาน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึ ก ษาเฉพาะการตัดสิ น ใจเข้าท างานในองค์ก รภาครัฐหรื อองค์ก รภาคเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร เท่านั้น
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2. ศึ กษาเฉพาะปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรภาครั ฐหรื อ
องค์กรภาคเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร เท่านั้น
3. ศึ ก ษาเฉพาะปั จจัย ทางสั งคมที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเข้าท างานในองค์ก รภาครั ฐหรื อ
องค์กรภาคเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร เท่านั้น
4. ศึกษาเฉพาะปั จจัยอื่ นๆ ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์กร
ภาคเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร เท่านั้น
กรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานที่ทางาน
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน - ภูมิลาเนา

การตัดสิ นใจเข้าทางาน

ปัจจัยทางสั งคม

- เพื่อน

ในองค์กรภาครัฐหรื อ

- ครอบครัว

องค์กรภาคเอกชน ใน

- วัฒนธรรม

เขตกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยอื่นๆ
- เงินเดือน
- สวัสดิการ
- ความมัน่ คง
- ความก้าวหน้าในการทางาน
- สถานที่ต้ งั ที่ทางาน
- สภาพแวดล้อมภายในที่ทางาน
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แนวคิดและทฤษฎี
อาชวิน ราชเสนา (2554, หน้ า 3) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจไว้ว่า การตัดสิ นใจ
(Decision making) หมายถึง กระบวนการทางความคิด สติของมนุ ษย์ ที่ตอ้ งผูกพันกับปรากฏการณ์
ที่อนั เกิดจากบุ คคล สังคม การตัดสิ นใจนั้นมีพ้ืนฐานบนสมมติฐานของข้อเท็จจริ งและครอบคลุม
ตัวเลือกที่ได้รับ ประกอบไปด้วยปั จจัยที่เป็ นทางเลือกหลายอย่าง ต้องใช้เหตุผลและผลประกอบการ
พิจารณา มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน เป็ นแนวทางปฏิบตั ิไปสู่ เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ทฤษฎีของ รีดเดอร์ (Reeder) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลและแสดงให้เห็นว่า การ
กระท าของบุ ค คลนั้นเป็ นผลมาจากการที่ บุ คคลมี ความเชื่ อหรื อไม่ เชื่ อ(belief or disbelief) ในสิ่ ง
นั้นๆ ดังนั้นในการตัดสิ นใจเลือกกระทาพฤติกรรมทางวังคมของบุคคลทุกเรื่ อง จึงมีผลจากการที่มี
ความเชื่ อหรื อไม่เชื่ อดังกล่าวโดยเฉพาะพฤติกรรมของบุ คคลที่เกี่ ยวกับการตัดสิ นใจของ รี ดเดอร์
(Reeder) ได้เสนอความคิดและแนวทางการวิจนิ จฉัยในพฤติกรรมโดยการแสดงให้เห็ นถึ งความ
เชื่ อมโยงของปั จยั ต่างๆ จานวน 15 ปั จจัยที่เกี่ ยวพันกับความเชื่ อ โดยแบ่งปั จจัยดังกล่าวนี้ ออกเป้ น
ปั จจัยความเชื่ อ 10 รู ปแบบและความเชื่ อ 10 รู ปแบบและความไม่เชื่ อ 5 รู ปแบบที่ส่งผลให้เกิดการ
ตัดสิ น ใจและพฤติ ก รรมทางสัง คม รี ดเดอร์ (Reeder) ได้แบ่ ง ปั จจัยออกเป็ นประเภทต่ างๆ ถึ ง 3
ประเภท คื อ ปั จ จัย ดึ ง (Pull Factors) ปั จ จัย ผลัก (Push Factors) และปั จ จัย ความสามรถ (AbleFactors) ดังนี้
1. ปั จจัยดึง (Pull factors) ความมุ่งประสงค์ที่จะให้บรรลุ และให้สัมฤทธิ์ จุดประสงค์
ในการกระทาสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดนั้น ผูก้ ระทะจะมีกาหนดเป้ าหมาย หรื อจุดประสงค์ไว้ก่อนล่วงหน้าและ
ผูก้ ระทาพยายามกระทาทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
1.1 ความเชื่ อ (Belief orientation) ความเชื่ อนั้นเป็ นผลมาจากการที่บุคคลได้รับรู ้
ไม่ ว่า จะเป็ นแนวคิ ด หรื อ ความรู ้ ซึ่ งความเชื่ อ เหล่ า นี้ จะมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจของบุ ค คลและ
พฤติกรรมทางสังคม ในกรณี ที่วา่ บุคคลจะเลือกรู ปแบบของพฤติกรรมพื้นฐานของความเชื่ อที่ตนยึด
มัน่ อยูซ่ ่ ึ งความเชื่ อนี้ คือ การยอมรับข้อเสอนใดข้อเสนอหนึ่ งว่าเป็ นจริ ง ความเชื่อจะก่อให้เกิดภาวะ
ทางจิตใจในบุ คคลซึ่ งอาจเป็ นพื้นฐานสาหรับการกระทาโดยสมัครใจของบุคคลนั้น แต่อย่างไรก็
ตามความเชื่อนี้จะทาให้บุคคลได้กระทาหรื อไม่กระพฤติกรรมก็เป็ นได้
1.2 ค่านิ ยม (Value standards) เป็ นสิ่ งที่บุคคลยึดถื อเป็ นเครื่ องช่ วยตัดสิ นใจ และ
กาหนดการกระทาของตนเอง ค่านิยมนั้นเป็ นความเชื่ออย่าหงนึ่งมีลกั ษณะถาวร ค่านิมยมของมนุษย์
จะแสดงออกทางทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ในเกือบทุกรู ปแบบ ค่านิยมมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในกรณี ที่วา่ การกระทาทางสังคมของบุคคลพยายามที่จะกระทาให้สอดคลอ้งกับค่านิยมที่ยดึ ถืออยู ้
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1.3 นิ สัยและขนบธรรมเนี ยม (Habits and customs( คื อ แบบอย่างพฤติ ก รรมที่
สังคมกาหนดไว้แล้วสื บต่อกันมาด้วยประเพณี และถ้ามีการละเมิดก็จะถูกบังคับด้วยการที่สังคมไม่
เห็ นชอบด้วยการตัดสิ นใจที่จะเลื อกกระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งของวนุ ษย์น้ นั ส่ วนหนึ่ งจึง
เนื่องมาจากแบบอย่างพฤติกรรมที่สังคมกาหนดไว้ให้แล้ว
1. ปัจจัยผลัก (Push factors)
2.1 ความคาดหวัง (Expectation) คือ ท่าทีของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อ
พฤติ กรรมของบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับ ตัวเอง โดยคาดหวังหรื อต้องการให้บุค คลนั้นถื อปฏิ บติ และ
กระทาในสิ่ งที่ ตนต้องการ ดังนั้นในการเลื อกกระทาพฤติกรรม (Social action) ส่ วนหนึ่ งจึงขึ้นอยู่
กับการคาดหวังและท่าทีของบุคคลอื่นด้วย
2.2 ข้อผูกพัน (Commitments) คือ สิ่ งที่ผกู ้ ระทะเชื่ อว่าเขาถูกผูกมัดที่จะต้องกระทาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ น้ นั ๆ ข้อผูกพันจะมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ และการกระทาของสังคม
เพราะผูก้ ระทาตั้งใจที่จะกระทาสิ่ งนั้นๆ เนื่องจากเขารู ้วา่ เขามีขอ้ ผูกพันที่จะต้องกระทา
2.3 การบังคับ (Force) คือ การช่วยกระตุน้ ให้ผกู ้ นะทาตัดสิ นใจกระทาได้เร็ วขึ้นเพราะ
ขณะที่ผกู ้ ระทาสิ่ งต่างๆ นั้น เขาอาจจะยังไม่แน่ ใจว่าจะกระทาพฤติกรรมนั้นดีหรื อไม่ แต่เมื่อมีการ
บังคับก็จะทาให้ตดั สิ นใจกระทาพฤติกรรมนั้นได้เร็ วขึ้น
2. ปัจจัยเรื่ องความสามารถ (Able-factors)
2.1. โอกาส (Opportunity) เป็ นความคิดของผูก้ ระทาที่เชื่ อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วย
ให้มีโอกาสเลือกกระทา
2.2. ความสามารถ (Ability) คือ การที่ผูก้ ระทารู ้ ถึงความสามารถของตัวเองซึ่ งก่อให้
ผลสาเร็ จในเรื่ องนั้นได้ การตระหนักถึงความสามารถนี้ จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจและการกระทาทาง
สังคม โดยทัว่ ไปแล้วการที่บุคคลกระทาพฤติกรรมใดๆ บุคคลจะพิจารณาความสารถของตนเอง
เสี ยก่อน
2.3. การสนับสนุน (Support) คือ สิ่ งที่ผกู ้ ระทารู ้วา่ จะได้รับหรื อคิดว่าจะได้รับจากการ
กระทานั้นๆ
จากองค์ป ระกอบทั้ง 10 ประการ รี ดเดอร์ (Reeder) ได้อธิ บ ายถึ งแนวความคิ ดเกี่ ย วกับ
ปัจจัยหรื อสาเหตุที่มีผลต่อการกระทาทางสังคม ดังนี้
1. ในสถานการณ์ ของการกระทาทางสังคมจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลหลายคน
ซึ่ งแต่ละคนก็จะมีเหตุผลแต่ละอย่างในการตัดสิ นใจในการกระทา
2. บุคคลหรื อองค์การจะตัดสิ นใจหรื อแสดงการกระทาบนพื้นฐานของกลุ่มเหตุผลซึ่ งผู ้
ตัดสิ นใจเองได้คิดว่ามันสอดคล้องหรื อตรงกับปั ญหาและสถานการณ์น้ นั ๆ
3. เหตุ ผลบางประการจะสนับสนุ นการตัดสิ นใจ และเหตุผลบางประการอาจจะต่อต้าน
การตัดสิ นใจ
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4. เหตุ ผลผูต้ ดั สิ นเองจะตระหนัก หรื อให้น้ าหนักที่ แตกต่างกันในการเลื อกเหตุ ผลหรื อ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
5. เหตุ ผลที่ เกี่ ยวข้องกับ การตัดสิ นใจนั้น อาจจะเป็ นเหตุ ผลเฉพาะจากเหตุ ผลเพียงหนึ่ ง
ประการหรื อมากกว่าจานวนเหตุ ผลหรื อปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่อการกระท านั้น 10 ประการที่ กล่ าว
มาแล้ว
6. อาจจะมีเหตุผลสองหรื อสามประการจากเหตุผลทั้ง 10 ประการหรื ออาจจะไม่มีเลยที่จะ
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในทุกโอกาส
7. กลุ่ ม ของปั จ จัย หรื อ เหตุ ผ ลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การกระท าทางสั ง คมนั้ นย่ อ มจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้
8. ผูก้ ระทาผูต้ ดั สิ นใจสามารถจะเลือกทางเลื อกโดยเฉพาะซึ่ งแตกต่างกันออกไปในบุคคล
แต่ละคน
9. สาหรับกรณี เฉพาะบางอย่างภายใต้การกระทาทางสังคมจะมีบ่อยครั้งที่มีทางเลือกสอง
หรื อสามทางเพื่อที่จะสนองตอบต่อสถานการณ์น้ นั
10. เหตุผลที่จะตัดสิ นใจสามารถที่จะมองเห็นได้จากทางเลือกที่ถูกเลือกแล้ว
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณ ใช้เครื่ องมือคือแบบสอบถามโดย
นาไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างและนามาบันทึกข้อมูลเชิ งสถิติ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์กรภาคเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
วิจยั คือ บุคลากรที่เข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์กรภาคเอกชน สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิ จ ัย คื อ บุ ค ลากรที่ ต ัด สิ น ใจเข้า ท างานในองค์ก รภาครั ฐ หรื อ องค์ ก รภาคเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิจยั เลื อกกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพฯ และใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก
(Convenience Sampling( คือ เป็ นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวกของผูว้ จิ ยั เป็ นหลัก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจะเป็ นใครก็ ไ ด้ ที่ ให้ ค วามร่ วมมื อ กั บ ผู ้ วิ จ ั ย ในการให้ ข ้ อ มู ล แต่ อ ยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
สาหรับสถิ ติที่ใช้ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ใช้ (1( สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic( เพื่อ
ใช้ในการอธิ บายคุณลักษณะของข้อมูล โดยมีตวั แปรเชิ งคุณภาพ ใช้ในการแจกแจงความถี่ และค่า
ร้อยละในการอธิ บายลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคลจากผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนตัวแปรเชิงปริ มาณ จะ
ใช้ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ทางานในองค์ก รภาครั ฐหรื อองค์ก รเอกชน (2( สถิ ติอ้างอิ ง ( Inferential Statistic( เพื่ อใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน
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ผลการการวิจัย
สรุ ปผลการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลของการวิจยั โดยแบ่งการนาเสนอออกเป็ น 4 ตอน
ตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ด้ านปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จานวน 239 คน มีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี
จานวน 220 คน มี การศึ กษาอยู่ระดับปริ ญญาตรี จานวน 283 คน ทางานอยู่ในองค์กรภาคเอกชน
จานวน 283 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,001 - 30,000 บาท จานวน 297 คน และมีภูมิลาเนาอยูใ่ น
ภาคเหนือ จานวน 191 คน
ตอนที่ 2 ด้ านปัจจัยทางสั งคม
ผูต้ อบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ให้เหตุผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรภาครัฐรัฐหรื อ
องค์กรภาคเอกชน ดังนี้ บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางาน คือ ตนเอง จานวน 250 คน ซึ่ ง
ได้รับ ข้อมูล ข่าวสารการสมัครงานจาก Website ต่าง ๆ จานวน 197 คน และวิธี ที่เลื อกใช้ในการ
สมัครเข้าทางาน คือ การสมัครด้วยตนเอง และ สมัครผ่านบริ ษทั จัดหางาน จานวน 195 คน
ตอนที่ 3 ด้ านปัจจัยอื่นๆ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้เหตุผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อ
องค์ก รภาคเอกชน ดังนี้ ปั จจัย ส่ วนใหญ่ ที่ มี ผ ลต่ อการเข้าท างาน คื อ เงิ น เดื อ น จานวน 143 คน
องค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ในการเข้า ท างาน คื อ มี ค วามมั่น คง จ านวน 252 คน บุ ค ลากรให้
ความสาคัญกับค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับค่าครองชี พและสภาพเศรษฐกิจ จานวน 155 คน มี
การจัดสวัสดิการให้แก่บุคคลากรและครอบครัว จานวน 136 คน มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ งตาม
ประสบการณ์ แ ละผลงาน จ านวน 197 มี ก ารจัด การสภาพแวดล้อ มที่ ดี จานวน 148 คน และมี
สถานที่ทางานตั้งอยูใ่ นย่านที่สะดวกต่อการเดินทาง จานวน 202 คน
ตอนที่ 4 การตั ด สิ นใจเข้ าท างานในองค์ กรภาครั ฐ หรื อ องค์ กรภาคเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้เหตุผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อ
องค์กรภาคเอกชน ดังนี้ อันดับแรก เพราะ มีความมัน่ คงและมีชื่อเสี ยง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.06 คะแนน
อันดับสอง คือ การมีระบบการบริ หารและการจัดการที่ดี มีค่าเฉลี่ยน 4.05 คะแนน อันดับสาม คือ มี
ความโปร่ างใสเป็ นธรรมสามารถตรวจสอบได้ ค่าเฉลี่ ย 4.04 คะแนน อันดับสี่ คื อ มี การกาหนด
ลักษณะงานที่ ชดั เจนและเหมาะสมกับตาแหน่ งงาน ค่าเฉลี่ ยน 4.02 และ อันดับสุ ดท้าย คือ มี การ
กาหนดเงินเดือน/ค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรับผิดชอบในตาแหน่งงาน ค่าเฉลี่ย 4 คะแนน
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สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน

ปัจจัยอื่น ๆ

ปัจจัยสั งคม

ปัจจัยส่ วนบุคคล

ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานที่ทางาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ภูมิลาเนา
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเข้าทางาน
การรับรู ้ข่าวสารการสมัครงาน
วิธีในการสมัครเข้าทางาน
ปัจจัยที่เข้าทางานในองค์กร
ภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน
องค์ประกอบในการเข้าทางาน
ค่าตอบแทน/เงินเดือน
สวัสดิการ
ความก้าวหน้าในการทางาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติ

Sig*

T-Test
F-Test
F-Test
T-Test
F-Test
F-Test

0.2288
0.2338
0.0000
0.2622
0.0000
0.0544

สอดคล้อง
กับ
สมมติฐาน







F-Test 0.2279
F-Test 0.3721
F-Test 0.0173



F-Test 0.3751
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.9524
0.3829
0.1874
0.1293

สถิติ

Sig*

สภาพแวดล้อมภายในที่ทางาน F-Test 0.0960
สถานที่ต้ งั ที่ทางาน
F-Test 0.4285
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หมายเหตุ  หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
 หมายถึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ไม่
สอดคล้อง
สมมติฐาน



สอดคล้อง
กับ
สมมติฐาน








ไม่
สอดคล้อง
สมมติฐาน
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ผลการทดสอบสมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั ในครั้งนี้ประกอบด้วยสมมติฐานหลัก 3 ข้อดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานที่ทางาน
รายได้ ภูมิลาเนา ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์ภาคเอกชน
ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่า T-Test ในกรณี ตวั แปรอิสระเป็ นเพศ
และสถานที่ ท างาน และใช้ส ถิ ติวิเคราะห์ ค่ า F-test แบบการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ย ว
(One-way ANOVA( สาหรั บตัวแปร อายุ ระดับการศึ ก ษา รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ภู มิลาเนา ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ซึ่ งผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กเข้ า ท างานในองค์ ก รภาครั ฐ หรื อองค์ ก รภาคเอกชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยทางสังคมที่ประกอบไปด้วย เพื่อน ครอบครัว วัฒนธรรม ที่แตกต่าง
กันมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์ภาคเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานครที่
แตกต่างกัน โดยใช้สถิ ติวิเคราะห์ ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA( ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่ งผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า วัฒนธรรม (วิธีการ
สมัครงาน( มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเข้าทางานในองค์กรภาครั ฐหรื อองค์กรภาคเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 3 ปั จจัย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย เงิ น เดื อ น สวัส ดิ ก าร คว ามมั่ น คง
ความก้าวหน้าในการทางาน สถานที่ต้ งั ที่ทางาน สภาพแวดล้อมภายในที่ทางาน ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์ภาคเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่าง
กัน โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA(
ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ปั จจัยอื่นๆ แตกต่างกันจะมีผล
ต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์ภาคเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมไม่
แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั “ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์ก ร
ภาคเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร” ได้นาแนวคิดและทฤษฏี ที่เกี่ ยวข้องมาประกอบการอภิปราย
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน
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ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ปั จจัย
ด้านระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์กรภาคเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
เมื่อพิจารณาถึงด้านระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเข้าท างานในองค์กรภาครั ฐหรื อองค์กรภาคเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะบุคลากรได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น ได้รับการเลื่อนตาแหน่ ง หรื อได้รับมอบหมาย
งานในหน้าที่ใหม่ตามวุฒิที่สูงขึ้น จึงเป็ นผลให้ระดับการตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรแตกต่างกัน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนิอร เรื อนอินทร์ (2549 : บทคัดย่อ( ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานของพนักงานระดับปฏิบติการ ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่พบว่า พนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการที่มีระดับการศึ กษาต่างกัน มีระดับการตัดสิ นใจเข้าทางานตามปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัด สิ นใจเข้า ท างานแตกต่ า งกัน และงานวิ จ ัย ของศิ ริ ญ ญา หาญกิ ต ติ ชั ย (2550 : บทคัด ย่อ ( ที่
ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเข้า ท างานของพนั ก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก ารใน
อุตสาหกรรมเลนส์สายตาพลาสติก นิคมอุตสากรรมลาดกระบัง ที่พบว่า พนักงานระดับปฏิบตั ิการที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาถึ งด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน พบว่า รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกันจะ
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์กรภาคเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะรายได้ที่แตกต่างกันของบุ คลากรนั้นส่ วนหนึ่ งมาจากหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกัน หรื อมีโอกาสได้ทางานล่วงเวลาและได้รับค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เบี้บขยัน
ค่ าคุ ณ ภาพงานรวมถึ งการปรั บ เงิ น ประจาปี ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ อารมณ์ สว่างอรุ ณ
(2550:บทคัดย่อ( ที่ ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจของพนักงาน
ฝ่ ายผลิตบริ ษทั เอช-วัน พาร์ ทส์ (ประเทศไทย( จากัด พบว่า พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจต่างกัน
2. ปั จจัยทางสังคม ที่แตกต่างกัน
ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจัยทางสังคมของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจัยด้าน
วิธีการสมัครงาน เท่านั้นที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์กร
ภาคเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
เมื่อพิจารณาถึ งวิธีก ารสมัครงาน พบว่า วิธีการสมัครงานที่ แตกต่างกันมี ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเข้าทางานในองค์กรภาครัฐหรื อองค์กรภาคเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของสุ ภาวดี ใจบุญ (2556 หน้า 50( ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กท างานภาครั ฐ บาลหรื อเอกชนเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี ขอ งนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับปั จจัยด้านความยุง่ ยาก ซับซ้อนของ
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การสมัครงาน เช่ น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ เป็ นต้น จึงสรุ ปได้ว่า วิธีการสมัครงานที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกทางานต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
จากการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจเข้า ท างานในองค์ ก รภาครั ฐ หรื อ องค์ ก ร
ภาคเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ เพื่อให้ผูท้ ี่สนใจจะได้นาข้อมูลจากการ
วิจยั ครั้งนี้ ไปใช้ในการศึกษา วางแผนกลยุทธ์บริ หารบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้
1. องค์ก ร ควรมี ก ารจัดวางระบบการคัดเลื อกบุ ค ลากรเข้าท างานกับ องค์ก รของตน ให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรเพื่อให้ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเข้าทางานในองค์กร
นั้นๆ
2. ด้านเงินเดื อน/ค่าตอบแทน ควรมี การพิจารณาปรับฐานเงิ นเดื อน มี การจ่ายโบนัส เบี้ ย
ขยัน อย่างยุติธรรมและเหมาะสมกับบุคลากรอย่างแท้จริ ง เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั
บุคลากรที่จะปฏิบตั ิงานต่อไป
3. ด้านสวัสดิการ ควรให้ความสาคัญ ความสนใจ ดูแลเอาใจใส่ บุคลากรในทุกระดับ มีการ
จัดสวัสดิ การต่างๆ ให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสมและทัดเทียม เช่ น ค่ารักษาพยาบาล การประกัน
สุ ขภาพ การประกันอบัติเหตุ เป็ นต้น
4. ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ควรมีการจัดการสอบวัดระดับความรู ้ความสามารถของ
บุคลากร เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุ งและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานและเปิ ด
โอกาสให้บุคลากรในทุกระดับได้มีโอกาสเข้ารับการฝึ กอบรมและมีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถของบุคลากร
5. ด้านสภาพแวดล้อมภายในที่ทางาน ควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี มีสิ่งอานวย
ความสะดวกครบครัน และมีอุปกรณ์ ป้องกันที่ มีคุณภาพและเหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อความ
ปลอดภัยด้านชีวติ และทรัพย์สิน รวมถึงเป็ นการป้ องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากร
6. วิธีการรับสมัครงาน องค์กรควรลดขั้นตอนกระบวนการวิธีการสมัครงานที่ซับซ้อนใน
การสมัครงาน เพื่อไม่ให้เกิดความยุง่ ยากและซับซ้อนในการสมัครงาน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาเฉพาะเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้
ผลการวิจยั สามารถนาไปใช้และชัดเจน ครอบคลุ ม มากยิ่งขึ้ น จึงควรทาวิจยั โดยใช้ประชากรใน
กลุ่มที่แคบลง โดยระบุ การทาวิจยั ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ ง เพื่อให้ทราบถึ งความแตกต่างในด้าน
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ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทางาน และความต้องการของบุ คลากรในองค์กรนั้นๆ ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์กบั องค์กรอื่ นๆ ในการที่ จะนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับ ปรุ ง วางแผน
และพัฒ นากลยุท ธ์ ด้านการบริ ห ารบุ ค ลากรให้ เหมาะสมกับ ความต้องการของบุ คลากรที่ จะเข้า
ทางานให้มากที่สุด เพื่อองค์กรจะได้บุคลากรที่ เหมาะสม ซึ่ งจะส่ งผลดี ต่อการบริ หารงานองค์กร
นั้นๆ และเกิดบรรยากาศที่ดีในการทางานของบุคลากรต่อไป
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ปัจจัยทีม่ ีผลกับแรงจูงใจในการใช้ บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผู้บริโภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
Factors that affect the incentives for hospitals to consumers in Bangkok.
พงศ์ วชิ ญ์ เหลืองตระกูล
นักศึกษา โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin Program รุ่ น 2/1
กลุ่ม 3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)ความแตกต่างกันทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่
ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการใช้บ ริ การโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
(2)ความแตกต่างกันทางด้านปั จจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการใช้บริ การโรงพยาบาล
เฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (3)ความแตกต่างกันทางด้านปัจจัยด้านคุณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการใช้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลเฉพาะทางของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยเป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research มีกลุ่มตัวอย่างจานวน (
400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลใช้โปรแกรม Microsoft
excel สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าคาวามถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย
ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติอ้างอิ ง ที่ ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน คื อ t-test และ F-test
(ANOVA) โดยมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 การทดสอบสมมติฐานเป็ นการหาความแตกต่างระหว่างตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม
จากการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 15-30 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า อาชี พข้าราชการ พนักงานของรัฐ และมี
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 30,001 บาทขึ้ นไป โดยส่ วนใหญ่ ผูท้ ี่ มี อิท ธิ พลต่อการเลื อกคื อตัวเอง เข้ารั บ
บริ ก ารในช่ วงเวลา 08.00-12.00 น. สาเหตุ ที่ เข้ารั บ บริ ก ารเพราะต้อ งการพบแพทย์เฉพาะทาง
เหตุผลที่เลือกใช้บริ การเพราะมีแพทย์เฉพาะทาง ทราบข้อมูลข่าวสารจากคนในครอบครัว มัน่ ใจใน
โรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความสามารถ มีการบริ การทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน มีการ
ตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคอย่างละเอียด มีการติดต่อเพื่อเข้ารับการรักษาโดยใช้โทรศัพท์ อุปกรณ์
ทางการแพทย์มีมาตรฐานและทันสมัย ปั จจัยที่มีผลกับแรงจูงใจในการใช้บริ การโรงพยาบาลเฉพาะ
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ทางในเขตกรุ งเทพมหานคร คื อ มัน่ ใจในการมีแพทย์ที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง รองลงมาคือ
อุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ทนั สมัย การบริ การทางการแพทย์ มีความสะดวกรวดเร็ ว สถานที่มีความ
สะดวกและชื่อเสี ยงของโรงพยาบาล
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพและการศึ ก ษาที่ แตกต่างกันมี อิท ธิ พลต่ อ
แรงจูงใจในการใช้บริ การโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอาชีพและรายได้ที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พล
ต่อแรงจูงใจในการใช้บริ การโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการเลือก ช่วงเวลาที่เข้ารับบริ การ
ทราบข้อมู ลข่าวสารได้อย่างไรที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พ ลต่อแรงจู งใจในการใช้บ ริ การโรงพยาบาล
เฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคด้าน เพราะอะไรถึงเลือกใช้บริ การและทาไมถึงเลือกใช้บริ การที่แตกต่างกัน
ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการใช้ บ ริ การโรงพยาบาลเฉพาะทางของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. ปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ความเชื่ อถื อได้ การตอบสนองและความเป็ น
รู ปธรรมของการบริ การที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการใช้บริ การโรงพยาบาลเฉพาะทาง
ของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครอย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 แต่ คุ ณ ภาพการ
ให้บริ การด้านความสามารถและการเข้าถึงบริ การที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการใช้
บริ การโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาส าคัญ ปั จจัยที่ มีผ ลกับ แรงจู งใจในการใช้บ ริ ก ารโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ABSTRACT
The study Aims to study (1) The difference between the personal factors that affect the
motivation of Service Specialized Hospital of consumers in Bangkok. (2) the difference between
the behavioral factors that affect the motivation of Service Specialized Hospital of consumers in
Bangkok. (3) the different factors that affect the quality of services provided incentives to
hospitals only for consumers in Bangkok. This study is quantitative research (Quantitative
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Research) with a sample of 400 questionnaires were used in the research. And data analysis using
Microsoft excel descriptive statistics used to analyze data at the frequency, percentage, minimum,
maximum, mean, standard deviation.According to statistics used to test the t-test and F-test
(ANOVA), with a 0.05 significance level to test the differences between independent variables
and the dependent variable.
The study found that the majority were female. Between the ages of 15-30 years old,
single and a bachelor's degree or equivalent. career civil servants State employees The average
monthly income of 30,001 baht or more by most to influence the choice itself. 8:00 to 12:00 pm
to the restaurant at the time. I want to find reasons to get tinnitus. Reasons to choose because
there are tinnitus. Informed by the family. Confidence in the hospital with specialists who are
capable. A medical standards. A thorough examination and diagnosis. Contact has admitted to
using the phone. Medical equipment and modern standards.Factors affecting the incentive to use
the services Specialized Hospital in Bangkok are assured of a doctor with specialized medical
equipment, followed by the date. Medical services A convenience Location is convenient and the
reputation of the hospital.
The results showed that
1. personal factors, including gender, age, marital status and education of different
influences the motivation to use the services of the only hospital in Bangkok difference was
statistically significant at the 0.05 level, but personal factors. occupation and income are different.
No influence on the motivation of Service Specialized Hospital of consumers in Bangkok.
2. The behavior of consumers, including those factors that influenced the selection. Time
arrival Informed how different influences motivation of Service Specialized Hospital of
consumers in Bangkok difference was statistically significant at the 0.05 level, but the behavior of
the consumer. What to choose and why to choose different. No influence on the motivation of
Service Specialized Hospital of consumers in Bangkok.
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3. factors including service quality and reliability. Response and materiality of service to
different influences incentives for hospitals specialized consumer in Bangkok are statistically
significant at the 0.05 level, but the quality of service capabilities. and access to different
services. No influence on the motivation of Service Specialized Hospital of consumers in
Bangkok.
Keywords: Factors that affect the incentives for hospitals to consumers in Bangkok.
บทนา
ปั จจุบนั กระแสการเปลี่ ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิ วฒั น์ที่การจัดการโรงพยาบาลได้เริ่ ม
มุ่งเน้นการบริ การที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็ นที่น่าเชื่ อถือ การบริ การที่มีคุณภาพต้องอาศัยการ
พัฒนาระบบงานทุกหน่วยงานซึ่ งจะต้องสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การตามหลักการจัดการ
แนวใหม่ซ่ ึ งถื อว่าผูร้ ับบริ การเป็ นบุ คคลที่ สาคัญของโรงพยาบาล การมีขอ้ มูลของผูร้ ับบริ การใน
เรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การของโรงพยาบาลโดยเฉพาะข้อมูล ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและ
คุณภาพการให้บริ การซึ่ งเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญโดยจะส่ งผลต่อการจัดการให้บรรลุผลสาเร็ จและ
องค์กรสามารถดารงอยูไ่ ด้ต่อไป
ธุ รกิจโรงพยาบาลในอนาคตมุ่งเน้นคุณภาพบริ การเป็ นสาคัญ(ปราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ
, กุ ม ภาพันธ์ 2556) เนื่ องจากการเตรี ย มความพร้ อมในการเปิ ดเสรี ป ระชาคมอาเซี ยนจะเกิ ดการ
แข่งขันการลงทุ นทางเทคโนโลยี การโยกย้ายผูเ้ ชี่ ยวชาญทางการแพทย์ไปยังที่ต่างๆ ได้อย่างเสรี
การย้ายปั จจัยสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิจถือว่ามีความสาคัญมาก แต่สิ่งที่สาคัญในการรักษาพยาบาล
คือ คุณภาพการให้บริ การที่ให้ความสนใจ ดูแล ใส่ ใจถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดที่ผรู ้ ับบริ การต้องการ
จากโรงพยาบาล ประเทศไทยมีความได้เปรี ยบในด้านบริ การในขณะที่โรงพยาบาลต่างประเทศเริ่ ม
ให้ความสาคัญในคุ ณภาพการให้บ ริ การนี้ เช่ นกัน ดังนั้นคุ ณภาพการให้บริ การจะเป็ นปั จจัยที่ ส่ ง
ความสาเร็ จให้แก่ธุรกิจโรงพยาบาลภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงในอนาคตอันใกล้ การศึกษาครั้งนี้จะ
นาไปสู่ การสานต่อการศึกษางานวิจยั อื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพคุณภาพการให้บริ การของ
โรงพยาบาลเฉพาะทางต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความแตกต่างกันทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการใช้บริ การ
โรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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2.เพื่อศึกษาความแตกต่างกันทางด้านปั จจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการใช้บริ การ
โรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.เพื่อศึกษาความแตกต่างกันทางด้านปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการใช้
บริ การโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานในการวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชี พ และรายได้ที่แตกต่างกัน มี ผลกับ
แรงจูงใจในการใช้บริ การโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
2.ปั จจัยด้านพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผูท้ ี่ มีอิท ธิ พลต่อการเลื อก ช่ วงเวลาที่ เข้ารั บบริ การ เพราะ
อะไรถึงเลือกใช้บริ การ ทาไมถึงเลือกใช้บริ การ และทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างไรที่แตกต่างกัน มี
ผลกับ แรงจู งใจในการใช้บ ริ การโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่
แตกต่างกัน
3.ปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ความเชื่ อถื อได้ การตอบสนอง ความสามารถ การเข้าถึ ง
บริ การ และการสร้ างสิ่ งจับ ต้องได้ที่ แตกต่างกัน มี ผลกับ แรงจู งใจในการใช้บ ริ การโรงพยาบาล
เฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจัย
1.ทาให้ทราบถึงเหตุและผลในหลากหลายมิติ บนสถานการณ์ พ้ืนฐานที่ มีความแตกต่างทางด้าน
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีผลต่อการใช้บริ การโรงพยาบาลเฉพาะทาง
2.เพื่ อ ให้ โรงพยาบาลเฉพาะทางสามารถน าข้อมู ล จากการศึ ก ษาไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการก าหนด
คุณภาพการให้บริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนถึ งผูท้ ี่สนใจได้ทราบ
ข้อมูลเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อไป

ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ท าการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลกั บ แรงจู ง ใจในการใช้ บ ริ ก าร
โรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการสารวจ
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการ
วิจยั ได้ดงั นี้
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่ วนบุคคล
-เพศ

-การศึกษา

-อายุ

-อาชีพ

-สถานภาพ

-รายได้

ตัวแปรตาม

แรงจูงใจในการใช้ บริ การโรงพยาบาล

พฤติกรรมผู้บริโภค

เฉพาะทางของผู้บริ โภคในเขต

-6W1H

กรุงเทพมหานคร

คุณภาพการให้ บริการ
-ความเชื่อถือได้
-การตอบสนอง
-ความสามารถ
-การเข้ าถึงบริ การ

ความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ
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แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฎีลาดับความต้องการ (Hierachy of Needs Theory)
เป็ นทฤษฎี ที่ พ ั ฒ นาขึ้ นโดย อับ ราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow) นั ก จิ ต วิ ท ยาแห่ ง
มหาวิทยาลัยแบรนดีส์ เป็ นทฤษฎีที่รู้จกั กันมากที่สุดทฤษฎีหนึ่ง ซึ่ งระบุวา่ บุคคลมีความต้องการ
เรี ยงลาดับจากระดับพื้นฐานที่ สุดไปยังระดับสู งสุ ด กรอบความคิ ดที่ สาคัญของทฤษฎี น้ ี มีสาม
ประการคือ
1. บุคคลเป็ นสิ่ งมี ชีวิตที่มีความต้องการ ความต้องการมรอิทธิ พลหรื อเหตุจูงใจต่อพฤติ กรรม
ความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับ การสนองตอบเท่านั้นที่เป็ นเหตุจูงใจ ส่ วนความต้องการที่ได้รับ
การสนองตอบแล้วจะไม่เป็ นเหตุจูงใจอีกต่อไป
2. ความต้องการของบุ คคลเป็ นล าดับ ชั้นเรี ย งตามความส าคัญจากความต้องการพื้ นฐานไป
จนถึงความต้องการที่ซบั ซ้อน
3. เมื่อความต้องการลาดับต่าได้รับการสนองตอบอย่างดี แล้ว บุคคลจะก้าวไปสู่ ความต้องการ
ลาดับที่สูงขึ้นต่อไป
แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Engle, Blackwe & Miniard( 1990, P. 3)กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง “กิ จกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ น หาและการบริ โภคใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อบริ การ ซึ่ งทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ นต้ อ งอาศัย
กระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมเพื่อให้กิจกรรมนั้นลุล่วง”
พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภค (Customer Behavior) หมายถึ ง เป็ นการกระท าโดยมนุ ษย์
แสดงออกโดยไม่รู้ตวั การแสดงออกหรื อการกระทาโดยธรรมชาติ ของมนุ ษย์สามารถส่ งอิทธิ พล
ทางการตลาดได้ (Foxall & Sigurdsson, 2013)

กลุ่ ม บุ ค คลหรื อ ครั วเรื อน ซึ่ งซื้ อหรื อต้อ งการ

สิ นค้าหรื อบริ การเพื่อการบริ โภคส่ วนตัว หรื อพฤติกรรมการตัดสิ นใจและการกระทาของผูบ้ ริ โภค
ที่เกี่ ยวข้องกับการซื้ อและใช้บริ การสิ นค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ต่างๆ เพื่อให้ได้รับความพอใจสู งสุ ดจากงบประมาณที่มีอยูอ่ ย่างจากัด (วันดี รัตนกาย, 2554)
แนวความคิดเกี่ยวกับการให้บริ การและคุณภาพของงานบริ การ
ความหมายของงานบริ การตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ได้
ให้คาจากัดความของคาว่าการบริ การ ไว้วา่ หมายถึงการปฏิบตั ิรับใช้ การให้ความสะดวกต่างๆ เช่น
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ให้บริ การ ใช้บริ การ เป็ นต้น คาว่า การบริ การ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “ Service” ในความหมายที่วา่
เป็ นการกระทาที่เปี่ ยมไปด้วยความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ การดาเนินการที่เป็ นประโยชน์
ต่อผูอ้ ื่นศัพท์ภาษาอังกฤษอีกตัวที่นิยมใช้ในความหมายใกล้เคียงกัน คือ คาว่า “Hospitality” ซึ่ งพบ
บ่ อยในธุ รกิ จโรงแรมและมี ค วามหมายที่ ลึ ก ซึ่ งในทางปฏิ บ ัติโดยเป็ นการกระท าให้ แก่ ผูอ้ ื่ นใน
ลักษณะของการปฏิบตั ิดว้ ยความเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด อบอุ่น และมีไมตรี จิต
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2546, หน้ า 431) ได้ ก ล่ า วว่ า การบริ การ (Service) เป็ น
กิจกรรมผลประโยชน์หรื อความพึงพอใจที่สนองความต้องการแก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น โรงเรี ยน โรง
ภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ จากความหมายที่กล่าวมา การบริ การ เป็ นกระบวนการหรื อ
กิ จกรรมต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น จากการปฏิ บ ตั ิ สั ม พัน ธ์ ระหว่างผูท้ ี่ ต้องการใช้บ ริ ก าร (ผูบ้ ริ โภค/ลู ก ค้า/
ผูร้ ับ บริ ก าร) กับ ผูใ้ ห้บ ริ ก าร (เจ้าของกิ จการ/พนักงานบริ การ/ระบบจัดการบริ ก าร) หรื อในทาง
กลับกันระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับผูร้ ับบริ การ ในอันที่จะตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ งให้
บรรลุผลสาเร็ จ ความหมายนี้ ทาให้มองเห็ นความแตกต่าง ระหว่างสิ นค้าและการบริ การ ซึ่ งต่างก็
ก่ อให้เกิ ดประโยชน์และความพึ งพอใจแก่ ลูกค้าที่ มาซื้ อ โดยที่ ธุรกิ จ บริ การมุ่งเน้นการกระทาที่
ตอบสนองความต้องการของลู กค้าอันนาไปสู่ ค วามพึ งพอใจที่ ได้รับ บริ ก ารนั้น ในขณะที่ ธุรกิ จ
ทัว่ ไปมุ่งขายสิ นค้าที่ลูกค้าชอบและทาให้เกิดความพึงพอใจที่ได้เป็ นเจ้าของสิ นค้านั้น ในทางธุ รกิจ
กล่ าวได้ว่า การบริ การ หมายถึง การให้ในสิ่ งที่ ลูกค้าต้องการ หรื อการรับรู ้และตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อบาบัดความต้องการและความจาเป็ นพร้ อมๆกัน โดยที่การให้บริ การที่ดีจะ
ครอบคลุมการให้ลูกค้าในสิ่ งที่ เขาต้องการ ในเวลาที่เขาต้องการและในรู ปแบบที่เขาต้องการ เพื่อ
เขาจะได้มีความพอใจเต็มที่ สรุ ปได้ว่า การบริ การ หมายถึง กิ จกรรมหรื อกระบวนการดาเนิ นการ
อย่างใดอย่างหนึ่ งของบุคคลหรื อองค์การ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นและก่อให้เกิด
ความพึงพอใจจากผลของการกระทานั้น ซึ่ งการบริ การที่ดีจะเป็ นการกระทาที่สามารถสนองตอบ
ความต้องการของผูท้ ี่แสดงเจตจานงให้ได้ตรงกับสิ่ งที่บุคคลนั้นคาดหวังไว้
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยมีการสารวจความพันธ์ของปั จจัยที่มีผลกับ
แรงจูงใจในการใช้บริ การโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครซึ่ งเป็ นกลุ่ม
ประชากรที่ ไม่ท ราบจานวนที่ แน่ นอน ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมู ล จากกลุ่ ม
ตัวอย่าง คือ ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเฉพาะทางในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ซึ่ งได้มา
โดยการสุ่ ม ตัวอย่า งตามสู ต รเนื่ อ งจากประชากรมี ข นาดใหญ่ แ ละไม่ ท ราบจานวนประชากรที่
แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran
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โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้อยละ95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์
บัญชา, 2549, หน้า 74( โดยการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวกการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเก็บข้อมูล
แบบปฐมภูมิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติพรรณนาที่
ใช้ในการวิเคราะห์ ข ้อมู ล คื อ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าต่ าสุ ด
ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิ ติอา้ งอิงที่ ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน คื อ t-test และ F-test (ANOVA) ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างของ ปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและคุ ณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการใช้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลเฉพาะทางของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่ มตัวอย่างจาแนกตามเพศ เป็ นเพศชาย จานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.00 เพศหญิ ง
จานวน 324 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.00 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 15-30 ปี จานวน 145 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 36.25 อายุ 31-45 ปี จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.75 อายุ 46-60 ปี จานวน 123 คน คิด
เป็ นร้อยละ 30.75 ส่ วนใหญ่ สถานภาพโสด จานวน 241 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.25 สถานภาพสมรส
จานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.00 ส่ วนใหญ่ การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า จานวน
253 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.25 สู งกว่าระดับปริ ญญาตรี จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 ต่ากว่า
ระดับปริ ญญาตรี จานวน 27 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.75ส่ วนใหญ่ อาชี พข้าราชการ พนักงานของรั ฐ
จานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.00 อาชีพพนักงานเอกชน จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00
ส่ วนใหญ่ รายได้ต่อเดื อน 30,001 บาทขึ้ นไป จานวน 168 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 42.00 รองลงมาคื อ
รายได้ต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.75 รายได้ต่อเดื อน 15,00020,000 บาท จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.75
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมของผู้บริ โภค
ส่ วนใหญ่ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกคือตัวเอง จานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.00 คนใน
ครอบครัว จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 เพื่อน จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.25 ส่ วนใหญ่
เข้ารับบริ การในช่วงเวลา 08.00-12.00 น. จานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.50 ช่วง16.01-20.00 น.
จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 ช่วง 12.01-16.00 น. จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 ส่ วน
ใหญ่ เลื อกมีแพทย์เฉพาะทาง จานวน 199 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.75 ใกล้บา้ น จานวน 153 คน คิ ด
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เป็ นร้อยละ 38.25 มีเพื่อนแนะนา จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.75 ส่ วนใหญ่ เลือกมีแพทย์เฉพาะ
ทาง จานวน 270 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.50 อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อม จานวน 72 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 18.00 ใกล้บ ้า น จ านวน 58 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ14.50 ส่ ว นใหญ่ ทราบจากคนใน
ครอบครัว จานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.25 สื่ อโฆษณา จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.50
เพื่อน จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.25
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการ
ส่ วนใหญ่เลื อก มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความสามารถ จานวน 276 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.00
เป็ นที่ไว้วางใจของคนในครอบครัว จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.25 ชื่ อเสี ยงของโรงพยาบาล
จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.75 ส่ วนใหญ่เลือก การบริ การทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน จานวน
283 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.75 ความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ
17.25 ความสุ ภาพอ่อนโยนของบุคลากร จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 ส่ วนใหญ่เลือก มีการ
ตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคอย่างละเอียด จานวน 190 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ความรู ้ความสามารถ
ของแพทย์ จานวน 153 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 38.25 การให้ ค าแนะน าและเอาใจใส่ ต่อผูใ้ ช้บ ริ ก าร
จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.25 ส่ วนใหญ่เลือกการเข้าถึงบริ การโดยโทรศัพท์ จานวน 199 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 49.75 สาขาย่อ ย คลี นิ ค ของโรงพยาบาล จานวน 147 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 36.75
อินเตอร์ เน็ต จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.50 ส่ วนใหญ่เลือก อุปกรณ์ทางการแพทย์มีมาตรฐาน
และทันสมัย จานวน 268 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.00 คุณภาพของยาหรื อเวชภัณฑ์มีมาตรฐานคุณภาพ
ดี จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.25 จานวนอุปกรณ์ ทางการแพทย์มีเพียงพอ จานวน 39 คน คิด
เป็ นร้อยละ 9.75
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใช้ บริ การโรงพยาบาลเฉพาะทาง
ส่ วนใหญ่ ปั จจัย ที่ มี ผ ลกับ แรงจู งใจในการใช้บ ริ ก ารโรงพยาบาลเฉพาะทางของผู ต้ อบ
แบบสอบถามมัน่ ใจในการมีแพทย์ที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่ทนั สมัย มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.5 การบริ การทางการแพทย์ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.44 มีความ
สะดวกรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 สถานที่มีความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และชื่อเสี ยงของ
โรงพยาบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14
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สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการใช้บ ริ ก าร
โรงพยาบาลเฉพาะทางของผู บ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ สถานภาพและ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการใช้บริ การโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอาชี พ
และรายได้ที่ แตกต่ างกัน ไม่ มี อิท ธิ พ ลต่ อแรงจู งใจในการใช้บ ริ ก ารโรงพยาบาลเฉพาะทางของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ผูท้ ี่ มีอิทธิ พลต่อการเลื อก ช่ วงเวลาที่ เข้ารับ
บริ ก าร ทราบข้อ มู ล ข่ า วสารได้อ ย่า งไรที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการใช้ บ ริ ก าร
โรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 แต่ พ ฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคด้าน เพราะอะไรถึ งเลื อกใช้บ ริ ก ารและท าไมถึ งเลื อกใช้
บริ การที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการใช้บริ การโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ความเชื่ อถือได้ การตอบสนองและ
ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการใช้บริ การโรงพยาบาล
เฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่คุณภาพ
การให้บริ การด้านความสามารถและการเข้าถึงบริ การที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการ
ใช้บริ การโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการเลือก
ช่วงเวลาที่เข้ารับบริ การ

สถิติทใี่ ช้

ค่ านัยสาคัญ

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

(0.0258)
(0.0000)
(0.0149(
(0.0000(
(0.1599(
0.1272()

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

F-test
F-test

(0.0357(
(0.0000(

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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เพราะอะไรถึงเลือกใช้บริ การ
F-test
ทาไมถึงเลือกใช้บริ การ
F-test
ทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร
F-test
สมมติฐานที่ 3 คุณภาพการให้บริ การ
ความเชื่อถือได้
F-test
การตอบสนอง
F-test
ความสามารถ
F-test
การเข้าถึงบริ การ
F-test
ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ F-test

(0.1733(
(0.0721(
(0.0095(

ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง

(0.0000(
(0.0001(
(0.0905(
(0.9222(
(0.0000(

สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง

อภิปรายผลการวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการใช้บริ การโรงพยาบาลเฉพาะ
ทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ สถานภาพและการศึกษาที่แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการใช้บริ การโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับอัญมณี โชตยะกุล (2555) ได้ทาการ
วิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อยาสมุนไพรของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม”
พบว่า เพศที่ แตกต่างกัน มีความต้องการในการเลื อกใช้ยาสมุ นไพรของโรงพยาบาลบาง กระทุ่ม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และสอดคล้องกับเอนกพงศ์ โคตา ได้ทาการศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อการใช้บริ การซ้ าโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ ม ณฑล พบว่า อาชี พ รายได้ ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ้ าของโรงพยาบาลเอกชนที่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05
2. ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการเลือก ช่ วงเวลาที่เข้ารับบริ การ ทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างไรที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการใช้บริ การโรงพยาบาลเฉพาะทาง
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Schiffman and Kanuk ที่กล่าวว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค จะบริ โภค เลือกสรร เลือกซื้ อ
เพื่ อตอบสนอง ค วา ม พึ ง พ อ ใ จ ใ ห้ไ ด้รับ ค วา ม พึ ง พ อ ใ จ และประสบการณ์ ในอดี ต ที่
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แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ กับการรับรู ้ ความต้องการและความสนใจของ ผูใ้ ช้บริ การ นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับแนวคิด การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้วย 6W 1H ของ Kotler
3. ปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ความเชื่ อถื อได้ การตอบสนองและความเป็ น
รู ปธรรมของการบริ การที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการใช้บริ การโรงพยาบาลเฉพาะทาง
ของผู บ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของบุญรักษา กายาผาด (2546) ที่วิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับบริ การใน
โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ เขตพระโขนง กรุ งเทพ ผลวิจยั พบว่าแรงจูงใจในการเข้ารับการบริ การที่
โรงพยาบาลมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยความมัน่ ใจในการให้บริ ก ารด้านอุ ป กรณ์ ที่ท นั สมัย ความ
สะดวกของการเดินทางและความเหมาะสมของทาเลที่ต้ งั และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธงทวัตร
บุญเฟื อง (2553) ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การคลินิกเทคนิ คการแพทย์ของผูบ้ ริ โภคใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่พบว่าผูใ้ ช้บริ การคลินิกทุกช่วงอายุให้ความสาคัญในด้านของห้องปฏิ บตั ิการ
เทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือเป็ นหลัก
ข้ อเสนอแนะทีจ่ ะนาผลการวิจัยไปใช้
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึ กษา อาชี พ
รายได้ต่อเดือน เพื่อสามารถนาข้อมูลมาเป็ นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ให้ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
2. ปั จจัยด้านพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผูท้ ี่ มี อิท ธิ พ ลต่อการเลื อก ช่ วงเวลาที่เข้ารับ
บริ การ เพราะอะไรถึงเลื อกใช้บริ การ ทาไมถึ งเลื อกใช้บริ การ ทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร เพื่อ
สามารถนาข้อมูลมาเป็ นแนวทางแก่ผใู ้ ห้บริ การโรงพยาบาลเฉพาะทางให้มีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการผูบ้ ริ โภค
3. ปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ความเชื่ อถื อได้ การตอบสนอง ความสามารถ
การเข้าถึงบริ การ ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ สามารถนาข้อมูลมาเป็ นแนวทางแก่ผใู ้ ห้บริ การ
โรงพยาบาลเฉพาะทางได้ให้ความสาคัญด้านคุ ณภาพการให้บริ การ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
.1ควรทาการเก็บข้อมูลมากกว่าหนึ่ งวิธี เพิ่มหรื อเปลี่ยนแปลงเครื่ องมือการวิจยั เพื่อให้การ
แปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้ มูลถูกต้องและได้ผลใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากยิง่ ขึ้น
2. ควรทาการศึกษาซ้ าในเรื่ องนี้ ติดตามผล ประเมินผล เป็ นระยะ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ทนั สมัย
ตรงตามความต้องการของผูป้ ระกอบการ
3. ศึกษาจังหวัดใกล้เคียง หาฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากจังหวัดเดิม โดยเจาะฐานข้อมูลเชิงลึก
เฉพาะกลุ่ม
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พฤติกรรมการซื้อแพ็กเกจท่ องเทีย่ วในประเทศไทยของพนักงานบริษัท
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครผ่ านเว็บไซต์
FACTOR AFFECTING IN THAILAND ’S TRAVEL PACKAGES BUYING VIA
WEBSITE OF EMPLOYEES IN BANGKOK
วรวรรณ ภูศรี
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM 2/1
กลุ่มที่ 3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1( พฤติกรรมการซื้ อแพ็กเกจท่องเที่ยวในประเทศไทยของ
พนักงานบริ ษทั (2( ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อแพ็กเกจท่องเที่ยวในประเทศไทยของพนักงาน
บริ ษทั ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครผ่านเว็บไซต์และ (3( ศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อแพ็กเกจท่อง เที่ยวในประเทศไทยของพนักงานบริ ษทั ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ผ่านเว็บไซต์ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริ ษทั ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเคยซื้ อแพ็กเกจ
ท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ จานวน 400 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้สถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน ด้วยเทคนิค One-Way ANOVA
ผลการศึก ษาปั จจัยส่ วนบุ ค คล พบว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง สถานภาพโสด ช่ วงอายุ 26-30 ปี
ระดับปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดือน 20,000-40,000 บาท
ผลการศึกษาปัจจัยพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค พบว่า ส่ วนใหญ่เคยซื้ อแพ็กเกจท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย 1-2 ครั้ง จากัดค่าใช้จ่ายในการซื้ อแพ็กเกจท่องเที่ยว ครั้งละ 2,001-3,000 บาท ท่องเที่ยวช่วงฤดู
หนาว เลื อกท่องเที่ยว ภาคเหนื อ ซื้ อแพ็กเกจท่องเที่ยวผ่าน www.agoda.com เลื อกซื้ อเพราะมีความ
สะดวกในการซื้ อและชาระเงิน เลือกแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบ สถานที่พกั +อาหาร+สถานที่ท่องเที่ยว
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่อการซื้ อแพ็กเกจท่องเที่ ยวในประเทศไทยของ
พนักงานบริ ษทั ผ่านเว็บไซต์ที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดลาดับแรก คื อ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านการ
บริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการชาระเงินและลาดับสุ ดท้ายด้านผลิตภัณฑ์
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค พบว่ามีความแตกต่าง
ในช่วงฤดูกาลในการใช้บริ การแพ็กเกจท่องเที่ยวในประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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คาสาคัญ : ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อแพ็กเกจท่องเที่ยวในประเทศไทย, พนักงานบริ ษทั เอกชน,ช่องทาง
เว็บไซต์
ABSTRACT
The purpose of this study were to ( 1) study behavior of employees in purchasing
Thailand’s travel packages via website, (2) investigate factors influencing behavior of those
employees towards purchasing Thailand’s travel packages via website and (3) study relationship
between factors influencing behavior of those employees in purchasing Thailand’s travel
packages via website.
The sampling group was 400 employees in Bangkok province,
who used to purchase Thailand’s travel packages via website. Data were analyzed by descriptive
statistics and inferential statistics with One-Way ANOVA (T-test และ F-test)
The general information of respondents revealed that most of employees are female,
being single, the aged of26-30 years old, holding or studying in Bachelor’s degree and earning
average monthly income of less than 20,000-40,000 Baht.
The results of behavioral study of employees in Bangkok toward purchasing Thailand’s
travel packages via website showed the purchasing frequency was 1-2 times limiting. The average
paid per purchase for a vacation package was at the amount of 2 ,001-3 ,000 Baht. The season
when they purchased the package was winter. The tourism sector was the most northern. The
most tour packages via the www.agoda.com. Reason to buy mainly purchase and pay with ease.
The type of packages purchased were accommodation with food with attractions.
The findings on marketing mix factors influencing the purchase of Thailand’s travel
packages as inculcated by the respondents that the highest important ranked level was in
promotion factor, in services factor, in price factor, in payment channels factor and in product
factor.
The correlations test among influencing behavior factor showed that difference found in
during the season in Thailand’s travel packages
Keywords: Purchasing Behavior / Thailand’s travel packages / Website
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บทนา
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ประเทศไทยเป็ นที่จบั ตามองของนานา
ประเทศ เนื่ องด้วยประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย ทั้งส่ วนของโบราณสถาน ที่
นับ ได้ว่า เป็ นที่ เดี ยว ที่ ถือได้ว่าเป็ นมรดกโลกที่ ทรงคุ ณค่าเป็ นอย่างยิ่ง อาทิ เมืองประวัติศาสตร์
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ซึ่ งเป็ นสถานที่ ที่ ถื อ ได้ ว่ า ธรรมรงค์ ไ ว้ซ่ ึ งอารยะธรรมอัน เก่ า แก่ ที่ แ ม้แ ต่
ชาวต่างชาติยงั อยากเยี่ยมชมในความ “Unseen Thailand” นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่
แสนจะงดงาม รอให้พ วกเราได้เข้าไปสั มผัส อย่างเกาะทะลุ เกาะแปลกตาที่ ไม่เหมื อนใคร ของ
จัง หวัด ประจวบคี รีข ัน ธ์ ถื อ ได้ว่า เป็ นสวรรค์ข องนัก ด าน้ า ที่ จะได้ใ กล้ชิ ด กับ ธรรมชาติ ที่ แ สน
มหัศจรรย์ นอกจากทะเลสวยๆทางตอนใต้แล้ว ยังสามารถสัมผัสดินแดนล้านนาภาคเหนือ จุดชม
ทะเลหมอก ที่ นัก ท่ องเที่ ย วจะได้ช มวิวของเมื องเหนื อ ได้ไ กลสุ ด ขอบฟ้ า ได้เห็ น วิถี ชี วิตที่ เป็ น
เอกลักษณ์และสะท้อนให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของชาวเหนือที่ยงั คงไม่เสื่ อมคลาย
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความมหัศจรรย์ ที่หลายต่อหลายท่านไม่ควรพลาด
จากการไปชื่นชมความงดงาม ซึ่ งในปั จจุบนั ธุ รกิจท่องเที่ยวต่างๆได้เข้ามามีบทบาทที่สาคัญในการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศ อย่างแพ็ก เกจท่ องเที่ ยวหลายแพ็ก เกจได้ถู ก จัดขึ้ นมาเพื่ อดึ งดู ดใจ
ผูใ้ ช้บริ การอย่างมากมาย ส่ งผลให้เกิ ดการแข่งขันกันทางธุ รกิ จ ในการสนับสนุ นการขายแพ็กเกจ
ทั้งลด แลก แจก และ แถมกันอย่างไม่มีใครยอมใคร ซึ่ งนอกจากนี้ ทางรัฐบาลเองก็รณรงค์ให้คน
ไทยท่ อ งเที่ ย วกัน ในประเทศไทย อย่า งเทศกาลสงกรานต์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ก็ ไ ด้มี ก ารประกาศให้
ประชาชนสามารถนาค่าอาหารและที่ พกั ในช่ วงเทศกาลสงกรานต์มาลดหย่อนภาษี ได้ ยิ่งเป็ นสิ่ ง
ดึงดูดใจและส่ งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน
ในสถานการณ์ ที่เอื้ออานวยต่อการทากาไรต่อธุ รกิ จ อย่างนโยบายที่รัฐบาลผลักดัน
ด้านการท่องเที่ยวไทยนั้น ธุ รกิจท่องเที่ยวก็จะต้องมองหากลยุทธ์ต่างๆเพื่อสร้างโอกาสทางธุ รกิ จ
ให้ ไ ด้ม ากที่ สุ ด ซึ่ งหนึ่ ง ในนั้น คื อ ช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ยอย่างการขายแพ็ก เกจผ่า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ที่มีความสะดวก สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็ นอย่างดี และเหมาะสาหรับสังคมออนไลน์ที่มี
การใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย ดังนั้นแล้วความพึงพอใจในการซื้ อแพ็กเกจท่องเที่ ยวในประเทศ
ไทยผ่านเว็บไซต์จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งมีการพัฒนาให้เกิดความพึงพอใจแก่ผใู ้ ช้บริ การมากที่สุด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อแพ็กเกจท่องเที่ยวในประเทศไทยของพนักงานบริ ษทั ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานครผ่านเว็บไซต์
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อแพ็กเกจท่องเที่ยวในประเทศไทยของพนักงาน
บริ ษทั ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครผ่านเว็บไซต์
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3. เพื่ อศึ กษาความสั ม พันธ์ ระหว่างปั จจัยที่ มี ผ ลต่อพฤติ กรรมการซื้ อแพ็กเกจท่ องเที่ ยวใน
ประเทศไทยของพนักงานบริ ษทั ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครผ่านเว็บไซต์
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ป ระกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ การศึ กษา รายได้ต่อเดื อน ที่
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อแพ็กเกจท่องเที่ยวในประเทศไทยของพนักงานบริ ษทั
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ต่างกัน
2. ปัจจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ประกอบด้วย ความถี่ในการซื้ อ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ช่วง
ฤดู กาลในการใช้บ ริ การ ภู มิ ภาคที่ ม กั ท่ องเที่ ยว เว็บ ไซต์ที่ ม กั ใช้บ ริ ก ารซื้ อ เหตุ ผล และ
ประเภทของแพ็กเกจท่องเที่ ยวที่ เลื อกซื้ อที่ แตกต่างกันมี ผลต่อพฤติกรรมการซื้ อแพ็กเกจ
ท่ องเที่ ยวในประเทศไทยของพนัก งานบริ ษ ัท ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครผ่านเว็บ ไซต์
ต่างกัน
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
บริ ก าร ด้านช่ อ งทางการจ าหน่ าย และด้า นการส่ งเสริ ม การขาย ที่ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ
พฤติ ก รรมการซื้ อแพ็ ก เกจท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยของพนั ก งานบริ ษ ัท ในจัง หวัด
กรุ งเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ต่างกัน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าได้ รับจากการวิจัย
1. เพื่อนาผลการวิจยั ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไปใช้เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
2. เพื่อนาผลการวิจยั ของส่ วนประสมการตลาดไปใช้ในการวางแผนการตลาด
3. เพื่อนาผลการวิจยั ของส่ วนประสมการตลาดไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์ทางผลิตภัณฑ์
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ พนัก งานบริ ษ ทั ในจังหวัด กรุ งเทพมหานครที่ ซ้ื อ
แพ็กเกจท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ จานวนทั้งสิ้ น 400 คน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง พนักงานบริ ษทั ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่ซ้ื อแพ็กเกจท่ องเที่ ยว
ผ่านเว็บไซต์
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยหลักในการดาเนินแผนทางการตลาดหลัก
4P อันประกอบไปด้วยปั จจัยต่างๆ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการขาย
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่ได้รับอิทธิพลมาจากการรับรู ้หรื อความเข้าใจในความพึงพอใจ
จากการศึ ก ษาของสถาบัน วิ จยั วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย (2540) กล่ า วถึ ง
องค์ป ระกอบหลัก 3 ด้า น คื อ ทรั พ ยากรแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว บริ ก าร การท่ อ งเที่ ย ว และการตลาด
ท่องเที่ยว แต่ละองค์ประกอบมีองค์ประกอบย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั เป็ นเหตุเป็ นผลซึ่ งกันและ
กัน ทั้งนี้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในโครงการจัดทาแผนพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่ศึกษาจาก ชวัลนุ ช (2009) นักท่องเที่ ยวชาวอเมริ กนั ชื่ นชอบลักษณะการท่องเที่ ยว ตามแหล่ ง
ท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ ศึกษาวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ งานเทศกาล งานประเพณี ประจาชาติหรื อ
ท้องถิ่น
นอกจากนี้ จากการศึกษา โดย เบญจวรรณ (2552) พฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของคนวัยทางานจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านสื่ อหลัก คือ
อินเตอร์ เน็ท เพื่อนหรื อการบอกต่อ นอกจากนี้ กลุ่มวัยทางานเลื อกที่จะท่องเที่ ยว ในช่ วงฤดู หนาว
และฤดูร้อน เลือกช่วงเวลาเดินทางวันหยุดต่อเนื่องและช่วงวันหยุดพักร้อน
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-

เพศ
สถานภาพ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

พฤติกรรมผู้บริ โภค
-

ตัวแปรอิสระ

ความถี่ในการซื้ อ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ช่วงฤดูกาลในการใช้บริ การ
ภูมิภาคที่มกั ท่องเที่ยว
เว็บไซต์ที่มกั ใช้บริ การซื้ อ
เหตุผลที่ซ้ื อ
ประเภทของแพ็กเกจท่องเที่ยวที่เลือกซื้ อ

พฤติกรรมการซื้ อแพ็กเกจท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยของพนักงานบริ ษทั ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานครผ่านเว็บไซต์

ส่ วนประสมทางการตลาด
รู ปแบบราคาที่เลือกซื้ อ
- รู ปแบบช่องทางการชาระเงิน
- รู ปแบบการประชาสัมพันธ์
- การให้บริ การของพนักงาน
-วิธีกรูารด
ปแบบโปรแกรมท่
าเนินการวิจัย องเที่ยวของแพ็กเกจ
-
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การศึ ก ษานี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ ม าณ โดยส ารวจพฤติ ก รรมการซื้ อแพ็ก เกจท่ อ งเที่ ย วใน
ประเทศไทยของพนักงานบริ ษทั ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ กลุ่มตัวอย่างประชากรที่
ศึกษา คือ พนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยเครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เป็ นแบบสอบถาม การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล จากการเก็ บ ข้อ มู ล ปฐมภู มิ ใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่ งสถิ ติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติอา้ งอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
คือ สถิ ติ One-Way ANOVA ที่ระดับ นัยส าคัญทางสถิ ติ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตัว
แปรอิ ส ระและตัวแปรตาม ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ แพ็ ก เกจท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยของ
พนักงานบริ ษทั ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครผ่านเว็บไซต์
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่ ม ตัวอย่างจาแนกตามเพศ เป็ นเพศหญิ ง สถานภาพโสด ช่ วงอายุ 26-30 ปี การศึ ก ษา
ระดับปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดือน 20,000-40,000 บาท
พฤติกรรมผู้บริโภค
ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นผูเ้ คยใช้บริ การซื้ อแพ็กเกจท่องเที่ยวในประเทศไทย 1-2
ครั้ง จากัดค่าใช้จ่ายในการซื้ อแพ็กเกจท่องเที่ ยว ครั้งละ 2,001-3,000 บาท ท่องเที่ยวช่ วงฤดู หนาว
เลือกท่องเที่ยว ภาคเหนื อ ซื้ อแพ็กเกจท่องเที่ยวผ่าน www.agoda.com เลือกซื้ อเพราะมีความสะดวก
ในการซื้ อและชาระเงิน เลือกแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบ สถานที่พกั +อาหาร+สถานที่ท่องเที่ยว
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด เป็ นปั จจัยด้านการเลื อกซื้ อแพ็กเกจเพราะราคามีให้เลื อก
หลายระดับ ชาระเงินผ่านทางบัตรเครดิตออนไลน์ เห็นประชาสัมพันธ์การขายแพ็กเกจจากช่องทาง
สังคมออนไลน์ (เช่ น Facebook, Instagram) พึงพอใจที่พนักงานมีความรู ้และตอบข้อสักถามได้ดี
เลือกโปรแกรมที่มีความสอดคล้องตามฤดูกาลท่องเที่ยว
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-สถานภาพ
-อายุ

สถิติทใี่ ช้

ค่ านัยสาคัญ

ผลการ
ทดสอบ

t-Test
t-Test
F-Test

0.0693
0.5262
0.2372

✘
✘
✘
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-ระดับการศึกษา
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F-Test
F-Test

0.7382
0.8810

✘
✘

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
-ความถี่ในการใช้บริ การ
F-Test
0.3908
✘
-ค่าใช้จ่ายในการซื้ อต่อครั้งต่อคน
F-Test
0.6946
✘
-ฤดูกาลที่ท่องเที่ยว
F-Test
0.0097
✓
-ภูมิภาคที่ท่องเที่ยว
F-Test
0.5175
✘
-เว็บไซต์ที่ใช้บริ การ
F-Test
0.6312
✘
-เหตุผลของการใช้บริ การ
F-Test
0.6311
✘
-ชนิดของแพ็กเกจ
F-Test
0.9205
✘
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
-ราคา
F-Test
0.1935
✘
-ช่องทางการชาระเงิน
F-Test
0.0963
✘
-ช่องทางการประชาสัมพันธ์
F-Test
0.5301
✘
-พนักงาน
F-Test
0.1497
✘
-โปรแกรมท่องเที่ยว
F-Test
0.6690
✘
หมายเหตุ
1. เครื่ องหมาย ✓ หมายความว่า สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05
2. เครื่ องหมาย ✘ หมายความว่า ไม่ ส อดคล้องกับ สมมติ ฐานอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
การอภิปรายผล
ปั จจัย ส่ วยบุ ค คลที่ แตกต่ างกัน ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่อ ความพึ งพอใจในการซื้ อ แพ็ก เกจ
ท่ องเที่ ย วในประเทศไทยของพนักงานบริ ษ ทั ในจังหวัด กรุ งเทพมหานคร ปั จจัย พฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภค ส่ วนของช่ วงฤดูกาลและ ภูมิภาคที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจในการซื้ อแพ็กเกจ ท่องเที่ยวในประเทศไทยของพนักงานบริ ษทั ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ดังนั้น ถ้าปั จจัยด้านฤดู กาลท่ องเที่ ยวเปลี่ ยนแปลง จะส่ งผลให้ความพึ งพอใจในการซื้ อแพ็กเกจ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม และถ้าปั จจัยด้านภูมิภาคเปลี่ยนแปลง
จะส่ งผลให้ ค วามพึ งพอใจในการซื้ อแพ็ก เกจท่ องเที่ ยวในประเทศไทยเปลี่ ย นแปลงในทิ ศทาง
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เดี ยวกัน ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ซื้ อแพ็กเกจ ท่องเที่ยวในประเทศไทยของพนักงานบริ ษทั ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะ
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่ แตกต่างกันมี ผลต่อพฤติกรรมการซื้ อแพ็กเกจท่องเที่ ยวในประเทศ
ไทยของพนัก งานบริ ษ ัท ในจัง หวัด กรุ งเทพมหานครผ่านเว็บ ไซต์ต่ างกัน ดัง นั้น ผู บ้ ริ โภคควร
คานึงถึงเรื่ องนี้ เพื่อทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจและสามารถตัดสิ นใจซื้ อแพ็กเกจการท่องเที่ยวได้
อย่างรวดเร็ ว
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์
2. ควรศึ ก ษาความพึ ง พอใจของกลุ่ ม คนหลายๆประเภท เช่ น กลุ่ ม พนัก งานราชการ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจในที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรมากยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเข้ าร่ วมกลุ่ม เฟสบุ๊ค หม่ อมถนัดแดก
FACTORS AFFECTING THE DECISION TO JOIN THE GROUP ON FACEBOOK
“MOMTHANUDDEAK”
เบญจลักษณ์ ชีกรรแสง
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM 2/1
กลุ่ม 3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ม เฟสบุค๊ หม่อมถนัดแดก” โดย
มีวตั ถุประสงค์คือ (1( เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ร่ วมกลุ่ ม เฟสบุ๊ ค หม่ อ มถนัด (2( เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ างปั จจัย ด้านพฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ม เฟสบุ๊ค หม่อมถนัด (3( เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยด้านอื่นๆที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ม เฟสบุค๊ หม่อมถนัด
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประชากรที่สนใจ และใช้ในการศึกษาวิจยั คือ สมาชิกเฟสบุค๊ ที่เข้าร่ วม
กลุ่ม หม่อมถนัดแดก จานวน 500 คน ด้วยการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล และ
นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์โดยใช้ (1( การวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา เพื่อทาการหาค่าร้อยละ
ค่าความถี่ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ (2( การวิเคราะห์ ส ถิ ติเชิ งอนุ ม าน เพื่ อทดสอบ
สมมติฐาน โดยการหาค่า ที ค่าเอฟ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
การศึ ก ษาวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ (1( เป็ นเพศชาย (2( มี อายุในช่ วง
26–35 ปี (3( มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (4( มีอาชี พรับจ้าง / พนักงานบริ ษทั และ (5( มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท
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สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1( อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมี
เชื่ อมโยงกับ ปั จจัย พฤติ ก รรม ที่ แตกต่ างกัน (2( ปั จจัย พฤติ ก รรมด้านการเข้าร่ วมกิ จกรรม และ
ช่วงเวลาในการโพสต์น้ นั มีผลต่อการตัดสิ นเข้าร่ วมกลุ่มเฟสบุค๊ หม่อมถนัดแดก
คาสาคัญ : เฟสบุ๊ค หม่ อมถนัดแดก, การตัดสิ นใจ, กลุ่ม
ABSTRACT
The research “Factors affecting the decision to join the group on Facebook

‘

Momthanuddeak’” is objectively purposed:
1) to study the different demographic factors that influence the decision to join the group
on Facebook ‘ Momthanuddeak’.
2) to study the behavior of the different factors that affect the decision to join the group
on Facebook ‘ Momthanuddeak’.
3) to study the various other factors affecting the decision to join the group on Facebook ‘
Momthanuddeak’.
Regarding to this research, intended people who were selected and applied to this study are
members who join the group on Facebook ‘ Momthanuddeak’, 500 samples in total by using
questionnaires as a tool for collecting their information and the data to be analyzed by (1) analysis
of descriptive statistics to determine the frequency, percentage, mean, standard deviation and (2)
the inferential statistical analysis for hypothesis testing. It was analyzed by the One-way
ANOVA.
The research found that the most of the samples are (1) men (2) aged about 26-35 years
ranged (3) graduated Bachelor’s degree (4) working as employee in private company and
organization and (5) 10,001 – 30,000 baht monthly income
Results and outcome of the hypothesis, it found that (1) age, education and income are
differently connecting to Behavioral factors (2) participation group events and time to post or
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shared of the Behavioral factors, there an affecting the decision to join the group on Facebook
‘ Momthanuddeak
KEYWORDS : Facebook “Momthanuddeak”, Decision and Club

บทนา
การเติ บ โตของเทคโนโลยีใ นปั จจุ บ ัน ได้มี ก ารพัฒ นาและเจริ ญ ก้าวหน้า เป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่ อสารระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ที่ทาให้การติดต่อสื่ อสารทาได้ง่ายขึ้น
แค่เพียงมี สัญญาณอิ นเตอร์ เน็ตหรื อสัญญาณโทรศัพท์ ก็สามารถทาให้เกิ ดการสร้ างสังคมใหม่ที่
สามารถติ ด ต่ อ สื่ อสารกัน ได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา หรื อเรี ย กว่า โซเชี ย ลเน็ ต เวิร์ค หรื อ เครื อข่ ายสั ง คม
ออนไลน์ ที่ผคู ้ นสามารถแลกเปลี่ ยนข้อมูล ข่าวสาร ความสนใจ หรื อเรื่ องราวต่างๆ ตลอดจนการ
แสดงความคิดเห็นต่อเรื่ องราวต่างๆ ร่ วมกัน ซึ่ งทุกคนก็สามารถเลือกรับข่าวสารข้อมูลดังกล่าวได้
อย่างเสรี ทาให้เครื อข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็ นแหล่ งการแบ่งปั นและแลกเปลี่ ยนข้อมู ลที่ ใหญ่
ที่สุด เพราะนอกจากจะเป็ นช่องทางการติดต่อสื่ อสารแล้ว ยังเปรี ยบเสมือนเป็ นบริ การพื้นฐานที่ใช้
แสดงตัวตนให้เป็ นที่รู้จกั แก่คนทัว่ ไปบนโลกยุคปั จจุบนั อีกด้วย
ปั จจุบนั กระแสการใช้งานโซเชี ยลเน็ ตเวิร์คในสังคมประเทศไทยเริ่ มมี อตั ราการเติบโตที่
สู งขึ้นเรื่ อยๆ ไม่ว่าจะเป็ นเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูบ รวมทั้งการใช้งานสมาร์ ทโฟนนั้นก็มีผลกระทบ
โดยตรงต่อการใช้งานที่ใช้งานมากขึ้นเนื่องจากในปั จจุบนั พฤติกรรมของเด็กจนถึงผูใ้ หญ่น้ นั มักจะ
มี โทรศัพท์ส มาร์ ทโฟนที่ พ กพาในชี วิตประจาวัน รวมทั้งหลากหลายองค์กรไม่ว่าจะขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ก็เริ่ มหันมาใช้โซเชี ยลเน็ตเวิร์คเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรวมทั้งยัง
นามาแบ่งปั นกิ จกรรมขององค์กร หรื อหน่ วยงานผ่านโซเชี ยลเน็ ตเวิร์คอย่างแพร่ หลาย โดยที่ ใน
ขณะนี้ เริ่ มมีการปรับตัวมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะเป็ นมีอตั ราการเติบโตที่ ขยายเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยเว็บเฟสบุ๊คเป็ นเว็บไซต์ที่คนไทยใช้มาก ด้วยระบบการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพทาให้
คนส่ วนใหญ่สามารถเข้าถึงความรู ้ความบันเทิงต่างๆ ได้ไม่ยาก โดยมีบทบาทเข้ามาแทนที่กิจกรรม
ในชี วิตประจาวัน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ สามารถให้ท้ งั ความบันเทิง ความรู ้ และยังมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้
ความคิ ด ทัศนคติ อันมี ผลต่อเนื่ องไปถึ งการกระทา การปฏิ บ ตั ิ และความประพฤติ และด้วยการ
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ตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์และด้วยแอพพลิ เคชันที่เพิ่มขึ้นและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นทาให้
ผูใ้ ช้อุปกรณ์เคลื่อนที่มีแนวโน้มใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรม
ปั จจุบนั คนไทยมีความสนใจข้อมูลเรื่ องอาหาร-การกิ น การทาอาหารและร้ านอาหารเป็ น
อย่างมาก ประกอบกับ มีกลุ่มคนที่ชื่นชอบเทรนด์การถ่ายภาพอาหารและการแบ่งปั นเรื่ องราว สร้าง
กลุ่มบนเฟสบุ๊คชื่ อ “หม่อมถนัดแดก” อันที่จริ ง เทรนด์ถ่ายรู ปอาหารเป็ นพฤติกรรมใหม่ที่เกิ ดขึ้น
ตั้งแต่ 4-5 ปี ที่แล้ว หลังกล้องดิจิตอลถูกพัฒนาให้คนกล้าถ่ายรู ปมากขึ้น และได้รับความแพร่ หลาย
ยิง่ ขึ้น เมื่อสมาร์ ทโฟนเข้าสู่ ตลาด ทาให้กระบวนการถ่ายง่ายขึ้น เพียงแค่ ‘แชะ’ แล้ว ‘แชร์ ’ เหตุผล
หลักๆ ที่ทาให้เกิดเทรนด์การถ่ายภาพอาหารก่อนทาน คือ ความต้องการจะบอกกล่าวให้รู้วา่ "วันนี้
ฉันทานอะไรบ้าง" บางที ก็เป็ นการโชว์อาหารฝี มือของตัวเอง หรื อโชว์อาหารที่ ทานในวาระและ
โอกาสพิเศษๆ รวมถึงเหตุผลด้านอื่นๆ อาทิ ความสวยงามด้านสี สันและการจัดวาง การได้ใช้ เวลา
อยู่กบั คนพิเศษ การพูดคุยถึงร้านอาหาร การบอกถึ งสู ตรเด็ดเคล็ดลับ และอาหารแปลกๆ ที่อาจจะ
ไม่ เคยพบเห็ นมาก่ อน ถึ งวันนี้ พฤติ ก รรมการถ่ ายภาพอาหารกลายเป็ นภาพที่ เห็ นได้ท วั่ ไปตาม
ร้ านอาหารต่ างๆ และได้พ ฒ
ั นาจากเทรนด์สู่ วิถี ชี วิต เมื่ อมนุ ษ ย์ยงั ต้องกิ นอาหาร อาหารคื อชี วิต
พฤติกรรมถ่ายภาพอาหารก็คงไม่หมดไป
ด้วยข้อมูลดังกล่าว ผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ม เฟสบุค๊ หม่อมถนัดแดก เพื่อที่จะนาไปเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรม และหา
รู ปแบบวิธีการนาเสนอข่าวสารข้อมูลของคนในกลุ่มต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ ม
เฟสบุค๊ หม่อมถนัด
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ม เฟสบุ๊ค
หม่อมถนัด
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยด้านอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ม เฟสบุค๊ หม่อม
ถนัดแดก
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ม เฟสบุค๊ หม่อมถนัดแดก
2. ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของสมาชิกในการเข้าร่ วมกลุ่ม
3. สามารถนาผลการวิจยั ที่ได้ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งวิธีการนาเสนอ หรื อการ
สื่ อสารของสมาชิกในกลุ่ม
สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1 คุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ของสมาชิกที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ,
ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่มที่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2 ปั จ จัย พฤติ ก รรมของสมาชิ ก ในกลุ่ ม เฟสบุ๊ ค หม่ อ มถนั ด แดก ที่
ประกอบด้วยวัตถุ ประสงค์ในการเข้าร่ วมกลุ่ม, วัตถุ ประสงค์ในการโพสต์แต่ละครั้ง, การเข้าร่ วม
กิ จกรรมของทางกลุ่ ม ที่ ส นใจ, ช่ วงเวลาในการโพสต์ที่ ท าประจา และค่ า ใช้จ่ายต่ อครั้ งในการ
รับประทานอาหารที่โพสต์ มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่มที่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ที่ ประกอบด้วย การรับรู ้ ข่าวสารของกลุ่ ม, กลุ่ มบุ คคลที่ มี
อิ ท ธิ พ ลในการตัด สิ น ใจเข้า ร่ ว มกลุ่ ม , ลัก ษณะของประเภทอาหารที่ ช อบรั บ ประทาน และ
องค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ของอาหารที่ ช อบรับประทาน มี ผลต่ อการตัดสิ น ใจเข้าร่ วมกลุ่ ม เฟสบุ๊ ค
หม่อมถนัดแดก
นิยามศัพท์เฉพาะ
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปั จเจกบุคคลได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
การตัดสิ นใจ คือ การยอมรับในการรับรู ้ความต้องการ แสวงหาข้อมูล ประเมินทางเลือก
และตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่มของสมาชิกหม่อมถนัดแดก ในเฟสบุค๊
สมาชิก คือ ผูท้ ี่ได้ทาการเข้าร่ วมกลุ่ม ผูม้ ีสิทธิ และมีส่วนร่ วมในสมาคมหรื อองค์การ กลุ่ม
ใดๆ
อาหาร หมายถึงสสารใด ๆ ซึ่ งบริ โภคเพื่อเสริ มโภชนาการให้แก่ร่างกาย อาหารมักมาจาก
พืชหรื อสัตว์ และมีสารอาหารสาคัญ อาทิ คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน หรื อแร่ ธาตุ
สิ่ งมีชีวติ ย่อยและดูดซึ มสสารที่เป็ นอาหารเข้าสู่ เซลล์เพื่อนาไปสร้างพลังงาน คงชีวติ และ/หรื อ
กระตุน้ การเจริ ญเติบโตเฟสบุค๊ คือ เป็ นบริ การเครื อข่ายสังคม
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยด้ านพฤติกรรม
- จุดประสงค์ในการเข้าร่ วมกลุ่ม
- จุดประสงค์ในการโพสต์
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ า

- การเข้าร่ วมกิจกรรมของทางกลุ่ม

ร่วมกลุม่ เฟสบุ๊ค หม่อมถนัดแดก

- ช่วงเวลาในการโพสต์
- ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการรับประทาน
อาหารที่โพสต์
ปัจจัยด้ านอื่นๆ
- การรับรู ้ข่าวสารของกลุ่ม
- กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิ พลในการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ม
- ลักษณะของประเภทอาหารที่ชอบ
รับประทาน
- องค์ประกอบที่สาคัญของอาหารที่
ชอบรับประทาน
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แนวคิดและทฤษฏี
แนวคิดและทฤษฎีเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ (Social Network)
Encyclopedia of Sociology (Volume 4: S-Z Index) ( 1992, p.1877( ให้นิยามของเครื อข่าย
ทางสังคม (Social Network) ว่าหมายถึ ง ปรากฏการณ์ทางสังคมในรู ปแบบหนึ่ งที่แสดงให้เห็นถึง
รู ป แบ บ การจั ด เรี ยงความสั มพั น ธ์ (Patterned Arrays of Relationship) ระห ว่ า งปั จเจก ชน
( Individual) ที่ร่วมกระทาการในสังคม
อิทธิ พล ปรี ดิประสงค์ กล่าวว่า เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นปรากฏการณ์ของการเชื่ อมต่อ
ระหว่างบุคคลในโลกของอินเตอร์ เน็ตและยังหมายรวมถึงเครื อข่ายสังคมออนไลน์ดว้ ย
ศิริพร กนกชัยสกุล กล่าวไว้วา่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี
และเว็บรู ปแบบใหม่น้ นั เอง ผูใ้ ช้สามารถใช้เผยแพร่ ขอ้ มูลส่ วนบุ คคล / ความเป็ นตัวตน เขียนเล่ า
เรื่ องราวต่างๆ ผ่าน Blog หรื อแสดงรู ปภาพเพื่อให้เพื่อนๆ ได้รับข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั (Update) ของ
คน รวมถึงเปิ ดโอกาสให้รู้จกั กันผ่านเพื่อนของเพื่อน ซึ่ งก็คือการใช้ Networking ของเพื่อนทาความ
รู ้จกั กับบุคคลอื่นนัน่ เอง นอกจากนั้นผูใ้ ช้ยงั สามารถเล่นเกมต่างๆ กับเพื่อนโดยส่ งข้อความถึงกันได้
ในเวลาเดี ยวกัน ผูใ้ ช้และเพื่อนๆ จึ งมี ช่องทางติ ดต่อกันเพิ่มขึ้ น ทั้งนี้ ผูใ้ ช้ยงั สามารถกาหนดสิ ท ธิ์
เฉพาะบุคคลที่อยูใ่ นสังคมเสมือนของตน
เฟสบุ๊ค (Facebook)
Facebook เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยผูก้ ่อตั้งคือ มาร์ ก
ซักเกอร์ เบิ ร์ก (Mark Zuckerberge) ด้วยวัยเพี ยง 20 ปี ในขณะนั้น เป็ นนักศึ กษามหาวิท ยาลัยฮาร์
วาร์ ด ซึ่ งเดิ มที เขาเปิ ดเว็บไซต์น้ ี ข้ ึนเพื่อให้นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ใช้ติดต่อสื่ อสารและ
เปลี่ยนข้อมูลกัน หลังเปิ ดตัวได้ 2 สัปดาห์ เพื่อนร่ วมมหาวิทยาลัยสนใจสมัครเป็ นสมาชิก Facebook
กัน ไม่ น านเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ที่ เขาสร้ า งขึ้ น แพร่ ก ระจายไปยัง มหาวิ ท ยาลัย อื่ น ๆ ด้ว ย
หลังจากนั้นมาร์ ก และเพื่อนอีก 2 คน ร่ วมกันปรับปรุ งเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของสมาชิ ก หลังจาก
นั้นอี ก 4 เดื อน Facebook เพิ่มสมาชิ ก ของมหาวิทยาลัยอีกหลายสิ บแห่ ง ปั จจุบนั มีผูใ้ ช้เฟสบุ๊คทัว่
โลกเพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยมีการแปลภาษาต่าง
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การเข้ ากลุ่ม
การเข้ากลุ่ม หมาถึง ความปรารถนาที่จะเกี่ยวข้องและปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลอื่น (แชคเตอร์
,1959( ตั้งสมมติฐานไว้ว่า ความกลัวทาให้เกิ ดการติดต่อกัน เพราะเกิดความกลัวบุคคลจึงต้องการ
ติดต่อกับผูอ้ ื่นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาช่วยในการประเมินความรู ้สึกของตน เขาทาการทดลองโดยแบ่งผู ้
ร่ วมการทดลองเป็ นสองกลุ่ม กลุ่มแรกได้รับการบอกว่า ในการทดลองครั้งนี้จะถูกช็อคไฟฟ้าซึ่ งเจ็บ
มาก กลุ่มหลังได้รับการบอกว่า การช็อคไฟฟ้ าไม่เจ็บเลย สนุ กด้วยเขาให้ท้ งั สองกลุ่มเลื อกที่จะอยู่
คนเดี ยวหรื ออยูก่ บั คนอื่น ขณะที่คอยติดตั้งเครื่ องมือพบว่ากลุ่มแรกเลือกคอยกับผูอ้ ื่นมากกว่าที่จะ
คอยคนเดี ยวซึ่ งตรงกันข้ามกับกลุ่มหลัง ทั้งนี้ เป็ นเพราะกลุ่มแรกกลัวมากกว่า ซึ่ งจะนาไปสู่ ความ
ต้องการติดต่อกับผูอ้ ื่นมากกว่ากลุ่มหลัง นอกจากนั้น แชคเตอร์ ยงั พบอีกว่า บุคคลที่ร่วมการทดลอง
ต้องการติ ดต่ อด้วย คื อ ผูท้ ี่ เข้าร่ วมการทดลองในลัก ษณะเดี ยวกัน มิ ใช่ ใครก็ ไ ด้ แสดงว่า บุ ค คล
ต้องการเข้ากลุ่มกับผูอ้ ื่นเพื่อได้ขอ้ มูลมาเปรี ยบเทียบกับความรู ้สึกของตน
การตัดสิ นใจ (Decision Making)
หมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ ง จากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณา
หรื อประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็ นทางให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายขององค์การ การตัดสิ นใจ
เป็ นสิ่ งสาคัญ และเกี่ยวข้องกับ หน้าที่การบริ หาร หรื อการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่วา่ จะเป็ นการ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การประสานงาน และการควบคุม การตัดสิ นใจได้มี
การศึกษามานาน
ความหมายของการตัดสิ นใจ นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันดังนี้
บาร์ นาร์ ด (Barnard, 1938( ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจไว้วา่ คือ "เทคนิคในการที่จะ
พิจารณาทางเลือกต่างๆ ให้เหลือทางเลือกเดียว"
ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสิ นใจ เป็ นกระบวนการของการหาโอกาสที่จะ
ตัดสิ นใจ การหาทางเลือกที่พอเป็ นไปได้ และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ที่มีอยู่
มูดี (Moody) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสิ นใจเป็ นการกระทาที่ตอ้ งทาเมื่อไม่มีเวลาที่จะหา
ข้อ เท็ จจริ ง อี ก ต่ อ ไป ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ก็ คื อ เมื่ อ ใดถึ ง จะตัด สิ น ใจว่า ควรหยุด หาข้อเท็ จจริ ง แนว
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ทางแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงไปตามปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไข ซึ่ งการรวบรวมข้อเท็จจริ ง เกี่ยวพันกับการ
ใช้จ่ายและการใช้เวลา
กิ บสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจไว้ว่า
เป็ นกระบวนการสาคัญขององค์การ ที่ ผูบ้ ริ หารจะต้อง กระท าอยู่บ นพื้ นฐานของข้อมู ลข่าวสาร
(information) ซึ่ ง ได้รับมาจากโครงสร้างองค์การ พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองค์การ
โจนส์ (Jones) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจองค์การว่าเป็ นกระบวนการ ที่ จะแก้ไข
ปั ญ หาขององค์กร โดยการค้นหาทางเลื อก และเลื อกทางเลื อกหรื อแนวทางปฏิ บตั ิ ที่ ดีที่ สุด เพื่ อ
บรรลุเป้ าหมายขององค์การที่ได้กาหนดไว้
บุษกร คาคง (2542( กล่าวว่า การตัดสิ นใจต้องใช้ขอ้ มูลพื้นฐานจากเรื่ องที่กาลังพิจารณา
โดยใช้ความรู ้ พ้ืนฐานและข้อสรุ ปที่เป็ นที่ยอมรับ นามาผสมผสานกับการสรุ ปอ้างอิง เพื่อนาไปสู่
เป้ าหมาย แสดงทิศทางนาไปสู่ การตัดสิ นใจ ส่ วน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2526, อ้างถึงใน
ปิ ยะนุ ช เหลื องาม , 2552( ได้กล่าวว่า ในบรรดาทฤษฎี ที่สาคัญของการตัดสิ นใจ อาจจาแนกได้
อย่างน้อย 2 ประเภท ดังนี้
1( ทฤษฎี บรรทัดฐาน (Normative Theory) เป็ นทฤษฎี การตัดสิ นใจที่มีลกั ษณะสาคัญ คือ
จะค านึ ง ถึ งว่า แนวทางการตัดสิ น ใจ น่ าจะเป็ น หรื อควรจะเป็ นเช่ น ใด จึ ง จะสามารถบรรลุ ถึ ง
เป้ าหมายที่ตอ้ งการตัดสิ นใจได้ ซึ่ งการพิจารณาว่าแนวทางใดเป็ นแนวทางที่น่าจะเป็ น หรื อควรจะ
เป็ นนั้น ย่อมขึ้ นอยู่กบั วิจารณญาณของบุ คคลแต่ละคน ซึ่ งอาจจะคล้ายคลึ งหรื อแตกต่างกันก็ได้
ดังนั้น การใช้ทฤษฎีน้ ี ตัดสิ นใจในประเด็นปั ญหาใดๆ ก็ตาม จึงมีลกั ษณะที่ข้ ึนอยูก่ บั มาตรฐานหรื อ
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว จะเป็ นเครื่ องกาหนดว่า มีปัญหานั้นๆ น่าจะหรื อควรจะตัดสิ นใจอย่างไร จึงจะดี
ที่สุด ถูกต้องเหมาะสมที่สุด ซึ่ งในทรรศนะของบุคคลอื่น ที่มีมาตรฐานความพึงพอใจที่แตกต่างกัน
อาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ได้ ด้วยเหตุน้ ี การตัดสิ นใจโดยใช้ทฤษฎีจึงมีลกั ษณะการพรรณนาแบบ
อุดมทัศน์ (Idea Type) มากกว่าจะเป็ นแบบวิเคราะห์ถึงสภาพที่แท้จริ ง
2( ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เป็ นทฤษฎี การตัดสิ นใจที่ มีลกั ษณะแตกต่าง
กับทฤษฎี แรก กล่ าวคือ เป็ นทฤษฎี ที่มีสาระสาคัญที่ ว่า การตัดสิ นใจเพื่อแก้ปัญหาหนึ่ งๆ จะต้อง
กระทาอย่างไร จึงจะสัมฤทธิ์ ผลได้ ไม่วา่ ผลของการตัดสิ นใจนั้น จะเป็ นที่ชื่นชอบหรื อพึงพอใจของ
ผู ต้ ัด สิ น ใจหรื อ ไม่ ก็ ต าม หรื อ กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ งก็ คื อ การตัด สิ น ใจโดยใช้ ท ฤษฎี น้ ี จะพยายาม
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หลี กเลี่ ยงการใช้ความรู ้ สึกนึ กคิดใด หรื อค่านิ ยมส่ วนตัวของผูต้ ดั สิ นใจมาเป็ นหลักเกณฑ์ในการ
ตัดสิ นใจ โดยมุ่งเน้นให้การตัดสิ นใจเป็ นไปอย่างมี เหตุ ผล มี ความถู กต้องและเป็ นที่ ยอมรับของ
บุคคลทัว่ ไป ดังนั้น จึงได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่แน่นอน ตลอดจนมีการนาเอาเทคนิ ค
สมัยใหม่ต่างๆ เข้ามาช่วยในการตัดสิ นใจด้วย เพื่อที่จะให้การตัดสิ นใจนั้น มีความถูกต้องเหมาะสม
ที่สุด
ทฤษฎีการแลกเปลีย่ น ( Exchange Theory )
ทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ ย น ( Exchange Theory ) อธิ บ ายว่า บุ ค คลไม่ ใช่ เพี ย งแต่ ก ระท าตาม
บทบาทที่ ถูก คาดหวังจากสั งคม หรื อ ตามบรรทัดฐานที่ ได้รับ การถ่ ายทอดมา แต่ค วามสั มพัน ธ์
ระหว่างบุคคลอยูบ่ นพื้นฐานการตัดสิ นใจแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน ระหว่างคู่สัมพันธ์
นั้นๆ
หรื อ อาจเรี ย กในเชิ ง การศึ ก ษานโยบาย (Policy Approach) ทฤษฎี ท างเลื อ กที่ มี เหตุ ผ ล
(Rational Choice Theory) เกิ ดขึ้นด้วยความพยายามที่จะประยุกต์หลักการตามแนวพฤติกรรมนิ ยม
(Behaviorism) ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม (สุ เทพ สุ นทรเภสัช, 2540, หน้า 250(
สั ญ ญา สั ญ ญาวิว ฒ
ั น์ (2550, หน้ า 128( ได้แ บ่ ง ประเภทของทฤษฎี แ ลกเปลี่ ย นเป็ น 2
ประเภทคือ
1. ทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ ย นระดับ บุ ค คล (Individualistic Exchange Theory) หรื อทฤษฎี
แลกเปลี่ ย นเชิ ง พฤติ ก รรม (Behavioral Exchange Theory) ซึ่ งพัฒ นามาจากทฤษฎี จิ ต วิ ท ยาเชิ ง
พฤติกรรม (Behavioral Psychology)
2. ทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ ย นเชิ ง บู ร ณาการ (Integration Exchange Theory) หรื อ ทฤษฎี ก าร
แลกเปลี่ ยนเชิ งโครงสร้าง (Exchange Structuralism Theory) ซึ่ งพัฒนามาจากทฤษฎี มานุ ษยวิทยา
เชิงหน้าที่ (Functional Anthropology)
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดกลุ่ มตัวอย่างคื อประชากรที่ เป็ นสมาชิ กกลุ่ มเฟสบุ๊ค หม่อม
ถนัดแดก โดยใช้สูตรคานวณกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน
ก าหนดค่ า ความเชื่ อ มั่น เป็ น 95% มี ค่ า Z=1.96 และมี ค วามคลาดเคลื่ อนไม่ เกิ น 5% ก าหนดค่ า
E=0.05 แทนในสู ตร n =

𝑍 2 𝑝𝑞
𝐸2

จะได้ n = 384.16 หรื อประมาณ 385 คน ดังนั้นเพื่อป้ องกันการ

เกิดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงเพิ่มเป็ น 500 คน เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล
สาหรับสถิติที่ใช้ (1( สถิติเชิ งพรรณนา โดยมี ตวั แปรเชิ งคุณภาพ ใช้ในการแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละในการอธิ บายลักษณะด้านประชากรศาสตร์ จากผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนตัวแปรเชิง
ปริ ม าณ จะใช้ ค่ า เฉลี่ ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เพื่ อ แสดงระดั บ ความส าคัญ ของปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่มสมาชิ กเฟสบุ๊ค หม่อมถนัดแดก และ (2( สถิติเชิ งอนุมาน
ใช้ในการทดสอบสมมติฐานทั้งสองข้างต้น
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 80 และ เพศหญิงเพียงร้อย
ละ 20
2. อายุ ผู ต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ มี อ ายุ 26 - 35 ปี รองลงมาอายุ 16 – 25 ปี อายุ
มากกว่า 36 ปี ขึ้นไป และอายุต่ากว่า 15 ปี มีสัดส่ วนน้อยที่สุด คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 36, 35, 25 และ
4 ตามลาดับ
3. ระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อย
ละ 52 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรื อต่ากว่า คิดเป็ นร้ อยละ 25 รองลงมามีการศึกษา
ระดับอนุปริ ญญา คิดเป็ นร้อยละ 17 และน้อยที่สุดมีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 7
4. อาชี พ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชี พประกอบอาชีพรับจ้าง/พนักงานบริ ษทั คิด
เป็ นร้อยละ 32 รองลงมามีอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว/อาชี พอิสระ คิดเป็ นร้อยละ 31 รองลงมานักเรี ยน/
นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 29 และน้อยที่สุดมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 8
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5. รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อน 10,000 30,000 คิดเป็ นร้ อยละ 46 รองลงมามี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนต่ ากว่า 10,000 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 31
รองลงมามีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 30.001-50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 13 และต่ าที่สุด รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน มากกว่า 50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์

ค่ านัยสาคัญ

ยอมรับ

ปฏิเสธ

สมมติฐาน

สมมติฐาน

เพศ

0.2052

X

อายุ

0.0148

√

ระดับการศึกษา

0.0455

√

อาชีพ

0.0792

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

0.0076

X
√

ปัจจัยด้ านพฤติกรรม
วัตถุประสงค์ในการเข้าร่ วมกลุ่ม

0.2374

X

วัตถุประสงค์ในการโพสต์แต่ละครั้ง

0.6896

X

การเข้าร่ วมกิจกรรมของทางกลุ่มที่สนใจ

0.0014

√

ช่วงเวลาในการโพสต์ที่ทาประจา

0.0101

√

ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการรับประทานอาหารที่โพสต์

0.2315

X

การรับรู ้ข่าวสารของกลุ่ม

0.7200

X

กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ม

0.5343

X

ลักษณะของประเภทอาหารที่ชอบรับประทาน

0.3689

X

องค์ประกอบที่สาคัญของอาหารที่ชอบรับประทาน

0.0922

X

ปัจจัยด้ านอื่นๆ

หมายเหตุ
1. เครื่ องหมาย √ หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. เครื่ องหมาย X หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล ตามสมมติฐานการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นเพศชาย อายุช่วงระหว่าง 26-35 ปี ซึ่ งมีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พ รับจ้าง/พนักงานบริ ษทั และมี รายได้เฉลี่ ยอยู่ในช่ วง 10,000 - 30,000
บาท
จากการศึกษา พบว่า คุ ณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ของสมาชิ กในกลุ่ มที่ แตกต่างกัน
ได้แก่ อายุ ระดับ การศึ กษา และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนมี ผ ลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ ม เฟสบุ๊ค
หม่อมถนัดแดก
จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านพฤติกรรม ในการเข้าร่ วมกิจกรรมของทางกลุ่มที่สนใจ และ
ช่วงเวลาในการโพสต์ที่ทาประจามีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ม เฟสบุค๊ หม่อมถนัดแดก

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. จากการวิจยั ครั้งนี้ คาถามในแบบสอบถามอาจยังไม่คลอบคลุมทุกปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่มสมาชิก เฟสบุค๊ หม่อมถนัดแดก
2. เพื่อนาผลจากการวิจยั ครั้งนี้ ไปเป็ นแนวทางในการนาเสนอข้อมูลในกลุ่มเพื่อให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการสมัครสมาชิกเข้ากลุ่ม
3. จากการทาวิจยั ครั้งนี้ พบว่า สมาชิ กส่ วนใหญ่สนใจในเรื่ องของกิจกรรมการมีส่วนร่ วม
ของกลุ่ม จึงนาเสนอให้มีการจัดตารางเวลาในการทากิ จกรรมในแต่ละครั้งไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
เพื่อให้สมาชิกที่สนใจทากิจกรรมได้มีส่วนร่ วมกิจกรรมของกลุ่ม
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาวิจ ัย ถึ ง แรงจู ง ใจของสมาชิ ก ในกลุ่ ม ในการจัด กิ จ กรรม หรื อ การพบปะ
สังสรรค์ของสมาชิกในกลุ่ม
2. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจของสมาชิกในกลุ่มในการติดตามชมการถ่ายทอดสดของการ
ออนทัวร์ / สัญจรของหม่อมถนัดแดก
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกชมภาพยนตร์ ในเครื อโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING THE DECISION OF WATCHING SF CINEMA IN BANGKOK
สิ ทธิชัย อ่อนละออ
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGROM 2/1
กลุ่ม 3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษางานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์คือ (1( เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วน
บุ ค คล ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กชมภาพยนตร์ ใ นโรงภาพยนตร์ เครื อ เอส เอฟ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร (2( เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยของส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกชมภาพยนตร์ ในเครื อโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานคร (3( เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกชมโรง
ภาพยนตร์ ในเครื อภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คล ได้แก่
เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นและจ าแนกตามปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ได้แก่ (1( ผลิตภัณฑ์ (2( ราคา (3( ช่องทางการจัดจาหน่าย (4( การส่ งเสริ มการตลาด และ
จาแนกตามปั จจัยพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ได้แก่ (1( วัตถุ ประสงค์การไปชม (2( แหล่งข้อมู ล
ข่าวสาร (3( ความถี่ในการเข้าชม (4( ช่วงเวลา (5( อาหารและเครื่ องดื่ม การศึกษาเป็ นการศึกษาเชิ ง
สารวจใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อหาค่าทางสถิ ติ ซึ่ งสถิ ติที่ใช้คือ ร้ อยละ
ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ าเฉลี่ ย และ One way ANOVA โดยใช้ส ถิ ติ T-test และ F-test เพื่ อวัด
ความแตกต่างของกลุ่มตัวแปร
การศึกษาวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริ การโรงภาพยนตร์ ในเครื อ เอส เอฟ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
มีอาชี พ รับ จ้าง/พนักงานบริ ษทั รายได้ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
พบว่า อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกชมภาพยนตร์ ในเครื อโรงภาพยนตร์
เอส เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
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จาหน่าย และการส่ งเสริ มการขายที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกชมภาพยนตร์ ในเครื อโรง
ภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านปั จจัยพฤติ กรรมการชมภาพยนตร์ ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกชมภาพยนตร์ ในเครื อโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ การเข้าใช้บริ การ ช่ วงเวลาที่ เลื อกชม
อาหารและเครื่ องดื่ มที่ แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกชมภาพยนตร์ ในเครื อโรงภาพยนตร์
เอส เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ: ภาพยนตร์ , โรงภาพยนตร์ ,เครื อเอส เอฟ
ABSTRACT
This research study the objectives are: 1) To study the difference personal factor to
affecting decision of watching SF cinema in Bangkok. 2) To study the different of marketing mix
to affecting decision of watching SF cinema in Bangkok. 3) To study the differences in factors
affecting behavior to affecting decision of watching SF cinema in Bangkok. Classified by
personal factors such as gender, age, education, occupation, income per month. Marketing mix
factors include product, price, place and promotion. Factors that affect behavior 1) The purpose
of the visit 2) Source information 3) The frequency of visits 4) Times 5) Food and beverages. The
study was a survey the sample for the study consisted of 400 questionnaires were used to collect
data. Data were analyzed using Microsoft Excel for statistics. This statistic is the standard
deviation of the mean and one way ANOVA using statistical T-test and F-test to measure the
different variables
The study finds the majority of respondents who use the services, the cinema SF in
Bangkok. Most were female, aged between 20-30 years of undergraduate education. An employee
/ employees income between 10,000 - 20,000 baht hypothesis testing found. Job and income
differences affect the decision of watching movies in SF in Bangkok. Aspect of the marketing
mix of product, price, place and promotion of different influences the decision of watching
movies in SF in Bangkok. The factors that influence the behavior of select theaters in SF. Access
to services, Time, Food and drink different influence the decision of watching movies in SF in
Bangkok.
Keywords: Movie, Cinema, SF Cinema
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บทนา
ภาพยนตร์ ได้เข้ามาสู่ ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2440 จัดเป็ นสื่ อที่เข้ามามีบทบาทในด้าน
ความบันเทิงที่มีอิทธิ พลต่อชีวติ ประจาวันของผูค้ นมาช้านาน เนื่องจากภาพยนตร์เป็ นเสมือนหนทาง
หนึ่ งที่ จะพาผูค้ นเปิ ดประตู ไปสู่ โลกอี ก โลกหนึ่ ง ดังนั้นภาพยนตร์ จึงเป็ นสื่ อที่ คนส่ วนใหญ่ ใช้
ประโยชน์เพื่อความบันเทิงในยามว่าง และเพื่อการพักผ่อน นอกจากภาพยนตร์ จะเป็ นสิ่ งบันเทิงแล้ว
ยังมีการนาเอาภาพยนตร์ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่ นๆ เช่น การโฆษณา การเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้
และอื่นๆ (กนกดักด แล้วเทพ และมงคล ปิ ยะบัสกร, 2540( ธุ รกิ จโรงภาพยนตร์ ยงั ถื อได้ว่ามีการ
แข่งขันที่สูง แต่ไม่รุนแรง ซึ่ งถื อว่ามีคู่แข่งน้อย ถึงแม้จะมีผูใ้ ห้บริ การโรงภาพยนตร์ อยูห่ ลากหลาย
แต่วา่ ผูใ้ ห้บริ การที่ให้บริ การ หลักๆ เพียงแค่ 2-3 รายเท่านั้น ลักษณะเฉพาะของธุ รกิจโรงภาพยนตร์
จาเป็ นต้องเน้นไปด้านการให้ความสะดวกสบาย เน้นการบริ การด้วยตัวสิ นค้าและบริ การที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลู ก ค้าให้ ได้เป็ นอย่างดี และธุ รกิ จนี้ เป็ นธุ รกิ จเฉพาะที่ แต่ ละบริ ษ ัท
พยายามสร้างความแตกต่างที่ตวั โรงภาพยนตร์ ไม่วา่ จะเป็ นระบบเสี ยงและระบบภาพ ระบบการฉาย
ให้สามารถดึงความสนใจของลูกค้า การมีเทคโนโลยีที่ ทันสมัย สภาพโรงภาพยนตร์ การออกแบบ
ตกแต่งบริ เวณภายในและภายนอกโรงภาพยนตร์ ให้เป็ น ที่ดึงดูดแก่ผมู ้ าใช้บริ การ ให้คุม้ ค่ากับเงินที่
ต้องจ่าย เพราะภาพยนตร์ ที่เข้าฉายในแต่ละรอบในแต่ละช่ วงเวลานั้น เป็ นภาพยนตร์ ที่กาลังได้รับ
ความสนใจและได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภค เหมือนการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การของลูกค้า
ว่าเลือกที่จะใช้บริ การ จากผูใ้ ห้บริ การรายใด
ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ จิ ยั จึงต้องการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกชมภาพยนตร์ ในเครื อโรง
ภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อที่จะได้ทราบถึ งข้อมูลส่ วนประสมทางการตลาด
ข้อมูลด้านพฤติกรรมของลู กค้าที่ เข้ามาใช้บริ การและเป็ นแนวทางในการวางนโยบายกาหนดกล
ยุทธ์ในการพัฒนาธุ รกิจต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งทางด้ า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กชม
ภาพยนตร์ในเครื อโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งทางด้านปั จ จัย ของส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกชมภาพยนตร์ในเครื อโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกชมภาพยนตร์ในเครื อโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานของการวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่
แตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กชมภาพยนตร์ ใ นเครื อ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
2.ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด้วยผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาดที่ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกชมภาพยนตร์ ในเครื อโรง
ภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3.ปั จ จัย ด้ า นพฤติ ก รรมการชมภาพยนตร์ ที่ ป ระกอบด้ ว ยวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารไปชม
แหล่งข้อมูลข่าวสาร ความถี่ในการเข้าชม ช่วงเวลา อาหารและเครื่ องดื่ มที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกชมภาพยนตร์ ในเครื อโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1.ศึ ก ษาเฉพาะปั จจัยส่ วนบุ คคลของลู ก ค้าที่ ม าใช้บ ริ ก ารเลื อกชมภาพยนตร์ ในเครื อโรง
ภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.ศึกษาเฉพาะปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของลู กค้าที่มาใช้บริ การเลือกชมภาพยนตร์
ในเครื อโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.ศึกษาเฉพาะปัจจัยด้านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ในเครื อโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
4.ศึกษาเฉพาะปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของลู กค้าที่มาใช้บริ การเลื อกชมภาพยนตร์ ใน
เครื อโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อให้ทราบข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้และทาแผนการตลาด
ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
2. เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกชมภาพยนตร์ ในเครื อโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไปใช้กาหนดและพัฒนา
กลยุทธ์ดา้ นส่ วนประสมทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
3. เพื่ อนาข้อมูลด้านการตัดสิ นใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การโรงภาพยนตร์ ในเครื อ เอส
เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการให้บริ การ
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ลูกค้ า หมายถึง บุคคลทัว่ ไปที่มีความต้องการใช้บริ การโรงภาพยนตร์ ในเครื อ เอส เอฟ ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนประสมการตลาด (marketing mix) หมายถึ ง เครื่ องมื อทางการตลาดที่ ธุรกิ จนามาใช้
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ ท างการตลาดเครื่ อ งมื อ ทางการตลาดนี้ เรี ย กว่ า 4Ps ประกอบด้ว ย
ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จาหน่าย และการส่ งเสริ ม การขาย
การตัดสิ นใจ หมายถึ ง การใช้ขอ้ มู ลพื้ นฐานจากเรื่ องที่ กาลังพิ จารณา โดยการใช้ความรู ้
พื้นฐานและข้อสรุ ปที่เป็ นที่ยอมรับ นามาผสมผสานกับการสรุ ปอ้างอิงเพื่อนาไปสู่ เป้ าหมาย แสดง
ทิศทางนาไปสู่ การตัดสิ นใจ
กรอบแนวคิดของงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจาหน่าย
- การส่งเสริมการตลาด

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ชมภาพยนตร์ ในเครื อโรงภาพยนตร์
เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปั จจัยพฤติกรรมการชมภาพยนตร์
-วัตถุประสงค์ในการไปชม
-แหล่งข้ อมูลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจ
-ความถี่ในการเข้ าชม
-ช่วงเวลาที่เลือกชม
-อาหารและเครื่ องดื่มที่ซื ้อ
567

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

แนวคิดและทฤษฏี
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
ส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของส่ วนประสมการตลาดจะมีผลกระทบซึ่ งกันและกัน และต้อง
สอดคล้ อ งกั น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการตลาดประสบความส าเร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์
นอกเหนื อจากส่ วนประสมการตลาดสาหรับสิ นค้าทัว่ ไป ที่ประกอบด้วย 4Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และ
บริ ก าร (Product) ราคา (Price) สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารและช่ อ งทางการจัด จ าหน่ าย (Place) และการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ณัฐ อิรนพไพบูลย์ (2554) ผลิตภัณฑ์ (Products) ที่ตอ้ งมีคุณภาพและรู ปแบบดีไซน์ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า หรื อสิ นค้าหรื อบริ การที่บุคคลและองค์กรซื้ อไปเพื่อใช้ในกระบวนการ
ผลิตสิ นค้าอื่นๆ หรื อในแนวทางการประกอบธุ รกิจ หรื อหมายถึงสิ นค้าหรื อบริ การที่ผซู ้ ้ื อสิ นค้าหรื อ
บริ การที่ผซู ้ ้ื อไปเพื่อใช้ในการผลิต การให้บริ การ หรื อดาเนินงานของกิจการ
ณัฐ อิรนพไพบูลย์ (2554) ราคา (Pricing) ต้องเหมาะสมกับตาแหน่งทางการแข่งขันของ
สิ นค้าและสร้างกาไรในอัตราที่เหมาะสมสู่ กิจการหรื อจานวนเงินที่ถูกเรี ยกเก็บเป็ นค่าสิ นค้าหรื อ
บริ การหรื ผลรวมของมูลค่าที่ผซู ้ ้ื อทาการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์จากการมีหรื อการ
ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การหรื อนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies)
ชานนท์ รุ่ งเรื อง (2555) ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) การกระจายสิ นค้าเป็ นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวสิ นค้า จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรมการขนส่ ง
และการเก็บรักษาตัวสิ นค้า ภายในธุ รกิจใดธุ รกิจหนึ่งและระบบช่องทางการจัดจาหน่ายของธุ รกิจ
นั้น
ชีวรรณ เจริญสุ ข (2547) การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อ
สร้างความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การความคิด ต่อบุคคลโดยใช้เพื่อจูงใจ ให้เกิดความ
ต้องการเพื่อเตือนความทรงจา ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อความรู ้สึก ความเชื่อ และ
พฤติกรรมการซื้ อ
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ทฤษฎีการตัดสิ นใจ
มูดี (2539( การตัดสิ นใจเป็ นการกระทาที่ตอ้ งทาเมื่อไม่มีเวลาที่จะหาข้อเท็จจริ งอีกต่อไป
ปั ญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อใดถึงจะตัดสิ นใจว่าควรหยุดหาข้อเท็จจริ ง แนวทางแก้ไขจะเปลี่ยนแปลง
ตามปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไข ซึ่ งการรวบรวมข้อเท็จจริ งเกี่ยวพันกับการใช้จ่ายและการใช้เวลา
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นกลุ่มผูท้ ี่มาใช้บริ การโรงภาพยนตร์
ในเครื อ เอส เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานคร สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน T -Test F - Testและการวิเคราะห์ผา่ นโปรแกรม Microsoft Excel โดยที่สถิติน้ นั
จะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic( เพื่อใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของข้อมูล
ส่ วนที่ 2 สถิติอา้ งอิง ( Inferential Statistic( เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 255 คน คิดเป็ นร้อยละ 64 มีอายุ 20-30 ปี
จานวน 261 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 299 คน คิดเป็ นร้อยละ 75
มี อาชี พ รั บ จ้าง/พนัก งานจานวน 276 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 69 และมี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 10,00020,000 บาท จานวน 208 คนคิดเป็ นร้อยละ 52
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้เหตุ ผลในการเลื อกใช้บริ การโรงภาพยนตร์ ในเครื อ เอส
เอฟ เพราะภาพยนตร์ มีความคมชัดของภาพจานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 42 และค่าใช้จ่ายที่เข้า
ชมในแต่ละครั้งอยูท่ ี่ 101 - 200 บาทจานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 46 ลูกค้าจะซื้ อตัว๋ ชมภาพยนตร์
กับ พนักงานโดยตรงจานวน 218 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 55 และลู กค้ายังให้ความสนใจในส่ วนของ
โปรโมชัน่ โดยเฉพาะในเรื่ องซื้ อ 1 ที่นงั่ ฟรี 1 ที่นงั่ จานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 56
ปัจจัยด้ านพฤติกรรม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้เหตุ ผลในการเลื อกใช้บริ การโรงภาพยนตร์ ในเครื อ เอส
เอฟ โดยวัตถุ ประสงค์ในการไปภาพยนตร์ เพื่อนพักผ่อนและคลายเครี ยด จานวน 168 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 42 และได้รับ ข้อ มู ล ข่ า วสารจากตัว อย่า งภาพยนตร์ จ านวน 146 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 37
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ส่ วนมากจะเลื อ กใช้บ ริ ก ารนาน ๆ ครั้ ง จานวน 224 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 56 ส่ วนเวลาที่ เลื อ กชม
ภาพยนตร์ เป็ นช่วงเวลา 15.01-18.00 น. และเวลา 18.01-21.00 น. จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 37
ส่ วนอาหารและเครื่ องดื่ มที่ ซ้ื อเข้าไปรั บประทานในโรงภาพยนตร์ เป็ นข้าวโพดคัว่ (POPCORN)
จานวน 238 คน คิดเป็ นร้อยละ 60
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
จากการสารวจพบว่าปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกชมภาพยนตร์ ในเครื อโรงภาพยนตร์
เอส เอฟ คือ มีภาพยนตร์ ให้เลือกชมอย่างหลากหลาย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.2425 คะแนน มีค่าต่าสุ ดที่ 2
คะแนน และค่าสู งสุ ดที่ 5 คะแนน และปั จจัยที่มีผลให้ลูกค้าตัดสิ นใจเลือกชมภาพยนตร์ในเครื อโรง
ภาพยนตร์ เอส เอฟน้อยที่สุดคือราคาอาหารและเครื่ องดื่มของโรงภาพยนตร์มีความเหมาะสม โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.1400 คะแนน โดยมีค่าต่าสุ ดที่ 1 คะแนนและมีค่าสู งสุ ดที่ 5 คะแนน
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
t-Test
อายุ
F-Test
การศึกษา
F-Test
อาชีพ
F-Test
รายได้
F-Test
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
F-Test
ด้านราคา
F-Test
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
F-Test
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
F-Test
สมมติ ฐานที่ 2 ปั จ จั ยเกี่ยวกับ พฤติ ก รรม
การชมภาพยนตร์
วัตถุประสงค์ในการไปชมภาพยนตร์
F-Test
แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
F-Test
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ค่ านัยสากัญ ผลการทดสอบ
0.5389
0.3515
0.1000
0.0149
0.0000

ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.0000
0.0017
0.0230
00000

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.8537
0.1665

ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
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ความถี่ในการเข้าชมภาพยนตร์
F-Test
ช่วงเวลาที่เลือกชมภาพยนตร์
F-Test
อาหารและเครื่ องดื่มที่ซ้ื อ
F-Test
หมายเหตุ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.0000
0.0028
0.0456

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มลูกค้าตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริ การโรงภาพยนตร์ ในเครื อ เอส
เอฟ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ ระหว่าง 20 – 30 ปี ระดับ การศึ ก ษา
ปริ ญญาตรี มีอาชี พ รับจ้าง/พนักงานบริ ษทั รายได้ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท ซึ่ งพบว่าอาชี พ
และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกชมภาพยนตร์ ในเครื อโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาดเหตุผลที่ลูกค้าเลือกใช้บริ การโรงภาพยนตร์ ใน
เครื อ เอส เอฟ เนื่ องจากมีความคมชัดของภาพและจ่ายค่าเข้าชมภาพยนตร์ แต่ละครั้ง 201 - 300 บาท
โดยช่องทางที่ใช้ในการซื้ อตัว๋ ชมภาพยนตร์ จะซื้ อผ่านพนักงานโดยตรง มีความสนใจโปรโมชัน่ ซื้ อ
1 ที่นงั่ ฟรี 1 ที่นงั่ ซึ่ งส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกชม
ภาพยนตร์ในเครื อโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึ ก ษาด้า นปั จ จัย พฤติ ก รรมการชมภาพยนตร์ ใ นเครื อ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ
วัตถุประสงค์ในการไปชมเพื่อพักผ่อน/คลายเครี ยด ข้อมูลข่าวสารมาจากตัวอย่างภาพยนตร์ และเข้า
ชมภาพยนตร์ นาน ๆ ครั้ง ช่ วงเวลาที่ เลือกชมภาพยนตร์ เวลา 15.01-18.00 น. และ 18.01-21.00 น.
อาหารและเครื่ องดื่มซื้ อหน้าบริ เวณโรงภาพยนตร์ คือข้าวโพดคัว่ ซึ่ งพบว่าการความถี่ในการเช้าชม
ภาพยนตร์ ช่ วงเวลาและอาหารเครื่ องดื่ มที่ แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกชมภาพยนตร์ ใน
เครื อโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1.เนื่องจากผลการวิจยั ด้านส่ วนบุคคล อาชี พและรายได้ของลูกค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจในการ
เลื อ กใช้ บ ริ ก ารโรงภาพยนตร์ ใ นเครื อ เอส เอฟ จึ ง ควรเน้ น ท าการประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ เข้า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น เพื่อนามาพัฒนาคุณภาพการให้บริ การ ทั้งภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ เพื่อให้เกิด
ความพอใจกลับมาใช้บริ การที่โรงภาพยนตร์ ในเครื อ เอส เอฟ อีกอย่างต่อเนื่อง
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2.ปั จจุบนั ธุ รกิจให้บริ การโรงภาพยนตร์ มีการแข่งขันมากขึ้นควรมีการวางแผนในการกาหนด
กลยุทธ์ในการนาเสนอสิ นค้าและบริ การรู ปแบบใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการลู กค้าได้อย่าง
รวดเร็ ว
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาวิ จ ั ย ถึ ง พฤติ ก รรมลู ก ค้ า ต่ า งจั ง หวัด ด้ ว ยว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั บ ลู ก ค้ า
กรุ งเทพมหานครอย่างไรเพื่ อใช้ในการสร้ างกลยุทธ์ท างการตลาดในการจู งใจให้ลูกค้าตัดสิ นใจ
กลับมาใช้บริ การอีก
2. ควรศึกษาวิจยั คู่แข่งขันอื่น ๆ ที่มีผลต่อส่ วนแบ่งการตลาดว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่ ทาให้ลูกค้า
เลือกใช้บริ การโรงภาพยนตร์ น้ นั ๆ
3. ควรศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคจากการใช้บริ การโรงภาพยนตร์และนาข้อมูลมาปรับปรุ ง
วิธีการให้บริ การมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อครีมกันแดดของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
FACTORS INFLUENCING PURCHASE DECISION OF THE SUNSCREEN OF
CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITAN REGION
วนัสนันท์ สุ นทร
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1( เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (2( เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดด
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และ(3( เพื่อศึกษาการรับรู ้ตราสิ นค้าที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล กลุ่มตัวอย่างคือ
กลุ่ ม บุ ค คลทั่ว ไปในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑล จ านวน 400 คน โดยใช้วิธี ก ารแจก
แบบสอบถามโดยสะดวกตามมหาวิทยาลัยรามคาแหงและห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความแตกต่างกันทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และสถานภาพ ส่ งผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ครี ม กัน แดดแตกต่ า งกัน อย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ มี เพี ย ง ระดับ
การศึกษา และ อาชีพ เท่านั้น ที่ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
2. ความแตกต่างกันทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด ในส่ วนของด้านผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่
ยี่ห้อของผลิ ตภัณฑ์ ประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์ และค่า SPF ที่ส่งผลต่อการตัสสิ นใจซื้ อ
ครี มกันแดดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ในส่ วนของด้าน ราคา,ช่ องทางการจัด
จาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
3. ความเชื่ อมัน่ /ไว้วางใจในผลิ ตภัณ ฑ์ครี มกันแดดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดด
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ครี มกันแดด,การตัดสิ นใจซื้ อ
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ABSTRACT
The purpose of this Independent study report is (1) to study a different demographic
influencing purchase decision of the sunscreen of consumers in Bangkok Metropolitan Region (2)
to study the difference between the marketing mix influencing purchase decision of the sunscreen
and (3) to study other factors influencing purchase decision of the sunscreen. Four hundred people
from Bangkok Metropolitan Region are convenience sampling from Department Store.
1. A different demographic of sex, age, income and marital status Affect buying decisions
to buy the sunscreen. Education and occupation no influence on the purchase decision to
buy the sunscreen.
2. The difference between the marketing mix of Product include Brand, effectiveness and
SPF Affect buying decisions to buy the sunscreen. Price, Place and Promotion no
influence on the purchase decision to buy the sunscreen.
3. Trust, Affect buying decisions to buy the sunscreen.
KEYWORDS: Sunscreen, Buying Decision
บทนา
สภาพอากาศของเมืองไทยในปั จจุบนั ได้รับผลกระทบจากแสงแดดค่อนข้างมากและมี
แนวโน้มที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆในอนาคต เพราะในแสงแดดมีรังสี อยูห่ ลายชนิ ด ที่รู้จกั
กันดี ก็คือ อุ ลตราไวโอเลต (UV) ซึ่ งรั งสี น้ ี จะถู กดู ดซับโดยชั้นโอโซน มี แค่ UVAและ UVB ที่ ลง
มาถึงพื้นโลก ซึ่ งรังสี ท้ งั 2 ชนิ ดนี้ มีผลต่อผิวหนังโดยเฉพาะ UVA มีผลทาให้เกิด กระ ฝ้า เหี่ ยว แก่
ก่ อนวัย UVB มี ผ ลท าให้เกิ ดการ แดง แสบ ไหม้ ของผิวหนัง และรั งสี ท้ งั 2 ชนิ ดนี้ ยังท าให้ เกิ ด
อนุ มูลอิสระ ซึ่ งจะทาลายโปรตีนพันธุ กรรมทาให้เกิดเนื้ องอกผิวหนังได้ จึงทาให้คนเราหันมาใส่ ใจ
และหาวิธีป้องกันจากแสงแดดกันมาขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการ การป้ องกันอันตรายจากแสงแดด โดยการ
หลีกเลี่ยงแสงแดดจัด ในช่วงเวลา 9.00-15.00 น., สวมเสื้ อผ้าปกคลุมมิดชิด, แว่นกันแดด, หมวกปี ก
กว้าง, หรื อกางร่ มเสมอ แต่บางครั้งเราก็ตอ้ งการความคล่องตัวโดยที่ไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ เสริ ม เราจึง
หันมาพึ่งครี มกันแดด จึงทาให้ตอ้ งสรรหาครี มกันแดดที่มีประสิ ทธิ ภาพและเห็ นผลในการป้ องกัน
แสงแดด และในปั จจุบนั ก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดให้ผบู ้ ริ โภคได้เลือกใช้
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ด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าว และความเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์กนั แดดของคนไทยที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ ตลาดผลิ ตภัณฑ์กนั แดดในประเทศไทยขยายตัวสู ง แบรนด์ต่างๆ มีการแนะนา
สิ นค้าใหม่ในช่ วงนี้ ส่ วนแบรนด์ผูน้ ายังมี ก ารจัดกิ จกรรมอย่างคึ ก คัก ในช่ วงหน้าร้ อน "ครี มกัน
แดด" เป็ นสิ นค้าไฮไลต์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ด้วยสภาพอากาศเมืองไทยที่เป็ นเมืองร้อน ครี มกัน
แดดจึงเป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้ในการปกป้ องผิวสาหรับทุกเพศทุกวัย ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางต่างหันมาขยายไลน์ผลิ ตภัณฑ์ให้ครอบคลุ มผลิ ตภัณฑ์กนั แดดเพิ่มขึ้ น จึงกลายเป็ น
สิ นค้าหน้าร้อนอีกตัวที่มีดีกรี การแข่งขันที่เข้มข้นไม่แพ้สินค้าตัวอื่น
ทั้งนี้ ศูนย์วิจยั กสิ กรไทยคาดว่าในช่วงหน้าร้อนปี นี้ ยอดขายผลิตภัณฑ์กนั แดดน่าจะเติบโต
ถึง 30-50% จากช่วงปกติ ขณะที่ตลาดครี มกันแดดภายในประเทศทั้งปี 2556 น่าจะมีมูลค่าไม่ต่ากว่า
1,600 ล้านบาท หรื อเติบโตถึ ง 15% เนื่ องจากจะมี การออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ครอบคลุ มมากขึ้ น
อาทิ ครี มกันแดดสาหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณสมบัติแบบมัลติเบเนฟิ ต ทั้งป้ องกันแสงแดด บารุ ง
ผิว และซึ มซาบได้อย่างรวดเร็ ว หรื อแม้แต่การเพิ่ม ประเภทของครี มกันแดด การปรับระดับราคา
จาหน่ าย ในขนาดและปริ มาณที่ พอเหมาะ รวมไปถึ งการเลื อกใช้พรี เซ็ นเตอร์ ที่มีความเหมาะสม
และสอด คล้องกับ ตัวสิ น ค้า เพื่ อเป็ นการสร้ างสี สั น และกระตุ ้นการตัดสิ น ใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
หากวัดเฉพาะภาพรวมตลาดครี มกันแดดสาหรับผิวหน้าที่เป็ นเวชสาอาง จะมีมูลค่าราว 700
ล้านบาท ซึ่ งถื อว่ายังเล็กอยู่ แม้ว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง เพราะผูบ้ ริ โภคยังมีความเข้าใจผิด
เกี่ ยวกับการใช้ไวท์เทนนิ่ ง หรื อครี มบารุ งที่มีค่าเอสพีเอฟ 15 ว่าเพียงพอแล้ว ไม่จาเป็ นต้องใช้ครี ม
กันแดด หรื อใช้ครี มกันแดดเฉพาะการทากิจกรรมกลางแจ้งเท่านั้น ทาให้อตั ราผูใ้ ช้ครี มกันแดดใน
เมืองไทย วัดจากผูห้ ญิงวัยทางานที่มีอยูป่ ระมาณ 15-17 ล้านคน จะมีคนที่ใช้ประจาเพียง 5% เท่านั้น
ซึ่ งถื อว่าน้อยมาก ส่ วนคนที่ ใช้ค รี ม กันแดดประจา ส่ วนใหญ่ จะเป็ นคนที่ ผ่านระบบการหาหมอ
ผิวหนัง ทาให้เห็ นความจาเป็ น ในการใช้ จึงต้องมีการให้ความรู ้อย่างต่อเนื่ อง สยามธุ รกิจ (ฉบับที่
1396,2013(
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันในด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มกัน
แดดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี ม
กันแดดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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3. เพื่อศึกษาปั จจัยใจด้านอื่นๆได้แก่ ด้านรับรู ้ตราสิ นค้าด้านความภักดี และด้านความ ,
ไว้วางใจต่อตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดด/เชื่อมัน่
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการทราบถึ งปั จจัยที่ มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดด
ทั้งปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ สถานภาพ
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และการรับรู ้ในตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ โดยกลุ่ม
ตัว อย่ า งเป็ นกลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ท าการเก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม จานวน 400 ชุ ด ระยะเวลาระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2559 – 18 เมษายน 2559 ตาม
สถานที่ ต่ า งๆในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล อาทิ มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง หั ว หมาก ,
เดอะมอลล์รามคาแหง ฯลฯ,ห้างสรรพสิ นค้าแฟชัน่ ไอซ์แลนด์
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
-เพศ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
- อายุ -รายได้
-สถานภาพ
-ระดับการศึกษา - อาชีพ

การตัดสิ นใจซื้อครีมกันแดดของ

ส่วนประสมทางการตลาด

-ผลิตภัณฑ์
- ราคา

-ช่องทางการจัดจาหน่าย
-การส่งเสริ มการตลาด

ผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริมณฑล

ปัจจัยด้านอื่นๆ

-การรับรู ้ตราสินค้า ความจงรักภักดีในตราสินค้า ,
-ความเชื่อมัน่ ในตราสินค้า

สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัย ด้านประชากรศาสาตร์ ที่ ประกอบด้วย เพศ, อายุ,ระดับการศึ กษา, อาชี ,
รายได้ และสถานภาพ ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อครี ม กันแดดของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
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สมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัย ด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด้วย ผลิ ตภัณ ฑ์ , ราคา, ช่ อ ง
ทางการจัดจาหน่าย และ การส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดด
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านอื่นๆ ประกอบด้วย การรับรู ้ตราสิ นค้า , ความภักดีในตราสิ นค้า และ
ความเชื่ อ มั่น /ไว้ว างใจในตราสิ น ค้า ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ครี ม กัน แดดของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทราบถึ งปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของครี มกันแดดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดด
2. ทราบถึงปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ การรับรู ้ตรารสิ นค้าของครี มกันแดดที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดด เพื่อใช้ในการวางแผนธุ รกิจ
3. เพื่อที่ จะนาข้อมู ลที่ ได้จากงานวิจยั ในครั้งนี้ ไปเป็ นแนวทางสาหรับนักวิชาการ นักวิจยั นักการ
ตลาด นักศึกษา และผูท้ ี่สนใจ สามารถนาข้อมูลไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้
แนวคิดและทฤษฎี
ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ )AIDA)
,อ้างถึงใน ณัทศ ลักขธรรม(2554( St. Elmo Lewis, (1898( ดร(ณภัคอร ปุณยภาภัสสร.2541(;
1. ความตั้งใจ(Attention) เริ่ มต้น ที่ผบู ้ ริ โภคจะต้องรู ้จกั สิ นค้าและบริ การนั้นก่อน ซึ่ งก็เกิดขึ้นเมื่อ
ผูบ้ ริ โภคมีความตั้งใจในการรับสาร
2. ความสนใจ (Interest) นอกจากการรู ้จกั สิ นค้าแล้วก็ยงั ไม่เพียงพอ ผูบ้ ริ โภค จะต้องถูกเร้าความ
ั
สนใจจนสามารถแยกแยะสิ นค้าน้นออกจากสิ
นค้าอื่นๆ ที่มีอยูใ่ นตลาด
3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจที่ถูกกระตุน้ จะกลายเป็ นความอยาก ความปรารถนาที่จะได้
ั
ครอบครองสิ นค้าน้นั ตามปกติความปรารถนาจะเกิดขึ้นจากการเห็นประโยชน์ที่ สิ นค้าน้นเสนอให้
หรื อเกิดจากการเห็นหนทางแก้ปัญหาที่มีอยูท่ ี่สินค้านั้นหยิบยืน่ ให้
4. การกระทา (Action) เมื่อ ความปรารถนาเกิดขึ้นแล้ว กระบวนการซื้ อจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ
ผูบ้ ริ โภคก้าวเข้าสู่ ข้ นั ตอนสุ ดท้ายคือการซื้ อสิ นค้า
ทฤษฏีส่วนผสมการตลาด
คอตเลอร์ , ฟิ ลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง
เครื่ องมื อ ทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซึ่ งกิ จการผสมผสานเครื่ องมื อเหล่ านี้ ให้ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด
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ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ
ส่ วนประสมการตลาดแบ่ ง ออกเป็ นกลุ่ ม ได้ 4 กลุ่ ม ดั ง ที่ รู้ จ ั ก กั น ว่ า คื อ “4 Ps” อั น ได้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั เลือกแบบวิจยั เชิ งปริ มาณ เนื่องจากต้องมีการสารวจด้านสถิติ เช่น มีการส่ ง
แบบสอบถาม การตั้งสมมติฐาน เป็ นต้น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรคือกลุ่มบุคคลทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่ซ้ื อและใช้ครี มกัน
แดด
กลุ่ ม ตัว อย่ า งคื อ สมาชิ ก ในประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล ตาม
มหาวิทยาลัยรามคาแหงและห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ ยื่นแบบสอบถามแบบสุ่ มตัวอย่าง สาหรับคนที่
ใช้และซื้ อครี มกันแดดและเต็มใจที่จะตอบแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
จากการวิจยั ครั้งผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามด้านปั จจัยส่ วนบุคคล แบบ Check List ประกอบด้วย
1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,อาชีพ,รายได้และสถานภาพ
2. ข้อมูลด้านส่ วนประสมทางการตลาด
-ด้านผลิตภัณฑ์
-ด้านราคา
-ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
-ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
3. ปัจจัยด้านอื่นๆ
-การรับรู ้ในตราสิ นค้า (Brand Awareness(
-ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Royalty(
-ความเชื่ อมัน่ ( ไว้วางใจต่อตราสิ นค้า/Trust(
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วิธีการเก็บข้ อมูล
โดยการแจกแบบสอบถามปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดด จานวน 400
ชุด ให้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ใช้ครี มกันแดดตามมหาวิทยาลัยรามคาแหง ห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม Microsaft Excel โดยมี
5. วิเคราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณา ประกอบไปด้วย ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ยเลขคณิ ต (M) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรในการศึกษา
6. วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 1 ทาง (one-way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่
1, 2 และ 3
ผลการวิจัย
1. ผลการวิจยั ในด้านประชากรศาสตร์ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูห้ ญิงคิดเป็ นร้ อยละ
67.75 ผูช้ าย คิดเป็ นร้อยละ32.25 มีอายุระหว่าง 25 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ 31-35
ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.25 ระดับการศึกษา มากสุ ดคือ ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 78.5 รองลงมา
คือ สู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 12.5 ประกอบอาชี พมากสุ ดคือพนักงานบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ
75.25 รองลงมาคื อ ข้าราชการ/รั ฐวิส าหกิ จคิ ดเป็ นร้ อยละ 18 มี รายได้ระหว่าง 15,001 – 25,000
บาทคือมากสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 29.5
สถานภาพโสดคิดเป็ นร้อยละ 79.75 สมรสคิดเป็ นร้อยละ 20.25
2. ผลการวิจยั ในด้านส่ วนประสมทางการตลาดพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเลื อก ยี่ห้อของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ 3 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ Biore ร้ อ ยละ17, Nivea ร้ อ ยละ15.5 และ Vaseline ร้ อ ยละ13.75
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ค รี ม กัน แดดที่ ใ ช้ เพื่ อ ปกป้ อ งจากแสงแดด ลดรอยหมองคล้ า คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 66.25
รองลงมาคือปกป้ องฝ้ า กระ จุดด่างดา คิดเป็ นร้ อยละ 22.5 ส่ วนค่า SPF ค่า SPF 50 คิดเป็ นร้อยละ
63.25 รองลงมาคือ ค่า SPF 30 คิดเป็ นร้อยละ 28.75 ด้านราคาที่ ยอมรับในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ครี ม
กันแดดอยู่ที่ 200-400 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 53.75 รองลงมาคือ 401-600 บาท คิดเป็ นร้อยละ 23.75
ช่ อ งทางในการจัด จาหน่ ายผู บ้ ริ โภคเลื อกใช้บ ริ ก ารที่ Watson และ Boots คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 38.25
รองลงมาคือที่ ซุ ปเปอร์ เซ็ นเตอร์ เช่ น Big C, Tesco Lotus คิดเป็ นร้อยละ 23.75 ด้านการส่ งเสริ ม

580

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

การตลาด มี การจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม คิ ดเป็ นร้ อยละ 43.5 รองลงมาคือ มีผูเ้ ชี่ ยวชาญ/
สถาบันรับรองผล คิดเป็ นร้อยละ 40
3. ผลการวิจยั ในส่ วนของปั จจัยด้านอื่นๆ ด้านการรับรู ้ตราสิ นค้า รับรู ้ได้เมื่อเห็นโฆษณาคิด
เป็ นร้อยละ 32.25 รองลงมาคือ รับรู ้ได้จากการพบเห็นสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 28 ด้านความภักดีใน
ผลิ ตภัณ ฑ์ ค รี ม กัน แดดที่ ใช้อยู่ จากการซื้ อใช้เป็ นประจาคิ ดเป็ นร้ อยละ 58.75 รองลงมาคื อ การ
เปลี่ ย นไปใช้ ยี่ ห้ อ อื่ น บ้า ง แต่ ก็ ก ลับ มาใช้ ยี่ห้ อ เดิ ม คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.25 ด้า นความเชื่ อ มั่น ใน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เชื่ อ มั่น ในประสิ ท ธิ ภ าพของผลิ ต ภัณ ฑ์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 57 เชื่ อ มั่น ในตราสิ น ค้าของ
ผลิตภัณฑ์คิดเป็ นร้อยละ 21.5
อภิปรายผลการวิจัย
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
สถานภาพ

ไม่ สอดคล้องกับ
สมมติฐาน








สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทาง
การตลาด
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

ไม่ สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
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สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ านอื่นๆ
การรับรู ้ในตราสิ นค้า
ความภักดีในตราสิ นค้า
ความเชื่อมัน่ /ไว้วางใจในตราสิ นค้า

ไม่ สอดคล้องกับ
สมมติฐาน





หมายเหตุ: เครื่ องหมาย  หมายความว่า สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
เครื่ องหมาย  หมายความว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และสถานภาพ ที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดดแตกต่างกัน
1.1 เพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดดต่างกัน
การวิจยั ครั้งนี่ พบว่าเพศที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการซื้ อครี มกันแดดแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยเพศหญิงมีการตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดดมากกว่าเพศชาย อาจเกิด
จากเพศหญิงมีความรักสวยรักงามและใส่ ใจกับสุ ขภาพมากกว่าเพศชาย ซึ่ งสอดคล้อง
กับ งานวิ จ ัย ของ ณรงค์ ศ ัก ดิ์ พฤกษ์ พ งศ์ พ ัน ธ์ (2556(ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้
ผลิ ตภัณฑ์ครี มกันแดด ปั จจัยด้านเพศเป็ นเพียงปั จจัยเดี ยวที่มีความสัมพันธ์กบั การใช้
ผลิ ตภัณ ฑ์ ค รี ม กัน แดดโดยเพศหญิ งจะมี ค วามสั ม พันธ์ ในเชิ งบวกและเพศชายจะมี
ความสัมพันธ์ในเชิงลบ
1.2อายุและรายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดดต่างกัน
การวิจยั ครั้งนี้ พบว่าอายุและรายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดด
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นันทวัลย์ มิตรประทาน(2554(วิจยั เรื่ อง
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี มบารุ งผิวกายเพื่อป้ องกันแสงแดด พบว่า อายุ รายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือน และอาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี มบารุ งผิวกายเพื่อป้ องกันแสงแดด
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดดแตกต่างกัน
2.1ด้านของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจครี มกันแดด ประกอบด้วย
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ยี่ห้อของผลิ ตภัณ ฑ์ 3 อัน ดับ แรก ได้แก่ Biore 17%, Nivea 15.5% และ Vaseline
13.75% พบว่ายี่ห้อของผลิ ตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดด ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ จิรประภา สุ ดสวัสดิ์ (2553( ปั ยจัยส่ วนประสมทางการตลาดและคุ ณค่าตรา
สิ น ค้า ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งส าอางน าเข้า จากประเทศเกาหลี ข องนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นซื้ อ
เครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลีในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์
ประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์ในด้านการปกป้ องจากแสงแดด ลดรอยหมองคล้ าและ
ค่า SPF 50 ค่ า SPF ยิ่งสู งประสิ ท ธิ ภาพในการป้ องกันก็ยิ่งสู งตามไปด้วย สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นันทวัลย์ มิตรประทาน(2554(ได้วิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
ครี ม บ ารุ ง ผิวกายเพื่ อป้ องกัน แสงแดด พบว่าผู บ้ ริ โภคใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ที่ มี ค่ า SPF 36 หรื อ
มากกว่า ค่า SPF ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี มบารุ งผิวกายเพื่อป้ องกัน
แสงแดด
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านอื่นๆ
3.1 ข้อ มู ล รั บ รู ้ ด้านตราสิ น ค้าในส่ วนของความเชื่ อ มั่น /ไว้วางใจต่ อ ตราสิ น ค้า
เชื่ อมัน่ /ไว้วางใจในประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์ครี มกันแดดที่ใช้อยู่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ครี ม กัน แดดแตกต่ า งกัน อย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ถ้า สามารถสร้ า งความเชื่ อ มั่น /
ไว้วางใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคแล้วจะทาให้เกิดความภักดี ต่อตราสิ นค้าทาให้ผูบ้ ริ โภคไม่เปลี่ ยน
ใจไปซื้ อยี่ห้ออื่น สอดคล้องกับงานวิจยั มนัสนันท์ ธนาพุ่งเพ็ง (2556( พบว่าปั จจัยด้านการ
ไว้ว างใจมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ กาแฟสตาร์ บ ัค ส์ ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพและ
ปริ มณฑล
ข้ อเสนอแนะ
1. จากการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ, อายุ, รายได้ และสถานภาพ ส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจสิ นใจซื้ อครี มกันแดด มีเพียง อาชี พ และระดับการศึกษาเท่านั้นที่ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับ ธุ รกิ จผลิ ตภัณ ฑ์ ค รี ม กันแดดควรให้
ความสาคัญกับบุคคลทุกเพศทุกวัยเพราะผลิ ตภัณฑ์ครี มกันแดดเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับสภาพ
อากาศในปัจจุบนั
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2. ปั จจัย ทางด้ า นการส่ งเสริ มการตลาด กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจะให้ ค วามส าคั ญ ที่ ต ั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์ และระดับค่า SPF เพื่อหวังผลในการปกป้ องสู งสุ ด ผูป้ ระกอบการ
หรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จผลิ ตภัณฑ์ครี มกันแดดควรเน้นทาการตลาดที่โดดเด่น แตกต่างจาก
บริ ษทั คู่แข่ง แสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลที่ชดั เจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่ มเป้ าหมาย เพื่อทาให้เกิ ด การรับรู ้ ในตราสิ นค้า เกิ ดความภักดี และเกิ ด
ความเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์ ทาให้รักษาฐานลูกค้าเดิมได้และขยายฐานลูกค้าใหม่ๆได้ในอนาตค
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ขยายกลุ่ม ตัวอย่างในการทาวิจยั ในครั้งต่อไปออกไปแต่ละภู มิภาคให้ครอบคลุ มทัว่
ประเทศ จะได้ศึกษาถึ งความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ ส่งผลถึ งการตัดสิ นใจซื้ อ
ครี มกันแดดหรื อไม่ จะได้เป็ นแนวทางศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้ าสาหรับผูป้ ระกอบการหรื อ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจผลิตภัณฑ์ครี มกันแดด
2. ศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดและปั จ จัย ด้า นอื่ น ๆในระดับ ประเทศเพื่ อ ที่
ผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิจผลิตภัณฑ์ครี มกันแดดจะได้วางแผนและกล
ยุทธ์ทางการตลาดให้โดนเด่นกว่าคู่แข่งเพื่อก้าวขึ้นมาเป็ นผูน้ าทางการตลาด

584

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

บรรณานุกรม
สยามธุ รกิจ(ฉบับที่1396,2013) สื บค้นวันที่ 20 Apr 2016 จาก:
http://www.siamturakij.com/main/news_content.php?nt=4&nid=1205
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การตัดสิ นใจเลือกใช้ บัตรเครดิตของลูกค้ าธนาคารซิตแี้ บงก์ ในเขตกรุ งเทพและปริมณฑล
THE DECISION MAKING ON CITIBANK CREDIT CARD USAGE OF CUSTOMER IN
BANGKOK METROPOLITAN AREAS
ชนานันท์ พันธุ์สมบัติ
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่ นที่2/1
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง การตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ตั รเครดิ ตของลู กค้าธนาคารซิ ต้ ี แบงก์ในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑลโดยมีวตั ถุประสงค์ (1)เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิ ตของลู กค้าธนาคารซิ ตีแบงก์ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
(2)เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บัต รเครดิ ต ของลู ก ค้า ธนาคารซิ ตี แ บงก์ ใ นเขตกรุ งเทพและปริ ม ณฑล และ(3)เพื่ อ ศึ ก ษาความ
แตกต่างด้านคุ ณ ภาพการบริ การที่มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิ ตของลู กค้าธนาคารซิ ตี
แบงก์ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยสะดวกตามห้างสรรพสิ นค้า จากกลุ่มตัวอย่าง คน 400 ผลจาก
การศึกษาครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิ ง อายุระหว่าง 26-30 ปี มีสถานภาพโสด
การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี อาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน โดยมี รายได้ 15,000 – 25,000 บาท ผลการ
ทดสอบสมมติฐานข้อที่1 พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีดา้ นสถานภาพ ระดับการศึกษา และ
อาชี พเท่านั้นที่ มีความแตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิ ตของลู กค้าธนาคารซิ ตี
แบงก์ที่ต่างกันในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด มี เพี ยงปั จจัย ด้านราคาเท่ านั้น ที่ มี ความแตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจ
เลื อกใช้บ ัตรเครดิ ตของลู ก ค้าธนาคารซิ ตีแบงก์ ที่ ต่างกัน ในเขตกรุ ง เทพและปริ ม ณฑล ผลการ
ทดสอบสมมติฐานข้อที่3 พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การ ด้านความน่าเชื่ อถือ ความรู ้สึกมัน่ ใจ
การได้รับการตอบสนองเท่านั้น ที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิ ตของลูกค้า
ธนาคารซิ ตีแบงก์ที่ต่างกันในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจ , ส่ วนประสมทางการตลาด ,คุณภาพการบริ การ ,บัตรเครดิต ซิ ต้ ีแบงก์ ,
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ABSTRACT
The Study of the decision making on Citibank credit card usage of customer in Bangkok
metropolitan areas. The purpose are (1) To study the difference of demographic characteristics
that effect to the decision making on Citibank credit card usage of customer in Bangkok
metropolitan areas. (2) To study the difference of marketing mix factors that effect to the decision
making on Citibank credit card usage of customer in Bangkok metropolitan areas.(3) To study the
difference service quality that effect to the decision making on Citibank credit card usage of
customer in Bangkok metropolitan areas.
This study is survey research which using the questionnaire as a tool to collect data. By
convenience sampling on shopping mall. The sampling are 400 peoples. The result showed that
the most of samples are single female of 26-30 years old, holding a bachelor degree. They are
company employees with average income 15,000 – 25,000 THB. The results of testing of
hypothesis : 1 the different demographic characteristics of status , education and occupation that
effect the difference of the decision making on Citibank credit card usage of customer in Bangkok
metropolitan areas. The results of testing of hypothesis 2: The marketing mix factors is only price
that affect the difference of the decision making on Citibank credit card usage of customer in
Bangkok metropolitan areas. The results of testing of hypothesis 3: The service quality factors of
Reliability, Assurance, Responsiveness that effect the difference of the decision making on
Citibank credit card usage of customer in Bangkok metropolitan areas.
KEYWORD: The Decision, Marketing Mix, Service Quality, Credit Card ,Citibank

บทนา
การใช้บตั รเครดิตในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างเพิ่มขึ้น และมีอตั ราการเติบโตสู งขึ้น
อย่างต่อเนื่องในทุกๆปี ทั้งปริ มาณและมูลค่าที่ใช้ผา่ นบัตรเครดิต ซึ่ งเป็ นการใช้จ่ายในภาคครัวเรื อน
การใช้จ่ายเพื่อใช้ในการซื้ อสิ นค้าและบริ การต่างๆ บัตรเครดิตใช้เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงิน มี
ความปลอดภัยและพกพาสะดวก
“การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ ในภาพรวมมีอตั ราเติบโตขึ้นในเชิ งปริ มาณอย่างต่อเนื่ อง
เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ธุ รกรรมการชาระเงินผ่านระบบการชาระเงินและช่องทาง
ต่าง ๆ ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 มีจานวน 602.8 ล้านรายการ และมี มูลค่า 66.0
ล้านล้านบาท เมื่อเทียบจากระยะเดี ยวกันของปี ก่อน พบว่าปริ มาณเติบโตเพิ่มขึ้นร้ อยละ 11.22 ซึ่ ง
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เป็ นการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ”(ธนาคารแห่ งประเทศไทย,Payment System Insight,2558 : ออนไลน์)
จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็ นได้วา่ บัตรเครดิตช่วยกระตุน้ การจับจ่ายใช้สอยและเป็ นการเข้าถึงสิ นเชื่ อ
ของผูบ้ ริ โภคอี กทางหนึ่ ง ซึ่ งอัตราตราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จของธุ รกิ จบัตรเครดิ ตมี แนวโน้ม
สู งขึ้น มีปริ มาณการใช้จ่ายสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ในทางเศรษฐกิ จเป็ นดัชนี ที่บ่งบอกถึงการขยายตัว
ของการบริ โภค สิ นเชื่อ และสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่สาคัญตัวหนึ่ง
ธุ รกิจบัตรเครดิต มีธนาคารชั้นนา ที่ครองส่ วนแบ่งทางการตลาด ได้แก่ บัตรเครดิต KTC ,
ธนาคารซิ ต้ ี , ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา , ธนาคารกรุ งเทพ , ธนาคารไทยพาณิ ชย์ , ธนาคารกสิ กรไทย
ธนาค , แบงก์ารทหารไทย เป็ นต้น ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้เลือกธนาคารซิ ต้ ีแบงก์มาเป็ นหัวข้อหลักในการวิจยั
ครั้ งนี้ เนื่ องจากธนาคารซิ ต้ ี แบงก์ เป็ นธนาคารอันดับ แรกๆ ที่ ค นส่ วนใหญ่ เลื อกใช้บ ริ ก ารบัตร
เครดิต ด้วยภาพลักษณ์ที่เป็ นกลุ่มคนวัยทางานรุ่ นใหม่ และมีหลากหลายประเภทบัตร ที่ตอบสนอง
ความต้องการของลู กค้าที่มีการเปลี่ ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และมีโปรโมชัน่ การส่ งเสริ มการขายที่
สามารถเข้าถึ งกลุ่มลู กค้าทุกประเภท ล่าสุ ดธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ได้รับการยกย่องเป็ นธนาคารต่างชาติ
ดีเด่น 10 ปี ต่อเนื่องกันจากไฟแนนซ์ เอเชีย นิตยสารทางการเงินชื่อดังระดับภูมิภาค
จากข้อมูลข้างต้น ผูว้ ิจยั มองเห็ นว่า ธุ รกิจบัตรเครดิตสามารถเติบโต ขยายตัว และสามารถ
ทากาไรได้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวกว่าในปั จจุบนั ทาให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจในการศึกษาการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บตั รเครดิ ตของลู ก ค้าธนาคารซิ ต้ ี แบงก์ในเขตกรุ งเทพ และ ปริ มณฑล ประกอบไปด้วย
หลายปั จจัย ทั้งปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยทางส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยด้านคุณภาพ
บริ การ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตซิ ต้ ีแบงก์ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง สร้างกิจกรรมทางการตลาดที่ดึงดูดความสนใจให้ตรงกับกลุ่ม
ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์ ทางการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของ
ลูกค้าธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านคุณภาพการบริ การที่มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิตของ
ลูกค้าธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
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ขอบเขตของการวิจัย
.1ศึกษาตัวแปรอิสระด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านประชากรศาสตร์ ด้านส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านคุ ณ ภาพการบริ การ ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ตั รเครดิ ตซิ ต้ ี แบงก์ในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล
.2ประชากรที่ ใ ช้ในการศึ ก ษา คื อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารบัตรเครดิ ตซิ ต้ ี แบงก์ ทุ ก ประเภท ที่ ปั จจุ บ ัน ยังคง
สถานะเป็ นสมาชิ ก ในเขตก รุ งเทพ และปริ มณ ฑ ล โดยสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 400 ชุ ด ตาม
ห้างสรรพสิ นค้า
.3ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจยั คือ ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2559
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้
.2ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ปั จจัยทางด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทาง
การจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
3. ปั จจัยด้านคุ ณภาพการบริ การ ประกอบด้วย ความน่ าเชื่ อถื อ ความรู ้ สึกมัน่ ใจ ความพร้ อมของ
เครื่ องมือ การเอาใจใส่ ลูกค้า การได้รับการตอบสนอง
ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของลูกค้าธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
สมมติฐานของการวิจัย
.1 ปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ ที่ ป ระกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของลูกค้าธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ต่างกัน
.2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ปั จจัยทางด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทาง
การจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม ทางการตลาด ที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ัตร
เครดิตของลูกค้าธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ต่างกัน
3. ปั จจัยด้านคุ ณภาพการบริ การ ประกอบด้วย ความน่ าเชื่ อถื อ ความรู ้ สึกมัน่ ใจ ความพร้ อมของ
เครื่ องมือ การเอาใจใส่ ลูกค้า การได้รับการตอบสนอง ที่แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ต่างกัน

589

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของลูกค้าธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
 เพศ
 อายุ
 ระดับการศึกษา  อาชีพ

ตัวแปรตาม
 สถานภาพ
 รายได้

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
 ผลิตภัณฑ์
 ราคา
 ช่องทางการจัดจาหน่าย
 การส่งเสริ มการตลาด

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การ
 ความน่าเชื่อถือ
 ความพร้อมของเครื่ องมือ
 การได้รับการตอบสนอง

การตัดสิ นใจเลือกใช้บตั ร
เครดิตของลูกค้าธนาคารซิต้ ี
แบงก์ในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล

 ความรู ้สึกมัน่ ใจ
 การเอาใจใส่ลูกค้า

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
,อ้างถึงใน เฉลิมชัย คาแสน)2545: 11-14( ได้กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด คือ การตัดสิ นใจใน
องค์ประกอบตัวแปร อย่างด้วยกัน คือ 4
.1การตัดสิ นใจด้านผลิตภัณฑ์ )Product) .2การตัดสิ นใจด้านราคา )Price)
.3การตัดสิ นใจด้านการจาหน่าย )Place) .4การตัดสิ นใจด้านการส่ งเสริ มการตลาด )Promotion)
แนวคิด และ ทฤษฎี คุณภาพบริการ
อ้างถึงใน)ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม,2552:40-43) ได้กล่าวถึ ง โมเดลคุณภาพบริ การ ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
คุ ณ ภาพการบริ ก าร )Service Quality) คื อโมเดล SERVQUAL ของ Parasuraman ซึ่ งระบุ
ด้าน หรื อมิติที่สาคัญต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลรวมในการรับรู ้ของลูกค้าว่าเป็ นการบริ การที่ มีคุณภาพไว้
5 ด้านที่เรี ยกว่า RATER ดังนี้
• Reliability – ลูกค้ารู ้สึกว่าวางใจได้มิติน้ ีเกิดจากการให้บริ การได้อย่างถูกต้องแม่นยา
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• Assurance – ลูกค้ารู ้สึกมัน่ ใจ มิติน้ ีเกิดจากความรู ้และอัธยาศัยของพนักงาน
• Tangibles - ลู ก ค้าได้ม องเห็ น ความพร้ อมของเครื่ อ งมื อ มิ ติ น้ ี เกี่ ย วข้อ งกับ เรื่ องเครื่ อ งมื อ หรื อ
อุปกรณ์ทุกอย่างที่ลูกค้าเห็น การมองเห็นสิ่ งต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานบริ การ
• Empathy – ลูกค้ารู ้สึกว่าสถานบริ การเอาใจใส่ มิติน้ ี คือ การเอาใจใส่ ลูกค้าแต่ละบุคคลเป็ นอย่างดี
สามารถจดจาชื่อลูกค้า เป็ นต้น
• Responsiveness - ลูกค้ารู ้สึกว่าได้รับการตอบสนอง มิติน้ ี หมายถึ ง การไม่เคยปฏิเสธลูกค้าก่อน ที่
จะพยายามทาตามความต้องการ
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ
(อ้างถึงใน เฉลิมชัย คาแสน2545,:75 (ในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
.1 การรับรู ้ถึงความต้องการ
.2การค้นหาข้อมูล
.3การประเมินผลทางเลือก
.4การตัดสิ นใจซื้ อ
.5ความรู ้สึกภายหลังการซื้ อ
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ที่มุ่งศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านคุณภาพบริ การมีต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของลูกค้า
ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
กลุ่มประชากร
กลุ่มบุคคลทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ที่เป็ นลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารซิ ต้ ี
แบงก์ และปั จจุบนั มีสถานะการเป็ นสมาชิกอยู่
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มบุคคลทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จานวน 400 คน โดยใช้วธิ ี การสุ่ ม
โดยสะดวกตามห้างสรรพสิ นค้า
การสร้ างเครื่ องมือและประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือ
1. แบบสอบถามด้านปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
2. แบบสอบถามด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยคุณภาพบริ การ
3. มาตรวัดการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของลูกค้าธนาคารซิ ต้ ีแบงก์
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วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม จากผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปที่มาเดินห้างสรรพสิ นค้า
ในเขตกรุ งเทพ และปริ มณฑล ตรวจสอบความถูกต้องก่อนทาการประมวลผลทางสถิติต่อไป
สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม Microsoft
Excel
1. วิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบไปด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
(M) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรในการศึกษา เพื่อใช้อธิบายคุณลักษณะของข้อมูล
2. วิเคราะห์สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistic) ทดสอบ T-Test และทดสอบความแปรปรวนแบบ 1
ทาง (one-way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1, 2 และ 3
ผลการวิจัย
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ
71.25 เป็ นเพศชายร้อยละ 28.25 โดยส่ วนมากอายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.25 รองลงมา
อายุ 31-35 ปี ร้อยละ 32.5 ซึ่ งส่ วนมากมีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 76.75 และ สถานภาพสมรส
คิดเป็ นร้ อยละ 23.25 ในส่ วนของระดับ การศึก ษา ส่ วนใหญ่ เป็ นปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 71.5
รองลงมาคือ ปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 22.75 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 67.25 รองลงมา คื อ รับ ราชการ/รั ฐวิสาหกิ จ ร้ อยละ 18.5 โดยส่ วนมากมี รายได้ 15,000 –
25,000 บาท เป็ นร้อยละ 37.75 รองลงมา คือ 25,001-35,000 บาท ร้อยละ 30.25
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือก
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ห ลัก ของบัต รเครดิ ต คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 65.75 รองลงมา คื อ ความหลากหลายของ
ประเภทบัตร ร้อยละ 19.25 ในด้านราคา อัตราค่าธรรมเนี ยมรายปี มีมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.25
รองลงมา คือ วงเงินที่อนุ มตั ิบตั รเครดิต ร้อยละ 30 ในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ลูกค้าส่ วนใหญ่
สมัครบัตรเครดิตกับพนักงานธนาคารมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 62.75 รองลงมา สมัครกับตัวแทนรับ
สมัครบัตรเครดิตหลายธนาคาร ร้อยละ 20 และในด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เลื อกโปรโมชัน่ แรกเข้าเมื่อบัตรได้รับอนุ มตั ิ เช่ น กระเป๋ าเดิ นทางล้อลาก, Gift Voucher
คิดเป็ นร้อยละ 31.5 รองลงมา คือ โปรโมชัน่ ผ่อนชาระ 0% นาน 10 เดือน ร้อยละ 30.75
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ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การในด้านความน่ าเชื่ อถื อพบว่า พนักงานสามารถให้คาปรึ กษาให้
ข้อมู ล กับ ลู ก ค้าได้อย่างถู ก ต้องมี สั ด ส่ วนมากที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 66.5 รองลงมา คื อ พนัก งาน
สามารถช่ วยแก้ปัญหาให้กบั ลู กค้าได้อย่างรวดเร็ ว เป็ นร้ อยละ 26 ในด้านความรู ้ สึกมัน่ ใจพบว่า
พนักงานให้บริ การด้วยความสุ ภาพด้วยกิริยามารยาทที่ดีมีมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 49 รองลงมา คือ
พนักงานให้บริ การด้วยความเป็ นมืออาชีพ เป็ นร้อยละ 47 ในด้านความพร้อมของเครื่ องมือพบว่า มี
เอกสารใบสมัคร , โบรฺ ชวั ร์ ที่อพั เดทโปรโมชัน่ ถึงเดือนปั จจุบนั มีสัดส่ วนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
50.5 รองลงมา คือ มีสินค้าตัวอย่างแสดงที่บูธ เช่น กระเป๋ าเดินทางล้อลาก ร้อยละ 41 ในด้านการเอา
ใจใส่ ลูกค้าพบว่า เมื่อมีขอ้ สงสัยใดๆเกี่ยวกับการใช้บตั รพนักงานเต็มใจให้บริ การตอบทุกข้อสงสัย
มีมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 63.5 รองลงมา คือพนักงานเอาใจใส่ ลูกค้าที่ อนุ มตั ิ บตั รเครดิ ต ด้วยการ
โทรไป "Welcome Call" ร้อยละ 21.5 และด้านการได้รับการตอบสนองพบว่า สามารถเข้าถึ งการ
บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ผ่าน Call Center โทร.1588 มีมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ47.75 รองลงมา
คือพนักงานมีความตั้งใจให้บริ การอย่างสุ ดความสามารถ เป็ นร้อยละ 26.5
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ผลการทดสอบสมมติ ฐ านข้อ ที่ 1 พบว่า ปั จ จัย ด้านประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพ ระดับ
การศึกษา และอาชี พเท่านั้นที่มีความแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของลูกค้า
ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยประชากรศาสตร์ ดา้ น
เพศ อายุ และระดับรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิ ตของลูกค้า
ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์
2. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีเพียงปั จจัยด้านราคา
เท่านั้น ที่ มีความแตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิ ตของลู กค้าธนาคารซิ ตีแบงก์
ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่าย และการ
ส่ งเสริ มการตลาดไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของลูกค้าธนาคารซิ ต้ ีแบงก์
3. ผลการทดสอบสมมติ ฐานข้อที่ 3 พบว่า ปั จจัยด้านคุ ณ ภาพการบริ ก าร มี ด้านความน่ าเชื่ อถื อ
ความรู ้สึกมัน่ ใจและการได้รับการตอบสนองเท่านั้น ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั ร
เครดิ ตของลู กค้าธนาคารซิ ต้ ี แบงก์ต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านความ
พร้อมของเครื่ องมือ การเอาใจใส่ ลูกค้า ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิ ตของลู กค้า
ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

สอดคล้องกับสมมติฐาน

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน




เพศ
อายุ





สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ



รายได้
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

สอดคล้องกับสมมติฐาน

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน



ผลิตภัณฑ์



ราคา




ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริ มการตลาด
ปัจจัยด้านคุณภาพบริ การ

สอดคล้องสมมติฐาน

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน




ความน่าเชื่อถือ)Reliability)
ความรู ้สึกมัน่ ใจ)Assurance)




ความพร้อมของเครื่ องมือ )Tangible)
การเอาใจใส่ ลูกค้า)empathy)



การได้รับการตอบสนอง)responsiveness)
หมายเหตุ

1. เครื่ องหมาย หมายความว่า สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
2. เครื่ องหมาย  หมายความว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

การอภิปรายผล
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิ ต
ของลู กค้าธนาคารซิ ต้ ี แบงก์ต่างกันอาจเป็ นเพราะกลุ่ มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส อาจมี การวาง
แผนการใช้จ่ายทางการเงินเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตของลู ก ซึ่ งจะแตกต่างจากสถานภาพโสดที่ มี
ความเป็ นอิสระทางการใช้จ่ายซึ่ งสอดคล้องกับ ตรี ทิพ บุญแย้ม (2552). ที่วา่ สถานภาพหย่าร้างหรื อ
เป็ นหม้าย เป็ น สถานภาพที่มีความแตกต่างในการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตจากสถานภาพอื่นอย่างมี
นัยสาคัญ
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของลูกค้าธนาคารซิ ต้ ีแบงก์
ต่างกันอาจเป็ นเพราะระดับการศึกษาเป็ นตัวชี้ วดั ระดับคุ ณภาพชี วิต ซึ่ งสอดคล้องกับ รัตนาภรณ์
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บุญแต่ง (2557). ที่วา่ ด้านการศึกษาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกใช้
บัตรเครดิตของประชาชนในอาเภอเมือง จังสมุทรปราการ
อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิ ตของลู กค้าธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ต่างกัน
อาจเพราะอาชี พในกลุ่มข้าราชการและรัฐวิสาหกิ จ ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีรายได้น้อย แต่มีภาระค่าใช้จ่าย
กับทั้งของตนเองและครอบครัวที่สูง ทาให้เกิดรายได้ไม่เพียงพอส่ งผลให้ใช้บตั รเครดิตเพื่อให้เกิ ด
สภาพคล่ อ งทางการเงิ น ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ภัค จิ ร า เลิ ศ อริ ย ศัก ดิ์ ชัย (2555). ที่ ก ล่ า วว่า อาชี พ มี
ความสัมพันธ์กบั การใช้บตั รเครดิตที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ราคาที่ แตกต่างกันมี ผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั ร
เครดิตของลูกค้าธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ต่างกัน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญมากที่สุดกับ
อัตราค่าธรรมเนี ยมรายปี คิดเป็ นร้อยละ 33.25 และ ให้ความสาคัญกับรองลงมา คือ วงเงินที่อนุ มตั ิ
บัตรเครดิ ต คิดเป็ นร้ อยละ 30 ที่สอดคล้องกับ กมลรั ตน์ สั ตยาพิมล (2552). ที่ ว่า ปั จจัยด้านราคา
ผูใ้ ช้บริ การบัตรเครดิตแพลทินมั จะให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องของการไม่เสี ยค่าธรรมเนี ยมในการ
ใช้บตั รมากที่สุด
3. ปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การ ความน่าเชื่ อถื อที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั ร
เครดิตของลูกค้าธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ต่างกัน ในงานวิจยั นี้ คือ พนักงานสามารถให้คาปรึ กษาให้ขอ้ มูล
กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง โดยมีสัดส่ วนคิดเป็ นร้อยละ 66.5 ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.74 อาจเพราะพนักงาน
ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับเทคนิ คการเจรจา เทคนิ คการขายเพื่อเพิ่มความน่ าเชื่ อถือ ซึ่ งสอดคล้อง
กับ ภัคจิรา บานเพียร ดวงตา สราญรมย์ และ วรุ ณี เชาวน์สุขุม . (2555) พบว่า คุ ณภาพการบริ การ
ด้านความน่ าเชื่ อถื ออยู่ในระดับสู งของธนาคารกรุ งเทพจากัด(มหาชน) สาขาประตูน้ าพระอิ นทร์
และสาขานวนคร
ความรู ้ สึ กมัน่ ใจที่ แตกต่างกัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ตั รเครดิ ตของลู ก ค้าธนาคารซิ ต้ ี
แบงก์ต่างกัน ในงานวิจยั นี้ คือ พนักงานให้บริ การด้วยความเป็ นมืออาชีพ โดยมีสัดส่ วนคิดเป็ นร้อย
ละ 47 ที่ ระดับ ค่าเฉลี่ ย 3.58 อาจเพราะการให้บริ การด้วยความเป็ นมืออาชี พ แสดงถึ งการบริ การ
แบบคุ ณ ภาพในทุ ก ด้า น ทั้ง ความรู ้ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ การแสดงออกในด้า นการแก้ไ ขปั ญ หา ซึ่ ง
สอดคล้องกับ สุ รางคนา ภัท รเมฆิ น ทร์ (2555). ที่ ว่า พนัก งานธนาคารที่ มี คุ ณ ภาพต้องมี ความรู ้
ความสามารถในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร เกี่ ยวกับการบริ การและผลิ ตภัณฑ์ได้รับค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุดที่
ระดับค่าเฉลี่ ย 4.20 ซึ่ งปั จจัยคุ ณภาพบริ การด้านความรู ้ สึกมัน่ ใจมี ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์จากัด(มหาชน) เขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก
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การได้รับการตอบสนองที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของลูกค้าธนาคาร
ซิ ต้ ีแบงก์ต่างกัน ในงานวิจยั นี้ คือ สามารถเข้าถึ งการบริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ผ่าน Call Center
โทร.1588 โดยมีสัดส่ วนคิดเป็ นร้อยละ 47.75 ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.77 แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าตระหนัก
ถึ งการบริ ก ารที่ ส ามารถตอบสนองได้ต ลอดเวลา ในทุ ก ช่ วงเวลา ไม่ ว่าจะอยู่ส ถานที่ ไ หน เกิ ด
สถานการณ์ใดๆ ก็สามารถเข้าถึงการบริ การนี้ได้อย่างทันท่วงที ซึ่ งสอดคล้องกับจุรีพร หมื่นศรี และ
พนิต กุลศิริ (2555) ที่วา่ คุณภาพการบริ การด้านการตอบสนอง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
บริ การสาขาลูกค้าบัตรเครดิตด้านประเภทที่ใช้บริ การและด้านเวลาที่ใช้บริ การ
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัย
1. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านราคาเรื่ องค่าธรรมเนี ยมรายปี และวงเงินที่อนุมตั ิบตั รเครดิตมีผล
ต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ัตรเครดิ ต ของลู ก ค้าธนาคารซิ ตีแ บงก์ ในทางกลับ กัน ปั จจัย ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของลูกค้าธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการ ควรให้ความสาคัญกับเรื่ องค่าธรรมเนี ยมรายปี และวงเงินที่อนุ มตั ิบตั รเครดิตทั้งของ
บริ ษ ทั และคู่แข่งขัน โดยสร้ างความแตกต่าง สร้ างการรั บรู ้ ให้กบั ลู กค้าในประเด็นนี้ จะสามารถ
กระตุน้ การตัดสิ นใจในการเลือกใช้บตั รเครดิตได้เป็ นอย่างดี
2. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การเรื่ อง ความน่ าเชื่ อถือ ความรู ้ สึกมัน่ ใจ การได้รับ
การตอบสนอง เป็ น 3 ด้านที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของลูกค้าธนาคารซิ ตีแบงก์ ซึ่ ง
การบริ การทั้ง 3ด้านนี้ บุคคลที่มีความสาคัญที่สุด คือ พนักงาน ทั้งพนักงานขายและเจ้าหน้าที่ลูกค้า
สัมพันธ์ทางโทรศัพท์ เพราะพนักงานเปรี ยบเสมือนด่านแรกที่ตอ้ งพบเจอลูกค้า ซึ่ งเป็ นภาพลักษณ์ที่
ดี ขององค์กร ดังนั้นผูป้ ระกอบการ ควรให้ความสาคัญกับบุคคลส่ วนนี้ เช่ น การจัดอบรมสัมมนา
ด้านการขายอย่างมืออาชีพ การจัดอบรมบุคลิกภาพ
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ผูว้ ิจยั ได้ท าการศึ กษาเฉพาะกลุ่ มตัวอย่างที่ เป็ น ที่ เป็ นลู ก ค้าบัตรเครดิ ตธนาคารซิ ต้ ี แบงก์ และ
ปั จจุบนั มีสถานะการเป็ นสมาชิ กอยู่ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ดังนั้นผูท้ ี่จะศึกษาครั้ง
ต่อไปควรจะศึกษาโดยเน้นกลุ่มตัวอย่างของทั้งประเทศ เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่ครอบคลุม และเป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กรในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดในอนาคต
2 ผูท้ ี่จะศึกษาครั้งต่อไปควรเจาะลึ ก ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด เพราะปั จจุบนั มี การแข่งขัน
ของตลาดบัตรเครดิตที่รุนแรง ซึ่ งสามารถใช้งานวิจยั เป็ นแนวทางพัฒนาการส่ งเสริ มการตลาดให้
เกิดการใช้จ่ายต่อบัตรในปริ มาณที่มากขึ้น
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โรฒ ปี ที่3 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน เมษายา – กันยายน ,มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ธนาคารแห่งประเทศไทย. Payment System Insight.(2558) สื บค้นวันที่ 29 April 2016 จาก
https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Publication/PS_Quarterly_Report/Payment
%20Systems%20Insight/PS_Insight_2015Q1.pdf
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อนา้ แร่ ธรรมชาติของผู้บริโภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING THE DECISION TO BUY NATURAL MINERAL WATER
OF CONSUMERS IN BANGKOK
ณัฏฐ์ ปวินท์ อรุ ณรัตน์
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin Program 2/1
กลุ่ม 3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภคใน
เขต กรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผล
ต่อการ ตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านตราสิ นค้าที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คื อ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ ซ้ื อ
น้ าแร่ ธรรมชาติ โดยใช้วิธี การเก็บข้อมู ลด้วยแบบสอบถาม จานวน 400 ชุ ด เป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลและใช้การ วิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้วยการใช้สถิ ติเชิ งปริ มาณ หาค่าร้ อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ ย
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติ ฐานด้วยค่าสถิ ติ ทดสอบความแตกต่าง T-test , F-test (Oneway ANOVA) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่ งผลจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิ ง อายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาปริ ญญาตรี และมีอาชี พ
รับจ้าง/พนักงานบริ ษทั เอกชน โดยมีรายได้ 20,001 - 30,000บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัย
ส่ วนบุ คคลของผูบ้ ริ โภคน้ าแร่ ธรรมชาติ ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี เพี ยงปั จจัยด้านอาชี พและรายได้
เท่ านั้นที่ มี ความแตกต่ างกันที่ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติ ของผู บ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านปั จจัยทางด้านตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคน้ าแร่ ธรรมชาติในเขตกรุ งเทพมหานคร มี
เพียงปั จจัยด้านการจงรักภัคดี ต่อตราสิ นค้าและปั จจัยด้านการรับรู ้ผลิ ตภัณฑ์เท่านั้น มีความแตกต่างกัน
ที่ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติ ของผู บ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปั จจัย
ทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด ของผูบ้ ริ โภคน้ าแร่ ธรรมชาติในเขตกรุ งเทพมหานคร มีเพียงปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ, น้ าแร่ ธรรมชาติ , ส่ วนประสมทางการตลาด
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Abstract
The research about Factors affecting the decision to buy natural mineral water of
consumers in Bangkok. The following objective: To study the different demographic factors,
which affect the buying decision a natural mineral water in Bangkok. Study of the relationship
between the factors of the brand on the decision to buying natural mineral water and study the
relationship between marketing mix factors which affect the buying decision natural mineral
water of consumers in Bangkok. By the sample of the consumers in Bangkok which bought the
natural mineral water. The data was collecting by using the questionnaire from 400 respondents.
The data were analyzed by using statistical quantity. Percentage, mean, standard deviation, and
tests the hypothesis with the test statistics, difference T-test F-test (One-way. ANOVA) by using
Microsoft Excel which results from this study showed that most of the respondents were female,
aged between 21-30 years, graduated Bachelor degree, working at private companies and
revenues 20,001-30,000 baht. The hypothesis testing found demographic factors difference:
career and revenues have relation with decision buying natural mineral water in Bangkok. The
mix marketing factors: product factor have relation with decision buying natural mineral water in
Bangkok. The other factors: Brand Awareness and Brand Loyalty have relation with decision
buying natural mineral water in Bangkok.
Keywords: Decision buying, Natural mineral water, Marketing mix
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บทนา
น้ าเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ สาคัญต่อการดารงชี วิตของสิ่ งมีชีวิตทุกชนิ ดโดยเฉพาะมนุ ษย์ น้ าช่ วย
ควบคุ ม อุ ณภู มิในร่ างกายให้คงที่ เป็ นสารที่ ช่วยให้กระบวนการทางเคมี ในร่ างกาย ไม่ว่าจะเป็ น
กระบวนการลาเลียงอาหาร หรื อการไหลเวียนของเลือดสามารถดาเนิ นไปได้อย่างต่อเนื่ องและเป็ น
ปกติ ช่ วยขับของเสี ยออกจากร่ างกายของมนุ ษย์ จึงทาให้ร่างกายของมนุ ษย์ตอ้ งสู ญเสี ยน้ าไปเฉลี่ ย
ประมาณ 2.7 – 3.2 ลิตรต่อวัน ดั้งนั้นมนุ ษย์ทุกคนจึงจาเป็ นต้องบริ โภคน้ าเพื่อทดแทนน้ าที่ร่างกาย
เสี ยไปในแต่ละวันอย่างน้อย 2 ลิตรหรื อ 6 – 8 แก้ว เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย
ซึ่ งในปั จจุบ นั น้ ามี หลายประเภท ไม่ ว่าจะเป็ นน้ าดื่ ม ปกติ หรื อผลิ ตภัณฑ์เครื่ องดื่ มต่ าง ๆ
และยังมีน้ าแร่ ธรรมชาติ ซึ่ งน้ าแร่ ธรรมชาติเป็ นปรากฏการณ์ ตามธรรมชาติที่เกิดจากน้ าบนผิวโลก
ซึ ม ลงสู่ ใต้ดิน อย่างช้า ๆ โดยมี ก ลไกทางธรรมชาติ ค วามกดดัน และความร้ อนใต้พ้ื น พิ ภพเป็ น
เครื่ องมือช่วยในการผสมผสานแร่ ธาตุให้ปะปนกันใต้ดินที่พุ่งขึ้นสู่ เหนื อพื้นดินได้ดว้ ยแรงดันตาม
ธรรมชาติเรี ยกกันว่า “น้ าแร่ ธรรมชาติ” ในปั จจุบนั จึงก่อให้เกิดธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ าแร่ ธรรมชาติ
มากมาย และมีการแข่งขัน ทางด้านน้ าแร่ ธรรมชาติกนั มากยิ่งขึ้น ซึ่ งนับเป็ นภาวการณ์ หนึ่ งที่ทาให้
เกิดการพัฒนาและคิดด้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ เกี่ยวกับน้ าแร่ ธรรมชาติข้ ึนมาก ตลอดทั้งมีการคิดค้นกล
ยุทธ์ ท างการตลาดขึ้ นมาอย่างมากมาย โดยมี จุดมุ่งหมายที่ คล้ายกัน นั่นเอง คือ "ความสนใจของ
ลูกค้า" เพื่อให้ธุรกิจดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเติบโตต่อไป
ดังนั้น ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาความแตกต่างปั จจัยทางด้านส่ วนบุ คคล ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติ ทั้งศึกษาปั จจัยทางด้านตราสิ นค้า ที่เกี่ยวข้องในการ
ตัดสิ นใจซื้ อเลือกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติ ของผูบ้ ริ โภคด้วย เพื่อช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ที่เลื อกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติ และศึกษาปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีความแตกต่างที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และสามารถนาผลการศึกษา
ดัง กล่ า วเป็ นแนวทางใน การวางกลยุ ท ธ์ ข องธุ ร กิ จ น้ า แร่ ธ รรมชาติ เพื่ อ เข้า สู่ ต ลาดได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด และจะส่ งผลดีโดยตรงต่อทั้งธุ รกิจในประเทศและต่างประเทศ
ได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึ กษาความแตกต่างปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
น้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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2.เพื่ อศึ ก ษาความแตกต่ างปั จจัยทางด้านตราสิ น ค้าที่ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าแร่
ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1.ศึ ก ษาเฉพาะปั จจัยที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อน้ าแร่ ธ รรมชาติ ข องผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. ศึกษาเฉพาะปั จจัยทางด้านส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคน้ าแร่ ธรรมชาติในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ศึกษาเฉพาะปั จจัยทางด้านตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคน้ าแร่ ธรรมชาติในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. ศึกษาเฉพาะปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคน้ าแร่ ธรรมชาติ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาปั จจัยทางด้านส่ วนบุคคลกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
2.เพื่อนาข้อมู ลที่ได้ศึกษาปั จจัยทางด้านตราสิ นค้าและส่ วนประสมทางการตลาด ที่ ส่งผลต่อการ
เลือกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสิ นใจ
3.เพื่อนาข้อมูลทางด้านการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่ ได้ไปปรั บใช้ และ วางแผนให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้ าหมายให้เป็ นไปตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป
สมมติฐานของการวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ ที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2.ปั จจัยด้านตราสิ นค้าประกอบด้วย ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า การจงรักภัคดีต่อตราสิ นค้า การ
รับรู ้ ตราต่อสิ นค้า ที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
3.ปั จจัยส่ วนประสมทางด้านการตลาดประกอบด้วย ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่ งเสริ มทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติ
ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
ปั จจั ย ที่ ส่ งผล ต่ อ ก ารตั ด สิ น ใจเลื อก ซื้ อน้ าแร่ ธ รรม ชาติ ของผู ้ บ ริ โภ ค ใน เขต
กรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-รายได้
ปัจจัยทางด้ านตราสิ นค้ า
-ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
-การจงรักภัคดีต่อตราสิ นค้า
-การรับรู ้ต่อตราสิ นค้า

การตัดสิ นใจเลือกซื้อนา้ แร่ ธรรมชาติ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยทางด้ านส่ วนประสม
ทางการตลาด
-ด้านราคา
-ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
-ด้านผลิตภัณฑ์
-ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด
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ทฤษฎีและแนวความคิด
ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ (AIDA)
(St. Elmo Lewis, 1898 อ้างโดย ดร.ณภัคอร ปุณยภาภัสสร, 2541
1. ความตั้ง ใจ (Attention) เริ่ ม ต้น ที่ ผู บ้ ริ โภคจะต้องรู ้ จกั สิ น ค้าและบริ ก ารนั้น ก่ อน ซึ่ งก็
เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคมีความตั้งใจในการรับสาร
2. ความสนใจ (Interest) นอกจากการรู ้จกั สิ นค้าแล้วก็ยงั ไม่เพียงพอ ผูบ้ ริ โภคจะต้องถูกเร้า
ความสนใจ จนสามารถแยกแยะสิ นค้านั้นออกจากสิ นค้าอื่นๆ ที่มีอยูใ่ นตลาด
3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจที่ถูกกระตุน้ จะกลายเป็ นความอยาก ความปรารถนา
ที่จะได้ครอบครองสิ นค้านั้น ตามปกติความปรารถนาจะเกิ ดขึ้นจากการเห็นประโยชน์ที่สินค้านั้น
เสนอให้ หรื อเกิดจากการเห็นหนทางแก้ปัญหาที่มีอยูท่ ี่สินค้านั้นหยิบยืน่ ให้
4. การกระท า (Action) เมื่ อ ความปรารถนาเกิ ด ขึ้ น แล้ว กระบวนการซื้ อจะสมบู รณ์ ก่ อ
ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคก้าวเข้าสู่ ข้ นั ตอนสุ ดท้าย คือ การซื้ อสิ นค้า
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ศิ ว ฤทธ พงศกรรั ง ศิ ล ป์ (2547 : 12 - 15( ให้ ค านิ ยามเกี่ ย วกั บ ส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประกอบของธุ รกิจทัว่ ไปมี 4P'ร ดังนี้
1. ผลิ ตภัณฑ์ เป็ นสิ นค้าหรื อบริ การที่ธุรกิ จพัฒนาและผลิ ตภัณฑ์ข้ ึ นเพื่อตอบสนองตาม
ความ ต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด ผลิ ตภัณฑ์หรื อสิ นค้าและบริ การนั้นมีท้ งั
จับ ต้อ งได้ และจับ ต้อ งไม่ ไ ด้ นอกจากนี้ ยัง รวมไปถึ ง ตราสิ นค้า (Brand) การบรรจุ หี บ ห่ อ
(Packaging) การ รับประกัน (Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality) เป็ นด้น
2. ราคา จานวนเงิ นที่ลูกค้าต้องชาระให้กบั ผูข้ ายเพื่อให้ได้รับสิ นค้าและบริ การโดยธุ รกิ จ
ต้อง กาหนดราคาในระดับที่ลูกค้าสามารถซื้ อได้ตอ้ งสอดคล้องกับการแข่งขันทางธุ รกิจและกาไร
3. การจัดการจาหน่ าย การจัดการเกี่ ยวกับการอานวยความสะดวกในการซื้ อสิ นค้าของ
ลูกค้า กลุ่มเป้ าหมายให้มีความสะดวกสบายสู งสู ด ด้วยการนาสิ นค้าและบริ การไปส่ งมอบให้กบั
ลูกค้า ในเวลา ที่ตอ้ งการ
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การส่ งเสริ มการตลาด การกาหนดแนวทางการสื่ อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายเกี่ยวกับ สิ นค้าและ
บริ การ ราคา ข้อมูลอื่นๆ ของสิ นค้าและบริ การ ให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ ด้วย การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และพนักงานขาย
แนวความคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
คอทเลอร์ และอาร์ ม สตรอง (Kotler และ Armstrong, 1996อ้ า งถึ ง ใน Principles of
Marketing) ได้ให้ความหมายของตราสิ นค้าว่าเป็ นชื่ อ (Name) คา (Word) สัญลักษณ์ (Symbol) การ
ออกแบบ (Design) หรื อส่ วนประสมของสิ่ งดังกล่าวเพื่อ ระบุสินค้าและบริ การของผูข้ ายรายใดราย
หนึ่ง หรื อ กลุ่มของผูข้ าย หรื อแสดงถึงลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน
อดุ ล ย์จ าตุ ร งกุ ล (2546 : 170) ไดให้ ค วามหมายการตัด สิ น ใจซื้ อว่ า เป็ นกระบวนการ
ตัดสิ นใจขององค์กรโดยกาหนดความต้องการของสิ นค้าและบริ การที่ตอ้ งซื้ อแล้วระบุประเมินและ
เลือกตรายีห่ อ้ และผูข้ ายรายต่าง ๆ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546 : 219) กล่ าวว่าขั้น ตอนในการตัดสิ น ใจซื้ อ (Buying
decision process) เป็ นลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจากการสารวจรายงาน ของ
ผูบ้ ริ โภคจานวนมากในกระบวนการซื้ อ พบว่าผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1. การรับรู ้
ถึ งความต้องการหรื อการรับ รู ้ ปั ญ หา 2. การคนหาข้อมู ล 3. การประเมิ นผลทางเลื อก 4. การ
ตัดสิ นใจซื้ อ 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. น้ าแร่ ธรรมชาติ หมายถึง น้ าแร่ ธรรมชาติน้ าดื่มที่บรรจุในขวดน้ าชนิ ดพลาสติกที่วางขาย
ตามท้อง ตลอดทัว่ ไป
2. ปัจจัยด้านตราสิ นค้า หมายถึง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติ
2.1 ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า หมายถึ ง ภาพลัก ษณ์ ของน้ าแร่ ธรรมชาติ ที่ ส่ งผลในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.2
การจงรักภัคดีต่อตราสิ นค้า หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคที่เคยซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติ แล้ว
เกิดความมัน่ ใจในผลิตภัณฑ์จนเกิดการซื้ ออย่างต่อเนื่อง
2.3
การรับรู ้ตราสิ นค้า หมายถึง การรับรู ้ตราสิ นค้าของน้ าแร่ ธรรมชาติเพื่อให้เกิดการ
ซื้ อซ้ าในคราวต่อไป
3. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึ ง สิ่ งที่ ผูป้ ระกอบการสร้ างขึ้ น เพื่ อใช้เป็ น
แรงจูงใจ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้ อสิ นค้านั้นๆ
3.1 ราคา หมายถึง ราคาของน้ าแร่ ธรรมชาติ
3.2 ช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง สถานที่จดั จาหน่ายน้ าแร่ ธรรมชาติของผูต้ อบ
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แบบสอบถามสามารถหาซื้ อได้ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.3 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง น้ าแร่ ธรรมชาติ
3.4 การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง การส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติ ให้มากขึ้น
โดย
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ครั้งนี้ผดู ้ าเนินการวิจยั ได้ดาเนินการตามขึ้นตอนดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ เลื อกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติ ที่อาศัยอยู่ในเขต กรุ งเทพมหานคร โดย
กาหนดสุ่ มตัวอย่างจานวน 400 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็ น
4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมู ลทัว่ ไปของกลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ ซึ่ ง
เป็ นแบบสอบถามแบบมีลกั ษณะเป็ น Check List วิเคราะห์คานวณจานวน และค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามปั จจัยด้านตราสิ นค้าประกอบด้วย การรับรู ้ตราสิ นค้า การซื้ อสัตย์ต่อ
ตราสิ นค้า ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบมีลกั ษณะเป็ น Check List วิเคราะห์คานวณจานวน และค่าร้อย
ละ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามปั จจัยส่ วนประสมการตลาดประกอบด้วย ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ าย ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านส่ งเสริ ม ทางการตลาดด้าน ผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบมีลกั ษณะเป็ นCheck List วิเคราะห์
คานวณจานวนและค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อน้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตรฐานส่ วนประมาณค่า 5 ระดับโดย
เรี ยงลาดับจาก ระดับที่ 5 มากที่สุดไปจนถึงระดับที่ 1 น้อยที่สุด
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถามให้ กลุ่ ม ตัวอย่าง โดยมี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ด้วยต้นเองเพื่ อที่
สามารถชี้ แจ้งข้อสงสัยของผูต้ อบแบบสอบถามได้ โดยประชากรเป็ นแบบนับไม่ได้ กาหนดกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 400 คน ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูอ้ าศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร เมื่ อผูว้ ิจยั
รวบรวมแบบสอบถามได้ท้ งั หมด แล้วการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม
เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขึ้นตอนต่อไป
สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างคื อประชากรที่ อยู่ในเขตกรุ งเทพหมา
นครที่เคยซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติ สถิติที่ใช้ คือ One way ANOVA โดยใช้สถิติ T-test และ F-test เพื่อวัด
ความแตกต่างของกลุ่มตัวแปร โดยใช้การคานวณ และการวิเคราะห์ผา่ นโปรแกรม Microsoft Excel
โดยที่สถิติน้ นั จะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic( เพื่อใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของข้อมูล
ส่ วนที่ 2 สถิติอา้ งอิง ( Inferential Statistic( เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะห์ ปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน พบว่า
ผูต้ อบ แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 60 และ
มีเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 40 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 54 ส่ วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 82 ส่ วนใหญ่มีอาชี พรับจ้าง/พนักงานบริ ษทั คิดเป็ นร้ อยละ 55
ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 -30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 53
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านตราสิ นค้า
2.1 ด้านภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า เฉลี่ยในระดับร้อยละ 129 โดยให้ความสาคัญกับน้ าแร่ ธรรมชาติมิเนเร่
2.2 ด้านความภัคดีต่อตราสิ นค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้าน
ความภัค ดี ต่อตรา สิ นค้า เฉลี่ ยในระดับ ร้ อยละ 174 โดยให้ความส าคัญ กับ ตราสิ นค้าของน้ าแร่
ธรรมชาติ
2.3 ด้านการับรู ้ตราสิ นค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านการรับรู ้
ตราสิ นค้าเฉลี่ยในระดับร้อยละ 200 โดยให้ความสาคัญกับการเลือกซื้ อ 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์
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3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด (4P)
3.1 ด้านราคา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านราคาในระดับร้อยละ 62 โดย
ให้ความสาคัญกับราคา ต่ากว่า 101 บาท
3.2 ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ ให้ ค วามส าคัญ ต่ อปั จจัย ด้านช่ อง
ทางการจัดจาหน่ายในระดับร้อยละ 69 โดยให้ความสาคัญกับ ร้านสะดวกซื้ อ
3.3 ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ให้ ความส าคัญ ต่อปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ เฉลี่ ยใน
ระดับร้อยละ 56โดยให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาด 550 มิลลิลิตร
3.4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด เฉลี่ยในระดับร้อยละ 56 โดยให้ความสาคัญกับการ ซื้ อ 1 แถม 1
4. ผลการวิเคราะห์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
จากการสารวจพบว่าลูกค้ามีระดับความคิดเห็นการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับช่ องทางในการซื้ อที่สะดวกและหลากหลาย
และมีความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้ารวมทั้งมีรายการส่ งเสริ มการขายโดยคานึ งถึงคุณภาพและประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์เป็ นสาคัญและราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมตติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติที่ใช้

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์
เพศ
t-Test
อายุ
F-Test
ระดับการศึกษา
F-Test
อาชีพ
F-Test
รายได้ต่อเดือน
F-Test
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านตราสิ นค้า
ด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
F-Test
ด้านความจงรักภักดีตราสิ นค้า
F-Test
ด้านการรับรู ้ตราสิ นค้า
F-Test
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านราคา
F-Test
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ค่านัยสาคัญ

ผลการทดสอบ

0 .4414
0.1701
0.1058
0.0030
0.0273

ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.1510
0.0011
0.0010

ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.7006

ไม่สอดคล้อง
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ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านการส่ งเสริ มการขาย

F-Test
F-Test
F-Test

0.1503
0.0212
0.8289

ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05*
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติ ฐานที่ 1 การวิเคราะห์ ปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่ ป ระกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึก ษา
อาชี พ รายได้ ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ น้ า แร่ ธ รรมชาติ ข องผู ้บ ริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานคร ที่ต่างกัน โดยใช้สถิติวเิ คราะห์ค่า T-test (independent t-test) ในกรณี ตวั แปรอิสระ
เพศ และใช้ ส ถิ ติ วิ เคราะห์ ค่ า F-test แบบการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
ANOVA)มีเพี ยงปั จจัยด้าน อาชี พ รายได้ เท่านั้นที่ เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ กล่าวคือ อาชี พ
รายได้ ที่ มีความแตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติ ข องผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร สาหรับตัวแปรอิสระ อื่น ๆ สรุ ปได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านตราสิ นค้าที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า
ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า และการรั บ รู ้ ต ราสิ น ค้า ที่ ต่ า งกัน ต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ น้ าแร่
ธรรมชาติในเขตกรุ งเทพมหานครที่ต่างกันโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) มีเพียงปั จจัยด้าน ด้านความจงรักภักดี การรับรู ้ ที่ต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อก
ซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ปั จจัยทางด้านราคา ปั จจัยด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยทางด้านส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกันส่ งผลต่อ
การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ น้ าแร่ ธ รรมชาติ ข องผู บ้ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร ที่ ต่ า งกัน ใช้ ส ถิ ติ ก าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) มีเพียงปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั "ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร"อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1.ปัจจัยด้ านส่ วนบุคคลทีแ่ ตกต่ างกัน
ผลจากการศึ ก ษาวิ จ ัย พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ น้ า แร่
ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมีเพียง ปั จจัยด้าน อาชี พและรายได้ เท่านั้นที่มีความ
แตกต่างกันที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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เมื่อพิจารณาถึงด้านอาชี พ พบว่า อาชี พที่มีความแตกต่างกันจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ กิติพงษ์ ผู ้
มีคุณ (2549( ที่ศึกษา ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมเปรี้ ยวพร้อมดื่ม
ของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า อาชี พที่แตกต่างกัน จะให้ความสาคัญปั จจัยใน
ด้านต่างๆ ต่างกัน
เมื่อพิจารณาถึงด้านรายได้ พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
น้ าแร่ ธรรมชาติของ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ทธิ ภทั ร อัศ
วิชัย โรจน์ (2548( ที่ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อชาเขี ยวพร้ อมดื่ ม ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ในส่ วนของระดับรายได้ของ
นักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา และระดับรายได้ของผูท้ ี่ทางานมีความสัมพันธ์กบั ขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
2. ปัจจัยด้ านตราสิ นค้ า
ผลจากการศึ ก ษาวิจ ัย พบว่าปั จจัย ด้านตราสิ น ค้าส่ ง ผลต่ อการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ น้ า แร่
ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีเพียงปั จจัยด้านความจงรักภัคดี ต่อตราสิ นค้าและ
การรับรู ้ตราสิ นค้าเท่านั้นที่แตกต่างส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของ ผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยด้านความภัคดีต่อสิ นค้า พบว่าปั จจัยด้านความภัคดีต่อสิ นค้าที่มีความ
แตกต่างกันจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งสอดคล้องงานวิจยั ของปวีณา วงศ์งามใส (2553( ที่ทาการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผลต่อลูกค้าใน กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ้ อ
เมซอน ณ สถานี บริ การน้ ามัน ปตท. พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ที่ตดั สิ นใจซื้ อกาแฟสด
ที่นี่เนื่ องจากติดใจรสชาติของกาแฟ ดังนั้นแสดงว่า ผูต้ อบสอบถามมีการตัดสิ นใจซื้ อซ้ าและมีความ
ภักดีต่อสิ นค้า
เมื่ อพิจารณาถึ งปั จจัยด้านการรับรู ้ ตราสิ นค้า พบว่าปั จจัยด้านการรับรู ้ ตราสิ นค้าส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติ ข องผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ้ งสอดคล้องกับ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของจุฬาลักษณ์ คณารักษ์ (2554) ที่ทาการศึกษาถึงภาพลักษณ์ของขนมปั งตรา
ฟาร์ ม เฮ้า ส์ ต ามการรั บ รู ้ ข องลู ก ค้า ในเขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด อุ บ ลราชธานี ผลการวิ จ ัย พบว่ า
ภาพลักษณ์ ดา้ นตราสิ นค้า ภาพลักษณ์ ดา้ นผลิ ตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ ด้านการสื่ อสาร และภาพลักษณ์
ด้านการกระทา ส่ งผลต่อการพิจารณาซื้ อขนมปั งตราฟาร์ มเฮ้าส์
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3. ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
น้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีเพียงปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
เมื่ อพิ จารณาถึ งปั จจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ พบว่าปั จจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ มีค วามแตกต่ างกันจะ
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้อง
กับ อดุ ล ย์ คล้า ยพุ ฒ (2550(ที่ ท าการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ น้ า อัด ลมของ
ผูบ้ ริ โภคบริ ษทั ไทยน้ าทิ พ ย์ จากัด ในเขต ทุ่ งครุ กรุ งเทพมหานคร โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษา
ปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมของ ผูบ้ ริ โภค พบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญต่อความสาคัญต่อรสชาติของ เครื่ องดื่มโค้ก รสชาติของเครื่ องดื่มแฟน
ค้า รู ปทรงของบรรจุภณ
ั ฑ์ รสชาติของเครื่ องดื่มสไปรท์บรรจุภณ
ั ฑ์แบบกระป้ อง บรรจุภณ
ั ฑ์แบบ
ขวดพลาสติก บรรจุภณั ฑ์แบบขวดแล้วแบบไม่ตอ้ งคืนขวด ในระดับมาก
ข้ อเสนอแนะในครั้งนี้
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
1 ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาวิจยั พบว่า ตราสิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์ของน้ าแร่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าแร่ ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร แสดงให้เห็ นว่าผูบ้ ริ โภค
คานึ งถึง ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ จึงควรให้ความสาคัญเป็ นอย่างมากในการทาการตลาดและควร
เน้นในเรื่ องการดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคซึ่ งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกซื้ อง่ายขึ้น
2 ด้านราคา จากการศึ กษาวิจยั พบว่า ยังมี ราคาค่อนข้างสู งเมื่ อเที ยบน้ าดื่ มปกติ จึ งทาให้
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นเลื อกซื้ อได้ยากขึ้น ดังนั้นทางผูผ้ ลิ ตจึงควรให้ความสาคัญเรื่ องราคาเพิ่มมากขึ้น ซึ่ ง
จะเป็ นการจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจเลือกซื้ อได้ง่ายขึ้น
3 ด้านการจัด จาหน่ าย ก็ มี ส่ วนส าคัญ ต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเช่ น กัน โดยจาก
การศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ในเรื่ องของการหาซื้ อสะดวก ซึ่ งมีระดับความสาคัญมากที่สุด
ซึ่ง ณ ที่น้ ีควรจะนามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในส่ วนแบ่งการตลาดให้ได้มากขึ้น
4 ด้านการส่ งเสริ ม การขาย ในปั จจุ บ ันตลาดน้ าแร่ ธ รรมชาติ มี ก ารแข่ งขัน มากขึ้ น จากคู่
แข่ งขัน ควรมี ก ารก ากลยุท ธ์ ในเรื่ อ งการส่ งเสริ ม การตลาดให้ม ากขึ้ น เช่ น ซื้ อ 1 แถม 1 การให้
ส่ วนลด เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจกลับมาเลือกซื้ อซ้ าในครั้งต่อไป
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ปัจจัยทางด้ านตราสิ นค้ า
โดยการสร้างคุณค่าตราสิ นค้าให้เพิ่มขึ้นได้น้ นั ย่อมส่ งผลต่อสายตาของผูบ้ ริ โภคนั้นรู ้สึกชื่ น
ชมต่อผลิ ตภัณฑ์ของตราสิ นค้านั้นๆ ฉะนั้นจะต้องมี การลงทุ นในแง่ของการโฆษณากับผูบ้ ริ โภค
มากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ดภาพพจน์ที่ดีต่อตราสิ นค้า สามารถสร้ างความภักดี ต่อตราสิ นค้า
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคมากขึ้นเพื่อให้เกิ ดการตัดสิ นใจเลือกซื้ อซ้ าและยากที่จะเปลี่ ยนใจไปซื้ อสิ นค้ายี่ห้อ
อื่น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ ปั จจัยด้านต่าง ๆ นอกเหนื อปั จจัยที่ทาการศึกษาใน
ครั้งนี้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลครอบคลุมหลากหลาย ที่มีประโยชน์ต่อผูด้ าเนินธุ รกิจมากขึ้น
2. ควรศึกษาเลือกใช้เครื่ องมือวิจยั อื่นควบคู่กนั ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ในเชิง
ลึกกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งคุ ณภาพสาหรับการเปรี ยบเทียบและส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน
ของข้อมูล
3. ควรศึกษาขยายขอบเขตด้านพื้นที่ใช้ศึกษาให้กว้างขวางมากขึ้น ได้แก่ เมืองใหญ่ในภาค
ต่างๆ เพื่อครอบคลุมกลุ่มผูบ้ ริ โภคทัว่ ประเทศ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงเปรี ยบเทียบที่มีประโยชน์มากขึ้น
4. ควรศึกษาทบทวนเป็ นระยะตามความเหมาะสม เพื่อปรับข้อมูลให้มีความทันสมัยตรง
สถานการณ์และความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มากที่สุดและอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งช่วยเพิ่มความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันทางธุ รกิจด้วย

612

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

บรรณานุกรม
อดุลย์ จาตุรงค์กุล. การบริหารการตลาด. กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546.
Audrey Michael Whaling. “The Effect of Packaging Attributes on Consumer Perception of
Cherry Juice” Michigan State University , partial fulfillment of the requirements for the
degree of Master of Science ,2007
Kotler, P., & Armstrong, G. Principles of Marketing. New Jersey: Prentice Hall, 2002
อดุลย์ คล้ายพุฒ. 2550. “ศึกษาปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อนา้ อัดลมของผู้บริ โภคบริษัท
ไทยนา้ ทิพย์ จ้ ากัด ในเขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร”. ภาคนิพนธ์, สาขาการตลาดบัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปรี ยว์ รา ฝั้นพรหมมินทร์ .” อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ ทมี่ ีต่อการตัดสิ นใจซื้อนา้ ดื่มของผู้บริโภค ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร” วารสารวิจัยธุรกิจและบริหาร, ปี ที่2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
2557
วิวศิ น์ ใจตาบ. (2556). ปั จจัยที่มผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อเบเกอรี่ ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร. ค้น
เมื่อ 22 เมษายน 2559, จาก
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/994/1/wiwis_jait.pdf
ชาฎีกาญจน์ นิคุณรัมย์. (2554). ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและการเปิ ดรั บสื่ อที่มผี ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื ้อที่อยู่อาศัยของผู้บริ โภคชาวไทยและชาวต่ างชาติในเขต
กรุ งเทพมหานคร. ค้นเมื่อ 22 เมษายน 2559, จาก
thesis.swu.ac.th/swuthesis/Mark/Chatikan_N.pdf
สุ ทธิภทั ร อัศวิชยั โรจน์. “ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อชาเขียวพร้ อมดื่มของ
ผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร.” การค้นคว้าอิสระ, หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548.

613

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ปัจจัยด้ านการตลาดเชิ งบูรณาการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มประเภท ชา พร้ อมดื่ม
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปริมณฑล
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FACTORS AFFECTING TO
CUSTOMER’S DECISIONS ON BUYING IN READY TO DRINK TEA BANGKOK
METROPOLIS AND SUBURBS
ทศพร ปิ่ นมณี
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัญฑิต TWIN PROGRAM 2/1
กลุ่ม 3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปั จจัยด้านการตลาดเชิ งบูรณาการที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มประเภท ชา พร้ อมดื่ ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑล โดยมี
วัตถุประสงค์คือ (1(เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ อ งดื่ ม ประเภท ชาพร้ อมดื่ ม ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล (2(เพื่ อศึ ก ษาความ
แตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม ประเภท ชาพร้อม
ดื่ม ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และ (3(เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยการตลาด
เชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม ประเภท ชาพร้อมดื่ม ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
การศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ประชากรที่ ส นใจ และ ใช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย คื อ ประชากรที่ เป็ น
ผูบ้ ริ โภค เครื่ องดื่ม ประเภท ชาพร้อมดื่ ม ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 400 คน
โดยเป็ นการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling( ด้วยการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์สถิติโดยการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดี ยว(One Way Anova( ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ แบบ F-Test และ T-Test โดยสถิ ติจะแบ่ งเป็ น 2
ส่ วนด้วยกัน คือ(1(วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ งเป็ นตัวแปรอิสระ หรื อ ตัวแปร
ต้นโดยใช้สถิติเชิ งพรรณา(Destive strategic( ได้แก่ค่าร้ อยละ เพื่อใช้ในการอธิ บายคุณลักษณะของ
ข้อมูล และ (2(สถิ ติอา้ งอิง (Inference strategies( เพื่อใช้ในการทดสอบสมติฐาน โดยงานวิ จยั ใน
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เรื่ องของ ปั จจัยด้านการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท ชา พร้อมดื่ม
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑลเท่านั้น
การศึกษาวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ (1( เป็ นเพศชาย (2( มีอายุระหว่าง 2630 ปี (3(มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี (4( มี อาชี พ เป็ นพนัก งานเอกชน (5( รายได้ต่ อ เดื อ นอยู่ที่
15,000-25,000 บาท
สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1( อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ
ปั จจัยด้านการตลาดเชิ งบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มประเภท ชา พร้อมดื่ ม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 (2( ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ทางด้านราคา ที่ แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม พร้ อมดื่ ม
ประเภท ชา ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
.05 (3( ปั จจัยการตลาดเชิ งบู รณาการที่ แตกต่ างกัน ในเรื่ องของการขายตรง ส่ งผลต่อปั จจัยด้าน
การตลาดเชิ ง บู ร ณาการที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อเครื่ อ งดื่ ม ประเภท ชา พร้ อ มดื่ ม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ชา,รักสุ ขภาพ,การตัดสิ นใจ,ส่ วนประสมทางการตลาด,การตลาดเชิงบูรณาการ

ABSTRACT
The purpose of this research is the study of “Integrated Marketing Communication (IMC)
which involve to the buying decision of Ready-to-drink green tea.”
The main purposes can be classified as the following:
- To study the relationship between the differences demography factors in Bangkok and
metropolitan area and affecting on their buying decision.
- To study the relationship between the differences marketing mix and customers’ buying
decision.
- To study the difference of IMC factors which affect the customers’ buying decision in
Bangkok and metropolitan area.
The target population of this research is Thai people who have experienced in buying
ready-to-drink green tea in Bangkok and metropolitan area.
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This research applied the method of qualitative research by using online questionnaire.
The online questionnaire is used as purposive sampling technique to gather data from 400
respondents as One Way ANOVA method. The data is analyzed by F-test and T-test, dividing
into 2 parts as “Destive Strategic” and “Inference Strategic” to make the reliable hypothesis
testing.
The research found that the most of the samples are (1( Male (2( aged about 26 – 30
years ranged (3( graduated Bachelor’s degree (4( working as employee in private company and
organization (5( 15,000 - 25,000 baht monthly income
Results and outcome of the hypothesis. It found that (1) aged, education, occupation,
salary are differently are affecting to Integrated Marketing Communication (IMC) which involve
to the buying decision of Ready-to-drink green tea that was different a significant relationship at a
level of 0.05. (2) Price of Marketing Mix that differently are affecting to Integrated Marketing
Communication (IMC) which involve to the buying decision of Ready-to-drink green tea that was
different a significant relationship at a level of 0.05 (3) Direct sales that differently are affecting
to Integrated Marketing Communication (IMC) which involve to the buying decision of Readyto-drink green tea that was different a significant relationship at a level of 0.05.
KEYWORDS: Tea, Health, Decision, Marketing Mix and Integrated Marketing Communication
บทนา
ในยุคสมัยใหม่ผคู ้ นส่ วนใหญ่มีการใช้ชีวิตที่เร่ งรี บมากขึ้น ส่ งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิต
ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิ มโดยมีการให้ความสาคัญกับสิ่ งรอบตัวกันมากขึ้น เช่นการ
ทางาน หรื อ การเข้าสังคม ทาให้คนในสังคมละเลยต่อการใส่ ใจต่อสุ ขภาพของตัวเอง
ในปั จจุบนั เทรนด์การรักษาสุ ขภาพของคนไทยกลับมาอีกครั้ง คนไทยได้หนั มาใส่ ใจต่อสุ ขภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่ งจะเห็ นได้จาก เทรนด์ต่างๆที่เน้นการใส่ ใจในด้านสุ ขภาพ ไม่วา่ จะเป็ น การจัดรายการวิ่ง
มาราธอน เทรนด์การปั่ นจักรยานในสถานที่ต่างๆ การเล่นฟิ ตเนต หรื อ T25 รวมถึงเทรนด์การกิ น
อาหารเพื่อสุ ขภาพ เช่ นอาหาร คลี นฟู๊ ด ออร์ แกนิ ค อาหารเสริ ม ซึ่ งตลาดของคนรักสุ ขภาพก็มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น และมี ทางเลื อกเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจต่อกลุ่ มเป้ าหมายในกลุ่ ม
นั้นๆ
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ชาถือเป็ นส่ วนหนึ่ งในเทรนด์ของอาหารสุ ขภาพชามีตน้ กาเนิดมาจากประเทศจีนกว่า 4,000
ปี มีแล้ว กล่าวคือเมื่อ 2,737 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช ชาได้ถูกค้นพบโดยจักรพรรดินามว่า เสิ นหนง ซึ่ ง
เป็ นบัณฑิตและนักสมุนไพร จะรักความสะอาดมาก ดื่มเฉพาะน้ าต้มสุ กเท่านั้น วันหนึ่ งขณะที่เสิ น
หนงกาลังพักผ่อนอยูใ่ ต้ตน้ ชาในป่ า และกาลังต้มน้ าอยูน่ ้ นั ปรากฏว่าลมได้โบกกิ่งไม้ เป็ นเหตุให้ใบ
ชาร่ วงหล่นลงในน้ าซึ่ งใกล้เดือดพอดี เมื่อเขาลองดื่มก็เกิดความรู ้สึกกระปรี้ กระเปร่ าขึ้นมาก โดยยุค
ปั จจุบนั ประเทศต่างๆให้ความสาคัญต่อการ
ดื่ อ ชาเป็ นอย่า งมาก โดยประเทศที่ มี ก ารดื่ ม ชาเยอะที่ สุ ด ของโลกคื อ ประเทศ จี น ซึ่ งอยู่ที่ ปี ละ
1,100,000,000 kg. รองลงมาคือ อินเดี ยอยู่ที่ปีละ 940,000,000 kg.อันดับ 3 ได้แก่ประเทศตุรกี อยู่ที่
220,000,000 kg. อัน ดับ 4 ได้ แ ก่ ป ระเทศ อัง กฤษปี ละ 130,000,000 kg. และอัน ดับ ที่ 5 ได้ แ ก่
ประเทศ ญี่ ปุ่นอยู่ที่ ปีละ113,800,000 kg. ส่ วนไทยมี การบริ โภคชาเขี ยวอยู่ที่ประมาณ 50,400,000
kg. ต่อปี
สรรพคุ ณของชาเขี ยว ชาเขียว เป็ นเครื่ องดื่ มซึ่ งมี ประโยชน์ต่อร่ างกายหลายด้าน รวมถึ งสามารถ
ป้ องกันมะเร็ งผิวหนังได้ จากงานวิจยั พบว่า ดื่ มชาเขียวทุกวันวันละประมาณ 4 แก้ว หรื อมากกว่า
นั้น ช่ วยป้ องกันมะเร็ งผิวหนังได้ เพราะในชาเขียวมีสารแอนติออกซิ แดนท์ โพลี ฟีนอล ซึ่ งมีฤทธิ์
ต้านมะเร็ ง สรรพคุ ณของชาเขียวอี กประการหนึ่ ง คือช่ วยลดน้ าหนัก จากการวิจยั ยังพบอีกว่าสาร
คาเฟอีนและสารฝาดแคททิคิน ในชาเขียวทาให้เมตาบอลิ ซึมในร่ างกายดี ข้ ึน เผาผลาญพลังงานได้
มาก เป็ นผลทาให้น้ าหนักตัวลดลง โดยที่ไม่มีผลกระทบต่ออัตราการเต้นของหัวใจ ชาเขียวทามา
จากใบชาชนิ ดเดี ยวกับที่ใช้ทาชาดา แต่การทาชาดาจะต้องผ่านการหมัก ส่ วนชาเขียวทาจากใบชา
ตากแห้งเท่านั้น
ในปั จจุบนั ยี่ห้อชาเขียวพร้อมดื่มในประเทศไทยมีการแข่งขันกันสู ง ซึ่ งยี่ห้อหลักๆ ที่ผคู ้ น
รู ้จกั คือ อิชิตนั โออิชิ ฟูจิ ลิปตัน เพียวริ คุ เป็ นต้น ซึ่ งมูลค่าตลาด ในปี 2558 ถือว่ามีการเติบโตขึ้นเป็ น
อย่างมากโดยเมื่อเทียบกับปี 2557 จะเห็นได้วา่ ตลาดชาเขียวพร้อมดื่มเติบโตขึ้น 15% โดยมีมูลค่าอยู่
ที่ 18,400 ล้านบาท บริ ษทั ต่างๆ ได้มีการออก โปรโมชัน่ เพื่อดันยอดขายของสิ นค้านั้นๆ เช่นการ ทา
โปรโมชั่น ลดราคากับ ห้ า ง ในกลุ่ ม Modern trade ได้แ ก่ Tesco Lotus, Big C, Makro, Tops กลุ่ ม
Convenience store ได้แก่ 7/11,Family Mart เป็ นต้น และมีการจ้างพรี เซนเตอร์ ที่เป็ นดารานักร้อง
เพื่อมาทาการโฆษณาให้แก่สินค้าเพื่อสร้างการรับรู ้ต่อผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังจัดแคมเปญต่างๆ
เช่นการส่ ง SMS เพื่อลุน้ ของรางวัลต่างๆอย่างที่อิชิตนั และ โออิชิ ทาอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ ซ่ ึ งทาสามารถ
เรี ยกความสนใจได้เป็ นอย่างมาก โดยในปี 2558 ส่ วนแบ่งตลาดจะอยู่ที่ อิชิตนั 43.4% โออิ ชิ อยู่ที่
35.9% เมื่ อรวมสิ นค้าจับใจซึ่ งเป็ นของโออิ ชิจะอยู่ที่ 40.5% เพี ยวริ คุอยู่ที่ 5.7% ลิ ป ตัน อยู่ที่ 3.7%
และสิ นค้าอื่นๆรวมกันอยูท่ ี่ 6.7%
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ประเภท ชาพร้อมดื่ม ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่ อศึ ก ษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่ม ประเภท ชาพร้อมดื่ม ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึ กษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยการตลาดเชิ งบู รณาการที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่ม ประเภท ชาพร้อมดื่ม ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึ งความต้องการของกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อตลาดชาเขี ยว พร้ อมดื่ ม ตามลักษณะ
ด้านประชากรศาสตร์
2. ได้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคในเรื่ องของส่ วนประสมทางการตลาดเพื่อนาไป
พัฒนาและปรับปรุ งแก้ไขเพื่อที่จะทาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ได้มากที่สุด
3. ได้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าในเรื่ องของ การตลาดเชิงบูรณาการ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การนามาพัฒ นาและปรั บ ปรุ งแก้ไข รวมถึ งการกาหนดกลยุท ธ์ เพื่ อตอบสนองถึ งความ
ต้องการต่อผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
4. เพื่ อเป็ นประโยชน์ ต่อผูส้ นใจ และ การศึ ก ษา โดยการนาข้อมู ล ไปใช้ประโยชน์ในการ
ทางานวิจยั ในครั้งต่อๆไป
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชี พ, รายได้ ที่แตกต่างกัน ส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ องดื่ ม ประเภท ชาพร้อมดื่มในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ต่างกัน
2. ปัจจัยส่ วนประสมการทางการตลาดที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มพร้อม
ดื่ม ประเภท ชา ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
3. ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม ประเภท ชา
พร้อมดื่ม ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
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นิยามคาศัพท์เฉพาะ
ชา หมายถึ ง ต้นชาที่นายอดอ่อนใบชา ใบชาจะมีสีเขียว รสชาติจะไม่หวาน มีกลิ่ นหอมและมี
ประโยชน์ ชาเขียวเมื่อผ่านกรรมวิธีต่างๆเช่นการหมัก จะแบ่งได้เป๋ น 3 ประเภทใหญ่ๆคือ (1 (ชาฝรั่ง
(Black Tea( หรื อที่เรี ยกว่า ชาดา (2( ชาจีน หรื อที่เรี ยกโดยทัว่ ไปว่า ชาอู่ (3( ชาเขียว
ส่ ว นประสมการตลาด หมายถึ ง ครื่ องมื อ ทางการตลาดที่ ธุ ร กิ จ น ามาใช้ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุ ป ระสงค์ท างการตลาดเครื่ องมื อทางการตลาดนี้ เรี ยกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา
สถานที่จาหน่าย และการส่ งเสริ ม การขาย
การตลาดเชิงบูรณาการ หมายถึงกระบวนการพัฒนาแผนงานการสื่ อสารการตลาดที่ตอ้ งใช้การ
สื่ อสารหลายรู ปแบบกับกลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่ องเป้ าหมาย คือ การที่จะมุ่งเน้นสร้ างพฤติกรรม
ของกลุ่ มเป้ าหมายให้สอดคล้องกับ ความต้องการ ของตลาด โดยการพิ จารณาวิธีการสื่ อสารตรา
สิ นค้าเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคกลุ่ มเป้ าหมายได้ รู ้ จกั สิ นค้า ซึ่ งจะนาไปสู่ ความรู ้ ความคุ น้ เคยและมี ความ
เชื่ อมัน่ ในสิ นค้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ ง โดยมีปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 1.การโฆษณา(Advertising( 2.การ
ประชาสัมพันธ์(Public Relation( 3.การส่ งเสริ มการขาย(Sale Promotion( 4.การขายโดยพนักงาน
ขาย(Personal Selling( 5.การตลาดทางตรง(Direct Marketing(
การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไปพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคจะ พิจารณาในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ ทั้งด้านจิตใจ(ความรู ้สกนึ กคิด(
และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้ อเป็ นกิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพซึ่ งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ทาให้เกิดการซื้ อ และเกิดพฤติกรรมการซื้ อตามบุคคลอื่น
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
การศึ ก ษาปั จจัยด้านการตลาดเชิ งบู รณาการที่ มีผ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ประเภท ชา
พร้อมดื่ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑล เท่านั้น เป็ นการศึกษาถึงประเด็นการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มประเภท ชา พร้อมดื่ม 6 ปัจจัย คือ
1.รสชาติของสิ นค้าประเภท ชาพร้อมดื่ม
2.ราคากับปริ มาณที่ได้รับของสิ นค้า
3.การมีสินค้าครอบคลุมพื้นที่
4.การทาโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม
5.การมีกิจกรรมต่างๆเช่นการ ชิงโชค
6.การโฆษณาของสิ นค้า
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ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือประชากรที่เป็ นผูบ้ ริ โภค เครื่ องดื่ม ประเภท ชาพร้อมดื่ม ใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูบ้ ริ โภค ครื่ องดื่มพร้อมดื่ม ประเภท ชา ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น จานวน 400 คน โดยเป็ นการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling(
กรอบความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการซื้อ เครื่ องดื่ม ประเภท ชาพร้ อมดื่ม
1. สินค้ า (Product)
2. ราคา(Price)
3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย(Place)
4. การส่ งเสริมการขาย(Promotion)
ปัจจัยทางด้ านการติดต่ อสื่ อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ(IMC)ทีม่ สี ่ วนต่ อการตัดสินใจซื้อ
1. การโฆษณา(Advertising)
2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
3. การส่ งเสริมการขาย(Sale Promotion)
4. การขายโดยพนักงานขาย(Personal Selling)
5. การตลาดทางตรง(Direct Marketing)
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วิธีดาเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวจิ ัย
1.ชนิดหรื อประเภทการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในเรื่ องของปั จจัยด้านการตลาดเชิ งบู รณาการที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท ชา พร้อมดื่ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑล แบบของการ
วิจยั คื อ งานวิจยั เชิ งปริ มาณ เป็ นการเก็บข้อมู ลเชิ งสถิ ติ โดยการทาแบบสอบถามและเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่างเพื่อตอบคาถาม โดยคาถามเป็ นคาถามปลายปิ ดคือเป็ นคาถาม และให้ผตู ้ อบแบบสอบถาม
เป็ นผูเ้ ลื อกค าตอบ ซึ่ งข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการวิเคราะห์ จะออกมาเป็ นตัวเลข และนามาวิเคราะห์ ก ับ
สมมติฐานของงานวิจยั ที่ต้ งั ไว้
2.ประชากร และ กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผูท้ ี่ ตดั สิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มประเภท ชา พร้ อมดื่ ม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑลเท่านั้น
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่ างแบบเจาะจง(Purposive sampling)
เนื่ องจากผูท้ าการวิจยั ได้ทาการวิจยั ในเรื่ องของ ปั จจัยด้านการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท ชา พร้อมดื่ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑลเท่านั้น ซึ่ ง
กลุ่มตัวอย่างที่เลือกคือกลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มประเภท ชา พร้อมดื่ม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑลเท่านั้นจะเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีเฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่ม ซึ่ งถ้าเป็ น
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชนิดอื่นที่ไม่ใช่ชา จะไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้
3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
จาการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามโดยการตั้งคาถามที่ครอบคลุ ม
เพื่อให้ทราบถึ งปั จจัยด้านการการตลาดเชิ งบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ องดื่มประเภท
ชา พร้อมดื่ม ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑล
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4. วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บข้อมูลโดยการนาแบบสอบถามไปแจกให้กบั ที่มีการตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ องดื่ม ชา พร้อมดื่ม ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลทั้งที่เป็ นแบบสอบถามที่เป็ น ชุ ด และ แบบสอบถามทาง ออนไลน์
เมื่ อผูท้ ี่ ซ้ื อตอบแบบสอบถามเสร็ จ ทางผูท้ าวิจยั ได้เก็ บ แบบสอบถามกับ กลุ่ ม ตัวอย่างเพื่ อน ามา
วิเคราะห์ ถึงการตัดสิ นใจซื้ อในขั้นตอนต่อไป โดยเก็บข้อมู ลมา 400 ชุ ด โดยมี ระยะเวลาการเก็บ
จานวน 2 อาทิตย์
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล และ สถิติทใี่ ช้
จากการวิจยั ครั้ งนี้ ใช้ One Way Anova โดยใช้ก ารวิเคราะห์ แบบ F-Test และ T-Test โดยสถิ ติจะ
แบ่งเป็ น 2ส่ วนด้วยกัน คือ
1.วิเคราะห์ ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ งเป็ นตัวแปรอิสระ หรื อ ตัวแปรต้นโดยใช้สถิ ติ
เชิงพรรณา (Destive strategic( ได้แก่ค่าร้อยละ เพื่อใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของข้อมูล
2.สถิ ติ อ้า งอิ ง (Inference strategies( เพื่ อ ใช้ ใ นการทดสอบสมติ ฐ าน โดยงานวิ จ ัย ในเรื่ อ งของ
ปั จจัยด้าการตลาดเชิ งบู รณาการที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มประเภท ชา พร้ อมดื่ ม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑลเท่านั้น
ผลการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคล
1. เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศ ชาย คิดเป็ นร้อยละ 53.5 เมื่อเทียบกับเพศ หญิง
มีเพียง ร้อยละ 46.5 เท่านั้น
2. อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.6 รองลงมามี
อายุอยูร่ ะหว่าง 21-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.8 และน้อยสุ ดอยูท่ ี่อายุ 41 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้ อย
ละ 2
3. ระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 79.6 รองลงมาอยูท่ ี่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 13.9 และ
ผูท้ ี่ตอบน้อยสุ ดมีระดับการศึกษาที่สูงกว่า ปริ ญญาตรี ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 6.5
4. อาชี พ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้ อยละ
43.4 รองลงมาอยูท่ ี่อาชี พพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 19.7 และน้อยสุ ดอยูท่ ี่ อาชี พ
อื่ น ๆที่ ไ ม่ ไ ด้ระบุ น อกเหนื อจากอาชี พ ข้าราชการ นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา และ ค้า ขายหรื อ
เจ้าของธุ รกิจ อยูท่ ี่ ร้อยละ 1 เท่านั้น
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5. รายได้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีระดับรายได้อยูท่ ี่ 15,000-25,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 43.8 รองลงมาอยูท่ ี่ ระดับรายได้ 25,001-35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25.4 และผูท้ ี่ตอบ
แบบสอบถามน้อยสุ ด มีรายได้อยูใ่ นระดับ 40,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 7.7
สรุ ปผลทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้
พฤติกรรมในการซื้อ

ค่ านัยสาคัญ
0.14
0
0.034
0.0001
0.005
ค่ านัยสาคัญ

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

ไม่ สอดคล้อง
กับสมมติฐาน

√
√
√
√
สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

ไม่ สอดคล้อง
กับสมมติฐาน

ตราสิ นค้า
0.21
ความถี่ในการซื้ อ
0.61
ราคาชา 1 ขวด
0.84
√
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการซื้ อชา
0.0002
สถานที่ ที่ซ้ื อชา บ่อยที่สุด
0.22
ช่วงเวลาในการซื้ อ
0.27
รายการส่ งเสริ มการขาย
0.7
√
วัตถุประสงค์ในการดื่ม
0.019
ปัจจัยด้ านการติดต่ อสื่ อสาร
ค่ านัยสาคัญ
สอดคล้องกับ
ไม่ สอดคล้อง
ทางการตลาดแบบบูรณาการ
สมมติฐาน
กับสมมติฐาน
ช่องทางการโฆษณา
0.56
การประชาสัมพันธ์
0.37
การส่ งเสริ มการขาย
0.06
พนักงานขาย
0.96
√
ช่องทางการขายตรง
0.012
หมายเหตุ √ หมายความว่า สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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การอภิปรายผล
อภิปายผลตามวัตถุประสงค์ การวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 26-30 ปี มีระดับการศึ กษาอยู่ใน
ระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน โดยมีรายได้อยูท่ ี่ 15,000-25,000 บาท
ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลทางด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน
มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ประเภท ชาพร้ อมดื่ ม ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
แตกต่างกัน
ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมการตลาด ทางด้านราคาที่ส่งผลต่อการใช้
จ่ายในการซื้ อชาในแต่ละเดื อน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม ประเภท ชาพร้อม
ดื่ม ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ ทางด้านการตลาดทางตรงมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม ประเภท ชาพร้อมดื่ม ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. อายุ ระดับ การศึ กษา อาชี พ และรายได้ ที่ แตกต่างกันมี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม
ประเภท ชาพร้ อ มดื่ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล แตกต่ า งกัน ดัง นั้น ควร
พิจารณาจากกลุ่มเป้ าหมายและวางแผนกลยุทธ์ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ
ต่อกลุ่มเป้ าหมายได้มาก
2. ค่ า ใช้จ่า ยในการซื้ อ สิ น ค้า ประเภทชาเขี ย วของลู ก ค้า กลุ่ ม เป้ าหมาย ในแต่ ล ะเดื อ น ที่
แตก ต่ า งกั น มี ผล ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ป ระเภท ชาพ ร้ อ มดื่ ม ใน เขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน ดังนั้น ควรพิจารณาว่ากลุ่มเป้ าหมายในแต่ละ
เดื อนมี ยอดค่าใช้จ่ายในการซื้ อชาเขี ยวเท่าไหร่ ซึ่ งสามารถวางแผนให้กลุ่ ม เป้ าหมายซื้ อ
สิ นค้าของบริ ษทั เพียงผูเ้ ดี ยว โดยสามารถกาหนด โปรโมชัน่ ต่างๆ เพื่อที่จะได้สามารถดึ ง
เงินจากลูกค้าให้เข้าสู่ บริ ษทั ให้มากที่สุด
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3. ปั จจัยด้านการตลาดแบบบูรณาการ ในด้านของการขายตรง ที่แตกต่างกัน กัน มีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ประเภท ชาพร้ อ มดื่ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
แตกต่างกัน ดังนั้น ควรพิจารณาพัฒนาการขายในช่องทางนี้ มากขึ้นเพื่อทีจะได้ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายได้มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการท างานวิ จ ัย ควรมี เวลาในการท ามากกว่า นี้ และ มี แ บบ สอบถามที่ เยอะกว่า นี้
เพื่อที่จะได้สามารถรับข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น ซึ่ งกลุ่มเป้ าหมายอาจมีความคิดเห็น
ที่มากกว่านี้ในเขตพื้นที่ต่างๆ
2. ควรศึกษาปั ยจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น เนื่ องจากตลาดเครื่ องดื่ม เป็ นตลาดที่มีมูลค่า
สู ง ซึ่ งต้องนาปั จจัยทางด้านต่างๆมาสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลมาวิเคราะห์
ถึ งความต้องการของกลุ่ มเป้ าหมายมากที่ สุดเพื่ อที่ จะได้ตอบสนองต่ อความต้องการต่ อ
กลุ่มเป้ าหมายได้มากยิง่ ขึ้น
3. ควรศึกษารายละเอียดของตราสิ นค้าที่มีอยู่ในตลาดมากยิ่งขึ้นเพราะในตลาดเครื่ องดื่มที่ มี
การแข่งขันกันสู งอยูแ่ ล้วนั้น ยังมีแบรนด์สินค้าอีกมากมายที่พร้อมแย่งชิ งส่ วนแบ่งตลาดที่
มีมูลค่าสู ง ซึ่ งจะทาให้สามารถศึกษาข้อมูลได้ครอบคลุมยิง่ ๆขึ้น
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ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการโรงแรมในเครื อแอคคอร์
(ACCOR HOTEL) ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
THE QUALITY OF SERVICES PROVIDED TO THE STAISFACTION OF USERS OF
THE ACCOR HOTEL IN BANGKOK METROPOLIS AND SUBURBS.
มัลลิกา ศรัทธาธรรม
นักศึกษาปริ ญญาโทโครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต TWIN PROGRAM 2/1 กลุ่ม3
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงแรม
ในเครื อแอคคอร์ ” โดยมีวตั ถุประสงค์คือ 1.( เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงแรมในเครื อแอคคอร์ 2.( เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงแรมในเครื อแอคคอร์ 3.( เพื่อศึกษา
ความแตกต่างของปั จจัยเกี่ยวกับการใช้บริ การโรงแรมในการเลือกใช้บริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การโรงแรมในเครื อแอคคอร์
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประชากรที่ สนใจและใช้ในการศึกษาวิจยั คือ ผูใ้ ช้บริ การโรงแรมใน
เขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล โดยใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้อมู ล จาก
ผูใ้ ช้บริ การโรงแรมในเครื อแอคคอร์ จานวน 400 คน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล การ
วิเคราะห์ จะใช้ก ารแจกแจงค่ า ความถี่ ก ารค านวณหาค่ า ร้ อ ยละตามลัก ษณะของตัวแปรในการ
แสดงผลสถิ ติที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ คื อ สถิ ติเชิ ง พรรณนาได้แก่ ค่ าร้ อ ยละค่ าเฉลี่ ยส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานและสถิติเชิ งอนุ มานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยหาค่าที ค่าเอฟ ได้แก่การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA(
จากการศึกษาวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ (1.( เป็ นเพศหญิง (2.( มีอายุระหว่าง
21 - 35 ปี ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยู่ (3.( ในระดับปริ ญญาตรี (4.( อาชีพพนักงานเอกชน (5.(
สถานภาพโสด และ (6.( รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 15,001 – 30,000 บาท
ส าหรั บ ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า 1.( ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ป ระกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ สถานภาพ และรายได้ มี ผ ลต่อความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงแรมในเครื อ
แอคคอร์ แตกต่างกัน2.( ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้าน
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ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ ายและการส่ งเสริ มการขาย ที่ มี ผ ลต่ อความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บริ ก าร
โรงแรมในเครื อแอคคอร์ แตกต่างกัน3.( ปั จจัยเกี่ยวกับการใช้บริ การโรงแรมในการเลือกใช้บริ การที่
มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงแรมในเครื อแอคคอร์ แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ปั จจัยด้านคุณภาพ, เกณฑ์การเลือกใช้บริ การ, ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, โรงแรม
ในเครื อแอคคอร์
ABSTRACT
The research “The quality of services provided to the satisfaction of users of the hotel
Accor group in Bangkok metropolis and suburbs” is objectively purposed:
(1) to study the nuances of personal factors that affect customer satisfaction. users of the hotel
Accor group.
(2) to study the different elements of Marketing Mix affects the satisfaction of users of the hotel
Accor group.
(3) to study. the differences of the other factors in the choice of services that affect the satisfaction
of users of hotel Accor group.
Regarding to this research, intended people who were selected and applied to study are
consumers Questionnaires were used to collect information from the service hotel Accor group
400 in Bangkok metropolis and suburbs. The analysis uses the frequency distribution is calculated
based on the percentage of variables to display statistics used in the analysis. Descriptive statistics
were percentage, average, standard deviation and inferential statistics analysis for hypothesis
testing. It was analyzed by the one-way analysis of variance (One-way ANOVA).
The research found that the most of the samples are (1) female (2( aged about 21-35
years ranged (3) graduated Bachelor’s degree (4) working as employee in private company and
organization (5.) single and (6) the average monthly income is 15,001 to 30,000 baht.
Results and outcome of the hypothesis, it found that (1) the service hotel Accor group,
the sex, age, education level, marital status, occupation, income per month. Affect the satisfaction
of users of the hotel Accor group different (2.) Marketing Mix affects the satisfaction of users of
the hotel Accor group different (3.) factors relating to the property affects the satisfaction of users
of the hotel chain's different cores
KEYWORDS: Factors of quality, Service, Choice criteria, Marketing Mix, and Hotel Accor
Group.
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บทนา
ประเทศไทยได้กา้ วสู่ กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจและสภาพ
สังคมแปรเปลี่ยนตามไปด้วย การเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่ องก่อให้เกิ ดโอกาสสาหรับ
การประกอบธุ รกิจมากมายหลายประเภท รวมทั้งทาให้ชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนดีข้ ึน จะเห็น
ได้วา่ ผูบ้ ริ โภคสมัยใหม่มีความต้องการใช้สินค้าและบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการมากขึ้นซึ่ ง
ก่อให้เกิ ดการแข่งขันในวงการธุ รกิ จปั จจุ บนั อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับ ตัวสิ นค้า
หรื อไม่เกี่ ยวข้องกับตัวสิ นค้าใดๆ ก็ตามหันมาให้ความสนใจแข่งขันกันในด้านการบริ การลู กค้า
เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสู งสุ ด โดยใช้เทคนิ คทางการขาย การตลาด วิศวกรรม
และการบริ การหลังการขายที่ แตกต่างกันเพื่ อสร้ างสิ่ งดึ งดู ดใจให้ลูกค้าเลื อกใช้บ ริ การเป้ าหมาย
สู งสุ ดของการให้บริ การก็คือ การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าชอบใจและกลับมาใช้
บริ ก ารอี ก อย่างต่ อเนื่ องกิ จการด้านการบริ ก ารจะประสบความส าเร็ จและมี ค วามมัน่ คงในการ
ดาเนินงานอย่างราบรื่ น การทาความเข้าใจเกี่ยวกับความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าในการ
บริ การจะทาให้ตระหนักถึงคุณค่าของการสร้างและรักษาความพึงพอใจของบุคคลที่เกี่ยวกับบริ การ
ไม่ว่าจะเป็ นธุ รกิ จที่ เล็กที่ สุดจนกระทัง่ อุตสาหกรรมใหญ่ก็ตามย่อมมี องค์ประกอบของเป้ าหมาย
ของการขายและการบริ ก าร เพื่ อ แพร่ ฐ านลู ก ค้า ให้ เพิ่ ม ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ง ลู ก ค้า เก่ า และใหม่ ด้วยเหตุ น้ ี
ผูร้ ับบริ การจึงเป็ นปั จจัยอย่างยิง่ ที่มีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นธุ รกิจบริ การ การประกอบธุ รกิจบริ การจะ
ประสบความส าเร็ จได้จ าเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ จ ะต้อ งมี ค วามรู ้ ความเข้าใจผูร้ ั บ บริ ก ารเพราะกุ ญ แจสู่
ความสาเร็ จในงานบริ การก็คือ ความพึงพอใจที่ลูกค้ามีต่อการบริ การการที่ลูกค้าได้รับบริ การตาม
ความต้องการ สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากการเปรี ยบเทียบสถิติในการเข้าพักของผูม้ าใช้บริ การโรงแรมในเครื อแอคคอร์ ต้ งั แต่ปี
2558 จนถึงปั จจุบนั พบว่ามีอตั ราการเข้าพักลดลงประกอบกับธุ รกิจโรงแรมแรม มีผเู ้ ข้ามาลงทุนใน
ธุ ร กิ จ มากขึ้ น ผู ้วิ จ ัย จึ ง ต้อ งการที่ จ ะส ารวจปั จ จัย คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การโรงแรมในเครื อแอคคอร์ เพื่อทราบถึงปั ญหาหรื อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การและนา
ข้อมูลเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุ งต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
วิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1.( เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงแรมใน
เครื อแอคคอร์
2.( เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ งพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การโรงแรมในเครื อแอคคอร์
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3.( เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยเกี่ยวกับการใช้บริ การโรงแรมในการเลือกใช้บริ การที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงแรมในเครื อแอคคอร์
ขอบเขตของการวิจัย
1.) ขอบเขตเนื้อหา
ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงแรมต่อปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การ
2.) ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผูใ้ ช้บริ การโรงแรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กรอบความคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
สถานภาพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
-

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านสถานที่
ด้านโปรโมชัน่

ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ
โรงแรมในเครื อแอคคอร์

ปัจจัยเกีย่ วกับการใช้ บริการโรงแรม
-

ความหลากหลายของโรงแรม
ความเชื่อมัน่ ในโรงแรม
ระยะเวลาในการเข้าพัก
ความถี่ในการเข้าพัก
ประเภทของห้องพัก
วัตถุประสงค์การเข้าพัก
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สมมติฐานการวิจัย
1.( ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ สถานภาพ และรายได้ ที่ มีผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงแรมในเครื อแอคคอร์ แตกต่างกัน
2.( ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ช่ องทางการจัด
จาหน่ ายและการส่ งเสริ มการขาย ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงแรมในเครื อแอคคอร์
แตกต่างกัน
3.( ปั จ จัย เกี่ ย วกับ การใช้ บ ริ ก ารโรงแรมในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การโรงแรมในเครื อแอคคอร์ แตกต่างกัน
การทบทวนวรรณกรรม
1.) แนวคิดเกีย่ วกับการบริการ
การบริ การที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคอย่างสม่ าเสมอ (Parasuraman และ
คณะ.1985( คุณภาพการบริ การ (Service Quality) สามารถมองได้หลาย ๆ ทาง ทั้งทางด้านจิตวิทยา
(Psychology) เศรษฐศาสตร์ (Economics) การตลาด (Marketing) การจัดการด้านปฏิ บ ัติ ก ารและ
ในทางมู ล ค่ า (Value Base) โดย Parasuraman และ คณ.1985 ได้ก าหนดคุ ณ ภาพของการบริ ก าร
(Determinants of Service Quality) ประกอบด้วย 10 ประการ ดังนี้
1.( การเข้าถึงผูร้ ับบริ การ (Access) เป็ นความสามารถในการเข้าใช้บริ การและง่ายต่อการ
ติดต่อเวลาที่ใช้รอคอยการรับบริ การต้องไม่นานเกินไป เวลาเปิ ดดาเนิ นการต้องสะดวก สถานที่ที่ใช้
ให้บริ การต้องอานวยความสะดวก
2.( การสื่ อสาร (Communication) การอธิ บายอย่างถูกต้อง โดยใช้ภาษาที่ผรู ้ ับบริ การเข้าใจ
ง่าย
3.( สมรรถนะของผูใ้ ห้บริ การ (Competence) ผูใ้ ห้บริ การต้องมีประสบการณ์ ความรู ้ และ
ความสามารถในงาน
4.( ความอัธยาศัยไมตรี (Courtesy) ผูใ้ ห้บริ การต้องมี ความสุ ภาพ อ่อนโยน ให้เกี ยรติ มี
น้ าใจ และเป็ นมิตรต่อผูร้ ับบริ การ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5.( ความน่ าเชื่ อถื อ (Credibility) องค์ก รและบุ ค ลากร ต้อ งสามารถสร้ างความเชื่ อ มั่น
ความไว้วางใจ ความซื่ อสัตย์ ในการบริ การ รวมทั้งการเสนอการบริ การที่ดีที่สุดแก่ผรู ้ ับบริ การและ
เกี่ยวข้องกับชื่อเสี ยงขององค์การและคุณสมบัติของบุคลากร
6.( ความไว้วางใจ (Reliability) บริ การที่ให้แก่ผูร้ ับบริ การ ต้องมีความถู กต้อง แม่นยาและ
เหมาสมตั้งแต่ครั้งแรก มีความสม่าเสมอ
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7.( การตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) ผูใ้ ห้บริ การมีความเต็ม
ใจหรื อ ความพร้ อ มที่ จะให้ บ ริ ก าร สามารถตอบสนองความต้อ งการต่ า งๆ ของผู ร้ ั บ บริ ก ารได้
ทันท่วงที
8.( ความมัน่ คงปลอดภัย (Security) ความมัน่ ใจในความปลอดภัยในชี วติ และทรัพย์สิน การ
ปราศจากความรู ้สึกเสี่ ยงอันตรายต่าง
9.( ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangibles) ผูร้ ับบริ การสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของ
การบริ การได้ ได้แก่ สถานที่ให้บริ การ ลักษณะบุคลิกของบุคลากร หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ในการบริ การ
ราคาของการบริ การ
10.( การเข้าใจและรู ้จกั ผูร้ ับบริ การ (Understanding/Knowing the Customers) ผูใ้ ห้บริ การ
ต้องเรี ย นรู ้ เรื่ องที่ ผู ร้ ั บ บริ ก ารต้อ งการโดยเฉพาะ ให้ ค วามส าคัญ แก่ ผูร้ ั บ บริ ก าร ให้ ค วามสนใจ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ
2.) แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจในงานบริการ
ความพึ ง พอใจในงานบริ ก ารของลู ก ค้า คื อ ความยึ ด มั่น และเชื่ อ ถื อ ได้ ข องบริ ษ ัท ผู ้
ให้บริ การในการนาส่ งสิ นค้า และบริ การ ที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยความต้องการ และความคาดหวังของ
ลูกค้า (ชลกาญจน์ ธนทานต์, 2551(
2.) งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พรรณวดี พัฒนาชัย (2551( ได้ทาการศึ กษาเรื่ องความพึงพอใจของลู กค้าที่ มีต่อคุ ณภาพ
การบริ การของโรงแรมเชียงใหม่ภูคา จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าองค์กร
จานวน 150 ราย ผลการศึกษา พบว่า ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจหลังการรับบริ การโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่ มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ โรงแรมตั้งอยู่ในบริ เวณที่เข้าถึ งได้สะดวก พนักงานของโรงแรมแต่งกาย
ประณี ตเรี ยบร้อย และโรงแรมมีเวลาที่ให้บริ การได้สะดวกสาหรับผูม้ าใช้บริ การ
กรัณ ย์ สุ ทธารมณ์ (2546( ได้ทาการศึ กษาความพึงพอใจของลู กค้าที่ มีต่อการให้บริ การ
ของโรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี ใน 4 ด้านคือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจา
หน่ วย ด้านส่ งเสริ มการตลาด และ เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของลู กค้า ที่มีต่อการให้บริ การของ
โรงแรมทั้ง 4 ด้าน พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการบริ การของโรงแรมรอยัลไดมอนโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง แต่ดา้ นผลิตภัณฑ์ และด้านจัดจาหน่ายอยูใ่ นระดับสู ง
นอกจากนี้ ผลการทดสอบสมมุติฐานยังพบว่า ลู กค้ากลุ่มเพศ ระดับการศึกษา และประเภท
ของผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของโรงแรม ทั้งโดยรวม และราย
ด้านไม่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่ วนลูกค้าที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจ ต่อการให้บริ การ
ของโรงแรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าลู กค้าที่มีอายุ
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อโรงแรมด้านผลิตภัณฑ์พบว่าระบบ สาธารณู ประโภครู ปแบบของห้องพัก
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หลากหลาย ความเหมาะสมของจานวนห้องพักสิ่ งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ในห้องพักลูกค้า
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับสู ง ด้านราคาพบว่าความเหมาะสมของราคาห้องพักกับคุณภาพ
บริ การและความเหมาะสมของราคาอาหารและเครื่ อ งดื่ มกับคุณภาพบริ การ ลูกค้ามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการจัดจาหน่ าย พบว่าการติดต่อกับพนักงานขายและพนักงานขายไป
ติดต่อกับที่ สานักงานลู กค้ามี ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
พบว่าการจัดเทศการอาหาร บุฟเฟ่ ต์ราคาประหยัดลูกค้ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับสู ง แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เช่นกัน นอกจากนี้ ยงั พบว่าลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อโรงแรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเพื่อพิจารณารายด้าน โดยลู กค้าที่ มี
รายได้ต่อเดื อนต่างกัน มีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการจัดจาหน่ ายแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
พรหมพร ธรามงคล (2549( ได้ศึก ษาปั จจัยที่ มีผ ลกต่ อความพึ งพอใจของนัก ท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติของโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 213 คน โดย
ศึ ก ษาปั จจัย คุ ณ ภาพการบริ ก าร 6 ด้าน คื อ ด้านสิ่ ง ที่ สั ม ผัส ได้ ด้านความน่ า เชื่ อถื อได้ ด้า นการ
ตอบสนอง ด้า นการให้ ค วามมั่น ใจ ด้า นการเอาใจใส่ และด้า นราคาส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจ
ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ อยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.81 ด้านความน่าเชื่ อถือได้ อยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านการตอบสนองอยูใ่ นระดับดี มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.96 ด้านการให้ความมัน่ ใจ อยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.06 ด้านการเอาใจใส่
อยู่ในระดับดี มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.10 และด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับดี มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.95
และความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87
อนุ ภ า สายบัว ทอง (2550( ได้ท าการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
โรงแรมฮิวตัลรี สอร์ ท แอนด์สปา ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน พบว่า
นักท่องเที่ยชาวต่างชาติที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 50 ปี ขึ้นไป จากทวีปยุโรป อาชี พ
ลูกจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,501 – 4,000 ดอลล่าร์ เพื่อการพัก ปั จจัยด้านราคา ด้านทาเลที่ต้ งั ด้าน
บุ ค ลากร ด้านลัก ษณะทางกายภาพ และด้า นกระบวนการโดยรวม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติในระดับสู ง ส่ วนปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และด้านส่ งเสริ มการตลาดมีอิทธิ พลอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ปั จจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ มี อิท ธิ พ ลอยู่ในระดับ คื อความเพี ย บพร้ อมของสิ่ งอานวยความ
สะดวกในห้องพักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ภาพพจน์ และชื่อเสี ยงของโรงแรมฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75
ความเพี ย งพอของการบริ ก ารรถรั บ ส่ ง ตามจุ ด ต่ า งๆ ในหั ว หิ น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.75 ความ
หลากหลายของประเภทห้องพักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ปั จจัยด้านราคาที่มีอิทธิ พลอยูใ่ นระดับสู ง คือ
ความเหมาะสมของราคาห้องพัก เมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ การที่ ได้รับมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.01 ความ
เหมาะสมของราคาห้องพัก เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ สิ่ งอานวยความสะดวกที่ ได้รับ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ
3.94 พฤติกรรมความเหมาะสมของราคาห้องพัก เมื่อเปรี ยบเทียบในระดับและประเภทเดียวกันมี
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ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.89 ความเหมาะสมของราคาห้องพัก เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับราคาห้องพักมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.48 ปั จจัยทาเลที่ต้ งั ที่ มีอิทธิ พลอยู่ในระดับสู งคือการมีทาเลที่ต้ งั อยูต่ ิ ดชายหาดมีค่าเฉลี่ ย
เท่ า กับ 4.18 การมี ท าเลที่ ต้ งั อยู่ใ กล้แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.03 ปั จ จัย ด้า นส่ ง เสริ ม
การตลาดมีอิทธิ พลอยูใ่ นระดับสู ง คือการจัดบริ การเสริ มฟรี ให้ในระหว่างเข้าพักมีค่าเฉลี่ย 3.99 การ
ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมฯ ผ่านสื่ อทางเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
ประชากรที่ ใช้ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารโรงแรมในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล จานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มกลุ่ มตัวอย่างตามสะดวก ( Convenience Sampling)
จากผูท้ ี่ใช้บริ การโรงแรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การโรงแรมในเครื อแอคคอร์
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยอื่นๆในการเลื อกใช้บริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การโรงแรมในเครื อแอคคอร์
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยด้านคุ ณภาพการบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การโรงแรมในเครื อแอคคอร์
ลักษณะคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ และคาถามเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า (Likert scale) มี 5
ระดับ คือ ความพึงพอใจมากที่สุด ความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจปานกลาง ความพึงพอใจน้อย
และความพึงพอใจน้อยที่สุด เมื่อนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ หาค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถแปลความหมายตามเกณฑ์ 5 ระดับ มีความพึงพอใจมากที่ สุด มี
ความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจปานกลาง มีความพึงพอใจน้อย และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
โดยผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั 2 แหล่ง คือ แหล่ งข้อมู ลปฐมภูมิ ( Primary Source) ใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 400 คน และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary
Source) โดยการค้นคว้าข้อมูลจาก หนังสื อ บทความ วารสาร สิ่ งพิมพ์ งานวิจยั และเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้องการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ แจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ผลการวิจัย
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพ
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทาง
การตลาด
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่ งเสริ มการขาย
ปัจจัยอื่นๆในการเลือกใช้
บริการ
การเลือกใช้บริ การโรงแรม
ในเครื อแอคคอร์
ความเชื่ อ มั่ น โรงแรมใน
เครื อข่ายแอคคอร์
ระยะเวลาในการเข้ า พั ก
ของท่าน
เข้าพักโรงแรม
ประเภทห้องพัก
วัตถุประสงค์ในการเข้าพัก

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

ไม่ สอดคล้องกับ
สมมติฐาน







สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน


ไม่ สอดคล้องกับ
สมมติฐาน




ไม่ สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
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จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 400 คน ผูต้ อบแบบสอบถาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1.) เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 57 และเพศชายเพียง
ร้อยละ 43
2.) อายุ ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีอายุ 21 – 25 ปี รองลงมา 35 – 45 ปี และ 46 ปี ขึ้น
ไป สุ ดท้ายต่ ากว่า 20 ปี มี สัดส่ วน น้อยที่ สุด คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 67.3 , 25.4 , 5.6
และ 1.8 ตามลาดับ
3.) ระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อย
ละ 78.4 รองลงมาสู งกว่าระดับ ปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 11.4 และน้อยที่ สุดต่ ากว่า
ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 10.2
4.) อาชี พ ผู ต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี อ าชี พ พนัก งานเอกชน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 54.4
รองลงมาธุ รกิ จส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 27.2 และน้อยที่สุดพนักงานราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 18.4
5.) สถานภาพ ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพโสด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 49.7
รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 45.9 และน้อยที่สุดสถานภาพหย่าร้ าง คิด
เป็ นร้อยละ 4.4
6.) รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001 –
30,000 บาท รองลงมา 30,001 – 40,000 บาท , ต่ ากว่า 15,000 บาท และ 40,001 บาท
ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 60.2 , 16.4 , 15.8 และ 7.6 ตามลาดับ
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจยั
ผลวิจยั พบว่า คุ ณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บ ริ การโรงแรมในเครื อ
แอคคอร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงแรมในเครื อแอคคอร์ ที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ
อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มาลิ นีสนธิ มูล และอิ ทธิ กร ขาเดช
(2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ องของความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ที่มีต่อการใช้บริ การ
โรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลวิจยั พบว่าปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด มี ผ ลต่ อความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก าร
โรงแรมในเครื อแอคคอร์ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ช่องทางการจัดจาหน่ ายและการส่ งเสริ มการ
ขาย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธัญพรนภัส แฟงสม (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง แนวทางการ
พัฒนาการตลาดของโรงแรมระดับ 4 ดาวเครื อภายในประเทศ ในเขตเมืองพัทยา
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ผลวิจยั พบว่าปั จจัยในการเลื อกใช้บริ การโรงแรมมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
โรงแรมในเครื อแอคคอร์ คือ ความหลากหลายของโรงแรม ความเชื่ อมัน่ ในโรงแรม ระยะเวลาใน
การเข้าพัก ความถี่ ในการเข้าพัก ประเภทของห้องพัก วัตถุ ประสงค์การเข้าพัก ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กฤษฎิ์ กาญจนกิ ตติ (2541( ศึ กษาถึ งปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกใช้โรงแรมในโรงแรม
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ข้ อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและแผน
1.( จะเห็ น ว่ า การบริ การของโรงแรมและตั ว พนั ก งานบริ การยัง เป็ นปั จจัย ส าคัญ ที่ ท าให
นักท่องเที่ยว เลือกใช้บริ การซ้ ากับโรงแรมนั้นๆ และมีการบอกต่อกับเพื่อนฝูงหรื อคนรู ้จกั ให้มาใช้
บริ การต่อไป ดังนั้นหากทาการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริ การ และปลูกจิตสานึกในการบริ การ
ให้กบั พนักงาน เพื่อเป็ นจุดดึงดูดหนึ่งของโรงแรม
2.( อินเตอร์ เน็ตยังเป็ นตัวช่ วยในการประชาสัมพันธ์ และตัวดึ งดู ดนักท่องเที่ ยวให้เข้ามาใช้บริ การ
เนื่องจากปั จจุบนั คนส่ วนมากมักมีคอมพิวเตอร์ พกพาเป็ นของตัวเอง ยิง่ เป็ นนักธุ รกิจถึงแม้วา่ จะเป็ น
ช่ วงวันหยุดก็ยงั ต้องทางาน ติ ดต่อผ่านอินเตอร์ เน็ต หากโรงแรมมี โปรโมชัน่ อิ นเตอร์ เน็ ตร่ วมกับ
ห้องพักก็จะเป็ น การดีมาก
เชิงปฏิบัติการ
1( การจัดโปรโมชัน่ ให้กบั ลูกค้าของโรงแรมกลุ่ม Boutique ควรเน้นบริ การเสริ ม เช่ น อินเตอร์ เน็ต
แพ็ค เกจนวดแผนโบราณ แพ็กเกจสปา แพ็กเกจท่องเที่ ยว แพ็คเกจอินเตอร์ เน็ ต เป็ นต้น ร่ วมกับ
ห้องพักและ มี ก ารจัดโปรโมชั่น ในช่ วง High Season บ้าง ถึ งแม้ว่าจะลดราคาไม่มากแต่ก็ เป็ นที่
น่าสนใจ ถ้าเทียบกับ โรงแรมอื่นๆ ที่ในช่วง High Season จะขายในราคาเต็ม
2.( ในด้านบุคลากรควรมีการพัฒนาพนักงานบริ การทั้งในส่ วนหน้า แม่บา้ น เลยไปจนถึงคนสวน
และพนักงานรักษาความปลอดภัย เนื่ องจากพนักงานกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มที่ตอ้ งพบเจอกับลูกค้าโดยตรง
ภาพพจน์ของโรงแรมจะดีหรื อไม่ก็อยูท่ ี่พนักงานกลุ่มนี้ ท้ งั หมด หากมีการพัฒนาและปลูกจิตสานึ ก
ให้รักงานบริ การและเอาใจใส่ ลูกค้าจะช่วยในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การเพิม่ มากขึ้น
3.( ด้านบริ การเสริ มของโรงแรมก็มีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจเข้าพักด้วย เช่นกัน ทั้งบริ การสระว่าย
น้ า ห้องฟิ ตเนส บริ การสปา นวดแผนโบราณ เป็ น อาจจะไม่ตอ้ งเป็ นแบบใหญ่โตมากมาย เพียงแค่
แบ่ง สัดส่ วนการบริ การให้ลงตัวกับขนาดของโรงแรม และความต้องการของลูกค้าเพียงพอแล้ว
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ความไว้ วางใจของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารแช่ เย็นในร้ านสะดวกซื้อ
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
Trust of consumers to buy products Chilled Foods in convenience stores
in Bangkok and Perimeter Areas.
อังศิรา โพธิ์แก้ว
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM 2/1
กลุ่ม 3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ความไว้วางใจของผู บ้ ริ โภคในการซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารแช่ เย็น ในร้ า น
สะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลวัตถุ ประสงค์ เพื่อการศึกษาความแตกต่างด้าน
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยพฤติกรรมการบริ โภค ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านอื่น ๆ
เช่ น ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิ น ค้า และความภัก ดี ต่อ ตราสิ น ค้าที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความไว้วางใจของ
ผู ้บ ริ โ ภคในการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารแช่ เย็น ในร้ า นสะดวกซื้ อ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล โดยวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายปิ ด จานวน 400 ชุ ด เป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติ ฐานด้วยค่ าสถิ ติ ทดสอบความแตกต่ าง t-test, f-test
(One – way anova) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปซึ่ งผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า
กลุ่มผูท้ ดสอบส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี อาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้ 10,000 – 20 ,000 บาท
กลุ่ มผูท้ ดสอบส่ วนใหญ่ ซื้ ออาหารแช่ เย็นจากร้ านเซเว่นอี เลฟเว่น ประเภทเป็ น ข้าวและ
กับข้าว ความถี่ที่ซ้ื อส่ วนใหญ่ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ ใช้จานวนเงินระหว่าง 50 – 100 ส่ วนใหญ่ซ้ื อในช่าง
เวลา 19.00 – 23.00 น.
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1. ด้านประชากรศาสตร์ พบว่าเพศ อายุ สถานภาพ และอาชี พ ที่แตกต่างกัน มี
อิทธิ พลต่อความไว้วางใจในการซื้ อแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2. ปั จจัยด้านพฤติกรรมการบริ โภค มี เพียงประเภทของอาหารแช่ เย็นที่ ซ้ื อที่
แตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความไว้ว างใจในการซื้ อ แตกต่ า งกัน อย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05
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สมมติฐานที่ 3. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด มีเพียงปั จจัยด้านราคาที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พล
ต่อความไว้วางใจในการซื้ อแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 สมมติฐานที่ 4. ปั จจัยด้าน
อื่น ๆ ที่ ประกอบไปด้วยภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้าและความภักดี ต่อตราสิ นค้าที่แตกต่างกัน ไม่มี
อิทธิ พลต่อความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่ เย็น ในร้านสะดวกซื้ อในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
คาสาคัญ:ความไว้วางใจ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น พฤติกรรมการบริ โภคส่ วนประสมทางการตลาด
Abstract
The Studies on the trust of consumers to buy products chilled foods in convenience stores
in Bangkok and Perimeter areas. The following objective : 1) To study personal factors that affect
the trusting of consumers to buy products chilled foods in convenience stores in Bangkok and
Perimeter areas. 2) To study consumer behavior factors that affect the Trusting of consumers to
buy products chilled foods in convenience stores in Bangkok and Perimeter areas. 3) To study
marketing mix factors that affect the trusting of consumers to buy products chilled foods in
convenience stores in Bangkok and Perimeter areas. 4) To study brand image and brand loyalty
towards that affect that affect the trusting of consumers to buy products chilled foods in
convenience stores in Bangkok and Perimeter areas. The data was collecting by using the
questionnaire from 400 respondents. And data analysis with computer program finished with
descriptive statistic describe the Percentage, Frequency values, Average, Standard deviation
values and Hypothesis testing. Reference statistics using Anova to evaluate T-test, F-test Value
Sig. To analyze trust of different variables and with 0.05 significance level research appears as
follows.
Found that the Trust of consumers to buy products chilled foods in convenience stores in
Bangkok and Perimeter areas. Mostly, Female aged between 20- 31 years old . Most of them are
employee with revenue 10,000 – 20,000 bath.
Mostly, Consumers bought at convenience stores such as Seven-Eleven. The average
purchasing frequency was 2-3 times a weeks. The average spending for each purchase is 50-100
baht. The period when consumer bought the chilled foods are in the evening (19.00 – 23.00 p.m.)
Hypothesis 1. Individual factors: the different gender, age, marital status and occupations
different to affect significance the trust of consumers to buy products chilled foods in
convenience stores in Bangkok and Perimeter areas.
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Hypothesis 2. Consumer behavior factors: type of chilled foods different to affect significance to
the trust of consumers to buy products chilled foods in convenience stores in Bangkok and
Perimeter areas.
Hypothesis 3. Marketing mix factor : price factor different to affect significance the trust of
consumers to buy products chilled foods in convenience stores in Bangkok and Perimeter areas.
Hypothesis 4. Other factors: Brand image and Brand Loyalty different non - significance the trust
of consumers to buy products chilled foods in convenience stores in Bangkok and Perimeter
areas.
Keywords: Trust, chilled foods, consumer behavior, marketing mix
บทนา
สภาวะสั งคมไทยปั จจุบ นั นี้ ได้มีการเปลี่ ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นชี วิตมาเป็ นแบบ
สังคมเมื องมากยิ่งขึ้ นคนในสังคมส่ วนใหญ่ มี การใช้ชีวิตที่ เร่ งรี บ เนื่ องจากมี หน้าที่ การงานต้อง
รับผิดชอบ จึงทาให้พฤติกรรมในการดาเนิ นชี วิตก็มีความแตกต่างจากสมัยก่อนมาก ปั จจุบนั นี้ คน
ส่ วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน บ้างก็ซ้ื อผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นที่มีขายตามร้านสะดวก
ซื้ อทั่วไปมารั บ ประทาน เนื่ องด้วยเวลาที่ มี อย่า งจากัด ความสะดวกรวดเร็ ว ราคาไม่ แพง และ
สามารถซื้ อมาเก็บไว้รับประทานในมื้อต่อไปได้ดว้ ยการแช่ เย็น เมื่อจะรับประทานก็นามาอุ่นด้วย
เครื่ องไมโครเวฟ ซึ่ งง่ายและประหยัดเวลาการปรุ งอาหาร จึงทาให้อาหารแช่ เย็นในปั จจุบนั ได้รับ
ความนิยมอย่างมากในหมู่คนวัยทางานที่อาศัยอยูใ่ นเมือง
ธุ รกิจอาหารแช่เย็นในประเทศไทย ปั จจุบนั มีการแข่งขันที่รุนแรงมาก ร้านสะดวกซื้ อแต่
ละที่มีการนาจุดเด่นมาสู ้กนั เพื่อที่ทาให้ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นที่หนึ่ งครองใจผูบ้ ริ โภค โดยการ
คิ ดเมนู ที่ หลากหลาย พัฒ นารสชาติ ให้ อร่ อยถู ก ใจ ควบคุ ม กระบวนการผลิ ตให้ไ ด้ม าตรฐาน มี
โปรโมชัน่ เรี ยกความสนใจ รวมทั้งราคาต้องไม่แพง และสามารถแข่งขันกับสภาวะเศรษฐกิ จและ
คู่แข่งได้
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผูว้ ิจยั ได้มีความสนใจที่จะศึกษาถึ งปั จจัยด้านพฤติกรรมการ
บริ โภค ปั จจัยด้านส่ วนแบ่งทางการตลาด และปั จจัยด้านอื่น ๆ เช่น ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า ความ
ภักดีต่อตราสิ นค้า ที่มีอิทธิ พลต่อความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น
ในร้ านสะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งผลการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนามาใช้ใน
การ พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนาสิ นค้าและบริ การในร้านสะดวกซื้ อ เพื่อให้ตรงตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคและสามารถแข่งขันได้ ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสู ง
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อความไว้วางใจ
ของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารแช่ เย็น ในร้ านสะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมการบริ โภค ที่มีอิทธิ พลต่อความไว้วางใจ
ของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารแช่ เย็น ในร้ านสะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งทางด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
ไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น ในร้านสะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
4. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านปั จจัยอื่น ๆ เช่ น ภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้าและความภักดี
ต่อตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่ เย็น ในร้าน
สะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ขอบเขตของการวิจัย
1.ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารแช่ เย็น ในร้ า นสะดวกซื้ อ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
เท่านั้น
2. ผูซ้ ้ื อผลิ ตภัณฑ์อาหารแช่เย็น ในร้านสะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
เท่านั้น
3. ศึ กษาเฉพาะความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารแช่ เย็น ในร้ าน
สะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.อาชีพ
4.การศึกษา
5.รายได้
6.สถานะภาพ
ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการบริโภค
1.ร้านสะดวกที่ใช้บริ การ
2.ประเภทอาหารที่ซ้ือ
3.ความถี่ในการซื้อ
4.จานวนเงินที่ซ้ือ
5.ช่วงเวลาที่ซ้ือ

ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารแช่เย็น ในร้าน
สะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1.ราคา
2.ช่องทางการจัดจาหน่าย
3.ผลิตภัณฑ์
4.การส่ งเสริ มทางการตลาด
ปัจจัยอื่น ๆ
1.ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า
2.ความภักดีต่อตราสิ นค้า
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จ จัย ด้ า นประชากรศาสตร์ ที่ ป ระกอบด้ ว ย เพศ, อายุ , การศึ ก ษา, รายได้ และ
สถานะภาพที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิตภัณฑ์ อาหารแช่
เย็น ในร้านสะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านพฤติ กรรมการบริ โภค ที่ ประกอบด้วย ร้ านสะดวกที่ ใช้บริ ก าร, ประเภท
อาหารที่ซ้ื อ, ความถี่ในการซื้ อ, จานวนเงินที่ซ้ื อ และช่วงเวลาที่ซ้ื อที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความ
ไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น ในร้านสะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
3. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ ประกอบด้วย ราคา, ช่ องทางการจัดจาหน่ าย,
ผลิตภัณฑ์, การส่ งเสริ มทางการตลาดที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในการ
ซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น ในร้านสะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
4. ปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า และความภักดีต่อตราสิ นค้า
ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ อาหารแช่ เย็น ในร้ าน
สะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจัยส่ วนบุคคล
เจมิญาอติชาติมณี , 2552: 12 (อ้างอิงใน เดชา ศิลปะสนอง,2557: 8( กล่าวว่า ปั จจัยส่ วน
บุ ค คลที่ ส่ งอิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการตัดสิ น ใจของผูบ้ ริ โภคที่ ส าคัญ ได้แก่ เพศ อายุ วัฏ จัก รชี วิต
ครอบครัว อาชีพ รายได้ รู ปแบบการดาเนินชีวติ บุคลิกภาพและมโนทัศน์ที่มีต่อตนเอง
-เพศ (Sex) ผูห้ ญิ งกับผูช้ ายมี ความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิ ด ค่านิ ยม ทัศนคติ รวมถึ ง
พฤติกรรม ตลอดจนความต้องการต่างๆ
1.อายุ (age) พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อหรื อตัดสิ นใจบริ โภคของบุคคลย่อมแปรเปลี่ยน
ไปตามระยะเวลาที่ยงั มีชีวติ อยู่
2.การศึกษา (Education) การศึกษาเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสู งกับตัวแปรที่
เกี่ยวกับพฤตกรรมของบุคคล
3.วัฏจักรชี วิตครอบครัว (Family Life Cycle) หมายถึ ง การเริ่ มต้นชี วิตครอบครัวไปจบ
ลงที่ ก ารสิ้ น สุ ดชี วิต ครอบครั ว แต่ ล ะช่ วงของวัฏ จัก รชี วิตครอบครั ว ผูบ้ ริ โภคจะมี รูป แบบและ
พฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกันออกไป
4.อาชี พ (Occupation) อาชี พ ของบุ ค คลจะมี ล ัก ษณะเฉพาะบางประการที่ ท าให้ ต้อ ง
บริ โภคผลิตภัณฑ์แตกต่างไปจากผูป้ ระกอบอาชีพอื่นๆ
5.รายได้ส่วนบุ คคล (Personal income) รายได้ส่ วนบุ ค คลของผูบ้ ริ โภคที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่ซ้ื อ
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6.รู ป แบบการดาเนิ น ชี วิต (Life styles) พฤติ ก รรมการใช้ชี วิต ใช้เงิ น และใช้เวลาของ
บุคคลคนนั้น
แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมการบริโภค
Schiffman and Kanuk, 1994: 7 (อ้ า งอิ ง ใน ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ , 2538 : 1( กล่ า วว่ า
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่ งทาการค้นหา การซื้ อ การใช้ การประเมินผล และการใช้
จ่ายในผลิตภัณฑ์และบริ การ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา
Engel Blackwell and Miniard, 1993: 5 (อ้างอิงใน ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์, 2538: 1(กล่ าวว่า
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการตัดสิ นใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อทาการ
ประเมินผล การจัดหา การใช้ และการใช้จ่าย เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2538: 1กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการศึกษาวิธีที่แต่
ละบุคคลทาการตัดสิ นใจที่จะใช้ทรัพยากร (เงิน เวลา บุคากร และอื่น ๆ( เกี่ยวกับการบริ โภคสิ นค้า
ซึ่ งนักการตลาดจะต้องศึกษาว่า สิ นค้าที่เขาจะนาเสนอขายนั้นใครคือลูกค้า ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร ทาไม
จึงซื้ อ ซื้ ออย่างไร ซื้ อเมื่อไหร่ ซื้ อที่ไหน ซื้ อและใช้บ่อยครั้งเพียงใด รวมทั้งศึกษาว่าใครมีอิทธิ พลใน
การซื้ อ
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
สุ ด าพร กุ ณ ฑลบุ ต ร, 2549: 12 กล่ า วว่า ส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed)
หมายถึ งองค์ป ระกอบโดยตรงที่ เกี่ ยวข้องกับ สิ นค้าหรื อบริ การที่ จะนาเสนอสู ้ ผูบ้ ริ โภค ปั จจัย ที่
เกี่ยวข้องกับส่ วนผสมทางการตลาดประกอบด้วยปั จจัยด้านการตลาดสี่ ชนิ ดที่มกั เรี ยกกันว่า “4 Ps”
ดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Products( หมายถึงสิ นค้าหรื อบริ การที่จะนาเสนอสู่ ผบู ้ ริ โภค
2. ราคา (Prices) หมายถึ ง ราคาของสิ นค้าหรื อบริ ก ารที่ ผูบ้ ริ โภคจะต้องจ่ายเพื่ อให้ ไ ด้
สิ นค้านั้น ๆ ราคาจะต้องมีมูลค่าสู งกว่าต้นทุนของสิ นค้าหรื อบริ การ เพื่อจะได้เกิดส่ วนต่างเป็ นกาไร
ให้แก่กิจการ
3. สถานที่ (Place) หมายถึงช่องทางในการที่จะนาสิ นค้าเสนอขายผูบ้ ริ โภค เช่น ตลาดสด
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต การจาหน่ ายสิ นค้าทางไปรษณี ย ์ การจาหน่ายสิ นค้าทางอินเตอร์ เน็ต และช่องทาง
อื่น ๆ
4. การส่ ง เสริ ม การจ าหน่ า ย (Promotion) หมายถึ ง กระบวนการในการส่ ง เสริ ม และ
กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคกันมาใช้สินค้า และผลิตภัณฑ์ของกิจการ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจ
Morgan &Hunt 1994: 23 (อ้างอิงใน พิศุทธิ์ อุปถัมภ์ ,2556:11 (กล่าวว่า ความไว้วางใจมี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการกาหนดลักษณะข้อผูกมัดเพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและองค์กร
ความไว้วางใจ คือ สภาพความเป็ นจริ งเมื่อคนจานวนหนึ่งเกิดความเชื่อมัน่ โดยเป็ นผูท้ ี่มีส่วนร่ วมใน
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การแลกเปลี่ ยนความเชื่ อถื อ (Reliability) และความซื่ อสัตย์จริ งใจ (Integrity) โดยมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดและขนานกับกรอบแนวคิดทางการตลาดที่ศึกษาเรื่ องบุคลิกภาพ และจิตวิทยา
Ndubisi. 2007.(อ้ า งอิ ง ใน พิ ศุ ท ธิ์ อุ ป ถั ม ภ์ ,2556: 12)ความไว้ว างใจเป็ นปั จ จัย ที่ มี
ความส าคัญ อย่างมากต่ อการสร้ างความภัก ดี แ ละมี ค วามสั ม พัน ธ์ ในเชิ งบวกกัน ระหว่างความ
ไว้วางใจและความภักดี ของลู กค้า ในการสร้ างความมัน่ ใจของลู กค้าและการส่ งมอบคุ ณภาพการ
บริ การ นาไปสู่ องค์กรที่ ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้ นความไว้วางใจของลู กค้า มี การศึ กษาความไว้วางใจ
หลากหลายสาขา รวมทั้ง ทางด้านจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์ ในด้านจิตวิทยา จากการศึกษาที่ผา่ นมา
ความไว้วางใจโดยทัว่ ไปมุ่ งเน้นในด้านลักษณะประจาตัวบุ คคล(Personal Characteristics) ได้แก่
อุปนิสัย ทัศนคติ และแรงจูงใจ
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ทวีพร ฤทธญาติ (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารแช่ แ ข็ ง พร้ อ มทานของผู ้บ ริ โภคในเขตอ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมู ลจากผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อและรับประทานอาหารแช่ แข็ง
พร้อมทาน และอาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอพระนครศรี อยุธยา จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Pearson Correlation) และกาวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ
(Multiple Regression Analysis) จากการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัย
ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารแช่ แข็งพร้ อมทาน และ
ปั จจัยส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านสังคม มี อิทธิ พ ลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์
อาหารแช่แข็งพร้อมทานของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ศศิธร พูนโสภิน (2555( ศึกษาถึงปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซี่โก ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เคยซื้ อและเคยรับประทานอาหารแช่แข็งยีห่ ้อ อีซี่โก และอาศัยอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานคร รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างคือ 385 ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล คื อ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ค่าที การ
วิเคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดียว ค่าความถดถอยเชิ งพหุ คูณ และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
อาชี พ นักเรี ยน/นิ สิต/นักศึกษา และมีรายได้ 10,000 - 19,999 บาท ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความถี่ ใน
การบริ โภคอาหารแช่แข็งยี่หอ้ อีซี่โก 4 ครั้งต่อเดือน มีปริ มาณการซื้ อ 2 กล่องต่อครั้ง มีค่าใช้จ่ายใน
การซื้ อ เฉลี่ยประมาณ 79.52 บาทต่อครั้ง โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื ออาหารประเภทข้าวและกับข้าว
วิธีดาเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น ในร้าสะดวกซื้ อ
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีดาเนิ นการวิจยั อย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อให้ได้มา
646

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ซึ่ งข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนาไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติ โดยในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้วจิ ยั ตาม
ขั้นตอนดังนี้
1.แบบของการวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้แบบวิจยั เชิ งปริ มาณ เก็บข้อมูลทางด้านสถิติส่งแบบสอบถาม
ตั้งสมมติฐานไว้ดว้ ยประชากรและหน่วยวิเคราะห์
2.จานวนประชากรและกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือบุคคลทัว่ ไปที่พกั อาศัย
อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยได้รวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง (sampling) ด้วยการ
ใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั กาหนดขึ้น และทาการสอบถามผูบ้ ริ โภค จานวน 400 คน เลือกสุ่ มตัวอย่าง
โดยใช้หลักความสะดวก (convenience sampling)
3.เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน คือ
3.1 คาถามเกี่ ยวกับข้อมู ลบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ
ระดับการศึกษา รายได้และ สถานภาพ
3.2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภค
3.3 คาถามเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตาล
3.4 คาถามเกี่ยวกับปั จจัยอื่น ๆ เช่น ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า และความจงรักภักดี
ต่อตราสิ นค้า
3.5 ข้อเสนอแนะหรื อข้อคิดเห็นอื่นๆ เป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ด
4. การเก็บรวบรวบข้อมู ลผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษาและเก็บรวบรวมข้อมู ลต่างๆ จากข้อมู ล
สองแบบดังนี้
4.1 แหล่ งข้อมู ลปฐมภู มิ (primary data) เป็ นข้อมู ลที่ได้จากการใช้แบบสอบถาม
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในสถานที่ต่างๆ
ก่ อ นที่ ผู ้วิ จ ัย จะเริ่ ม ท าแบบสอบถามกับ ผู ้ต อบแบบสอบถาม ผู ้วิ จ ัย ได้ท าการชี้ แจงให้ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และ อธิ บายข้อสงสัยและ วิธีตอบแบบสอบถามก่อน
4.2 แหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (secondary data) เป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากงานวิช าการทาง
งานวิจยั และ ข้อมูลงานวิจยั ทางอินเตอร์เน็ต
5. การวิเคราะห์ทางสถิ ติจากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิ ติ one way anovaโดยใช้ t-test, ftest เพื่ อ วัด ความแตกต่ า งของกลุ่ ม ตัว แปรโดยใช้ ก ารค านวณและการวิ เคราะห์ ผ่ า น
โปรแกรม excel โดยที่สถิติน้ นั แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
5.1สถิติเชิ งพรรณนา (descriptive statistics( เพื่อใช้ในการอธิ บายคุณลักษณะของ
ข้อ มู ล ซึ่ งได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (mean) ค่ า ความแปรปรวน (variance) ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(standard deviation) และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (correlation coefficient)
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5.2สถิติอา้ งอิง (inferential statistics( เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 310 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.50 มีช่วงอายุ 20 – 30 ปี มากที่สุด จานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ
48.00 ส่ วนใหญ่ มี ส ถานภาพโสด จานวน 319 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 79.75 มี ระดับการศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 291 คน คิดเป็ นร้อยละ72.75ประกอบอาชี พพนักงานเอกชน จานวน 189 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 47.25 และรายได้ส่วนใหญ่ อยู่ในช่ วง 1,000 – 2,000 บาท จานวน 152 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 38.00
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมการบริ โภค พบว่า ร้ านเซเว่นอีเลฟเว่นมีผูบ้ ริ โภค
ตัว อย่า ง ใช้บ ริ ก ารมากที่ สุ ด จ านวน 385 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 96.25 ส่ วนใหญ่ ซ้ื อ อาหารแช่ เย็น
ประเภท ข้าวและกับข้าว จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.25 ความถี่ที่ซ้ื อส่ วนใหญ่ ซื้ อ 2-3 ครั้ง/
สัปดาห์ จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.25 ใช้จานวนเงินระหว่าง 50 – 100 บาท จานวน 223 คน
คิดเป็ นร้อยละ 55.75 และส่ วนใหญ่ซ้ื อในช่างเวลา 19.00 – 23.00 น.
3. ผลการวิเคราะห์ดา้ นส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านราคา กลุ่มผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
จานวนมากซื้ อเพราะราคาเหมาะสมกับคุณภาพ จานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.75 ด้านช่องทาง
จัดจาหน่าย พบว่า ส่ วนใหญ่ซ้ื อเพราะร้านมีหลายสาขา เดินทางไปซื้ อได้สะดวกจานวน 626 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 65.50 ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์กลุ่ มผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่ ซ้ื อเพราะรสชาติ อาหารมี
รสชาติอร่ อย จานวน 193 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 48.25 และปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาดผูบ้ ริ โภคซื้ อ
เพราะมีโปรโมชัน่ แลกซื้อมากที่สุด จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40
4. ผลการวิเคราะห์ ด้านอื่น ๆ พบว่า ด้านภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้า ที่ มีผลต่อการซื้ อของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคตัวอย่างมากที่สุด คือ ตราสิ นค้าสื่ อถึงคุณภาพของสิ นค้า จานวน 226 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 56.60 และปั จจัยด้านความภักดี ต่อตราสิ นค้าส่ วนใหญ่ พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง จะซื้ อตรา
สิ นค้าที่ชอบเป็ นประจา จานวน 261 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.25
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความไว้วางใจของ
ผูข้ องผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารแช่ เย็น ในร้ านสะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลแตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า มีปัจจัยด้าน เพศ อายุ สถานภาพ และอาชี พที่ความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 เท่ านั้น ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์
อาหารแช่เย็น ในร้านสะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
เมื่อพิจารณาถึงด้านเพศอายุ และสถานภาพ พบว่า เพศ อายุ และสถานภาพที่แตกต่างกัน
มีอิทธิ พลต่อความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น ในร้านสะดวกซื้ อในเขต
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กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธนสรร ยิ่งยงสมสวัสดิ์ (2557( ที่ได้
วิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็งของผูบ้ ริ โภควัยทางาน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่า เพศอายุ และสถานภาพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการพฤติกรรมการ
ซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็ง
เมื่ อพิ จารณาถึ งด้านอาชี พ พบว่า อาชี พ ที่ แตกต่างกันมี อิท ธิ พ ลต่ อความไว้วางใจของ
ผู ้บ ริ โ ภคในการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารแช่ เย็น ในร้ า นสะดวกซื้ อ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอุบล ชื่ นสาราญและธี รเวท กิ จการุ ณ (2557( ที่ได้วิจยั เรื่ อง
ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจบริ โภคอาหารแช่ แข็ ง ประเภทอาหารส าเร็ จรู ป ในร้ า น
สะดวกซื้ อเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่า อาชี พ ที่ แตกต่ างกันมี ผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจ
บริ โภคอาหารแช่แข็งประเภทอาหารสาเร็ จรู ป
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านพฤติกรรมการบริ โภค ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความไว้วางใจ
ของผูข้ องผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น ในร้านสะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลแตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า มีเพียงปั จจัยด้าน ประเภทของอาหารที่ผูบ้ ริ โภคซื้ อ ที่มีความแตกต่าง
กัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 เท่ านั้น ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น ในร้านสะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของวิโรจน์ ตระกูลสุ ขสันต์ (2556( ที่ ได้วิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหาร
สาเร็ จรู ปแช่แข็งจากร้านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่า ประเภทอาหาร
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็ง
สมมติ ฐานที่ 3 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่ แตกต่างกันมี ความสัม พันธ์ก ับ
ความไว้ว างใจของผู ้บ ริ โภคในการซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารแช่ เย็ น ในร้ า นสะดวกซื้ อในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า มีเพียงปั จจัยด้านราคาที่ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
เท่านั้น ที่มีอิทธิ พลต่อความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น ในร้านสะดวก
ซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมยศ อวเกียรติและสิ ทธิ พร
ประวัติรุ่งเรื อง (2558( ที่ได้วจิ ยั เรื่ อง การตัดสิ นใจและพฤติกรรมการบริ โภคอาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็ง
พร้อมทานของผูบ้ ริ โภคในเขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 4 ปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า และความภักดี
ต่อตราสิ นค้าที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิตภัณฑ์ อาหารแช่
เย็น ในร้านสะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน
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พบว่า ปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้า และความภักดี ต่อตรา
สิ นค้าที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่
เย็น ในร้านสะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา เรื่ อง ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น ใน
ร้ า นสะดวกซื้ อ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล มี ส่ ว นช่ ว ยในการยื น ยัน ว่า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ที่เป็ นปั จจัยพื้นฐานในการแบ่งกลุ่มเป้ าหมายของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากความแตกต่าง
ของแต่ละบุ คคลจึงทาให้ ความคิ ดเห็ น ความชอบ และความต้องการแตกต่างกัน โดยอ้างอิ งจาก
สมมติฐานที่ในการศึกษาครั้งนี้ ส่ วนปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และส่ วนประสมทางการตลาด ก็
ควรให้ความสาคัญด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่ อไป
ในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ ได้ศึกษาในส่ วนของพื้นที่ เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
เท่านั้น แต่เนื่ องจากปั จจุบนั นี้ ร้านสะดวกซื้ อได้ขยายไปทัว่ ประเทศไทยแล้ว ซึ่ งในบางพื้นที่ เช่นหัว
เมืองใหญ่ หรื อแหล่งท่องเที่ยงที่มีชื่อเสี ยง อาจจะต้องมีการทาการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลที่
ครอบคลุ ม เข้าถึ งความต้องการของผูบ้ ริ โภค และท าให้ผูป้ ระกอบการได้นาข้อ มู ลมาปรั บปรุ ง
องค์กรให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่กาลังพัฒนาต่อไป
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ปัจจัยทีม่ ีผลในการเลือกใช้ บัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรีอยุธยาของลูกค้ า
ในเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑล
FACTORS AFFECTING DECISION OF CONSUMERS IN CHOOSING AND USING
KRUNGSRI CREDIT CARDS IN BANGKOK METROPOLIS AND SUBURBS.
จรรยาณีย์ ถี่ถ้วน
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM 2/1
กลุ่ม 3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาชั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลในการเลื อกใช้บตั รเครดิ ตธนาคารกรุ งศรี อยุธยาในเขต
กรุ งเทพ และปริ มณฑล” โดยมี มีวตั ถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วน
บุ ค คลที่ มี ผ ลในการเลื อ กใช้บ ัต รเครดิ ต ธนาคารกรุ งศรี อ ยุธ ยาของลู ก ค้าในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ ม ณฑล (2) เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งทางด้านปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลในการ
เลือกใช้บตั รเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยาของลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล (3) เพื่อศึกษา
ความแตกต่างทางด้านปั จจัยคุ ณ ภาพการบริ การที่ มีผลในการเลื อกใช้บ ตั รเครดิ ตธนาคารกรุ งศรี
อยุธยาของลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
การศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาวิจยั คือผูท้ ี่ ถือบัตรเครดิ ตธนาคารกรุ งศรี
อยุธยาที่ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล จานวน 400 คน ด้วยการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์โดยใช้ (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพื่อ
ท าการหาค่ าร้ อยละ ค่ าความถี่ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ (2) การวิเคราะห์ ส ถิ ติเชิ ง
อนุ มาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการหา T-test และ F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA)
การศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ (1) เป็ นเพศหญิง (2) อายุระหว่าง 20-30 ปี
(3) มีสถานภาพโสด (4) มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี (5) มีอาชีพพนักงานบริ ษทั (6) รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป
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สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีเชื่ อมโยงกับปั จจัยส่ วน
บุ ค คลที่ แตกต่างกัน (2) ผลิ ตภัณ ฑ์ ช่ องทางการจัดจาหน่ าย มี ผลเชื่ อมโยงกับ ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการที่แตกต่างกัน (3) ปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การด้านความถูกต้องและน่าเชื่ อถือ ความมัน่ ใจ
ในการให้บริ การและความพร้ อมของเครื่ องมือรองรับการบริ การ มี ความสัมพันธ์กบั การเลื อกใช้
บัตรเครดิตของลูกค้า
คาสาคัญ : บัตรเครดิต , คุณภาพการบริ การ , กรุ งศรี อยุธยา , ส่ วนประสมทางการตลาด

Abstract
Factors Affecting decision of consumers in choosing and using Krungsri credit cards in
Bangkok metropolis and suburbs. The objective of this research is. (1) To study the difference of
the personal ; that have resulted in the use of credit cards, the bank's consumers in Bangkok
metropolis and suburbs. (2) To study the differences in the marketing mix that has resulted in the
use of credit cards, bank consumers in Bangkok metropolis and suburbs. (3) To compare the
differences in the quality of service that has resulted in the use of credit cards, bank consumers in
Bangkok. By personal factors, including gender, age, marital status, education, occupation,
monthly income. The importance of marketing mix factors including : Products ,Price ,Promotion
,and Process differently And by the quality of service are:
The reliability and accuracy, reliability, a sense of confidence to consumers, the
availability and support services, consumers care and responding to consumers In this research
The samples consisted of 400 consumers who is using Krungsri credit cards in Bangkok
metropolis and suburbs. The questionnaire was used as an instrument for data collection. (1) Due
to data analysis descriptive statistics used included Percentage Mean and Standard Deviation (2)
For the hypothesis testing, inferential statistics used were the Independent Samples t-Test, Oneway ANOVA, (F-Test) and Chi-Square Distribution.
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Results and Discussion found that The majority of the consumers were female, Age 2030 years, Single status, Bachelor's degree, Employed,Income above 30,001 baht.
For the test that hypothesis. (1) Monthly income were related to the consumer behaviors.
(2) Process differently, product distribution, price, place and promotion of the marketing mix are
very important for selling. (3) The consumers using service focus on distribution respectively
Keywords: credit cards , Service Quality , Krungsri , Marketing Mix
บทนา
การใช้บ ตั รเครดิ ตเพื่ อความสะดวกสบายและความพึ งพอใจจากการซื้ อสิ นค้าที่ ได้
ภายในทันที โดยไม่ตอ้ งเก็บเงินหรื อรอวันเงินเดือนออก ขณะที่ผถู ้ ือบัตรบางท่านก็สมัครบัตรเครดิต
เพื่ อ สะสมคะแนน เพื่ อ รั บ ผลประโยชน์ ในการรั บ เงิ น คื น (cash back) หรื อ เพื่ อรั บ ส่ วนลดและ
โปรโมชัน่ อื่นที่มากับการสมัครบัตรเครดิต ในทางกลับกัน คนไทยหลายคนก็สมัครบัตรเครดิตเพื่อ
ใช้ในกรณี ฉุกเฉิ นเช่นอุบตั ิเหตุ เหตุการณ์ เจ็บไข้ได้ป่วย หรื อค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง เช่น ค่าซ่ อมแซม
บ้านหรื อรถ
การแข่งขันของผูป้ ระกอบการบัตรเครดิ ตปี 2558 น่ าจะทวีความเข้มข้นขึ้นจากปี ก่อน
หน้าโดยมี สั ญ ญาณจากการออกแคมเปญทางการตลาดที่ ค่ อนข้างคึ ก คัก ในช่ วงต้น ปี ผนวกกับ
เป้ าหมายทางธุ รกิจของผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ที่สูงขึ้น ทั้งนี้ คาดการณ์วา่ จากนโยบายการตลาดเชิ ง
รุ กคงหนุนให้จานวนบัตรเครดิตทั้งระบบปี 2558 เติบโตได้ในกรอบ 8-10%
ด้วยเหตุ น้ ี ผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่ จะศึ กษาเรื่ องปั จจัย ที่ มี ผลในการเลื อกใช้บ ตั รเครดิ ต
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยาของลูกค้าในกทม.และปริ มณฑล จาเป็ นต้องสรรหากลยุ ทธ์ใหม่ๆ ในการที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตของตนให้มีความโดดเด่น โดนใจตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้มาก
ที่สุด และต้องการดึ งดู ดลู กค้า เช่ นการปรับเพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ตที่ มีมากกว่าสิ นเชื่ อ
ธรรมดา และให้มีสิทธิ ประโยชน์พิเศษกว่าบัตรเครดิ ตอื่นๆ ให้ลูกค้ารู ้ สึกเสมือนเป็ นบุคคลพิเศษ
พบว่าจากการเจริ ญเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่ งถือว่าเป็ นกลุ่มคนจานวนมาก เพื่อทราบถึ ง
ปั จจัยในการเลื อกใช้บตั รเครดิ ตธนาคารกรุ งศรี อยุธยาของลู กค้า ทั้งปั ญหาและการใช้บริ การด้าน
บัตรเครดิตให้กบั ผูใ้ ช้บริ การให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
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ปรับปรุ งแนวทางในการวางนโยบายหรื อกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาธุ รกิจและต่อยอด เพื่อพัฒนา
สังคมและประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้บตั รเครดิตธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยาของลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลื อกใช้
บัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยาของลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
3. เพื่ อศึ ก ษาความแตกต่ างทางด้านปั จจัย คุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อการเลื อกใช้บ ัตร
เครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยาของลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาเฉพาะทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลในการเลื อกใช้บตั รเครดิตธนาคารกรุ งศรี
อยุธยาของลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
2. ศึก ษาเฉพาะทางด้านปั จจัยส่ วนส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลในการเลื อกใช้บตั ร
เครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยาของลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
3. ศึกษาเฉพาะทางด้านคุณภาพการบริ การที่มีผลในการเลื อกใช้บตั รเครดิตธนาคารกรุ งศรี
อยุธยาของลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้
2.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ปั จจัยทางด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
3.ปั จจัยด้านคุ ณ ภาพการบริ ก าร ประกอบด้วยความน่ าเชื่ อถื อไว้วางใจได้ ความรู ้ สึ ก ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า ความพร้อมของเครื่ องมือ การเอาใจใส่ ลูกค้า การตอบสนองต่อลูกค้า
ตัวแปรตาม
ปัจจัยการเลือกใช้ บตั รเครดิตธนาคารกรุงศรี อยุธยาของลูกค้ าในเขตกทมฯและปริมณฑล
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชี พ รายได้ ที่แตกต่าง
กันมีผลต่อการเลือกใช้บตั รเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยาของลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ต่างกัน
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด้วย ผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จาหน่าย โปรโมชัน่ ทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บตั รเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลต่างกัน
3. ปั จจัยด้านคุ ณ ภาพการบริ การที่ ประกอบด้วยการน่ าเชื่ อถื อไว้วางใจได้ ความรู ้ สึ ก ให้
ความเชื่ อมั่น ต่ อลู ก ค้า ความพร้ อ มของเครื่ องมื อ การเอาใจใส่ ลู ก ค้า การตอบสนองต่ อ ลู ก ค้า ที่
แตกต่างกันมีผลต่อการเลื อกใช้บตั รเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยาของลู กค้าในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑลต่างกัน
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนประชากรศาสตร์
เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ รายได้
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด
ปัจจัยด้ านคุณภาพการบริการ
การน่าเชื่ อถือไว้วางใจได้ , ความรู ้สึกให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
ความพร้อมของเครื่ องมือ ,การเอาใจใส่ ลูกค้า
การตอบสนองต่อลูกค้า
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แนวคิดและทฤษฎี
สุ ดชี วิน ชมเสวก (2548) กล่าวว่า บัตรเครดิต หมายถึงเอกสาร หรื วตั ถุอื่นใดซึ่ งผูอ้ อกบัตร
ให้ แก่ ผู ถ้ ื อบัต ร โดยให้ บ ัน ทึ ก ข้อ มู ล ไว้ด้วยกรรมวิ ธี เชิ ง กล หรื อ วิธี ก ารอย่างอื่ น ท าให้ ป รากฏ
ความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข รหัส หรื อสัญลักษณ์ อื่นใด ทั้งนี้ จะมีกาหนดระยะเวลาการใช้ไว้
ด้วยหรื อไม่ก็ตาม เพื่อให้ผูถ้ ื อบัตร ใช้ชาระราคาสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อใช้ในการเบิกถอนเงินตาม
ร่ างพระราชบัญญัติ
Kotler and Bloom (1984) ให้ ความ ห มายว่ า การบ ริ ก าร คื อกิ จก รรม ห รื อ
ผลประโยชน์ใดๆก็ตามที่บุคคลหนึ่ งสามารถเสนอให้บุคคลบุคลหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ไม่อาจจับต้องได้
และไม่ทาให้เกิ ดความเป็ นเจ้าของใดๆทั้งสิ้ น การผลิ ตบริ การนี้ อาจเกี่ ยวข้องหรื อไม่ เกี่ ยวข้องกับ
การผลิตสิ นค้าก็ได้
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณ ใช้เครื่ องมือคือแบบสอบถามโดย
นาไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างและนามาบันทึกข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลในการเลือกใช้บตั ร
เครดิตธนาคาร กรุ งศรี อยุธยาของลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ประชากร
กลุ่มบุคคลทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยาใน
เขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยาแต่ละสาขาในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล จานวน 400 คน โดยใช้วธิ ี การสุ่ มโดยสะดวก
วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เนื่องจากการวิจยั ในครั้งนี้ ประชากรเป็ นแบบนับไม่ได้ ผูว้ จิ ยั ทาการกาหนดกลุ่มตัวอย่างทั้ง
หมด 400 คน ใช้ระยะเวลาในการเก็บ 2 สัปดาห์ ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นลูกค้าธนาคารกรุ งศรี
อยุธยาอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ทั้งหมด
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สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้สถิ ติของ One way ANOVA โดยใช้สถิ ติ T-test และ F-test
เพื่อวัดความแตกต่างของกลุ่มตัวแปร โดยใช้การคานวณ และการวิเคราะห์ผา่ นโปรแกรม Microsoft
Excel โดยที่สถิติน้ นั จะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของข้อมูล
ส่ วนที่ 2 สถิติอา้ งอิง ( Inferential Statistic) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัย
เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 59 และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 41
อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี รองลงมาอายุ 31-40 ปี อายุ 41-50 ปี และอายุ 51
ปี ขึ้นไป มีสัดส่ วนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50, 30 , 13 และ 7 ตามลาดับ
สถานภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 67 รองลงมามีสถานภาพ
สมรส คิดเป็ นร้อยละ 29 และต่าที่สุด มีสถานภาพหย่างร้างหม้าย คิดเป็ นร้อยละ/
ระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาปริ ญญาตรี รองลงมามีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาโท และน้อยที่สุด มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาโท คิดเป็ น
ร้อยละ 70 , 17 , 11 และ 2 ตามลาดับ
อาชี พ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชี พ พนักงานบริ ษทั จานวน รองลงมามีอาชี พรับราชการ/
อาชีพอิสระและน้อยที่สุดมีอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และรับจ้าง53 ,
23 , 16 และ 8 ตามลาดับ
รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ผู ต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 30,001 บาทขึ้ น ไป
รองลงมามี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 15,001 – 20,000 บาท มี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 20,001-30,00 บาท
และน้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 35 , 30, 28 และ 6 ตามลาดับ
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เท่านั้น
ที่มีความแตกต่างกันมีผลในการเลือกใช้บตั รเครดิตกรุ งศรี อยุธยาต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยส่ วนบุ คคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชี พ ไม่มีอิทธิ พลในการ
เลือกใช้บตั รเครดิตของลูกค้าธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
2. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ที่มีความแตกต่างกันมีผลในการเลือกใช้บตั รเครดิตกรุ งศรี อต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านราคาและการส่ งเสริ มการตลาด ไม่มีอิทธิ พลในการ
เลือกใช้บตั รเครดิตของลูกค้าธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
3. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า ปั จจัยด้านคุ ณภาพการบริ การ ความน่ าเชื่ อถื อ
และวางใจได้ และความรู ้ สึ ก ให้ ค วามเชื่ อมัน่ ต่ อลู ก ค้า และความพร้ อมของเครื่ องมื อ ที่ มี ความ
แตกต่างกันมีผลในการเลื อกใช้บตั รเครดิ ตกรุ งศรี อยุธยาต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ
0.05 ส่ วนด้าน การเอาใจใส่ ลู ก ค้า และการตอบสนองต่ อลู ก ค้าไม่มี อิท ธิ พ ลในการเลื อกใช้บ ัตร
เครดิตของลูกค้าธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการสมมุติฐาน
ปัจจัยด้ านส่ วนบุคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ปัจจัยด้ านคุณภาพการบริการ
ความถูกต้องและน่าเชื่ อถือ
ความมัน่ ใจในการให้บริ การ
ความพร้อมของเครื่ องมือรองรับการ
บริ การ
สถานบริ การเอาใจใส่
การตอบสนองถึงความต้องการของ
ลูกค้า

ค่ า
นัยสาคัญ
0.3610
0.8880
0.6737
0.2358
0.5632
0.0063

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน








0.0051
0.2491
0.0088
0.1789



0.03138
0.00613




0.00641
0.48080



0.20308

ไม่ สอดคล้องกับ
สมมติฐาน









หมายเหตุ
1. เครื่ องหมาย √ หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. เครื่ องหมาย X หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
จากการศึกษา พบว่า คุณลักษณะด้านปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการ
เลื อกใช้บ ัตรเครดิ ตกรุ งศรี ธ นาคารกรุ งศรี อยุธ ยาในเขตกรุ งเทพฯและปริ ม ณฑล สอดคล้องกับ
ชลาลัย เจติยวรรณ. (2555) ที่ว่า ระดับรายได้มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิ ต บริ ษทั บัตร
กรุ งไทย จากัด (มหาชน( (KTC) ของผูถ้ ือบัตรในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์มีผลต่อการเลื อกใช้
บัตรเครดิตกรุ งศรี ธนาคารกรุ งศรี อยุธยาในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ตรี
ทิพย์ บุญแย้ม. (2552) พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลให้ลูกค้าเกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้อย่าง
รวดเร็ ว ต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิ ตของผูถ้ ื อบัตรเครดิ ตที่ มีรายได้น้อยในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายมี ผลต่อการเลื อกใช้บตั รเครดิ ตกรุ งศรี ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยาในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รั ตนาภรณ์ บุ ญแต่ง. (2557)
พบว่าปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายมี ผลต่อการเลื อกบัตรเครดิ ตของธนาคารพาณิ ชย์ในเขต
อาเภอเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ
จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านคุ ณภาพการบริ การด้านการน่ าเชื่ อถื อไว้วางใจได้มีผลต่อ
การเลือกใช้บตั รเครดิตกรุ งศรี ธนาคารกรุ งศรี อยุธยาในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลสอดคล้องกับ
งานวิจยั ทิ พ ยสรัล พร สุ พ ฒ
ั น์ . (2556) พบว่าพนัก งานให้ ค าแนะน าและการบริ ก ารที่ ดีและเป็ น
ประโยชน์ต่อลูกค้าได้อย่างไม่ผิดพลาด รวมถึงมีความชานาญในการให้บริ การด้านเงินฝากซึ่ งอยูใ่ น
คุณภาพการบริ การด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ ซึ่ งเป็ นด้านที่ให้ความสาคัญมากที่สุด
จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การ ด้านความรู ้สึกให้ความเชื่อมัน่ ของลูกค้า
มี ผ ลต่ อ การเลื อกใช้บ ัตรเครดิ ต กรุ ง ศรี ธ นาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยาในเขตกรุ งเทพฯและปริ ม ณฑลที่
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย จุ รีพ ร หมื่ น ศรี และพนิ ต กุ ล ศิ ริ. (2555) ที่ ว่า ความสั ม พัน ธ์ ปั จ จัย ด้า น
คุณภาพการบริ การด้านความรู ้สึกให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสาขาลูกค้า
บัตรเครดิต
จากการศึ กษา พบว่า ปั จจัยด้านคุ ณภาพการบริ การ ความพร้อมของเครื่ องมือรองรับการ
บริ การ มีผลต่อการเลือกใช้บตั รเครดิตกรุ งศรี ธนาคารกรุ งศรี อยุธยาในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของปริ ญญา เพชรรุ่ งฟ้ าและคณะ. (2553) พบว่าลู กค่าส่ วนใหญ่ ที่มาใช้
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บริ การให้ความสาคัญกับการถอนเงิ นสดจากเครื่ อง ATM , การจัดลาดับการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ ย
ความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการบริ การด้านความพร้อมของเครื่ องมือ
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัย
1. จากการวิจยั พบว่าตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีรายได้อยู่ระหว่าง 30,001 บาทขึ้ นไป
ดังนั้นควรหาช่ องทางเพื่ อให้เข้าถึ งลู กค้าที่ มี รายได้ต่ ากว่า 30,001 บาท ให้มากขึ้ น เพื่อขยายฐาน
กลุ่มเป้ าหมายในการเป็ นสมาชิกบัตรเพิม่ ขึ้น
2. จากการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญในเรื่ องผลิตภัณฑ์ ดังนั้น
ธนาคารจึงควรให้ความสาคัญในเรื่ องอายุการใช้งาน ความคงทนของบัตร ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า
และความสวยงามของบัตร เพื่อสร้างชื่อเสี ยงของธนาคารให้เป็ นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้า
3. จากการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญด้านคุณภาพการบริ การ
ในเรื่ องความมัน่ ใจในการให้บริ การดังนั้น ดังนั้นธนาคารควรให้ความสาคัญในเรื่ อง กายแต่งกาย
สุ ภาพเรี ยบร้อย การแสดงบัตรเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน และมีความเที่ยงตรงในการให้บริ การ เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจในการบริ การให้กบั ลูกค้า
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ผูท้ ี่ศึกษาครั้งต่อไปควรเจาะลึ กด้านปั จจัยทางด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ซึ่ งถื อว่าเป็ น
ด่านแรกของลู กค้าที่จะสมัครบัตรเครดิ ตเพื่อเป็ นแนวทางพัฒนาการส่ งเสริ มการตลาดให้ลูกค้ามี
ความต้องการใช้บตั รเครดิตมากยิง่ ขึ้น
2. ผูท้ ี่จะศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเฉพาะกลุ่มที่เป็ นลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
และปั จจุบนั มีสถานะการใช้บตั รเครดิ ตอยู่ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ดังนั้นผูท้ ี่ จะศึกษาครั้ ง
ต่อไปควรเน้นกลุ่มตัวอย่างของทั้งประเทศ เพื่อให้งานวิจยั ครอบคลุมและเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
มากที่สุด
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พฤติกรรมผู้บริ โภคต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องดื่มทีช่ ิ งรางวัล
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
CONSUMER BEHAVEIOR INFLUENCE THE DECISSION TO BUY BEVERAGES TO
WIN PRIZES IN BANGOK AND SUBURBS
บุณฑริก พันธ์ น้อย
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM 2/1
กลุ่ม 3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ์
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิ จยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาความแตกต่ างทางด้า นประชากรศาสตร์ ศึ ก ษา
ความแตกต่างทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด และศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้ อเครื่ องดื่ มที่ชิงรางวัลในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นเป็ นการวิจยั
เชิ งปริ มาณที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเครื่ องดื่ มที่ชิงรางวัล
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล จานวน 400 คน ซึ่ งใช้เครื่ องมื อแบบสอบถามในการเก็ บ
รวบรวมข้อมู ล ที่ ไ ด้ม าวิเคราะห์ โดยใช้เครื่ องมื อทางสถิ ติ ได้แก่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคล ด้านอายุ การศึ กษา และสถานภาพ ที่ แตกต่ างกัน
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่ชิงรางวัล ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่แตกต่างกัน
อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ แตกต่ างกันไม่ มี อิท ธิ พ ล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ ชิ ง รางวัล ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ปั จ จัย ข้อ มู ล
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ด้านสถานที่ที่ผบู ้ ริ โภคซื้ อ ใครมีอิทธิ พลต่อการซื้ อ และผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร ที่
แตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ที่ ชิ งรางวัล ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : เครื่ องดื่ม, พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค, การตัดสิ นใจซื้ อ
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ABSTRACT
This research was aimed to study the personal factors. The difference in the marketing
mix. And the study of consumer behavior on the decision to buy beverages prizes in Bangkok and
suburbs. This research is quantitative research as derived from the survey sample group is
consumers who purchase beverages to win prizes in Bangkok and suburbs. The total number of
400 people which is used in the query tool to collect data that is analyzed by using statistical tools
include Percentage, average and standard deviation.
The research finds that Personal factors such as age, occupation and status are different
for the decision to purchase beverages to win prizes in Bangkok and suburbs has statistically
significant at the 0.05 level. Marketing mix factors differ not influencing the decision to purchase
beverages to win prizes in Bangkok and suburbs. Information Behaviors of Consumers factors
such as Consumer purchase, however, and where consumers buy. The different influence
purchase decisions, beverages to win prizes In Bangkok and its vicinities at significantly different
at the 0.05 level statistics.
KEYWORDS : BEVERAGE , CONSUMER BEHAVIOR , DECISION
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บทนา
ปั จจุบนั เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ธุ รกิจเครื่ องดื่มมีความสาคัญมาก
ในประเทศ มี ทิ ศทางที่ จะเติ บ โตขึ้ นเรื่ อย ๆ และเป็ นธุ รกิ จที่ ท ากาไรได้มูล ค่าค่อนข้างสู ง ธุ รกิ จ
เครื่ องดื่มของไทยมีผปู ้ ระกอบการเป็ นจานวนมากทั้งรายใหญ่ ๆ และรายย่อย นับวันยิง่ มีเพิ่มมากขึ้น
เรื่ อย ๆ ด้วยเช่ นกัน โดยส่ วนใหญ่ จะเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่ เนื่ องจากต้องการจับ ตลาดทั่ว
ประเทศ อี กทั้งนับวันประชากรเพิ่มขึ้ นเป็ นจานวนมาก และยังมี กาลังซื้ อมากขึ้ น มี นักท่องเที่ ยว
เพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อน จึงเป็ นการเกื้อหนุนให้มีความต้องการเครื่ องดื่มเพิ่มมากขึ้น
และในขณะเดียวกัน จากที่มีผปู ้ ระกอบการเพิ่มเป็ นจานวนมาก แต่ละผูป้ ระกอบการต่างนากลยุทธ์
ทางการตลาด มาแข่ ง กัน กัน อย่า งดุ เดื อ ด ไม่ ว่าจะเป็ นการโฆษณา ประชาสั ม พัน ธ์ รวมทั้ง จัด
กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย การชิงรางวัล แจกของแถม แจกของรางวัลกันอย่างต่อเนื่อง ลดราคา สร้าง
แรงดึ งดู ด จัดกิ จกรรมมาเล่ น และกระตุ น้ ให้ผูบ้ ริ โภคเข้ามามี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรม เพื่ อเป็ นการ
กระตุน้ ยอดขายกันมากยิง่ ขึ้น
จากเหตุการณ์ ที่กล่ าวมา จะเห็ นได้ว่า มี ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเครื่ องดื่ มเพิ่มเป็ นจานวนมาก
เกิ ดการแข่งขันมากขึ้น ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเครื่ องดื่ มต่างนากลยุทธ์ทางการตลาดมาผลัดดันให้ทา
อย่างไรให้ยอดขายของตนเพิ่มมากขึ้นและธุ รกิ จดาเนิ นต่อไปได้ บนท่ามกลางการแข่งขันที่สูง จาก
การแข่ ง ขัน ดัง กล่ า วท าให้ ผู ว้ ิ จยั ต้อ งการศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โภคต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่ องดื่มที่ชิงรางวัล
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งทางด้า นประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่ องดื่มที่ชิงรางวัล ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อก
ซื้ อเครื่ องดื่มที่ชิงรางวัล ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องดื่ มที่ ชิงรางวัล
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องดื่มที่ชิงรางวัลเท่านั้น
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชากรเพศชายและเพศหญิงที่เคย
ซื้ อเครื่ องดื่มที่ชิงรางวัลในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์







เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้
สถานภาพ
ปัจจัยทางด้ านส่ วนประสมทาง
การตลาด



ด้านผลิตภัณฑ์



ด้านราคา



ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย



ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

การตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องดื่ม
ทีช่ ิงรางวัล
ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล

พฤติกรรมผู้บริ โภค










WHO – ใครคือกลุ่มเป้ าหมาย
WHAT – อะไรคือสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ
WHERE – ลูกคุณอยูท่ ี่ไหน
WHEN – สิ้ นค้าจะถูกใช้เมื่อไหร่
WHY – ทาไมต้องซื้ อสิ นค้า
WHOM – ใครมีอิทธิ พลในการซื้ อ
HOW – ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร
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สมมติฐาน
1. ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชี พรายได้ และ
สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่ชิงรางวัล ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลต่างกัน
2. ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่ องทางการจัดจาหน่ า ย และด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มที่ชิงรางวัล ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
3.พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคที่ ประกอบไปด้วย กลุ่ ม เป้ าหมายคื อใคร ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร
ช่องทางในการซื้ อ ทาไมผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อ ช่องทางในการซื้ อ ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ
และผู ้บ ริ โ ภคซื้ อ อย่า งไร ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ ชิ ง รางวัล ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เพื่อนาผลการวิจยั ทางด้านประชากรศาสตร์ มาศึกษาและใช้เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจ
เลือกกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเครื่ องดื่มชิงรางวัล ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
2. เพื่อนาผลการวิจยั ทางส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคามาปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับธุ รกิจ
เครื่ องดื่ม
3. เพื่อนาผลการวิจยั ทางส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมาส่ งเสริ ม
และปรับรู ปแบบส่ งเสริ มการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในอนาคต
4. เพื่อนาผลการวิจยั ด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่ชิงรางวัล
มาปรับใช้ในเรื่ องส่ วนผสมทางการตลาดให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ เป็ นการนาหลักเกณฑ์หรื อเครื่ องมื อต่าง ๆ เข้ามาช่ วยใน
การตัดสิ นใจเพื่อทาให้ ผูต้ ดั สิ นใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยลงหรื อการตัดสิ นใจได้ถูกต้องมากขึ้น การ
ตัดสิ น ใจที่ จะมี ข้ ึ น ภายใต้ส ถานการณ์ ต่างๆ ที่ ส ามารถท าการประเมิ นได้ และใช้กฎเกณฑ์ หรื อ
เครื่ องมือดังกล่าวพิจารณาทางเลื อกที่ ดีที่สุดในการตัดสิ นใจอย่างไรก็ตาม การทาการตัดสิ นใจได้
นาเอาความน่าจะเป็ นเชิ งจิตและแบบเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ทั้งนี้ เพราะบุคคลต่างมีเหตุผลใน
การดาเนิ นธุ รกิ จของตนย่อมต้องการเลื อกผลลัพธ์หรื อผลตอบแทนที่ดีที่สุดแต่ถา้ มีทางเลื อกเพียง
ทางเดียว ปั ญหาการตัดสิ นใจก็ไม่เกิ ดขึ้นเพราะถึ งอย่างไรก็ตอ้ งเลือกตามวิถีทางเดี ยวที่มีอยูน่ ้ นั ซึ่ ง
จะไม่ มี ก ารเปรี ย บเที ย บว่าผลลัพ ธ์ หรื อผลตอบแทนที่ ดีที่ สุ ดหรื อไม่ แต่ ถ้ามี วิธีให้ผลตอบแทน
มากกว่าหนึ่ งทางแล้ว ก็จะต้องมีการตัดสิ นใจเลื อกทางหรื อวิธีที่จะทาให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุด
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ซึ่ งการตัดสิ นใจเลือกดังกล่าวนี้เป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยากและสลับซับซ้อนยิง่ ขึ้น ดังนั้นจึงได้พยายามหาสิ่ งที่
จะช่วยในการตัดสิ นใจเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสู งสุ ด
วอลเตอร์ (Walters. 1978: 115( ได้อธิ บายความหมายของคาว่า การตัดสิ นใจ (Decision) ไว้
ว่าหมายถึง การเลือกที่จะกระทาการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งโดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
Kotler and Keller (2006 :181-189) อธิ บ ายว่ า กระบวนการการตัด สิ น ใจซื้ อของคนใน
ทฤษฎี น้ ี มีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ก่อนที่ จะตัดสิ นใจซื้ ออะไรสักครั้ง ตัวอย่างเช่ น ผูห้ ญิงหนึ่ งคน
ตัดสิ นใจซื้ อยาสี ฟันโดยไม่คิดถึงกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ 5 ขั้นตอน จะตัดสิ นใจซื้ อเลยไม่คานึ งถึง
ปั ญหา ข้อมูล วิเคราะห์ ทางเลื อกกระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ การ
รับรู ้ปัญหา การรับรู ้ขอ้ มูล การวิเคราะห์ทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมหลังการซื้ อ
ส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps)
สุ ด าดวง เรื อ งรุ จิ ร ะ (2543: 29( กล่ า วว่ า ส่ ว นประสมการตลาด (Marketing Mix) คื อ
องค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินงานการตลาด เป็ นปั จจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ โดยพื้นฐาน
ของส่ วนประสมการตลาด จะประกอบด้วย ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่ าย
(Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) รวมเรี ยกว่า 4P’s แต่ถา้ เป็ น ส่ วนประสมการตลาด
บริ การ จะมีเพิ่มมาอีก 3P ได้แก่ ด้านบุคคล (People) ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
(Physical evidence and Presentation) ด้านกระบวนการ (Process)
คอตเลอร์ , ฟิ ลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง
เครื่ องมื อ ทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซึ่ งกิ จการผสมผสานเครื่ องมื อเหล่ านี้ ให้ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด
ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ
ส่ วนประสมการ ตลาดแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ ม ดังที่ รู้จกั กันว่าคือ “4 Ps” อันได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์
(Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
พฤติกรรมผู้บริ โภค
Engel และผูร้ ่ วมงาน (1968) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า เป็ นการกระทาของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริ การ รวมไปถึงกระบวนการตัดสิ นใจ
ที่มีอยูก่ ่อนและมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว
ชิ ฟ แมน และคะนุ ค (Schiffman and Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคไว้วา่ เป็ นพฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกไม่วา่ จะเป็ นการเสาะหา ซื้ อ ใช้ ประเมินผล หรื อ
การบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ บริ การ และแนวคิ ดต่าง ๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนได้เป็ นการศึกษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา
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และกาลังเพื่ อบริ โภคสิ นค้าและบริ ก ารต่ าง ๆ อันประกอบด้วย ซื้ ออะไร ท าไมจึ งซื้ อ ซื้ อเมื่ อไร
อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน
Schiffman และ Kanuk, (1994) ให้ ค วามหมายของพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค (Consumer
Behavior) ว่าเป็ นพฤติ กรรมซึ่ งผูบ้ ริ โภคท าการค้นหาการซื้ อ การใช้ การประเมิ นผล การใช้สอย
ผลิตภัณฑ์ และการบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ แ ละคณ ะ (2541: 124 – 125) อ้ า งอิ ง จาก Kotler, Philip. (1999).
Marketing Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior) หมายถึ ง
การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่ งการใช้สินค้าและ
บริ การ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจ และการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้ อและการ
ใช้สินค้า
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปรี ยว์ รา ฝั้นพรหมมินทร์ และ ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง (2557( อิทธิ พลของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อน้ าดื่ มของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เป็ น เพศหญิง อายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน/พนักงานธนาคาร โดยมี
รายได้ 30,001 – 40,000 บาท การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี และสถานภาพโสด ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของ
ผูบ้ ริ โภคน้ าดื่ มในกรุ งเทพมหานคร มีเพียงปั จจัยด้าน อายุ รายได้ และการศึกษา เท่านั้นที่ มีความ
แตกต่ างกัน ที่ มี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อน้ าดื่ ม ของผูบ้ ริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร ด้านปั จจัย ส่ วน
ประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคน้ าดื่มในกรุ งเทพมหานคร มีเพียงปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ เท่านั้นที่มี
ความแตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ าดื่ มของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และด้านปั จจัย
ด้านอื่นๆ ของผูบ้ ริ โภคน้ าดื่ มในกรุ งเทพมหานครได้แก่ ภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้า ความภัคดี ต่อ
สิ นค้า และความไว้วางใจ ที่ มีความแตกต่างกันที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ าดื่ มของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
พีรดา ฉายาริ นทร์ (2557( ท าการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้านการตลาดเชิ งบูรณาการและปั จจัย
อื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อชาเขียวพร้ อมดื่ ม ยี่ห้ออิชิตนั ของประชากรในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชี พ มีความแตกต่าง
กันต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ชาเขียวพร้ อมดื่ม ยี่ห้ออิชิตนั ของประชากรในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล ปั จจัยด้านการตลาดเชิ งบูรณาการ ด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่ งเสริ ม
การขาย ปัจจัยอื่นๆ ด้านภาพลักษณ์ ความจงรักภักดีในตราผลิตภัณฑ์ ความไว้วางใจในตราผลิภณั ฑ์
มี ความสัมพันธ์ ต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ชาเขียวพร้ อมดื่ ม ยี่ห้ออิ ชิตนั ของประชากรในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กรวรรณ บุษบง (2557( ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ของนิ สิต
สาขาสุ ขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผลการศึกษาพบว่า
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นิ สิตสาขาสุ ขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรู ้อยู่ในระดับพอใช้ คิด
เป็ นร้อยละ 50.9 รองลงมาคือ มีความรู ้อยูใ่ นระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 36.8 มีทศั นคติต่อการบริ โภค
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 81.1 รองลงมาคือ มี ทศั นคติ ต่อการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์อยูใ่ นระดับพอใช้ คิดเป็ นร้อยละ 17.90 มีการปฏิบตั ิที่ดีต่อการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ อยูใ่ นระดับระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 54.70 รองลงมาคือ มีการปฏิบตั ิ
ที่ดีต่อการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ อยูใ่ นระดับพอใช้ คิดเป็ นร้อยละ 31.10 ตามลาดับ
วนิ ดา นิ เวศน์ ม ริ นทร์ และกิ ตติ พ นั ธ์ คงสวัสดิ์ เกี ยรติ (2556( ศึก ษาเรื่ อง ภาพลักษณ์ ของ
เครื่ องดื่มสมุนไพรไทยกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ช่วงอายุ 21-30 ปี ประ กอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้
ต่อเดื อนอยู่ในช่ วง 10,001-15,000 บาท จบการ ศึกษาระดับปริ ญญาตรี และอยู่ในสถานภาพโสด
โดยปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ของเครื่ องดื่ มสมุนไพรไทยที่ กลุ่ ม ตัวอย่างให้ค วามสาคัญมากที่ สุดคื อ
ความเชื่ อมัน่ ว่าเครื่ องดื่ มสมุ นไพรไทยทาให้สุขภาพดี ข้ ึ น และลาดับรองลงมาคือ ความมัน่ ใจใน
คุ ณ ภาพของเครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพรไทย ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งให้
ความสาคัญมากที่สุด คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีตรารับรองความปลอดภัย เช่น อย. และปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีการแจ้งประโยชน์บนบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างชัดเจนตามลาดับ ส่ วนปั จจัยด้านการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องดื่มสมุนไพรไทยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุด คือ การตัดสิ นใจบริ โภคเครื่ องดื่ม
สมุนไพรไทยด้วยตัวเอง
บดินทร์ อินต๊ะจักร (2556) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่ มน้ าอัดลม
ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนสตรี วิทยา 2 ปี การศึกษา 2556 ผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ บริ โภคน้ าอัดลม คิดเป็ นร้ อยละ 90 ผูท้ ี่ไม่บริ โภคน้ าอัดลม ร้ อยละ 10 สาเหตุที่
ไม่บริ โภคเพราะด้านสุ ขภาพเรื่ องน้ าหนัก คิดเป็ นร้อยละ 40 รองลงมาคือสาเหตุอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ
26.67 ส่ วนใหญ่บริ โภค3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 48.89 จุดประสงค์หลักในการบริ โภค
คือแก้กระหาย คิดเป็ นร้อยละ 88.15 รองลงมาคือชอบจนติดเป็ นนิสัย คิดเป็ นร้อยละ 8.89
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ ประชากรและหน่ วยตัวอย่าง คื อ กลุ่มผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่ มที่ชิงรางวัลในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล สุ่ มตัวอย่างแบบตามความสะดวก จานวน 400 คน
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้นจากการศึกษา ข้อมูล ตารา และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภค มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open –
ended Question) มีท้ งั คาถามแบบ 2 ตัวเลือก (Two – way Question) และคาถามแบบหลายตัวเลือก
(Multiple choices Question) จานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ
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ส่ วนที่ 2 ปั จจัย ส่ วนประสบทางการตลาด 4Ps มี ล ัก ษณะเป็ นค าถามปลายเปิ ด (Open –
ended Question) โดยแบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้า น จ านวน 4 ข้อ ได้แ ก่ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า น
ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค จานวน 7 ข้อ ได้แก่ WHO ใคร
คือกลุ่มเป้ าหมาย WHAT – อะไรคือสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ WHERE – ลู กค้าคุ ณอยู่ที่ไหน WHERE –
ลูกค้าคุณอยูท่ ี่ไหน WHY – ทาไมต้องซื้ อสิ นค้า WHOM – ใครบ้างที่มีอิทธิ พลในการซื้ อ และHOW
– ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร
และส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ องดื่ ม ที่ ชิ ง รางวัล ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 5 เป็ นไปตาม Likert Scale โดยให้ผูต้ อบแบบสอบถาม
ประเมินระดับความเห็นออกเป็ น 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องดื่มที่ชิงรางวัลในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรในเขตที่แน่นอน จึงได้กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 400 คน โดยกาหนดเขต ได้แก่ 1.จตุจกั ร 2. บางกะปิ 3.ราชเทวี 4.ธนบุรี 5.บางเขน 6.
มีนบุรี 7.ดอนเมือง 8.ปากเกร็ ด 9.สาโรง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ้วิ จ ัย ท าการวิ เคราะห์ ผ ลข้อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เพื่ อ น าเสนอและสรุ ปผล โดยใช้ ส ถิ ติ
เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน ามาแจกแจงหาค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า แจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่ งน ามา
วิเคราะห์ในส่ วนที่ 1, ส่ วนที่ 2 และ ส่ วนที่ 3 ของแบบสอบถาม
ผลการวิจัย
การเก็บข้อมู ลครั้งนี้ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 245 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.25 และเป็ นเพศชาย
จานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.75 พบว่า อายุต่ากว่า 15 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00 อายุ
15 – 23 ปี จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 อายุ 24 – 32 ปี จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.25
อายุ 33 – 41 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 31.50 อายุ 42 ปี ขึ้ นไป จ านวน 29 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 7.25 ระดับ
การศึกษา ต่ ากว่ามัธยม จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.25 มัธยมศึกษา จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 12.75 ปริ ญญาตรี จานวน 256 คน คิดเป็ นร้อยละ 64 สู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 60 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 15.00 มี อาชี พ นัก เรี ยน/นัก ศึ ก ษา จานวน 77 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 19./5 พนัก งานเอกชน
จานวน 159 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 39.75 ข้าราชการและรั ฐวิส าหกิ จ จานวน 94 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
23.50 ธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.50 มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จานวน 94
คน คิดเป็ นร้อยละ 23.50 รายได้ 10,000 – 14,999 บาท จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.25 รายได้
15,000 – 24,999 บาท จานวน 162 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.50 รายได้ 25,000 – 34,999 บาทขึ้ นไป
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จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.50 และรายได้ 35,000 ขึ้นไป มีจานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.25
มีสถานภาพโสด จานวน 305 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.25 สถานภาพสมรส จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 21.50 และสถานภาพหย่าร้าง จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.25
สรุ ปผลการวิจัย
ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จานวน 245 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 61.25 ส่ วนช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามสู งที่สุดคือ 24 – 32 ปี จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 42.25 ระดับการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสู งที่สุด คือ ระดับปริ ญญาตรี จานวน 256 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 64 อาชี พที่ตอบแบบสอบถามสู งที่สุด คือ พนักงานเอกชน จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ
39.75 ผูต้ อบแบบสอบถามสู งที่ สุด คือผูท้ ี่มีรายได้ระหว่าง 15,000 – 24,999 บาท จานวน 162 คน
คิดเป็ นร้อยละ 40.50 ส่ วนสถานภาพที่ตอบแบบสอบถามสู งที่สุด คือ สถานภาพโสด จานวน 305
คน คิดเป็ นร้อยละ 76.25 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านบุคคลที่ประกอบด้วย อายุ
การศึ ก ษาและสถานภาพ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ ชิ ง รางวัล ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ปั จจัยทางส่ วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่ชิง
รางวัล ด้านผลิ ตภัณฑ์ สู งสุ ดคือ สิ้ นค้ามีให้เลื อกหลากหลาย จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.50
ปั จจัยด้านราคา สู งสุ ด คือ ราคามีความเหมาะสมต่อคุ ณภาพ จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.50
ปั จจัยด้านช่องทางจาหน่าย สู งสุ ด คือ มีร้านให้เลือกเป็ นจานวนมาก จานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ
48.25 ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด สู งสุ ด คือ โปรโมชั่นลดราคา จานวน 143 คน คิดเป็ นร้ อยละ
35.75 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยทางส่ วนประสมทางการตลาด ไม่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่ชิงรางวัล ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ปั จจัยทางด้านข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่นิยมซื้ อเครื่ องดื่ มที่ชิง
รางวัล ประเภทไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮร์ สู งสุ ด จานวน 388 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.50 โดยซื้ อน้ า
ชา สู งสุ ด จานวน 159 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.50 วัตถุ ป ระสงค์ในการเลื อกซื้ อสู งสุ ด คือ บริ โภค
จานวน 349 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.25 ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ สู งสุ ด คือ ตัวเอง จานวน 238
คน คิดเป็ นร้อยละ 59.50 ช่ วงเวลาที่ เลื อกซื้ อ สู งสุ ดคื อ เวลา 12.01 - 18.00 น. จานวน 172 คน คิด
เป็ นร้อยละ 43.00 ร้านค้าที่ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อ สู งสุ ด คือ ร้ านสะดวกซื้ อ (ex.7-eleven) จานวน 335
คน คิดเป็ นร้อยละ 83.75 จานวนที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อ สู งสุ ด คือ 1 – 2 ชิ้นต่อสัปดาห์จานวน 237 คน
คิดเป็ นร้อยละ 59.25 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน
มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ ชิ ง รางวัล ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
สอดคล้องกับสมมติฐาน
เพศ
อายุ
/
ระดับการศึกษา
/
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สถานภาพ
/
ปัจจัยด้ านส่ วนผสมทาง
การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านส่ งเสริ มการตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค
WHO
WHAT
WHERE
/
WHEN
WHY
WHOM
/
HOW
/

ไม่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
/

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

อภิปรายผล
ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่
ชิงรางวัล ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พีรดา ฉายาริ นทร์
(2557( ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้านการตลาดเชิ ง บู รณาการและปั จจัยอื่นๆ ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้ อชาเขี ยวพร้ อมดื่ ม ยี่ห้ออิ ชิตนั ของประชากรในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล การศึกษาที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่ชิงรางวัล ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาณุ วฒั น์ ยามะเพวัน และ ภูรี เบ็ญจโศภิษฐ์( 2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ส่ วนผสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อเครื่ องดื่ ม เอสโคล่ าของผูบ้ ริ โภคใน จังหวัด
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เพชรบุ รี สถานภาพ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ที่ ชิ ง รางวัล ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ร้ อยโทหญิ ง ณั ฐชากุ ล บุ ญฤทธิ์
(2556( ศึ กษาส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่ อการเลื อกซื้ อน้ าผัก และน้ าผลไม้พ ร้ อมดื่ ม ของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ปั จจัยด้านพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคพบว่า พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคซื้ อ
เครื่ องดื่ ม ที่ ชิ ง รางวัล ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ที่ ชิ ง รางวัล ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปนัสยา สิ นสมบูรณ์, อริ ษา อุม้ ญาติ
และนภนนท์ หอมสุ ด (2557( ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การบริ โภคเครื่ องดื่ม ตราอิชิตนั ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะ
1.ปั จจัยทางส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อเครื่ องดื่ มที่ ชิงรางวัน ใน
สถานที่ ที่ เดิ น ทางสะดวก ควรจัดพื้ น ที่ จ อดรถ สิ่ ง อ านวยความสะดวกให้ ก ับ ผู บ้ ริ โภค เพื่ อ ให้
ผูบ้ ริ โภคเข้าถึงสิ นค้าสะดวกยิง่ ขึ้น
2. ปั จ จัย ทางส่ ว นประสมทางการตลาด พบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคให้ ค วามสนใจด้า นส่ ง เสริ ม
การตลาด ควรจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดที่หลากหลาย เพื่อดึ งดู ดความสนใจจากผูบ้ ริ โภคมาก
ยิง่ ขึ้น
3. ปั จจัยทางด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกซื้ อเครื่ องดื่ มประเภท
ไม่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ชนิดน้ าชา โดยส่ วนมากซื้ อเพื่อบริ โภคเอง ควรสร้างผลิตภัณฑ์
แบบใหม่ๆ เพื่อสร้ างความหลากหลายให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ และเป็ นการสร้ างทางเลื อกใหม่ ๆให้กบั
ผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1.เนื่ องจากในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
เครื่ องดื่มที่ชิงรางวัล ในภาพรวมเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเปรี ยบเทียบเครื่ องดื่มชนิ ด
อื่น ๆ ที่ ผูบ้ ริ โภคให้ค วามสนใจมากที่ สุ ด หรื อมี ยอดขายมากที่ สุ ด เพื่ อน ามาเป็ นกลยุทธ์ ในการ
วางแผนการตลาดในอนาคตได้
2.ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาปั จ จัย การสื่ อสารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ
(Integrated Marketing Communication-IMC) เพื่ อ ใช้ เป็ นกลยุ ท ธ์ ใ นการสื่ อสารการตลาดได้
เหมาะสมกับธุ รกิจเครื่ องดื่มมากยิง่ ขึ้น
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บรรณานุกรม
กรวรรณ บุ ษ บง (2557( ศึ ก ษาเรื่ อง พฤติ ก รรมการบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ของนิ สิ ต สาขา
สุ ขศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน.
บดินทร์ อินต๊ะจักร (2556) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มน้ าอัดลมของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา 2 ปี การศึกษา 2556. หลักสู ตรการศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปนัสยา สิ นสมบูรณ์, อริ ษา อุม้ ญาติ และนภนนท์ หอมสุ ด (2557( ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้านส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ มีผ ลต่ อพฤติ ก รรมการบริ โภคเครื่ องดื่ ม ตราอิ ชิ ตนั ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร. รายงานประชุ มวิชาการทางบริ หารธุ รกิ จระดับชาติ คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3 (31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557(
ปรี ย ์ว รา ฝั้ นพรหมมิ น ทร์ และ ดร.ไกรชิ ต สุ ต ะเมื อ ง (2557( อิ ท ธิ พ ลของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ที่ มี ต่ อ
การตัดสิ นใจซื้ อน้ าดื่ มของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร. วารสารการวิจยั ทางธุ รกิ จ
และการบริ หาร ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557
พีรดา ฉายาริ นทร์ (2557( ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยด้านการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผล
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พฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
CONSUMER BEHAVIOR THAT INFLUENCE THE BUYING DECISION FRESH
FOOD AT HIPERMARKET IN BANGKOK AND SUBURBS
สุ ทธิกานต์ ดาทอง
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM รุ่ น 2/1
กลุ่ม 3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ
และปั จจัยพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณและกาหนดกลุ่มตัวอย่างคือ ผู ้
ที่เคยซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต จานวน 400 คน ซึ่ งใช้เครื่ องมือแบบสอบถามเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้เครื่ องมื อทางสถิ ติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และค่าเฉลี่ยแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจ ัย พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ด้า นอายุ , ระดับ การศึ ก ษา , อาชี พ และรายได้ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ ก าร ประกอบไปด้วย ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ , ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย , ด้านบุ คลากร และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ และปั จจัยพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ด้านกลุ่มผูบ้ ริ โภค , ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (
ประเภทสิ น ค้าที่ ซ้ื อ ) , ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ ไ หน ( สถานที่ ใ นการซื้ อ ) และบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : พฤติกรรม, การตัดสิ นใจซื้ อ, อาหารสด, ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study consumer behavior that influence the buying
decision fresh food at Hipermarket in Bangkok and suburbs. This research is quantitative research
and determined the sample are 400 people who purchase fresh food at Hipermarket , which used a
questionnaire to collect data were analyzed using statistical tools such as frequency, percentage,
mean, standard deviation and average one-way analysis of variance.
The research finds that personal factors such as age , education , income and occupation
are different that influence the buying decision fresh food at Hipermarket in Bangkok and suburbs
as statistically significant at the 0.05. Marketing mix factors such as product , price , people ,
physical evidence and presentation. Consumer behavior factors such as who (Who is in the target)
, what (What does the consumer buy) , Place (Where does the consumer buy) and Whom (Who
participates in the buying) is associated with the buying decision fresh food at Hipermarket in
Bangkok and suburbs are has statistically significant at the 0.05 level.
KEYWOEDS : BEHAVIOR, DECISION, FRESH FOOD, HIPERMARKET
บทนา
ในปั จ จุ บ ัน สภาพทางสั ง คม การเมื อ งและวัฒ นธรรมรวมถึ ง ความเจริ ญ ก้า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยี และข้อมู ล ข่ าวสารที่ ท ัน สมัยท าให้ สั ง คมในยุค สมัย นี้ เปลี่ ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
รวมถึงการดาเนิ นชี วิตที่เร่ งรี บส่ งผลให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้ ออาหารสดเพื่อ
นามาแปรรู ป หรื อนามาประกอบอาหารเพื่อบริ โภค โดยส่ วนใหญ่แล้วตลาดสดถือเป็ นแหล่งสาคัญ
ในการเลื อกซื้ ออาหารสดไม่ว่าจะเป็ น หมู , ไก่, ผัก, ผลไม้ และอาหารทะเล เป็ นต้น แต่เนื่ องด้วย
ตลาดสดไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคสมัยใหม่ได้ เนื่ องจากเปิ ดไม่เป็ นเวลา
สถานที่ที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะ ไม่ได้รับมาตรฐานในเรื่ องของสภาพแวดล้อมและคุ ณภาพสิ นค้าจึงทา
ให้การเลือกซื้ ออาหารสดภายในตลาดสดมีปริ มาณลดน้อยลงตามไปด้วย ซึ่ งผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั
ไม่ ค่ อยมี เวลาในการเลื อกซื้ อแต่ มี ค วามต้องการที่ จะซื้ ออาหารสดเพื่ อนามาบริ โภคก็จะมี ค วาม
ลาบากมากยิง่ ขึ้น
ด้วยพัฒนาการและความก้าวหน้าทางธุ รกิจจากตลาดสดและร้านค้าตึกแถวหรื อร้านโชห่วย
ทัว่ ไปทาให้ธุรกิจค้าปลีกปรับเปลี่ยนมาเป็ นร้านค้าปลีกแบบใหม่ คือห้างไฮเปอร์ มาร์ เก็ต โดยมีการ
พัฒนาและนารู ปแบบมาจากต่างประเทศซึ่ งทาให้ได้รับขยายตัวทางธุ รกิจอย่างรวดเร็ ว ธุ รกิจค้าปลีก
มีการขยายสาขาจากกรุ งเทพสู่ ภูมิภาคทัว่ ประเทศไทย อีกทั้งการดาเนินการทางธุ รกิจค้าปลีกยังมีการ
พัฒนารู ปแบบให้อานวยความสะดวกและตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมากขึ้น ธุ รกิจ
ค้าปลี กจะมี ลกั ษณะผูกกับการบริ การ และมีการแข่งขันทางธุ รกิ จที่ สูงเพื่อให้ได้ยอดขายที่ สูงขึ้ น
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รวมทั้งเพื่อให้ธุรกิ จได้เติบโตต่อไปให้ทนั ตามเศรษฐกิ จ แต่ร้านค้าปลี กต้องทันกับข้อมู ลข่าวสาร
และสถานการณ์ ในปั จจุบนั ต้องสารวจตลาดปั จจุบนั ว่าสิ่ งไหนดี และมีการหมุนเวียนสิ นค้าใหม่ๆ
เข้ามาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ต้องมีการปรับตัวให้ตรงกับกฎหมายค้าปลี กเพื่อ
สามารถแข่งขันกับธุ รกิ จค้าปลีกได้อย่างยัง่ ยืน ซึ่ งทั้งหมดจึงเป็ นที่มาของการศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ ม าร์ เก็ ต ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
3.เพื่ อศึ ก ษาความแตกต่ างทางด้านพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
อาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ขอบเขตของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาทางด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจเลื อกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์
มาร์ เก็ต ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเพศชายและเพศหญิ งที่ เคยเลื อกซื้ ออาหารสดภายใน
ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ในเขตกรุ งเทพมหาและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.เพื่อนาผลการวิจยั ทางด้านปั จจัยส่ วนบุ คคลมาศึ กษาและเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
2.เพื่อนาผลการวิจยั ทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ มาปรับใช้ให้เข้ากับกลยุทธ์
ทางการตลาดสาหรับธุ รกิจค้าปลีกอาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
3.เพื่ อน าผลการวิจยั ทางด้านพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคมาศึ ก ษาและเป็ นแนวทางในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- สถานภาพ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
- ด้านบุคลากร
- ด้านลักษณะทางกายภาพ
- ด้านบริ การ

การตัดสิ นใจเลือกซื้ออาหารสด
ภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล

ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
- ใครคือกลุ่มเป้ าหมาย
- ผูบ
้ ริ โภคซื้ ออะไร
- ทาไมผูบ
้ ริ โภคจึงซื้ อ
- ผูบ
้ ริ โภคซื้ อที่ไหน
- ผูบ
้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด
- ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
- ผูบ
้ ริ โภคซื้ ออย่างไร
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สมมติฐานในการวิจัย
1.ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ประกอบไปด้วย เพศ , อายุ , ระดับการศึ ก ษา , อาชี พ , รายได้ และ
สถานภาพที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ ม าร์ เก็ ต ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มาณที่ต่างกัน
2.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ , ด้านราคา , ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย , ด้านการส่ งเสริ มการตลาด , ด้านบุคลากร , ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ต่างกัน
3.ปั จจัยพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ประกอบไปด้วย ใครคื อกลุ่ มเป้ าหมาย , ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร ,
ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ , ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน , ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อไร , ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ
และผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไรที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ต่างกัน
การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ชิ ฟ แมน และคะนุ ค (Schiffman and Kanuk 1987) ได้ใ ห้ความหมายของพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคไว้วา่ เป็ นพฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกไม่วา่ จะเป็ นการเสาะหาซื้ อ ใช้ ประเมินผล หรื อ
การบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ บริ การ และแนวคิ ดต่างๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของคนได้เป็ นการศึกษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้ท รัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา
และก าลังเพื่ อบริ โภคสิ น ค้าและบริ ก ารต่ างๆ อัน ประกอบด้วย ซื้ ออะไร ท าไมจึ งซื้ อ ซื้ อเมื่ อไร
อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน
ทฏษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ
Kotler and Keller (2006: 181-189) อธิ บายว่ากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของคนในทฤษฎี มี
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้ ออะไรสักครั้งตัวอย่าง เช่น ผูห้ ญิงหนึ่ งคนตัดสิ นใจซื้ อ
ยาสี ฟันโดยไม่คิดถึงกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ 5 ขั้นตอนจะตัดสิ นใจซื้ อเลยไม่คานึงถึงปั ญหา ข้อมูล
วิเคราะห์ทางเลือกกระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ การรับรู ้ปัญหา การ
รับรู ้ขอ้ มูล การวิเคราะห์ทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมหลังการซื้ อ
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ทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ศิ ริวรรณ เสรี รัต น์ และคณะ (2546: 434) กล่ าวไว้ว่า การใช้ส่ ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ด้านธรกิ จบริ การ 7 ด้าน (7P’s) ประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์/บริ การ (2) ราคา (3)
ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (4) การส่ ง เสริ ม การตลาด (5) บุ ค คล/พนัก งาน (6) การสร้ างและการ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ (7) กระบวนการ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จินดา สธนกุลพานิ ช (2553) ศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมในการบริ โภคเฮาส์ แบ
รนด์ : กรณี ศึกษา ห้างสรรพสิ นค้าเทสโก้โลตัส ในเขตลาดพร้ าว ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการ
ซื้ อสิ นค้าเฮาส์ แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าเฮาส์ แบรนด์เพราะราคาถูกกว่าสิ นค้าทัว่ ไป
การรู ้จกั ตราสิ นค้าจากการเห็นตราสิ นค้าบนชั้นวางสิ นค้าการเลือกซื้ อสิ นค้านั้นผูบ้ ริ โภคจะไปคน
เดียวซื้ อสิ นค้าเฮาส์แบรนด์ประเภทอาหาร โดยเฉลี่ยซื้ อ 1-2 ครั้งต่อเดือนช่วงวันและช่วงเวลาในการ
ซื้ ออยู่ที่ วนั ศุ กร์ – เสาร์ – อาทิตย์ ตอนเย็น จานวนเงินที่ใช้ประมาณ 100-500 บาท และคิ ดว่าถ้ามี
โอกาสจะกลับมาซื้ ออีกการแปรผลของปั จจัยที่ มี ความสาคัญต่อการซื้ อสิ นค้า เฮาส์ แบรนด์ ด้าน
สิ นค้า ด้านราคา ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยูใ่ นระดับมาก ผูบ้ ริ โภคที่
มีอายุต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์ ทางด้านการศึกษาที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์และราคา ส่ วนทางด้านรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการซื้ อ
สิ นค้าด้านสถานที่และการส่ งเสริ มการตลาด
อนิ นทรี ย ์ โยธา ( 2551 ( ศึ กษาเรื่ อง พฤติ กรรมและการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคห้างค้า
ปลีกสมัยใหม่ในจังหวัดราชบุรี จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในจังหวัดราชบุรี ส่ วนใหญ่
ไปซื้ อสิ นค้าที่เทสโก้ โลตัส โดยมีเหตุผลในการไปเลือกซื้ อเพราะสถานที่สะดวกในการใช้บริ การ
ใกล้บา้ นมีระยะห่ างจากห้างค้าปลีกสมัยใหม่อยูร่ ะหว่าง 200-500 เมตร สิ นค้าดี มีคุณภาพ ซื้ อสิ นค้า
2-3 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าแต่ละครั้ง อยูร่ ะหว่าง 201-400 บาท ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ
อยู่ระหว่าง 15.01 – 18.00 น. การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากห้างค้าปลี กสมัยใหม่โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มากทุ กด้าน โดยเรี ยงสถานที่ จดั จาหน่ าย ผลิ ตภัณ ฑ์ การส่ งเสริ ม การตลาดและราคา การ
เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเพศชายและเพศหญิ งมีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ด้านราคา
แตกต่างกัน ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา และด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านสถานที่จดั จาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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วิธีดาเนินการวิจัยและระเบียบวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) เป็ นการวิจยั ที่ ต้องมี ก ารเก็ บ
ข้อมู ลการศึ กษาค้นคว้าทางด้านตัวเลข การวิเคราะห์ และการเก็บ ข้อมู ลทางด้านสถิ ติ และมี การ
ตั้งสมมติ ฐาน เพื่อยืนยันถึ งความถู กต้องของผลการวิจยั การตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารสดภายใน
ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยเลือกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ตใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลซึ่ ง ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน จึงกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยก าหนดเขตไว้ ได้แ ก่ 1.ปากเกร็ ด 2.บางเขน 3.บึ ง กุ่ ม 4.ดิ น แดง โดยใช้ วิธี ก ารเก็ บ
แบบสอบถามจานวน 400 คน และใช้วธิ ี การสุ่ มแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งสร้ างขึ้ น จากการ
รวบรวมข้อมู ลจากทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องแล้วนามาประยุกต์เป็ นลักษณะเฉพาะและข้อ
คาถามในแบบสอบถาม โดยส่ วนที่ 1-3 มีลกั ษณะเป็ นคาถามแบบ 2 ตัวเลือก (Two – way Question)
และคาถามแบบหลายตัวเลื อก (Multiple choices Question) แต่ละข้อคาถามมี ระดับ การวัดข้อมู ล
ประเภทต่างๆ ประกอบไปด้วย ส่ วนที่ 1 ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ ส่ วนที่ 3 ปั จจัยพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ใครคือกลุ่มเป้ าหมาย ,
ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร , ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ , ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ , ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด ,
ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน และผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร และส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 5 ซึ่ งการ
รวบรวมในส่ วนที่ 4 เป็ นไปตาม Likert Scale โดยให้ผูต้ อบแบบสอบถามประเมินระดับความเห็น
ออกเป็ น 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์
มาร์ เก็ต ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรในเขตที่แน่ นอน จึง
ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
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สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนามาแจกแจงหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่า
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่ ง
นามาวิเคราะห์ในส่ วนที่ 1 -3 ของแบบสอบถาม
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติวิเคราะห์ค่า tTest เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยใช้กบั กรณี ที่มีประชากรหนึ่ งกลุ่มและสองกลุ่ม และใช้
สถิติวิเคราะห์ค่า F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยใช้กบั กรณี ที่มีประชากรมากกว่าสอง
กลุ่ม แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิเคราะห์
การเก็บ ข้อมู ลครั้ งนี้ เป็ นเพศชายจานวน 144 คน คิดเป็ น 36% และเป็ นเพศหญิ ง จานวน
256 คน คิดเป็ น 64% พบว่าอายุต่ ากว่าหรื อเที ยบเท่า 20 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ น 2% อายุ 21-29 ปี
จานวน 151 คน คิดเป็ น 38% อายุ 30-39 ปี จานวน 147 คน คิดเป็ น 37% อายุ 40-49 ปี จานวน 57
คน คิ ด เป็ น 14% อายุม ากกว่า 50 ปี ขึ้ น ไป จานวน 37 คน คิ ด เป็ น 9% ระดับ การศึ ก ษาที่ ต่ ากว่า
มัธ ยมศึ ก ษามี จานวน 7 คน คิ ด เป็ น 2% มัธ ยมศึ ก ษา / ปวช จ านวน 48 คน คิ ด เป็ น 12% ปวส /
อนุ ปริ ญญา จานวน 31 คน คิดเป็ น 8% ปริ ญญาตรี จานวน 251 คน คิดเป็ น 63% สู งกว่าปริ ญญาตรี
จานวน 63 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16 ประกอบอาชี พ นักเรี ยน / นักศึ กษา จานวน 23 คน คิดเป็ น 6%
อาชี พ ข้าราชการ / รัฐวิส าหกิ จ จานวน 92 คน คิดเป็ น 23% อาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน
242 คน คิดเป็ น 61% อาชี พธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 29 คน คิดเป็ น 7% อาชี พอื่นๆ จานวน 14 คน คิด
เป็ น 4% มี รายได้ต่ า กว่า หรื อ เที ย บเท่ า 15,000 บาท จ านวน 58 คน คิ ด เป็ น 15% รายได้ต้ ัง แต่
15,001-25,000 บาท จานวน 171 คน คิดเป็ น 43% รายได้ต้ งั แต่ 25,001-34,999 บาท จานวน 84 คน
คิดเป็ น 21% รายได้ต้ งั แต่ 35,000-44,999 บาท จานวน 39 คน คิดเป็ น10% รายได้ต้ งั แต่ 45,000 บาท
ขึ้นไป จานวน 48 คน คิดเป็ น 12% และมีสถานภาพโสด จานวน 293 คน คิดเป็ น 73% สถานภาพ
สมรส จานวน 103 คน และสถานภาพหย่าร้าง จานวน 4 คน คิดเป็ น 1%
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาปั จจัยด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เพศ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ น
64% อายุส่วนใหญ่คือ ช่วงอายุ 21-29 ปี คิดเป็ น รองลงมาคืออายุ 30-39 ปี คิดเป็ น 37% และต่าสุ ด
อายุต่ ากว่าหรื อเทียบเท่า 20 ปี คิดเป็ น 2% ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่คือ ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น
63% รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ น 16% และต่าสุ ดคือระดับการศึกษาต่า
กว่ามัธยมศึกษา คิดเป็ น 2% อาชี พส่ วนใหญ่คือ พนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ น 61% รองลงมาคือ
อาชี พข้าราชการ / รัฐวิสาหกิ จ คิดเป็ น 23% และต่าสุ ดคือ อาชี พอื่นๆ คิดเป็ น 4% รายได้ส่วนใหญ่
คื อ รายได้ต้ งั แต่ 15,001-25,000 บาท คิดเป็ น 43% รองลงมาคื อ รายได้ต้ งั แต่ 25,001-34,999 บาท
คิดเป็ น 21% และต่าสุ ดคือ รายได้ต้ งั แต่ 35,000-44,999 บาท คิดเป็ น 10% มีสถานภาพส่ วนใหญ่คือ
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โสด คิ ด เป็ น 73% รองลงมาคื อ สมรส คิ ด เป็ น 26% ปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดบริ การ
ประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารสด
ภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการศึกษาพบว่าด้านผลิ ตภัณฑ์
ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ ออาหารสดเพราะมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ถูกสุ ขลักษณะ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ 4.18 ด้านราคา
เลือกซื้ ออาหารสดเพราะมีป้ายราคากาหนดสิ นค้าอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.00 ด้านช่องทางการ
จัด จาหน่ าย ส่ วนใหญ่ เลื อ กซื้ อ เพราะใกล้ส ถานที่ ท างาน มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 4.11 ด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด ซื้ อเพราะมีโปรโมชั่นลดราคา มี ค่าเฉลี่ ยคือ 4.02 ด้านบุคลากร เพราะพนักงานมีความรู ้
สามารถแนะนาอาหารสดได้ตรงกับความต้องการ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ 4.02 ด้านลักษณะทางกายภาพ
เลื อกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ ม าร์ เก็ตเพราะมี พ้ื น ที่ ภายในกว้างขวาง ง่ ายต่ อการเลื อกซื้ อ มี
ค่าเฉลี่ ยคื อ 4.16 และด้านบริ การ คื อไม่ตอ้ งรอคิวในการชาระเงิ น มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ 4.10 ปั จจัย
ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย ใครคือกลุ่มเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ
ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อไร ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร ที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลการศึ ก ษาพบว่า กลุ่ ม เป้ าหมายคื อ ผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื ออาหารสดตั้งแต่ 1,001-1,500 บาท มี ค่ าเฉลี่ ย
สู งสุ ดคือ 4.31 เลือกซื้ ออาหารสดประเภทผักมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.15 เลือกซื้ อเพื่อนาไปค้าขาย
/ ประกอบอาชี พ มี ค่ า เฉลี่ ย คื อ 4.16 โดยส่ ว นใหญ่ เลื อ กซื้ อ ที่ Tesco Lotus มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 4.06
จานวนในการซื้ อคือ 1 ครั้งต่อเดือน มีค่าเฉลี่ ยที่ 4.02 บุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ ออาหาร
สดคือพนักงานขาย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.18 และตัดสิ นใจเลือกที่จะกลับมาซื้ อที่เดิมอีก มากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยคือ 4.00
การอภิปรายผล
ปั จจัยด้านบุคคล พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกซื้ ออาหาร
สดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกศรา จันทร์ จรัสสุ ข (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและใช้บริ การในห้างเทสโก้ โลตัส ของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร ระดับ การศึ ก ษาที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ ออาหารสดภายใน
ไฮเปอร์ มารฺ เก็ต แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สม
สมร สุ ข เณศ (2550: บทคัดย่อ) ศึ กษาเรื่ องการส่ งเสริ มการขายที่ มีผ ลต่อการกลับ มารับ ประทาน
อาหารญี่ปุ่นซ้ าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อาชี พที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อ อาหารสดภายในไฮเปอร์ ม าร์ เก็ ต แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ สุ ทธิ ชา ค าพันธ์ (2557) ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มีผ ลต่ อพฤติ ก รรมการ
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บริ โภคอาหารชี วจิตของสมาชิ กชมรมชี วิจิตในกรุ งเทพมหานคร รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ
0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วารุ ณี จีนศร (2554) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อผัก
ปลอดสารพิษของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัย ด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร พบว่า ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่
แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ ม าร์ เก็ ต แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิมลมาศ บัวเพชร (2556) ศึกษาเรื่ อง
ความแตกต่างทางพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคแบรนด์เทสโก้ โลตัสใน
กรุ งเทพมหานคร ช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่ แตกต่ างกันมี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารสด
ภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ นี ระนุ ช โชติพนั ธ์ (2555) ศึกษาเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อช่ องทางการ
จัดจาหน่ ายไวน์ บุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์
เก็ต แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สนธิ พร บุ ญ
แช่มชู (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการใช้บริ การห้างซู เปอร์ เซ็นเตอร์ ของผูบ้ ริ โภค
ในอาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ลักษณะทางกายที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารสด
ภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ดวงใจ หทัยวิวฒั น์ (2554) ศึกษาถึง พฤติกรรมการซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหาร
สดภายในไฮเปอร์ ม าร์ เก็ ต แตกต่ างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ จิน ดา สธนกุ ลพานิ ช (2553) ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมในการ
บริ โ ภคเฮาส์ แ บรนด์ : กรณี ศึ ก ษา ห้ างสรรพสิ น ค้าในเขตลาดพร้ าว ประเภทของอาหารสดที่
ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อมีผลต่อต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิษณุ อิ่มวิญญาณ (2554:บทคัดย่อ)
ศึกษาวิจยั เรื่ อง การจัดการร้านค้าปลีกที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค สถานที่
ซื้ อมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ทศั นี ย ์ เตชะมานะกูล (2556) ศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ อง
ปั จจัยด้านรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อเนื้ อหมู ดาคู โรบุ ตะของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร บุคคลที่ มีอิทธิ พลในการร่ วมตัดสิ นใจมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารสด
ภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
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ของ ณัฐปนนท์ สิ งห์ยศ (2553( ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ ออาหาร
ปลอดสารปนเปื้ อนของครอบครัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ โดยส่ วนใหญ่ ผูบ้ ริ โภคจะให้
ความสาคัญกับเรื่ องของช่องทางการจัดจาหน่ายและผลิ ตภัณฑ์ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความเห็ นว่าบริ ษทั
หรื อธุ รกิจค้าปลีกจะต้องมีการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายและการมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยทางด้านสถานที่ ไม่ปล่อยให้สถานที่มีสภาพเสื่ อมโทรม
การอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า มีช่องทางให้ลูกค้าได้เลือกซื้ อมากขึ้น เช่น การสั่งผ่านช่องทาง
ออนไลน์ การบริ การส่ งของให้ถึงบ้าน ควรมีการสร้างความแปลกใหม่ผลัดเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตาม
ฤดูกาลขาย มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มู ลข่าวสารไปยังกลุ่ มเป้ าหมายหรื อกลุ่มที่เคยใช้บริ การ ส่ วน
ปั จจัยการตลาดบริ การอื่นๆ บริ ษทั จะต้องมีการรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่วางไว้ บริ ษทั
หรื อธุ รกิจค้าปลีกไฮเปอร์ มาร์ เก็ต จะต้องมีการพัฒนาการส่ งเสริ มการตลาดให้มีความน่าสนใจ เช่น
การให้ส่วนลดกับลู กค้า ความคุ ม้ ค่าจากการเลือกซื้ ออาหาร การสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล
รวมไปถึ งราคาที่ ไม่ แพงจนเกิ น ไปเมื่ อเที ยบกับ ประเภทของสิ นค้าจากสถานที่ แหล่ ง อื่ น ๆ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อเข้าถึงกลุ่มฐานข้อมูลของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว อีกทั้งยัง
จะส่ งผลให้ มีก ารจานวนครั้ งที่ ใช้บ ริ ก ารเพิ่ ม มากขึ้ น อย่างต่ อเนื่ อง รวมถึ งยังเป็ นการกระตุ น้ ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดแรงจูงใจและตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1.เนื่ องจากในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษา การตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์
มาร์ เก็ ต เท่ านั้น ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อไปควรมี ก ารเปรี ย บเที ย บประเภทธุ รกิ จค้าปลี ก ในรู ป แบบ
เดี ยวกัน เพื่ อเปรี ยบเที ยบข้อดี ข้อเสี ย จุ ดเด่ นของแต่ ละบริ ษ ทั และเพื่ อนามาเป็ นกลยุท ธ์ ในการ
วางแผนการตลาดในอนาคตได้
2.ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาปั จ จัย การสื่ อสารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ
(Integrated Marketing Communication-IMC) เพื่ อ ใช้ เป็ นกลยุ ท ธ์ ใ นการสื่ อสารการตลาดได้
เหมาะสมกับไฮเปอร์ มาร์ เก็ตมากยิง่ ขึ้น
3.ควรมีศึกษาในเรื่ องของตัวแปรอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง ทัศนคติ ที่
จะเป็ นปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ดการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารสดภายในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต เพื่อที่จะทาให้ได้
ผลการวิจยั ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความผูกพันต่ อองค์ กรของพนักงานกลุ่มธุรกิจความงามและสุ ขภาพ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
Factors Affecting Organizational Commitment by Employees of Health and
Beauty Business in Bangkok Metropolis
พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
อาจารย์ประจาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ (1( เพื่ อศึกษาระดับปั จจัยแรงจูงใจในการทางานของ
พนักงานกลุ่มธุ รกิจความงามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร (2( เพื่อศึกษาระดับความผูกพัน
ต่อองค์ก รของพนัก งานกลุ ่ม ธุ รกิจความงามและสุ ข ภาพในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ (3( เพื ่อ
ศึกษาปั จจัยแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุ รกิจความ
งามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพ-มหานคร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ เป็ นพนักงานกลุ่มธุ รกิจความงามและสุ ขภาพใน
เขตกรุ งเทพมหานคร จานวนพนักงานทั้งสิ้ น 2,433 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั กาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) จานวนทั้งสิ้ น 335
คน
เครื่ องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีคุณภาพรายข้อ ได้แก่ ความเที่ยงตรง
เชิงเนื้ อหา ค่าอานาจจาแนก และคุณภาพทั้งฉบับ คือ ค่าความเชื่ อมัน่ ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ปั จจัย แรงจู งใจในการท างานของพนั ก งานกลุ่ ม ธุ รกิ จความงามและสุ ขภาพในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาปั จจัยแต่ละปั จจัยพบว่าอยูใ่ นระดับ
มากทั้ง หมด กล่ า วคื อ พนัก งานกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ความงามและสุ ข ภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้
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ความสาคัญสู งสุ ดคือ ปั จจัยด้านความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความสาเร็ จของงาน ปั จจัย
ด้านลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ ปั จจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ ปั จจัยด้านความก้าวหน้าในงาน
และปัจจัยด้านการพัฒนาการ ตามลาดับ
2. ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานกลุ่ ม ธุ รกิ จ ความงามและสุ ขภาพในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมาก
ทั้งหมด กล่าวคือ พนักงานกลุ่มธุ รกิจความงามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ความสาคัญ
สู งสุ ดคือ ด้านความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร รองลงมาคือ ด้านความตั้งใจทางานอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อองค์กร และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ตามลาดับ
3. ปั จจัยแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุ รกิ จ
ความงามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถพยากรณ์โดยภาพรวมได้ร้อยละ 67.80 พบว่า
ปั จ จัย ด้า นการได้รับ การยอมรับ นับ ถื อ มีอานาจพยากรณ์ ดีที่สุด รองลงมาคือ ปั จจัยด้านความ
รับผิดชอบ และปั จจัยด้านการพัฒนาการ ตามลาดับ ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
กลุ่มธุ รกิ จความงามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ป
ของคะแนนมาตรฐานและคะแนนดิบได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์ในรู ปของคะแนนมาตรฐาน
ẐY = 0.505ZX4+ 0.277ZX3+ 0.196ZX6
สมการพยากรณ์ในรู ปของคะแนนดิบ
̂ = 0.339+0.474X4+ 0.248X3+ 0.144X6
Y
คาสาคัญ: ปั จจัย, ปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน, ความผูกพันต่อองค์กร, ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร, กลุ่มธุ รกิจความงามและสุ ขภาพ
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ABSTRACT
In this research on “Factors Affecting Organizational Commitment by Employees of
Health and Beauty Business in Bangkok Metropolis”, the researcher has three objectives as
follows: To study (1) the level of working motivation Factors (2) the level of organizational
commitment (3) to investigate the working motivation factors affecting organizational
commitment by employees of Health and Beauty Business in Bangkok Metropolis

The research population consisted of 2,433 employees of Health and Beauty Business in
Bangkok Metropolis. The sample population consisted of 335 employees, were selected by
stratified random sampling.
The research instrument was a five-rating scale questionnaire with item quality evaluated
by reference to content validity, discriminatory power, and quality of the whole questionnaire as
to reliability. The quality was found to be in accordance with the set criteria. Using techniques of
descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of percentage, arithmetic
mean and standard deviation. Multiple regression analysis was also conducted using a computer
program.
Findings are as follows:
1. The level of working motivation Factors by employees of Health and Beauty Business
in Bangkok Metropolis. In an overall picture was at a high level. The factors that employees paid
attention to in descending order were responsibility; achievement; work itself; recognition;
advancement and growth.
2. The organizational commitment by employees of Health and Beauty Business in
Bangkok Metropolis. In an overall picture was at a high level. The organization commitment that
the employees paid attention to in descending order were To be a part of the organization;
Dedicated to working for the organization and Loyalty.
693

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

3. The working motivation factors affecting organizational commitment by employees of
Health and Beauty Business in Bangkok Metropolis could predict in overall at 67.80 percent The
factors that employees paid attention to in descending order were recognition;responsibility and
growth affecting the organizational commitment. The standard score and row score functional
equation are as follows:
A functional equation allowing the discrimination of organizations in terms of raw score
is as follows:
The standard score functional equation
ẐY = 0.505ZX4+ 0.277ZX3+ 0.196ZX6
The raw score functional equation
̂ = 0.339+0.474X4+ 0.248X3+ 0.144X6
Y
Keywords: factor, the motivation of work, factors affecting the organizational commitment, health
and beauty business

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั ผูค้ นให้ความสาคัญกับการดู แลรักษาร่ างกายให้ดูดี สวยงาม มีสุขภาพที่ดีกนั มาก
ขึ้น พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะผูห้ ญิงยังให้ความสาคัญกับการดูแลความสวย ความงามและ
สุ ขภาพ เพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์ในสังคม ยังไม่นบั รวมผูช้ ายที่ปัจจุบนั กลายเป็ นกลุ่มเป้ าหมายใหม่ที่
น่ า สนใจด้ว ยก าลัง ซื้ อ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ และด้ว ยปั จ จัย สนับ สนุ น หลายประการ ประกอบกับ
วัฒ นธรรมไทยที่ ส่ งเสริ ม ให้ผูห้ ญิ งไทยรั กสวยรั กงาม และการตั้งเป้ าเป็ นผูน้ าตลาดผลิ ตภัณฑ์เพื่ อ
สุ ขภาพและความงามของอาเซี ยน ทาให้มองว่าประเทศไทยมีศกั ยภาพสู งมากในการก้าวขึ้นเป็ นผูผ้ ลิ ต
สิ นค้าเพื่ อสุ ขภาพและความงามที่ คนไทยทั้งประเทศยอมรั บ ก่ อนจะแพร่ ขยายความนิ ยมออกไปสู่
ประเทศเพื่อนบ้านภูมิภาคอาเซี ยนและก้าวขึ้นเป็ นแบรนด์ระดับอินเตอร์ (ดนัย จันทร์ เจ้าฉาย, 2556)
แม้วา่ ภาวะเศรษฐกิ จหรื อสถานการณ์ การเมืองจะเป็ นอย่างไร ก็ไม่สามารถรั้งการเติบโตของตลาด
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ธุ ร กิ จ ความงามและสุ ข ภาพได้ จากตัว เลขของกรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม รายงานว่า “ธุ ร กิ จ
เครื่ องสาอางปี 2557 มียอดขายเติบโตกว่า 10% มีมูลค่ารวมกว่า 2.1 แสนล้า นบาท แบ่ง เป็ นตลาด
ในประเทศประมาณ 1.2 แสนล้า นบาทหรื อ ร้ อ ยละ 60 และตลาดส่ ง ออกกว่า 9 หมื่นล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 40 ของมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของธุ รกิ จเครื่ องสาอางของประเทศไทย โดยครอง
ส่ วนแบ่งตลาดอาเซี ยนเป็ นอันดับหนึ่ งถึ งร้ อยละ 40 เนื่ องจากอุ ตสาหกรรมเครื่ องสาอางของไทยมี
ความได้เปรี ยบในด้านวัตถุ ดิบ ความชานาญ และคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์ที่ เกิ ดจากภู มิปัญญาและคาดว่า
ยอดขายจะเติบ โตเพิ ่ม เป็ น 15-20% ทั้ง นี้ ปั จ จุบ นั ผู ป้ ระกอบการในกลุ ่ม เครื ่ อ งส าอางไทย ทั้ง
ประเทศมีประมาณ 762 ราย ส่ วนใหญ่เป็ นผูผ้ ลิ ตเครื่ องสาอางขนาดเล็กประมาณ 520 รายหรื อคิด
เป็ นร้อยละ 68 ขนาดกลาง 220 ราย หรื อร้อยละ 29 และธุ รกิจขนาดใหญ่ 22 ราย คิดเป็ นร้อยละ 3 โดย
แบ่งเป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับเส้นผม ผลิตภัณฑ์สาหรับใบหน้า ผลิตภัณฑ์สาหรั บร่ างกาย เครื่ องหอม
และผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เป็ นต้น (Diana Kanidtha, 2558; กอบชัย สังสิ ทธิ สวัสดิ์, 2558)
ขณะที่ ตลาดธุ รกิ จความงามและสุ ขภาพยังมี แนวโน้มการขยายตัวอย่างต่ อเนื่ องนั้น การ
ดาเนินงานขององค์กรธุ รกิ จความงามและสุ ขภาพแต่ละองค์กรก็มีปัจจัยสนับสนุ นหลาย ๆ ด้านที่มี
ส่ วนผลักดันให้เติบ โตขึ้ น ทั้งนี้ “คน” ก็เป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐานที่มีค วามสาคัญมากที่สุ ด และเป็ น
ทรัพ ยากรที ่มีคุณ ค่ามากต่อการบริ หารองค์ก รธุ รกิ จ บุ คลากรที่ ดีจะอานวยประโยชน์ และสร้ าง
ความสาเร็ จให้แก่องค์กร เมื่อบุคคลเหล่านั้นได้รับการตอบสนองความต้องการของตนเองในด้าน
ต่าง ๆ เช่ น ความต้องการพื้นฐาน ชื่ อเสี ยง เกี ยรติยศ การเป็ นที่ ยอมรับของบุ คคลอื่ น ๆ เป็ นต้น ก็
ย่อมส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทาให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร
การสร้ างแรงจู งใจในการท างานให้ ก ับบุ คลากรย่อมส่ งผลดี ต่อองค์กร เพราะบุ คลากรจะ
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถอย่างเต็มศักยภาพของตนเองด้วยใจรักงาน จึงมีความจาเป็ นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องสร้ างแรงจูงใจให้มีข้ ึนในตัวบุคคลขององค์กร เพื่อเป็ นปั จจัยนาไปสู่ การปฏิ บตั ิงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ แรงจู งใจเป็ นสิ่ งที่ กระตุ น้ ให้บุ คคลแสดงพฤติ กรรมในการกระท ากิ จกรรมต่าง ๆ
อย่างมีพลัง มีคุณค่า มีทิศทางที่ชดั เจน ซึ่ งแสดงออกถึ งความตั้งใจ เต็มใจ ความพยายาม หรื อพลัง
ภายในตนเอง รวมทั้งการเพิ่ม พูน ความสามารถที่ จะทุ่มเทในการทางานเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายตาม
ความต้องการ แรงจูงใจจึงทาให้เกิดแสดงพฤติกรรมออกมาและนาพาไปสู่ ความสาเร็ จได้ (ธนวรรธ
ตั้งสิ นทรัพย์ศิริ, 2550, หน้า 129) ซึ่ งการจูงใจที่ ถูกต้องตรงกับความพอใจของบุคคลจะเป็ นเครื่ อง
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ดึ งดู ดความรู ้ สึก นึ กคิ ดหรื อจิ ตใจของมนุ ษ ย์ให้เป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกับ องค์กรมากยิ่งขึ้ น (สุ รพล
พยอมแย้ม, 2541, หน้า 112)
การส่ งเสริ มให้บุคลากรมี ความผูกพันกับองค์กรนั้น จึ งมี ความสาคัญกับการดาเนิ นงานใน
ปั จจุ บ นั เนื่ องจากบุ คลากรที่ ผูกพันและทุ่ ม เทให้ ก ับ องค์ก ร จะช่ วยให้ องค์ก รดาเนิ นงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและช่ วยลดต้นทุนขององค์กร ความผูกพันกับองค์กรมีความสัมพันธ์กบั อัตราการ
ขาดงาน ผลิต ภาพ และคุ ณ ภาพของผลงาน ที่ ส าคัญ ความผู ก พัน กับ องค์ ก รจะเกี่ ย วข้อ งกับ
ความสามารถในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไม่ให้ออกไปอยูก่ บั คู่แข่ง ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
ที่ไม่สามารถประเมินได้ เพราะเมื่อบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรต่ า จะทาให้เกิ ดผลกระทบที่
สาคัญ หลายประการต่อพฤติก รรมการทางาน (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551, หน้า 107) และเพื่อ
พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมและสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน แรงจูงใจในการทางานจึงเป็ น
องค์ ป ระกอบส าคัญ ต่ อ การท างานของบุ ค ลากร ผู ้บ ริ หารจึ ง ควรให้ ค วามสนใจ รู ้ วิ ธี และ
กระบวนการสร้างแรงจูงใจ เข้าใจความต้องการของบุคลากร เพื่อให้องค์กรบรรลุความสาเร็ จตาม
เป้ า หมาย อี ก ทั้ง เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ค วามผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ร อนึ่ ง จากการทบทวน
วรรณกรรม ผูว้ ิจยั ยึดกรอบแนวคิดทฤษฏีส องปั จจัยของ Herzberg (1959, หน้า 71-79) ด้านปั จจัย
แรงจูงใจในการทางาน 6 ด้าน อันได้แก่ (1) ด้านความสาเร็ จของงาน (2) ด้านลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ (3)
ด้านความรับผิดชอบ (4) ด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ (5) ด้านความก้าวหน้าในงาน และ (6)
ด้านการพัฒนาการ และความผูกพันต่อองค์กรยึดกรอบแนวคิดของ Allen and Meyer (1990, pp. 23) อันได้แก่ (1) ด้านความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร (2) ด้านความตั้งใจทางานอย่างต่อเนื่ องเพื่อ
องค์กร และ (3) ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร
ดังนั้น องค์ก รธุ รกิ จที่ จะดาเนิ นไปได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ต้องค านึ งถึ งพนักงาน สร้ าง
แรงจูงใจให้เกิ ดความผูก พัน ต่อองค์ก ร ผูว้ ิจยั จึง มีค วามสนใจและเห็ น ความสาคัญในการศึก ษา
ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรธุ รกิ จที่จะนาไปเป็ นแนวทางในการใช้ขอ้ มูลใน
การบริ หาร พัฒนา และปรับปรุ งแก้ไข และจัดการองค์กรธุ รกิจให้เหมาะสม และเป็ นคาถามงานวิจยั
(research questions) ว่า (1) ระดับปั จจัยแรงจู งใจในการท างาน ระดับ ความผูกพันต่อองค์ก รของ
พนักงานกลุ่มธุ รกิจความงามและสุ ขภาพเป็ นอย่างไร และ (2) มีปัจจัยแรงจูงใจในการทางานใดบ้าง
ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุ รกิจความงามและสุ ขภาพ
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปั จจัยแรงจูงใจในการทางานของพนักงานกลุ่มธุ รกิจความงามและสุ ขภาพ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุ รกิจความงามและสุ ขภาพใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
กลุ่มธุ รกิจความงามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ เป็ นพนักงานกลุ่มธุ รกิจความงามและสุ ขภาพใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่เป็ นวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม จานวนพนักงานทั้งสิ้ น 2,433 คน
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555)
การสุ่ มตัวอย่างสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะ
เป็ น (Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) ตามตาราง
สาเร็ จรู ปของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 608-609) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และกาหนด
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจยั จานวน 335 คน
สรุ ปกรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (X)
ตัวแปรตาม (Y)

ปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน
1. ความสาเร็ จของงาน (X1)
2. ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (X2)
3. ความรับผิดชอบ (X3)
4. การได้ รับการยอมรับนับถือ (X4)
5. ความก้ าวหน้ าในงาน (X5)
6. การพัฒนาการ (X6)

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
3 ด้ าน ได้ แก่
1. ความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึง่ กับองค์กร (Y1)
2. ความตังใจท
้ างานอย่างต่อเนื่องเพื่อองค์กร (Y2)
3. ความจงรักภักดีตอ่ องค์กร (Y3)
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าได้ รับ
1. ผลการวิจยั ที่ได้จะเป็ นข้อมูลให้กบั กลุ่มธุ รกิจความงามและสุ ขภาพ และองค์กรธุ รกิจอื่น
ๆ ได้นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร
2. สามารถใช้เป็ นข้อมูลแก่บุคคลหรื อองค์กรอื่น ๆ ทัว่ ไปที่มีความสนใจเรื่ องปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กร นาไปศึกษาต่อยอดเพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ต่อไป
วิธีการดาเนินวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ เป็ นพนักงานกลุ่มธุ รกิจความงามและสุ ขภาพใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่เป็ นวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม จานวนพนักงานทั้งสิ้ น 2,433 คน
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555)
การสุ่ มตัวอย่างสาหรับ การวิจยั ครั้ งนี้ กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่ าจะ
เป็ น (Probability Sampling) ด้ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น (stratified random sampling) ตามตาราง
สาเร็ จรู ปของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 608-609) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และกาหนด
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจยั จานวน 335 คน
เครื่ องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีคุณภาพรายข้อ ได้แก่ ความเที่ ยงตรง
เชิ งเนื้ อหา ค่าอานาจจาแนก และคุ ณภาพทั้งฉบับ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป
ผลการวิจัย
สรุ ปผลการศึกษาข้อมูลที่ได้รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบกลับมาและได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ ของแบบสอบถามแล้วจานวน 284 ชุ ด นามาลงรหัสข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ โดยแบ่งแยกการคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ ปัจจัยแรงจูงใจในการทางานของพนักงานกลุ่มธุ รกิ จ
ความงามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่ออธิบายผลตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 พบว่า
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1. โดยภาพรวมของพนักงานกลุ่ มธุ รกิ จความงามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานครให้
ความส าคัญในปั จจัยแรงจู งใจในการท างานอยู่ในระดับ มาก และเมื่ อพิ จารณาปั จจัยแต่ล ะปั จจัย
พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากทั้ ง หมด กล่ า วคื อ พนั ก งานกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ความงามและสุ ขภาพในเขต
กรุ งเทพมหานคร ให้ค วามส าคัญ สู งสุ ดคื อ ปั จจัย ด้านความรับ ผิดชอบ ( X = 4.03) รองลงมาคื อ
ปั จจัยด้านความสาเร็ จของงาน ( X = 3.99) ปั จจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ( X = 3.83) ปั จจัยด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ ( X = 3.81) ปั จจัยด้านความ-ก้าวหน้าในงาน ( X = 3.76) และปั จจัยด้านการ
พัฒนาการ ( X = 3.71) ตามลาดับ
2. ปั จจัย แรงจู ง ใจในการท างานของพนั ก งานกลุ่ ม ธุ รกิ จความงามและสุ ขภาพในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า
2.1 ปั จจัย ด้านความส าเร็ จของงาน โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ( X = 3.99) และเมื่ อ
พิจารณาด้านความสาเร็ จของงานเป็ นรายข้อ พบว่ามีปัจจัยด้านความสาเร็ จของงาน 6 ข้อ อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านสามารถปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จตามเวลาที่กาหนด ( X = 4.07)
ท่านพึงพอใจกับการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย ( X = 4.05) ท่านปฏิบตั ิงานด้วยความรู ้ความสามารถ
จนได้ผลส าเร็ จเป็ นอย่างดี ( X = 4.03) และข้อที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด คื อ ผูบ้ ังคับ บัญ ชาไว้วางใจใน
ความสามารถของท่าน ( X = 3.87)
2.2 ปั จจัยด้านลัก ษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 3.83) และเมื่ อ
พิจารณาด้านลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ เป็ นรายข้อ พบว่ามีปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ 6 ข้อ อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ งานที่ท่านทาอยู่ เปิ ดโอกาสให้ริเริ่ มสิ่ งใหม่ ๆ เสมอ ( X =
4.15) ท่ า นมี อิ ส ระในการตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ งาน ( X = 3.90) หน้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ปฏิ บ ตั ิ งานของท่านตรงกับความรู ้ ความสามารถ ( X = 3.83) และข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าที่ สุด คื อ ท่ านมี
โอกาสได้แสดงความรู ้ ความสามารถอย่างเต็มที่ ( X = 3.65)
2.3 ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.03) และเมื่อพิจารณา
ด้านความรับผิดชอบ เป็ นรายข้อ พบว่ามีปัจจัยด้านความรับผิดชอบ 6 ข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
3 อันดับแรก ได้แก่ งานที่ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของท่าน ( X = 4.26)
ท่านเอาใจใส่ กบั งานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ ( X = 4.11) ท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็ นและ
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แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิ บตั ิงาน ( X = 4.00) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ท่านรับผิดชอบใน
หน้าที่และสามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอื่นด้วย ( X = 3.88)
2.4 ปั จ จัย ด้า นการได้รับ การยอมรับ นับ ถื อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 3.81)
และเมื่อพิจารณาด้านการได้รับการยอมรับนับถือ เป็ นรายข้อ พบว่ามีปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ 6 ข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้แสดงความ
คิ ดเห็ น ( X = 3.96) ผลการปฏิ บ ัติ ง านของท่ า นได้รั บ การยอมรั บ จากผู ้บ ัง คับ บัญ ชา ( X = 3.86)
ผูบ้ งั คับบัญชาจะมอบหมายงานใหม่ ๆ ให้ปฏิบตั ิอยูเ่ สมอ ( X = 3.86) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ
ท่านได้รับความน่าเชื่อถือในด้านความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ( X = 3.64)
2.5 ปั จจัยด้านความก้าวหน้ าในงาน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก ( X = 3.76) และเมื่ อ
พิจารณาด้านความก้าวหน้าในงาน เป็ นรายข้อ พบว่ามีปั จจัยด้านความก้าวหน้าในงาน 5 ข้อ อยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านเป็ นตัวแทนเข้าร่ วมประชุ มสัมมนากับหน่วยงาน
อื่น ( X = 3.83) องค์กรของท่านส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ( X = 3.79) องค์กร
ของท่านส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้ศึกษาดู งาน เมื่อมีโอกาส ( X = 3.76) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ
ความก้าวหน้าในหน้าที่ ก ารงาน ขึ้ นอยู่ก ับความรู ้ ความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานของท่ าน ( X =
3.70)
2.6 ปั จจัยด้านการพัฒนาการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.71) และเมื่อพิจารณาด้าน
การพัฒนาการ เป็ นรายข้อ พบว่ามี ปัจจัยด้านการพัฒนาการ 2 ข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยอันดับ
แรก ได้แก่ โอกาสที่จะได้รับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และความชานาญ ( X = 3.83) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ท่านพอใจกับโอกาสในการพัฒนาทักษะในการทางานที่ท่านได้รับ ( X = 3.58)
ส่ วนที่ 2 ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุ รกิ จความ
งามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่ออธิบายผลตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 พบว่า
1. โดยภาพรวมของพนักงานกลุ่ มธุ รกิ จความงามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานครให้
ความสาคัญในความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับ มาก และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทั้งหมด กล่าวคือ พนักงานกลุ่มธุ รกิ จความงามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้
ความสาคัญสู งสุ ดคือ ด้านความรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร ( X = 3.82) รองลงมาคือ ด้านความ
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ตั้งใจท างานอย่างต่ อเนื่ องเพื่ อองค์ก ร ( X = 3.63) และด้านความจงรั ก ภัก ดี ต่อองค์ก ร ( X = 3.60)
ตามลาดับ
2. ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานกลุ่ ม ธุ รกิ จ ความงามและสุ ขภาพในเขต
กรุ งเทพมหานครเป็ นรายด้าน พบว่า
2.1 ความผูกพันต่ อองค์กร ด้านความรู ้ สึ กเป็ นส่ วนหนึ่ งกับองค์กร โดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับ มาก ( X = 3.82) และเมื่ อพิ จารณาด้านความรู ้ สึ กเป็ นส่ วนหนึ่ งกับองค์กร เป็ นรายข้อ พบว่ามี
ปั จจัยด้านความรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งกับองค์กร 5 ข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย 3 อันดับแรก ได้แก่
ท่านมีความรู ้สึกผูกพันทางใจกับบริ ษทั จนไม่คิดจะลาออกไปทางานที่อื่น แม้จะมีโอกาสที่ดีกว่า ( X
= 4.11) สาหรั บท่านแล้ว องค์กรนี้ เป็ นองค์กรที่ ดีที่สุดตลอดระยะเวลาชี วิตการทางานที่ ผ่านมา ( X =
4.09) ท่านรู ้ สึกภาคภูมิใจที่ กา้ วเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร ( X = 3.67) และข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าที่ สุด
คื อ ท่ านพร้ อมที่ จะปฏิ บ ตั ิ งานตามนโยบาย เป้ าหมาย แนวคิด และวิธีปฏิ บตั ิงานขององค์ก ร ( X =
3.59)
2.2 ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความตั้งใจทางานอย่างต่อเนื่ องเพื่อองค์กร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) และเมื่อพิจารณาด้านความตั้งใจทางานอย่างต่อเนื่ องเพื่อองค์กร เป็ น
รายข้อ พบว่ามีปัจจัยด้านความตั้งใจทางานอย่างต่อเนื่ องเพื่อองค์กร 5 ข้อ อยูใ่ นระดับมาก 4 ข้อ โดย 3
อันดับ แรก ได้แก่ เมื ่ อ ท่า นลาออกจากองค์ก รนี้ ท่า นรู ้ สึ ก สู ญ เสี ย และเสี ย ดายโอกาสที ่ จ ะ
ปฏิ บ ตั ิ ง านต่อ ไปให้ก บั องค์ก ร ( X = 4.11) ท่านต้องการทางานกับองค์กรต่อไป เนื่ องจากได้รับ
สวัส ดิก ารและผลประโยชน์ที่เหมาะสม ( X = 3.64) ท่ านจะปฏิ บตั ิ งานที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่ อความส าเร็ จขององค์กร ( X = 3.56) และข้อที่ อยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อคื อ ท่ านมี
ความคิดที่จะทางานกับองค์กรไปจนเกษียณอายุงาน ( X = 3.26)
2.3 ความผูก พันต่อองค์ก ร ด้านความจงรั ก ภัก ดี ต่อองค์กร โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ
มาก ( X = 3.82) และเมื่อพิจารณาด้านความจงรักภักดี ต่อองค์กร เป็ นรายข้อ พบว่ามีปัจจัยด้านความ
จงรักภักดีต่อองค์กร 6 ข้อ อยูใ่ นระดับมาก 4 ข้อ โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านจะทางานกับองค์กร
ตลอดไปตราบเท่าที่องค์กรยังคงดารงอยู่ ( X = 3.79) ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้เลือกทางานกับองค์กร
นี้ มากกว่าการเลือกไปทางานกับองค์กรอื่น ( X = 3.73) ท่านมีความรู ้สึกว่าองค์กรมีส่วนสาคัญต่อท่าน
และท่านก็จะปฏิ บตั ิงานให้กบั องค์กรอย่างเต็มความสามารถต่อไป ( X = 3.70) และข้อที่อยู่ในระดับ
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ปานกลาง 2 ข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ท่านอยากลาออกจากงาน แต่ทางเลือกในการเปลี่ยนงาน
ใหม่มีนอ้ ย ท่านจึงยังคงทางานกับบริ ษทั ต่อไป ( X = 3.37)
ส่ วนที่ 3 ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ถ ดถอยพหุ คูณ (multiple regression analysis) แบบ
ขั้นตอน (stepwise method) เพื่ออธิบายผลตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 พบว่า
1. ปั จจัยแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุ รกิจความ
งามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม ปั จจัยที่มีอานาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ ปั จจัยด้าน
การได้รั บ การยอมรั บ นับ ถื อ ล าดับ รองลงมาคื อ ปั จจัยด้านความรั บผิ ดชอบ และปั จจัยด้านการ
พัฒนาการ ตามลาดับ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์ (R2) เท่ากับ .678 หมายถึง ปั จจัยแรงจูงใจในการ
ท างานที่ ส่ งผลต่ อความผูก พัน ต่ อ องค์ก รของพนัก งานกลุ่ ม ธุ รกิ จความงามและสุ ข ภาพในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมได้ร้อยละ 67.80 แสดงว่า ปั จจัย ด้านการได้รับ การยอมรับ นับ ถื อ
ปั จ จัย ด้า นความรั บ ผิด ชอบ และปั จจัยด้านการพัฒ นาการ ส่ งผลต่ อความผู กพัน ต่ อองค์ กรของ
พนักงานกลุ่มธุ รกิจความงามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
2. ปั จจัยแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุ รกิ จ
ความงามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความรู ้ สึ กเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร ปั จจัยที่ มี
อานาจพยากรณ์ ดีที่สุด คือ ปั จจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ลาดับรองลงมาคือ ปั จจัยด้านการ
พัฒนาการ และปั จจัยด้านความรับผิดชอบ ตามลาดับ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์ (R2) เท่ากับ .496
หมายถึ ง ปั จจัยแรงจูงใจในการท างานที่ ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์ก รของพนักงานกลุ่ มธุ รกิ จ
ความงามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมได้ร้อยละ 49.60 แสดงว่า ปั จจัยด้านการ
ได้รับ การยอมรับ นับ ถื อ ปั จจัยด้านการพัฒนาการ และปั จจัยด้านความรับผิดชอบ ส่ งผลต่อความ
ผูกพันต่ อองค์กรของพนัก งานกลุ่ ม ธุ รกิ จความงามและสุ ข ภาพในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ปั จจัยแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุ รกิจความ
งามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความตั้งใจทางานอย่างต่อเนื่ องเพื่อองค์กร ปั จจัยที่มี
อานาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ ปั จจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ลาดับรองลงมาคือ ปั จจัยด้านความ
รับผิดชอบ และปั จจัยด้านการพัฒนาการ ตามลาดับ โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์ (R2) เท่ากับ .539
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หมายถึ ง ปั จจัยแรงจูงใจในการท างานที่ ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์ก รของพนักงานกลุ่ มธุ รกิ จ
ความงามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมได้ร้อยละ 53.90 แสดงว่า ปั จจัยด้านการ
ได้รับ การยอมรับ นับ ถื อ ปั จจัยด้านความรับผิดชอบ และปั จจัยด้านการพัฒนาการ ส่ งผลต่อความ
ผูกพันต่ อองค์กรของพนัก งานกลุ่ ม ธุ รกิ จความงามและสุ ข ภาพในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ปั จจัยแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุ รกิจความ
งามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความจงรักภักดี ต่อองค์กร ปั จจัยที่มีอานาจพยากรณ์ ดี
ที่สุด คือ ปั จจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ ลาดับรองลงมาคือ ปั จจัยด้านความรับผิดชอบ และ
ปั จจัยด้านการพัฒนาการ ตามลาดับ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์ (R2) เท่ากับ .557 หมายถึ ง ปั จจัย
แรงจู งใจในการท างานที่ ส่ งผลต่ อความผูก พัน ต่ อองค์ก รของพนัก งานกลุ่ ม ธุ รกิ จความงามและ
สุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมได้ร้อยละ 55.70 แสดงว่า ปั จจัยด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ ปั จจัยด้านความรับผิดชอบ และปั จจัยด้านการพัฒนาการ ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานกลุ่มธุ รกิจความงามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความผูกพันต่ อองค์ กรของกลุ่มธุรกิจความงามและ
สุขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร นามาสรุ ปได้ดงั นี้
1. ปั จจัย แรงจู งใจในการท างานของพนั ก งานกลุ่ ม ธุ รกิ จความงามและสุ ขภาพในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาปั จจัยแต่ละปั จจัย พบว่าอยูใ่ นระดับ
มากทั้ง หมด กล่ า วคื อ พนั ก งานกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ความงามและสุ ข ภาพในเขตกรุ ง เทพมหานครให้
ความสาคัญสู งสุ ดคือ ปั จจัยด้านความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความสาเร็ จของงาน ปั จจัย
ด้านลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ ปั จจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ ปั จจัยด้านความก้าวหน้าในงาน
และปัจจัยด้านการพัฒนาการ ตามลาดับ
2. ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานกลุ่ ม ธุ รกิ จ ความงามและสุ ขภาพในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่ อพิ จารณาปั จจัยแต่ละปั จจัยพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทั้งหมด กล่าวคือ พนักงานกลุ่มธุ รกิ จความงามและสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้
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ความสาคัญสู งสุ ดคือ ด้านความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร รองลงมาคือ ด้านความตั้งใจทางาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อองค์กร และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ตามลาดับ
3. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุ รกิจความงามและสุ ขภาพใน
เขตกรุ งเทพมหานคร สามารถพยากรณ์ โดยภาพรวมได้ร้อยละ 67.80 พบว่า ปั จ จัย ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถื อ มีอานาจพยากรณ์ดีที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ และปัจจัยด้าน
การพัฒนาการ ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุ รกิจความงามและสุ ขภาพในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปของ
คะแนนมาตรฐานและคะแนนดิบได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์ในรู ปของคะแนนมาตรฐาน
ẐY = 0.505ZX4+ 0.277ZX3+ 0.196ZX6
สมการพยากรณ์ในรู ปของคะแนนดิบ
̂ = 0.339+0.474X4+ 0.248X3+ 0.144X6
Y
ผลการวิจยั เรื่ อ ง ปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความผูก พั น ต่ อ องค์ ก รของกลุ่ ม ธุ รกิ จความงามและ
สุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร นามาอภิปรายผลการวิจยั ตามข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (stepwise method) โดยเรี ยงลาดับตาม
ค่าน้ าหนักของปั จจัย ดังนี้
1. ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ ที่มีอานาจพยากรณ์ดีที่สุด เป็ นอันดับแรก
เมื่อพิจารณาจากผลการวิจยั รายข้อของปั จจัยด้านการได้รับ การยอมรับ นับ ถื อ พบว่า
ตัวบ่งชี้ ที่สาคัญมากที่สุด ได้แก่ “ผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็ น ” ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะองค์ก รธุ รกิ จยุค ใหม่ใ ห้ค วามสาคัญ กับ การทางานของพนัก งาน เพื่อให้พ นัก งานมี ส่ ว น
ร่ วมและเปิ ดโอกาสได้แสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อการทางานภายในองค์กร และช่วยให้
องค์กรสามารถขับเคลื่ อนองค์กรให้บรรลุ ผลสาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์กร เมื่อพนักงานได้รับ
การยอมรับ นับ ถื อ จากผูบ้ ริ หาร เพื่ อนร่ วมงานในองค์กร และบุ คคลภายนอกให้มีส่วนร่ วมและ
แสดงความคิดเห็นก็ยอ่ มมี ความรู ้สึกภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร ทุ่มเทกับการทางาน
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อย่างเต็มที่ดว้ ยความจงรักภักดี และส่ ง ผลความผูก พัน ต่อ องค์ก รในเชิ ง บวก ดัง สอดคล้อ งกับ
แนวคิดของ Warren Bennis กล่ าวว่า ผูน้ ายุคใหม่และพนักงานจะต้องเป็ นหุ น้ ส่ วนทางานร่ วมกัน
อย่างใกล้ชิด ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเน้นการยอมรับนับถื อ และเคารพตนเอง เปิ ดใจ
กว้างรั บ ฟั งความคิ ดที่ แตกต่า ง ให้ความไว้วางใจกันซึ่ งจะกลายเป็ นรากฐานที่เข้มแข็งและเป็ น
พัน ธสัญ ญาที ่ ท าให้พ นัก งานรู ้ สึ ก ผูก พัน กับ องค์ก ร (อุ ท ิ ศ ศิ ริ ว รรณ, 2548, หน้า 5-6) และ
นอกจากนี้ องค์ก รธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ มี จุ ด เริ่ ม ต้น มาจากธุ ร กิ จ ครอบครัว (family business) เป็ น
พลวัตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จที่สาคัญของประเทศ (ดนัย เทียนพุฒ, 2552, หน้า 3-4( การทางาน
ระหว่างเจ้าของกิจการและพนักงานจึงใกล้ชิดกัน เสมือนคนในครอบครัว และพนักงานส่ วนใหญ่จะมี
อายุมากและมี อายุการท างานนาน จึ งมี การดู แล เอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ เคารพซึ่ ง กัน และกัน ในองค์ก ร
ยอมรับ นับ ถื อ บทบาทการท างานของทุก คน เปิ ดกว้า งในการแ สดงความคิด เห็ น ที ่เ ป็ น
ประโยชน์ต่อ การดาเนิ น กิ จ การขององค์ก ร ซึ่ ง หากพนัก งานมี ค วามผูก พัน ต่อ องค์ก รสู ง ก็จ ะ
นาพาองค์กรให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์หรื อเป้ าหมายที่ ตอ้ งการ ความผูกพันต่อองค์กร จะนามาซึ่ ง
ความมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทางาน
ข้อค้นพบดังกล่ าวยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของโพชมงค์ ทองย้อย (2557, บทคัดย่อ)
เรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรขนาดใหญ่ กรณี ศึกษา: แผนก
ก่ อสร้ างโรงงานบางชัน” ที่ พบว่า ด้านการยอมรั บนับถื อมีความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับความผูกพัน
ต่อ องค์ก รในระดับ สู ง นอกจากนี้ ย งั สอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของจุติรัต น์ ถาวโร และภาสชนก
พิช ญเวทย์ว งศา (2551, หน้า 448) เรื่ อ ง “ปั จ จัย ทานายที่ มี ผ ลต่อ ความผูก พัน ต่อ องค์ก ารของ
บุค ลากรฝ่ ายบริ ก ารพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ ” ที่ พ บว่า ปั จจัย การทางานด้า นการ
ยอมรับ นับ ถื อ เป็ นปั จจัย สาคัญที่มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับปานกลางกับ ความผูกพันต่อ
องค์การของบุ คลากรฝ่ ายบริ การพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.01 เนื่ องจากการที่องค์การมีการผลักดันให้บุคลากรออกความคิดเห็น เสนอแนะ และ
มี ส่ ว นร่ ว มในการกาหนดนโยบายและขั้น ตอนการท างานมากขึ้ น จึ ง ทาให้บุ ค ลากรมี ค วาม
ภาคภู มิ ใ จและมี ผ ลให้มี ค วามผูก พัน ต่อ องค์ก รสู ง ดัง ที ่ Herzberg กล่ า วว่า ปั จ จัย แรงจู ง ใจ
(motivation factors) เป็ นปั จจัย ที่ ทาให้เกิ ดความพึงพอใจ มี ค วามสัม พันธ์ โดยตรงกับ แรงจู งใจ
ภายในที ่ เ กิ ด จากงานที ่ ทา ได้แ ก่ ความส าเร็ จ ในงาน การยอมรั บ นับ ถื อ ลัก ษณะงาน ความ
รับผิดชอบ ความก้าวหน้า
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2. ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ
เมื่อพิจารณาจากผลการวิจยั รายข้อของปัจจัยด้านความรับผิดชอบ พบว่า ตัวบ่งชี้ ที่สาคัญ
มากที่สุด ได้แก่ “งานที่ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ” ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการ
ที่องค์กรและผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของ
พนักงาน สามารถปฏิ บ ัติงานตามหน้าที่ และงานที่ ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ังคับบัญชาบรรลุ ตาม
เป้ าหมายและเวลาที่ กาหนด และการที่ ทาให้พนักงานสามารถทางานได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพนั้น
ย่อมส่ งผลต่อความสาเร็ จขององค์กรด้วย ซึ่ งตรงกับดังคากล่าวที่ว่า “Put the right man on the right
job” ข้อค้นพบดังกล่ าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Baron (1986, p. 120) ที่กล่าวถึ งปั จจัยอันเกิ ดจาก
ลักษณะงาน เช่ น การได้รับความรั บผิดชอบอย่างมาก ความเป็ นอิ ส ระส่ วนตัวอย่างมากในงานที่
ได้รับ ความน่ าสนใจ และความหลากหลายในงาน สิ่ ง เหล่ านี้ จะท าให้ เกิ ด ความรู ้ สึ ก ผูก พัน ต่ อ
องค์ก ารในระดับ สู ง และสอดคล้องกับ งานวิจยั ของธี รภรณ์ คาวงศ์ และศัก ดิ์ ชาย ตั้งวรรณวิท ย์
(2014, หน้า 1030, 1034) เรื่ อง “รู ปแบบการรักษาความสัมพันธ์กบั พนักงานบนพื้นฐานความผูกพัน
ของบุ คลากร” ด้วยการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งส ารวจ พบว่ามี องค์ป ระกอบที่ ต ัวแปรทุ ก ตัว มี
ความสัมพันธ์กนั และตัวแปรด้านความรับผิดชอบในงาน พนักงานมีโอกาสใช้ความรู ้ความสามารถ
อย่างเต็มที่ แต่ยงั ขาดโอกาสการตัดสิ นใจในงานที่ น้อย นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
เสาวลักษณ์ แสงจันทร์ และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์ เกียรติ (2554, หน้า 161) เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ความผูก พันในองค์ก รของพนัก งานฝ่ ายปฏิ บ ตั ิ ก าร บริ ษ ทั ยัม เรสเทอรองส์ ป ระเทศไทยจากัด ”
พบว่าปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน มีปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบในงานเท่านั้นที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กร
3. ปัจจัยด้านการพัฒนาการ
เมื่อพิจารณาจากผลการวิจยั รายข้อของปั จจัยด้านการพัฒนาการ พบว่า ตัวบ่งชี้ ที่สาคัญ
มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ “โอกาสที่ จ ะได้ รั บ การอบรม เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ แ ละความช านาญ” ทั้ง นี้
เนื่องมาจากการที่องค์กรและผูบ้ ริ หารเห็นความสาคัญกับพนักงานในการสร้างโอกาสที่จะได้รับการ
อบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ ความชานาญ ซึ่ งจาเป็ นต่อการทางาน ทาให้ระบบงานมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น การให้โอกาสได้รับการสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในงาน และ
สามารถพัฒนางานให้เกิ ดองค์ความรู ้ ใหม่ ๆ ประกอบกับงานที่ ทามีความหลากหลายในเนื้ องาน
หลายรู ปแบบที่ตอ้ งให้ความสาคัญกับความงามและสุ ขภาพของลูกค้า จึงเกิดความท้าทาย ทาให้ตอ้ ง
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มีความกระตือรื อร้นอยู่ตลอดเวลา การให้โอกาสในการพัฒนาด้านความคิด หาแนวทางใหม่ ๆ ให้
ทัน สมัย เหมาะสมกับ ช่ ว งเวลา จะท าให้ พ นัก งานสามารถพัฒ นาให้ เกิ ด ความรู ้ ทัก ษะ ความ
เชี่ ย วชาญในงานหลาย ๆ ด้านมากยิ่ง ขึ้ น การผิดพลาดก็ ย่อมน้อยลง และเป็ นการเพิ่ ม ขวัญ และ
กาลังใจให้กบั พนักงาน ส่ งผลท าให้พนักงานกลุ่ มธุ รกิ จความงามและสุ ข ภาพมีค วามผูก พัน ต่อ
องค์ก รมากยิ่ง ขึ้ น ข้อค้นพบดัง กล่าวสอดคล้องกับ งานวิจยั ของรัก ษ์รัศ มี วุฒิมานพ (2555, หน้า
99, 116) เรื่ อง “ลัก ษณะบุ ค คลและลัก ษณะงานที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความผูก พันต่ อองค์กรของ
พนักงาน” ที่ พบว่า องค์กรให้โอกาสในการเพิ่มทักษะ และความรู ้ เพื่อเพิ่มความรู ้ ทักษะในการ
ทางาน โดยมีค่าเฉลี่ ย 3.35 เป็ นลักษณะรายข้อที่ มากกว่าด้านอื่น ๆ ของด้านความก้าวหน้าในงาน
และโอกาสในการพัฒนา ซึ่ งเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ มีความสาคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปั จจัยลักษณะงาน
ด้านสภาพแวดล้อม เนื่ องจากคนทุกคนย่อมต้องการความก้าวหน้าในงานและโอกาสในการพัฒนา
ดังนั้น หากองค์กรพัฒนางานลักษณะงานด้านนี้ ได้เพิ่มขึ้น ระดับความผูกพันต่อองค์กรย่อมเพิ่มขึ้น
มากอย่างแน่นอน
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การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ เซรั่มบารุ งผิวหน้ าของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
PRODUCT FACIAL SERUM PURCHASING DECISION OF CONSUMERS IN
BANGKOK METROPOLITAN AREA
จตุพร พวงสุ วรรณ
นักศึกษา โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin 2/1 กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา (1( ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
(2( ความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (3( ความแตกต่ างของปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การการตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์ เซรั่ ม บ ารุ ง ผิวหน้ าของผู บ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้วิ จ ัย ในครั้ งนี้ เป็ นผู ้ใ ช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เซรั่ ม บ ารุ ง ผิ วหน้ า จ านวน 400 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft
Excel สถิ ติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต่ าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิ ติอา้ งอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ F-test
(ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน
ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ เซรั่ ม บ ารุ งผิ ว หน้ า ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางด้านสถิติที่ระดับ 0.05
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2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ลักษณะเซรั่ม เหตุผลในการเลือกซื้ อ ช่วงเวลาที่ใช้ และ
ผูท้ ี่ มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางด้านสถิติที่ระดับ 0.05
3. ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ ายด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ ง
ผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางด้าน
สถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจซื้ อ, เซรั่มบารุ งผิวหน้า
Abstract
The research’s objective is to study (1) the difference of personal factors that influences
the decision to purchasing a product facial serum of consumers in the Bangkok metropolitan and
its surrounding area (2) the differences of consumers behavior. Influencing the decision to
purchasing a product facial serum of consumers in the Bangkok metropolitan and its surrounding
area (3) the difference of the marketing mix that influence the decision to purchasing a product
facial serum of consumers in the Bangkok metropolitan and its surrounding area.
The sampling used in this study was the use of a product facial serum. 400 current. Data
has been collected by questionnaire and using Microsoft Excel for analysis. The statistic used to
analyze data is frequency, percentage, maximum, minimum, average, standard deviation, multiple
regression analysis, and one-way analysis of variance (single factor ANOVA) at α = 0.05
significance level.
The result of hypothesis testing found that:
1. Personal factors, including gender, status, education, occupation and monthly
income. Different affect their decision to purchase a product facial serum of consumers in
Bangkok metropolitan and its surrounding area differ significantly on the level of 0.05.
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2. Consumer behavior characteristics include serum reason for buying. During the
time spent and those that influence buying. Affect their decision to purchase a product facial
serum of consumers in Bangkok metropolitan and its surrounding area differ significantly on the
level of 0.05.
3. Marketing mix, including product, pricing, distribution channels and marketing
promotion of different influences purchase decisions to purchase a product facial serum of
consumers in Bangkok metropolitan and its surrounding area differ significantly on the level of
0.05.
Keywords: Purchasing decision, Facial serum
บทนา
เรื่ องการดูแลผิวหน้ากาลังเป็ นสิ่ งที่คนไทยให้ความสนใจมากขึ้น เนื่องจากผิวหน้าเป็ นส่ วน
หนึ่ งของมีบุคลิ กภาพที่ดีเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ตนเอง แต่ในปั จจุบนั มีสิ่งที่ทาร้ายผิวหน้าของ
เรามากขึ้ น ไม่ ว่าจะเป็ นมลภาวะตามท้องถนน การนอนพัก ผ่อนไม่เพี ยงพอ ความเครี ยดในการ
ทางาน จนทาให้ผิวหน้าของเราเกิด เช่น เกิดสิ วบนใบหน้า เกิดริ้ วรอยแก่ก่อนวัย ผิวหน้าหมองคล้ า
เป็ นต้น เซรั่ ม บ ารุ ง ผิ ว หน้ า เป็ นทางเลื อ กหนึ่ งในการบ ารุ ง ผิ ว หน้ า ที่ ผู ้บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคัญ
เนื่องจากเป็ นการเริ่ มต้นของการดูแลผิวหน้าเพื่อแก้ปัญหาตามที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ เซรั่มบารุ งผิวหน้า
ในตลาดมีหลากหลายรู ปแบบ ที่มีคุณสมบัติในการบารุ งผิวหน้า เพื่อแก้ปัญหาของผิวหน้าได้ตรงจุด
ที่ผูบ้ ริ โภคต้องการ ผูป้ ระกอบการแต่ละบริ ษทั จึงต้องมีการแข่งขันเพื่อแย่งส่ วนแบ่งทางการตลาด
ให้ได้มากที่สุด ซึ่ งการแข่งขันของตลาดเซรั่มบารุ งผิวหน้านี้ จะรู ้ ความต้องการของตลาด เพื่อที่จะ
สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ให้ผบู ้ ริ โภคต้องการที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์
การศึกษาวิจยั ปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้า จึ ง
เป็ นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการหรื อผูผ้ ลิตทราบถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้า จึงจะสามารถนาข้อมูลที่ได้น้ ี ไปวางแผนกลยุทธ์และปรับปรุ งพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ใช้เซรั่มบารุ งผิวหน้ามากที่สุด และสามารถ
สร้างยอดขายผลิตภัณฑ์ให้บรรลุได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์
เซรั่มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่ อศึ กษาความแตกต่ างกันของพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ การศึ ก ษา สถานภาพ อาชี พ และ
รายได้ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ต่างกัน
2. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ผูใ้ ช้หลัก ประเภทของเซรั่มที่ซ้ื อ เหตุผล
ในการเลือกซื้ อ ช่วงเวลาที่ใช้ สถานที่ใช้ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ ความถี่ในการใช้ ที่แตกต่างกันมี
อิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลที่ต่างกัน
3. ส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคาด้าน
ช่ องทางการจาหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการขายที่ แตกต่างกัน มี อิท ธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์
เซรั่มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ต่างกัน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ท ราบทัศนคติซ่ ึ งหมายถึ งความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึ ก ความคิดเห็ นและ
แนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีผลต่อผลิ ตภัณฑ์เซรั่ม
บารุ งผิวหน้าในปั จจุบ นั เพื่ อนาไปเป็ นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิ ตภัณฑ์
เซรั่มบารุ งผิวหน้าได้
2. เพื่ อ ให้ ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เซรั่ ม บ ารุ ง ผิ ว หน้ า สามารถน าข้อ มู ล จาก
การศึ ก ษาไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการก าหนดกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดที่ เหมาะสมกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนถึงผูท้ ี่สนใจได้ทราบข้อมูลเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อไป
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ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้า
ปั จจุบนั ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 2 เมษายน
2559 จานวนทั้งสิ้ น 400 คน
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- อายุ
- อาชีพ
- สถานภาพ
- รายได้
ตัวแปรตาม
พฤติกรรมผู้บริ โภค
- ใครเป็ นผูใ้ ช้หลัก
- ประเภทเซรั่มที่ซ้ื อ
- เหตุผลที่เลือกซื้ อ
- ช่วงเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์
- สถานที่ใช้ผลิตภัณฑ์
- ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการซื้ อ
- ความถี่ในการใช้

การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
เซรั่มบารุ งผิวหน้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล

ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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ทฤษฎี ก ารตัดสิ นใจ (decision theory) คื อ วิธีการเชิ งวิเคราะห์ และเชิ งระบบที่ ใช้ในการ
แก้ปั ญหาและช่ วยทาให้ได้การตัดสิ นใจที่ ดี คาว่า การตัดสิ นใจที่ ดี (good decision) นั้น หมายถึ ง
การตัดสิ นใจที่ใช้หลักตรรกศาสตร์ ดว้ ยการพิจารณาข้อมูลและทางเลื อก หรื อกลยุทธ์ที่เป็ นไปได้
ทั้งหมด การตัดสิ นใจที่ไม่ดี (bad decision( คือการตัดสิ นใจที่ไม่ได้ใช้หลักตรรกศาสตร์ ไม่พิจารณา
ทางเลือกที่มีท้ งั หมด (สาราญ บุญเจริ ญ, 2557)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือการศึกษาปั จเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์การ และกระบวนการที่
พวกเขาเหล่ านั้นใช้เลื อกสรร รักษา และกาจัดสิ่ งที่ เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ บริ การ ประสบการณ์ หรื อ
แนวคิ ด เพื่ อสนองความต้อ งการและผลกระทบที่ ก ระบวนการเหล่ านี้ มี ต่ อผูบ้ ริ โภคและสั งคม
(Kuester, Sabine : 2012) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการผสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุ ษยวิทยา
สังคม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามทาความเข้าใจกระบวนการการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ ทั้งปั จเจก
บุ ค คลและกลุ่ มบุ คคล พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคศึ ก ษาลัก ษณะเฉพาะของผูบ้ ริ โภคปั จเจกชน (รัฐวัชธ์
พัฒนจิระรุ จน์, 2557)
ทฤษฎี ส่ วนประสมทางการตลาด เพื่ อนาสู่ ส่ วนแบ่งทางด้านจิ ตใจของลู กค้าด้วยในทาง
เดี ยวกันการตลาดด้านภาพลักษณ์ และความรู ้ สึ ก (Image and Emotional Marketing) หลายบริ ษ ทั
กาลังมุ่งหน้าสู่ แนวทางการตลาด ทางภาพลักษณ์ และความรู ้สึกเพื่อเอาชนะใจลูกค้าขณะเดียวกันก็
ผลักดันให้บริ ษทั เป็ นตัวเลื อกแรกๆ ที่ลูกค้านึ กถึ งแม้วา่ เรื่ องนี้ จะเกิ ดขึ้นมานานแล้วแต่ในปั จจุบนั
แนวทางดังกล่าว ได้พฒั นาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ ว ในขณะที่สูตรสาเร็ จทางการตลาดแบบเดิมๆ จะ
เน้นย้ าให้เอาชนะคู่แข่งด้วยการนาเสนอ คุ ณลักษณะที่โดดเด่นด้วยตัวสิ นค้า โดยตรวจสอบความ
จาเป็ น ความต้องการตลอดจนความสนใจของกลุ่มเป้ าหมายและนาเสนอสิ่ งที่ตอ้ งการนั้น โดยสร้าง
ความพึงพอใจให้กลุ่ มเป้ าหมายให้ได้มากกว่าคู่แข่งขัน แนวคิดนี้ เป็ นแนวคิดที่รักษาความสมดุ ล
ระหว่างการทากาไรของบริ ษทั ความต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคตลอดจนผลประโยชน์
อันยิง่ ใหญ่ของมวลชน (ถนอม บริ คุต, 2557 )
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
1.ปั จจัยส่ วนบุคคล Belch and Belch (2005 อ้างถึงใน อัจฉรา นพวิญญูวงศ์, 2550) ซึ่ ง
ศึกษาตัวแปร ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่อายุ อาชีพ และรายได้โดยนามาเชื่อมโยงกับความต้องการ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจและอัตราการใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภคซึ่ งสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อ
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การกาหนดตลาดเป้ าหมาย ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด
ในความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
2.พฤติกรรมผู้บริ โภค จากการศึกษาของเกวลิน ปะตุละ (2549, หน้า 42( พบว่า
นักศึกษาส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับเครื่ องสาอางระดับปานกลาง และเหตุผลที่ใช้เครื่ องสาอาง
ส่ วนใหญ่ใช้เพื่อเสริ มบุคลิกภาพ
3.ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด จากการศึกษาของธนาพงษ์ ยอดจันทร์ (2550)
การเปรี ยบเทียบส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคระหว่างร้าน 7-Eleven กับ
ร้าน Family Mart ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยทาง
การตลาดของร้าน 7-Eleven ด้าน ราคา การ ส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการให้บริ การที่ดี ดีกว่าร้าน Family Mart ส่ วนด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางจัดจาหน่าย Family
Mart ดีกว่าร้าน 7-Eleven
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยมีการสารวจความพันธ์ของปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ซึ่ งเป็ นกลุ่มประชากรที่ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้า จานวน 400 คน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ มตัวอย่าง
ตามสู ตรกาหนดขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยการเลือกตัวอย่าง
แบบตามสะดวก
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่น้ นั เป็ นเพศหญิงจานวน 309 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 77.25 เพศชาย จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.75 ส่ วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี จานวน 189 คน
คิดเป็ นร้อยละ 47.25 อายุ 18-25 ปี จานวน 109 คิดเป็ นร้ อยละ 27.25 และอายุ 46 ปี ขึ้นไป จานวน
42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.50 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 262 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.50 และ
สมรสจานวน 119 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.75 ส่ วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 265
คน คิดเป็ นร้อยละ 66.25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อต่ ากว่า จานวน 109 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.25
และสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.50 ส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน
จานวน 191 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.75 ธุ รกิจส่ วนตัวจานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.75 และเกษียณ
ว่างงาน จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.75 ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,001 บาท จานวน
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140 คนคิดเป็ นร้อยละ 35 รายได้15,001 - 20,000 บาท จานวน 97 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.25 และ
รายได้ 10,001-15,000 บาท จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 18
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนั้นส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้า
ตัวเองเป็ นผูใ้ ช้หลัก จานวน 378 คน คิดเป็ นร้อยละ 94.50 คู่สมรสเป็ นผูใ้ ช้หลัก จานวน 18 คน คิด
เป็ นร้อยละ 4.50 และพ่อแม่เป็ นผูใ้ ช้หลัก จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 ลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์เซรั่ม
บารุ งผิวหน้าที่ซ้ื อเป็ นประจาส่ วนใหญ่คือแบบครี ม จานวน 249 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.25 แบบน้ า
จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.75 และแบบเจล จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17 ส่ วนใหญ่เหตุผล
ที่เลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าคือช่ วยลดริ้ วรอย ยกกระชับผิวหน้า จานวน 82 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.50 ฟื้ นฟูสภาพผิวหน้า จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.25 และกระชับรู ขุมขนให้เล็กลง
จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.75 ส่ วนใหญ่ช่วงเวลาที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าคือเช้า
เย็น จานวน 292 คน คิดเป็ นร้อยละ 73 ใช้ตอนเย็น จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.75 และใช้ตอน
เช้า จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.25 ส่ วนใหญ่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้ามากที่สุดคือ
ที่บา้ น จานวน 390 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.50 ใช้ที่ทางาน จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 และใช้ที่
มหาวิทยาลัย จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50 บุคคลที่ มีอิทธิ พลในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เซรั่ ม
บารุ งผิวหน้าส่ วนใหญ่คือตัวเอง จานวน 316 คน คิดเป็ นร้อยละ 79 เพื่อน 28 คน และพนักงานขาย
จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.25 ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าส่ วนใหญ่คือทุกวัน
จานวน 323 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.75 อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.50 และ
อาทิตย์ละ 1 ครั้ง จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50
กลุ่ มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดนั้นส่ วนใหญ่ ซ้ื อตราสิ นค้า
ของผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าที่ใช้เป็ นประจาคือ Olay จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.75 SK-II
จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.25 และ Clinique จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2 ส่ วนใหญ่ราคา
ผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าที่ซ้ื อเป็ นประจา คือ น้อยกว่า 500 บาท จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ
41.75 รองลงมาคือ 501-1,000 บาท จานวน 142 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.50 และสู งกว่า 2,000 บาท
จานวน 37 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 9.25 ส่ วนใหญ่ ส ถานที่ เลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ เซรั่ ม บ ารุ งผิวหน้า คื อ
ห้างสรรพสิ นค้า จานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37 รองลงมาคือ Watson,Boots จานวน 87 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 21.75 และร้ านขายยา จานวน 3 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.75 ส่ วนใหญ่ เกี่ ยวกับ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าให้ความสาคัญ คือ โฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ จานวน 144
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คน คิดเป็ นร้อยละ 36 รองลงมาคือ มีพนักงานให้ขอ้ มูล ณ จุดขาย จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 22
และมีการชิงโชคหรื อจับรางวัล จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ส่ วนใหญ่พบว่า ตัดสิ นใจ
ซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เซรั่ ม บ ารุ ง ผิว หน้ า เพื่ อ ลดปั ญ หาผิ วหน้ า มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.37 และค่ าเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.79รองลงมาคื อ ตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์ เซรั่ ม บ ารุ ง ผิวหน้า เพื่ อให้ ผิ วกระจ่ างใส มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.98 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 และตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้า
เพราะพรี เซ็นเตอร์ ของสิ นค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.22
สรุ ปผลการวิจัย
ปั จจั ยส่ วนบุ คคลของผู้บริ โภค ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ น้ นั เป็ นเพศหญิ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 77.25
อายุ 26-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 47.25 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 65.50 การศึกษาในระดับปริ ญญา
ตรี คิดเป็ นร้อยละ 66.25 อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 47.75 รายได้ต่อเดือนมากกว่า
20,001 บาท คิดเป็ นร้อยละ 35
พฤติกรรมของผู้บริ โภค ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุ ด พบว่า ส่ วนใหญ่น้ นั
ผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าตัวเองเป็ นผูใ้ ช้หลัก ลักษณะเนื้ อผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าที่ซ้ื อเป็ น
ประจาคือครี ม เหตุผลที่ เลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าคือช่ วยลดริ้ วรอย ยกกระชับผิวหน้า
ช่วงเวลาที่เลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าคือเช้า เย็น ส่ วนใหญ่เลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์เซรั่มบารุ ง
ผิวหน้ามากที่สุดคือที่บา้ น ปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าคือตัวเอง
ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าคือทุกวัน
ส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ บ ริ โภค ผลการศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตัวอย่างจานวน 400 ชุ ด
พบว่า ส่ วนใหญ่ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าที่ใช้เป็ นประจาคือ Olay ราคาผลิตภัณฑ์
เซรั่ม บารุ งผิวหน้าที่ ซ้ื อเป็ นประจา คื อ น้อยกว่า 500 บาท สถานที่ เลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เซรั่ ม บารุ ง
ผิวหน้า คื อ ห้างสรรพสิ นค้า ส่ วนใหญ่ เกี่ ยวกับ ด้านการส่ งเสริ ม การตลาดผลิ ตภัณ ฑ์ เซรั่ ม บ ารุ ง
ผิวหน้า ให้ความสาคัญ คือ โฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ เซรั่ มบารุ งผิวหน้ า จากการสารวจพบว่า ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
เซรั่มบารุ งผิวหน้า เพื่อลดปั ญหาผิวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 รองลงมาคือ ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
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เซรั่มบารุ งผิวหน้า เพื่อให้ผิวกระจ่างใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 มัน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้า
มีประสิ ทธิ ภาพในการบารุ งผิวหน้าได้ดีจริ ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 มีการส่ งเสริ มการขายที่น่าสนใจ
ทาให้ตดั สิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าง่ายขึ้น 3.42 และตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เซรั่ม
บารุ งผิวหน้า เพราะพรี เซ็นเตอร์ ของสิ นค้า ค่าเฉลี่ย 2.38 ตามลาดับ
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
t-test
อายุ
F-test
สถานภาพ
F-test
ระดับการศึกษา
F-test
อาชีพ
F-test
รายได้ต่อเดือน
F-test
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค
ผูใ้ ช้หลัก
F-test
ลักษณะเซรั่ม
F-test
เหตุผลในการเลือกซื้ อ
F-test
ช่วงเวลาที่ใช้
F-test
สถานที่ใช้
F-test
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ
F-test
ความถี่ในการใช้
F-test
สมมติฐานที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
F-test
ด้านราคา
F-test
ด้านช่องทางการจัด
F-test
จาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
F-test
อภิปรายผล

ค่ านัยสาคัญ

ผลการทดสอบ

0.0001
0.1514
0.0000
0.0003
0.0003
0.0041

สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.1323
0.0036
0.0000
0.0367
0.1262
0.0000
0.1782

ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

0.0000
0.0001
0.0000

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.0090

สอดคล้อง

ปัจจัยส่ วนบุคล พบว่า อายุไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ แตกต่างกันจึงปฎิ เสธสมมติฐาน ในทางตรงกัน
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ข้ามการวิจยั ครั้ งนี้ พบว่า เพศ การศึ ก ษา สถานภาพ อาชี พ และรายได้ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ
พฤติกรรมผู้บริ โภค พบว่า ผูใ้ ช้หลัก สถานที่ใช้ และความถี่ ในการใช้ไม่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์เซรั่ มบ ารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลที่
แตกต่างกันจึงปฎิเสธสมมติฐาน ในทางตรงกันข้ามการวิจยั ครั้งนี้พบว่า ลักษณะเซรั่ม เหตุผลในการ
เลื อกซื้ อ ช่ วงเวลาที่ ใช้ และผูท้ ี่ มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เซรั่มบารุ ง
ผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญจึงยอมรับสมมติฐานซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ดังนี้
ปัทมพร คัมภีระ (2558) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟชบุ๊ค
ของนักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าความสาคัญของปั จจัยด้านราคามีผลต่อพฤติกรรม
การซื้ อเครื่ องสาอาง เนื่องจากราคาเป็ นตัวกาหนดกาลังหรื อความสามารถในการซื้ อสิ นค้า
เบญจภรณ์ ทิพย์วังพาน (2556) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ ง
ผิวหน้าของนัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ พบว่าคื อปั จจัย ด้านราคา คื อมี ราคาที่ เหมาะสมทั้ง
คุณภาพและปริ มาณและราคาปานกลางคุณภาพตามราคา
ปิ ยาภรณ์ สามประทีป (2550) ได้การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
บ ารุ ง ผิวหน้าขาวและกระชับ ผิวของสตรี ใ นเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัย ทางการตลาดมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าปั จจัยด้านสังคมวัฒนธรรม
ข้ อเสนอแนะ
1. Product ผลิ ตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ได้รับความนิ ยมมากที่สุดคือ ผลิ ตภัณฑ์ประเภทเนื้ อครี ม และเหตุผลส่ วนใหญ่ที่ผูบ้ ริ โภคเลื อกใช้
คือลดริ้ วรอยและยกกระชับผิวหน้า
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2. Place ผลิ ตภัณฑ์ เซรั่ ม บ ารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
พบว่า ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสิ นค้ามากที่สุด
3. Price ผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้าที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อ มีราคาน้อยกว่า 500 บาท
4. Promotion ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆเช่น ผ่านทาง ทีวี
วิทยุ และสื่ อออนไลน์ต่างๆ เน้นจุดขายไปที่คุณสมบัติในการลดริ้ วรอยและยกกระชับผิวหน้า
IMC
6. การส่ งเสริ มการตลาดโดยใช้การโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆซึ่ งเป็ นสื่ อกลางที่ผูบ้ ริ โภคสามารถ
รับรู ้ได้เร็ วที่สุด โดยสื่ อให้เห็นถึงคุณสมบัติของเซรั่มบารุ งผิวหน้าว่ามีการบารุ งผิวหน้าอย่างไรบ้าง
เช่ น สามารถลดริ้ วรอยและยกกระชับผิวหน้า ลดปั ญหาผิวหน้า ผิวขาวกระจ่างใส เพื่อสร้ างความ
มัน่ ใจในการที่จะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้า
7. การขายโดยบุ คคล เช่ นการใช้พนักงานประชาสัมพันธ์ในห้างสรรพสิ นค้า ที่ มีการอบรม
หรื อมี ความรู ้ เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์เซรั่มบารุ งผิวหน้า เพื่อสามารถอธิ บายคุ ณสมบัติต่างๆ ของเซรั่ ม
บารุ งผิวหน้าและชักชวนให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าได้
8. การประชาสัมพันธ์ โดยการติดป้ายโฆษณาตามห้างสรรพสิ นค้าและตึกสานักงาน และป้าย
ดิจิตอลตามสถานีรถไฟฟ้า
9. ส่ งเสริ มการขายโดยการทาโปรโมชัน่ เพื่อจูงใจให้ซ้ื อสิ นค้าได้ง่ายขึ้น
10. การส่ งเสริ มการตลาดทางตรง เช่น การขายผ่านแคตตาล็อกต่างๆ หรื อมีการสั่งซื้ อออนไลน์

721

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

บรรณานุกรม
เก ว ลิ น ป ะ ตุ ล ะ . (2549(. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ก ารเลื อ ก ซื้ อ เค รื่ อ งส าอ างข อ งนั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธนาพงษ์ ยอดจันทร์ . (2550). เปรี ยบเทียบส่ วนประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมของผู้บริ โภค
ระหว่ า งร้ าน 7-Eleven กั บ ร้ าน Family Mart ในเขตกรุ ง เทพมหานคร . สารนิ พ นธ์
ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
เบญจภรณ์ ทิพย์วงั พาน. (2556(. ปั จจัยที่มีผลต่ อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ บารุ งผิวหน้ าของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปิ ยาภรณ์ สามประทีป. (2550(. ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ บารุ งผิวหน้ าขาวและ
กระชั บ ผิ ว ของสตรี ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร. วิ ท ยานิ พ นธ์ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยราชภฎพระนคร
ปั ทมพร คัมภีระ. (2558(. พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางผ่ านเว็บไซต์ เฟชบุ๊ค ของนักศึกษาหญิงใน
เขตกรุ งเทพมหานคร. นิ เทศศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ
รัฐวัชร์ พัฒนจิระรุ จน์. (2557(. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค. กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ส.อ.ถนอม บริ คุต. (2557(. แนวคิดทฤษฎีทางการตลาด (Marketing Theory). [ระบบออนไลน์].
แห ล่ งที่ ม าhttps://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07บ ท ที่ -1-แน วคิ ดท ฤ ษ ฎี ท าง
การตลาด/.
สาราญ บุญเจริ ญ. (2557(. ทฤษฎีการตัดสิ นใจ. นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยภาคกลาง
อัจฉรา นพวิญญูวงศ์. (2550). ปั จจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่ อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
และการให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การส่ งเสริ ม การขายเสื้ อ เชิ้ ต บุ รุ ษ มี ต ราสิ น ค้ า ในตลาดบน.
ก าร ศึ ก ษ าอิ ส ร ะ ป ริ ญ ญ าบ ริ ห าร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต ส าข าวิ ช าก าร ต ล า ด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

722

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

การตัดสิ นใจซื้อรองเท้ าผ่ านช่ องทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
SHOES PURCHASING DECISION MAKING VIA ONLINE CHANNEL IN BANGKOK
กมลวรรณ เพ็งพิศ
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM 2/1
กลุ่ม 3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่านช่ องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) ศึกษาความแตกต่าง
ของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่านช่ องทางออนไลน์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร (3) ศึ กษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คื อ ผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อรองเท้าผ่า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจานวน 400
ชุด และวิเคาระห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อประมวลผลหา
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ค่ า สู ง สุ ด (Maximum) ค่ า ต่ า สุ ด (Minimum) และทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง
อนุ ม าน คือ t-Test, F-Test แบบการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way ANOVA) ซึ่ งมี
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลซึ่ งประกอบด้วยเพศและรายได้ที่แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน พฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคที่ แตกต่ างกัน ซึ่ งประกอบด้วยเหตุ ผ ลที่ ซ้ื อและผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ซ้ื อมาจากประเทศใดที่
แตกต่างกันมี อิทธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่านช่ องทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา และด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์ใน
เขตกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจซื้ อ, รองเท้า, ออนไลน์
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ABSTRACT
The objectives of this independent study aims to (1) study the differences of individual
factors that influences the decision to buy shoes via online channels in Bangkok (2) study the
differences of consumer behavior that influences the decision to buy shoes via online channels in
Bangkok (3) study the differences of market mix factors that influences the decision to buy shoes
via online channels in Bangkok.
Samples used in the research are the consumers who purchased shoes via online channel
in Bangkok. The questionnaire was used to collect data from 400 samples and analyze the data by
using descriptive statistics using Microsoft Excel to process the Frequency, Mean, Standard
Deviation, Maximum, Minimum and inferential statistics by using hypothesis testing (t-Test, FTest) and one-way analysis of variance (One-way ANOVA) with significance level of 0.05 to
determine the difference between independent variables and the dependent variable.
The result of this study showed that individual factors which consists gender and income
that differences has influences the decision to buy shoes via online channels in Bangkok,
consumer behavior which consist difference reasons and products from any country has
influences the decision to buy shoes via online channels in Bangkok and market mix factor which
consist product, price and place that differences has influences the decision to buy shoes via
online channels in Bangkok with significance level of 0.05
Keyword: Purchasing decision making, shoes, online
บทนา
ปั จจุบนั รองเท้ามีความสาคัญและจาเป็ นมากต่อการดารงรงชี วติ เพื่อป้ องกันอันตรายอันเกิด
จากการสัมผัสกับพื้นผิวต่างๆ หรื อจากการเจ็บเท้าจากการเดิ นหรื อการวิ่ง รองเท้ามีหลายประเภท
ตามวัสดุและประโยชน์การใช้งาน ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ รองเท้าแฟชัน่ ต่างๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้นใน
ชีวิตประจาวัน ยิง่ ในยุคโลกาภิวฒั น์เช่นนี้ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ ก็มีมากยิง่ ขึ้น
อุตสากรรมผลิ ตรองเท้าได้พฒั นาให้ดียิ่งขึ้นตามไปด้วยเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่
ต้องการใช้รองเท้ามีคุณภาพ เนื่ องจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง จึงทา
ให้อุตสาหกรรมรองเท้ามีการพัฒนาและการปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอ อีกทั้งวัฒนธรรมและค่านิ ยมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาก็มีส่วนทาให้การเลือกใช้ประเภทของรองเท้าให้เหมาะสมไปอีกด้วย
ดังนั้นจึงทาให้เกิดกระแสธุ รกิจการค้าผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ซ่ ึ งกาลังเป็ นที่นิยมและเป็ นที่
น่าสนใจกันเป็ นอย่างมาก ในปัจจุบนั นี้สื่อออนไลน์เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารข้อมูลที่เข้าถึงผูค้ นในทุก
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ระดับ โดยมีการใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ผูค้ นเริ่ มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่ อสารข้อมูลถึง
กันมากขึ้น เมื่อเทียบกับการสื่ อสารแบบเดิมๆ ซึ่ งในช่วงเริ่ มแรกการใช้สื่อสังคมออนไลน์มกั ใช้ใน
ลักษณะงานอดิเรกสื่ อสารกันระหว่างตนกับคนที่รู้จกั ใกล้ตวั จากนั้นได้มีการขยายกันไปสู่ ยุคใช้สื่อ
ภาคธุ รกิ จการค้าต่ างๆ สื่ อสั งคมออนไลน์ จึงเป็ นเครื่ องมื อชนิ ดหนึ่ งในการซื้ อขายส าหรั บ ธุ รกิ จ
การค้าผ่านช่ องทางแอพพลิเคชัน่ เนื่ องด้วยสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media( เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ ง
ของธุ รกิจ E-Commerce ที่มีจุดเด่นเรื่ องความรวดเร็ ว สะดวกสบาย และแพร่ กระจายข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างทัว่ ถึ ง สามารถเข้าถึ งลู กค้าได้ทุ กที่ ทุ กเวลา ผ่านโซเชี ยลมี เดี ยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเฟซบุ๊ค
ไลน์ อินสตราแกรม เว็บไซต์ เป็ นต้น เข้ามาช่ วยเพิ่มช่ องทางการขาย เนื่ องจากสื่ อเหล่านี้ สามารถ
เข้าถึ งคนจาหน่ ายได้ง่ายและรวดเร็ ว โดยวิธีการหลากหลายรู ป แบบ เช่ น การส่ งข้อมู ล การแชร์
รู ปภาพ หรื อวีดิโอ เป็ นต้น อีกทั้งยังสามารถโต้ตอบและสื่ อสารได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์จึงเกิดประโยชน์มากต่อธุ รกิจ ในปั จจุบนั จึงเล็งเห็นประโยชน์สาหรับนักธุ รกิจที่จะ
นาสื่ อสังคมออนไลน์มาเป็ นกลยุทธ์และประยุกตใช้สาหรับธุ รกิจรองเท้า
ดังนั้นการวิจยั ในครั้งนี้ จึงทาการศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่านช่ องทางออนไลน์ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เมื่ อศึ ก ษาปั จจัยต่ างๆ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ ถึงโอกาสและอุ ปสรรคต่างๆ ของช่ องทางการจัดจาหน่ ายในรู ปแบบ
ใหม่เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคและสร้างความ
พอใจสู งสุ ดให้ผบู ้ ริ โภคได้ในที่สุด
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ ป ระกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา รายได้ อาชี พ ที่ แ ตกต่ างกัน มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
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2. ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ประกอบด้วย ผูใ้ ช้หลัก เหตุผลที่ซ้ื อ ความถี่ ในการซื้ อ เพราะ
เหตุใดถึ งซื้ อ ผูท้ ี่ มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์ที่ซ้ื อมาจากประเทศใด และวิธีการ
ช าระเงิ น ที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อ รองเท้า ผ่านช่ อ งทางออนไลน์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทาง
การจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการขายที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าได้ รับจากการวิจัย
1. เพื่อนาผลการวิจยั ของปั จจัยส่ วนบุคคลไปปรับใช้และทาการตลาดให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้ าหมาย
2. เพื่อนาผลการวิจยั ของปั จจัยส่ วนบุคคลไปใช้ในการกาหนด STP: Segmentation,
Targeting, Positioning
3. เพื่อนาผลการวิจยั ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไปใช้เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
4. เพื่อนาผลการวิจยั ของส่ วนประสมการตลาดไปใช้ในการวางแผนการตลาด
5. เพื่อนาผลการวิจยั ของส่ วนประสมการตลาดไปใช้ในพัฒนาและสร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
ด้านส่ วนประสมทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด
6. เพื่อนาผลข้อมูลด้านกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อที่ได้จากการศึกษาไปกาหนดยุทธวิธีทางการ
ตลาดเพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
ขอบเขตการวิจัย
1. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะผูท้ ี่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครที่ซ้ื อรองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์
เท่านั้น
2. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ประกอบด้วย ผูใ้ ช้หลัก เหตุผลที่ซ้ื อ ความถี่ใน
การซื้ อ เพราะเหตุใดถึงซื้ อ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อมาจากประเทศใด และ
วิธีการชาระเงินที่ซ้ื อรองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
3. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์รองเท้าที่ซ้ื อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
4. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะราคาผลิตภัณฑ์รองเท้าที่ซ้ื อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
5. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะช่องทางการจาหน่ายรองเท้าที่ซ้ื อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
6. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะการส่ งเสริ มการขายของผลิตภัณฑ์รองเท้าที่ซ้ื อผ่านช่องทางออนไลน์
เท่านั้น
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได้
- อาชีพ
พฤติกรรมของผู้บริโภค
- ผูใ้ ช้หลัก
- เหตุผลที่ซ้ื อ
- ความถี่ในการซื้ อต่อเดือน
- เพราะเหตุใดถึงซื้ อ
- ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ
- ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อมาจากประเทศใด
- วิธีการชาระเงิน

การตัดสิ นใจซื้อรองเท้าผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการขาย
2. ทฤษฎีและแนวคิด
ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่ได้รับอิทธิ พลมาจาการรับรู ้หรื อความเข้าใจในความพึงพอใจ
เป็ นหลักซึ่งจากการศึกษาของ Warlop et al. (2005, p.27( พบว่าการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคนั้นขึ้นอยู่
กับ การรั บ รู ้ ใ นประสบการณ์ ใ นอดี ต โดยเฉพาะการรั บ รู ้ ป ระสบการณ์ ที่ ดี ใ นตราสิ น ค้า ซึ่ งท า
ผูบ้ ริ โภคจะใช้กระบวนการตัดสิ นใจที่ส้ ันมากในการเข้าสู่ ของกระบวนการการบริ โภค อีกทั้งจาก
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การศึกษาของ Gonzalez (2005( พบว่าการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่รวดเร็ วและเด็ดขาดนั้นขึ้นอยูก่ บั
ระดับการรับรู ้ ในประสบการณ์ ในอดี ตของแต่ละบุ คคลซึ่ งผูบ้ ริ โภคถื อว่าเป็ น (Dynamic Decision
Making-DM( ที่มีสภาพสิ่ งแวดล้อมที่มีการรับรู ้ที่ดีและจากการศึกษาของ Gribble, Falciglia, Devis,
and Couch (2003, pp. 100-103( พบว่าการตัดสิ นบริ โภคในชนิ ดของอาหารเพื่อลดน้ าหนักนั้นเกิ ด
จากการเรี ยนรู ้และการรับรู ้ในประสบการณ์ในอดีตในความมีคุณภาพและคุณสมบัติแต่ละชนิ ดและ
ตราของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ ด้วย
ทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริ โภค
สมจิตร ล้วนจาเริ ญ (2532) กล่าวว่าพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการกระทาของแต่ละบุ คคลที่
เกี่ ยวข้อ งโดยตรงกับ การได้รับ และการใช้สิ น ค้าหรื อบริ ก ารทางเศรษฐกิ จรวมถึ ง กระบวนการ
ตัดสิ นใจที่ เกิ ดขึ้ นก่ อนและที่ เป็ นตัวกาหนดให้เกิ ดการกระทาต่างๆ ขึ้นในขณะที่ ธงชัยสันติ วงษ์
(2539) กล่าวว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับ
การจัดหาให้ได้มาและการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าหรื อบริ การทั้งนี้ หมายรวมถึงกระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมา
ก่อนอยูแ่ ล้วและซึ่ งมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว
นอกจากนี้ ยงั มีนกั วิชาการชาวต่างประเทศได้กล่าวถึ งพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้ว่าพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคจะอธิ บายได้ถึงการที่ผบู ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อและมีการใช้สินค้านั้นอย่างไรในการศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคยังรวมถึ งการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อและใช้สินค้า
และเป็ นกระบวนการเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของคนโดยเริ่ มตั้งแต่การค้นหาการเลือกการซื้ อการใช้
การประเมิ นค่าและเกิ ดการซื้ อผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นๆ เพื่ อสนองต่อความต้องการและความ
ปรารถนา (Lamb, Hair & McDaniel, 2000 และ Belch & Belch, 2001)
แนวคิดด้ านการสื่ อสารการตลาด
การสื่ อสารการตลาดจะประกอบด้วยกระบวนการติดต่อสื่ อสารซึ่ งเป็ นการส่ งข่าวสารการ
แลกเปลี่ ยนความคิดหรื อขั้นตอนในการสื่ อสารความหมายระหว่างผูส้ ่ งข่าวสารและผูร้ ับข่าวสาร
และเครื่ องมือในการสื่ อสารได้แก่การใส่ รหัส (Encoding) การถอดรหัส (Decoding) การตอบสนอง
(Response) และข้อ มู ล ป้ อ นกลับ (Feedback) นอกจากนั้ นยัง มี สิ่ ง รบกวน (Noise) ซึ่ งหมายถึ ง
ข่าวสารอื่นๆ ที่เข้ามาแทรกแซงในขณะที่กระบวนการสื่ อสารกาลังดาเนินอยู่ (Belch & Belch, 2001
อ้างถึงดร.เสรี วงษ์มณฑา, 2547)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปราโมทย์ ลือนาม (2540) การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตในการซื้ อ
สิ น ค้า และบริ ก ารอิ น เตอร์ เน็ ต ผลจากการศึ ก ษาสรุ ป ได้ว่า ผูใ้ ช้งานอิ น เตอร์ เน็ ต ส่ วนใหญ่ ไ ม่ มี
วัตถุ ประสงค์ในการใช้เพื่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การจานวนของเว็บไซต์ ที่ เข้าไปใช้งานโดยเฉลี่ ย
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ส่ วนใหญ่ น้อยกว่า 10 แห่ งต่อสั ป ดาห์ การใช้งานส่ วนใหญ่ น้ ันจะเข้าไปใช้งานสั ป ดาห์ ล ะ 5-10
ชัว่ โมง และผูใ้ ช้ส่วนใหญ่คิดว่าการรับรู ้ข่าวสารและการโฆษณาบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตเป็ นเหตุจูง
ใจให้สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การจากแหล่งช่องทางการจัดจาหน่ายอื่นๆ ได้ในภายหลัง
ทวีวรรณ น้อยน้ าคา (2548) ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคคนไทยในการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การทางการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การทางด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) รวมทั้ง
ศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคที่เกิ ดขึ้นในการเข้าไปใช้บริ การซื้ อสิ นค้าและบริ การทางการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของผูบ้ ริ โภคคนไทย พบว่าในเรื่ องของปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้า
และบริ การกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อราคาของสิ นค้าและบริ การรู ปแบบของสิ นค้า
และบริ การที่แสดงบนเว็บไซต์ ความปลอดภัยในการชาระค่าบริ การระยะเวลาที่ ใช้ในการสั่งซื้ อ
สิ นค้าแต่ ละครั้ ง การรับ ประกันสิ นค้า ความหลากหลายในตัวสิ นค้าและความสะดวกในการใช้
บริ การ
3. ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครที่เคย
ซื้ อรองเท้าผ่านช่ องทางออนไลน์ โดยสู ตรคานวณกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวน
ประชากรที่ แน่ น อน (Infinite Population) ก าหนดค่ าความเชื่ อมัน่ เป็ น 95% และมี ค่ าความคลาด
เคลื่อนไม่เกิน 5% โดยใช้สูตรคานวน Infinite Population ดังนี้
สู ตร W.G. Cochran (1953(
P(1−P)Z2

n
=
d2
และจะได้ n = 384.16 หรื อประมาณ 385 ตัวอย่าง แต่ท้ งั นี้ ผวู ้ จิ ยั ได้สารองความคลาดเคลื่อนไว้อีก 15
ตัวอย่างจึงเท่ากับ 400 ตัวอย่างเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล
การสุ่ มกลุ่ มตัวอย่าง (Random) ที่ ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้ดาเนิ นการสุ่ มตัวอย่างจาก
การสุ่ ม ตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็ นการเลื อกกลุ่ มตัวอย่างโดยถื อความสะดวกของ
ผูว้ ิจยั เป็ นหลัก และง่ายต่อการรวบรวมข้อมู ล โดยแจกแบบสอบถามเพื่ อสอบถามผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อ
รองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครตามที่กาหนดทั้งหมด 400 ชุด
4. ผลการวิเคาระห์ ข้อมูล
การวิเคาระห์ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิ ง มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดื อน 15,000-30,000 บาท และประกอบ
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
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ด้านข้อมูลพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ผใู ้ ช้หลักคือตัวเอง
โดยเหตุผลที่ ซ้ื อคือสามารถซื้ อได้ตลอด 24 ชัม่ โมงและทุกสถานที่ ความถี่ ในการซื้ อต่อเดื อนคื อ
น้อยกว่า 1 ครั้ง ซื้ อผลิตภัณฑ์เพราะเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน ซึ่ งผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการ
ซื้ อคือดารา/นักแสดง ผลิ ตภัณฑ์ที่เลื อกซื้ อมาจากประเทศไทย วิธีการชาระเงินแบบชาระผ่านบัญชี
ผูข้ าย
ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อรองเท้าผ้าใบ/
รองเท้ากีฬาเป็ นหลัก โดยราคาที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ต่อครั้งคือ 501-1,500 บาท ช่องทางในการเลือกซื้ อคือ
เว็บไซต์ และเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เพราะมีการลดราคาหรื อจัดโปรโมชัน่
ด้านระดับความสาคัญในการตัดสิ นใจซื้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลื อกความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7931 และ
ตัดสิ นใจเลือกการบริ การหลังการขายโดยมีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ดเท่ากับ 3.26 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.2247
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการทดสอบปัจจัยส่ วนบุคคล
กับการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
อาชีพ

ค่ านัยสาคัญ
Sig.
0.00
0.13
0.17
0.00
0.18

สอดคล้อง
สมมติฐาน


ไม่ สอดคล้อง
สมมติฐาน






ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการทดสอบพฤติกรรมของผู้บริโภค
กับการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ผูใ้ ช้หลัก
เหตุผลที่ซ้ื อ
ความถี่ในการซื้ อต่อเดือน
เพราะเหตุใดถึงซื้ อ
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ

ค่ านัยสาคัญ
Sig.
0.34
0.00
0.27
0.66
0.56
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สอดคล้อง
สมมติฐาน

ไม่ สอดคล้อง
สมมติฐาน
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ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อมาจากประเทศใด
วิธีการชาระเงิน

0.00
0.26

ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการทดสอบปัจจัยส่ วนประสมทาง
ค่ านัยสาคัญ
การตลาดกับการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
Sig.
ด้านผลิตภัณฑ์
0.01
ด้านราคา
0.03
ด้านช่องทางการจาหน่าย
0.03
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
0.06




สอดคล้อง
สมมติฐาน




ไม่ สอดคล้อง
สมมติฐาน

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
1) ผลการวิจยั พบว่าลักษณะเพศที่ แตกต่ างกันมี อิท ธิ ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากเพศหญิงมีความสนใจซื้ อรองเท้าผ่านช่ องทาง
ออนไลน์มากกว่าเพศชาย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนุจริ นทร์ ชอบดารงธรรม (2553( โดยเห็นว่า
ที่ ผูใ้ ช้สั ง คมออนไลน์ ที่ มี เพศแตกต่ างกัน มี ก ระบวนการตอบสนองด้านความตั้ง ใจ (Attention(
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีกระบวนการตอบสนองด้านความ
ตั้งใจ (Attention( น้อยกว่าเพศหญิ ง และงานวิจยั ของดวงนภา ม่ วงคุ ้ม (2551) โดยจะเห็ นได้ว่า
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของประชากรไทยเมื่ อซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์และบริ การ ไม่ว่าจะเป็ นในรู ป แบบของ
ร้านค้าหรื อห้างร้าน หรื อแม้แต่รูปแบบที่ได้รับความนิ ยมอย่างสู งสุ ดในปั จจุบนั คือ เว็บไซต์เฟซบุ๊ก
ซึ่ งเป็ นการซื้ อขายในระบบออนไลน์ ซึ่ งการซื้ อ – ขายที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสนใจมากที่สุด คือ เสื้ อผ้า
แฟชัน่ รองเท้า โดยจะเห็นได้วา่ เกิดจากพฤติกรรมการตามบริ บทปั จจัยส่ วนบุคคลเป็ นส่ วนใหญ่ คือ
เพศหญิงจะมีความสนใจมากกว่าเพศชาย
2) ผลการวิจยั พบว่าลักษณะรายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่าน
ช่ องทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของณั ฐศัก ดิ์ วรวิท ยานนท์
(2555) โดยเห็ นว่าผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนแตกต่างกัน มี ทศั นคติต่อธุ รกิ จขายสิ นค้าและ
บริ การผ่านออนไลน์ ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อและหลังการตัดสิ นใจซื้ อโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) ผลการวิจยั พบว่าเหตุผลที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากมี ห ลากหลายเหตุ ผลในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ ผ่าน
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ช่องทางออนไลน์ซ่ ึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของระพีพรรณ ศรี ศรัณยกุล (2555( โดยเห็นว่าการเลือก
ซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตโดยเหตุผลแรกเพราะการเลือกซื้ อสิ นค้าทาได้ง่าย สะดวกสบายและ
รวดเร็ วโดยการใช้ Search enging (เช่น Google) เหตุผลที่สองเพราะสามารถบริ การได้ตลอด 24 ชม.
และสามารถใช้ไ ด้ทุ ก สถานที่ ที่ มี อิ น เตอร์ เน็ ต เหตุ ผ ลที่ ส ามเพราะสิ น ค้า และบริ ก ารมี ค วาม
หลากหลายให้เลือกซื้ อ มีราคาถูกและมีความแปลกใหม่ทนั สมัย เหตุผลสุ ดท้ายเพราะต้นทุนในการ
ซื้ อทางตรง (เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง( สู งกว่าการซื้ อสิ นค้าผ่านอินเตอร์ เน็ต
4) ผลการวิจยั พบว่าพฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ จากต่ างประเทศมี อิท ธิ ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่านช่ องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ที่นาเข้ามา
จากต่ างประเทศมี บ ทบาทในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ด้วยเหตุ ผ ลที่ ว่าประเทศของเราได้รับ
อิทธิ พลมากมายทั้งการฟั งเพลงแฟชัน่ การแต่งตัวหรื อแม้กระทัง่ รองเท้า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของศุภาสิ นีโชคงาม และสุ มนาธี รกิตติกุล (2544) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง“ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลีในกรุ งเทพมหานคร” พบว่าผลิตภัณฑ์นาเข้า
ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มเครื่ องสาอางสาหรับเสริ มความงามใบหน้าและบารุ งรักษาผิวเป็ นต้น เป็ นปั จจัย
สาคัญที่ทาให้ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเกาหลีมาเป็ นตลาดใหม่ครองใจผูบ้ ริ โภคชาวไทย
5) ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้า
ผ่านช่ องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์รองเท้าที่มีการจัดจาหน่ ายผ่าน
ช่ อ งทางออนไลน์ น้ ั นมี ม ากมายหลากหลายชนิ ด และหลากหลายตราสิ นค้า จึ ง สร้ า งความ
สะดวกสบายและมี ท างเลื อกให้ผูบ้ ริ โภคได้ท าการตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้ นโดยอาจจะพบสิ นค้าที่
ตนเองเคยใช้อยู่ผ่านช่ องทางออนไลน์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของปั ทมพร คัมภีระ (2557) โดย
เห็ นว่านักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีการประเมินความสาคัญของปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์
ต่างกันมีพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
6) ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านราคาที่แตกต่างกันมีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากราคาเป็ นตัวกาหนดกาลังหรื อความสามารถใน
การซื้ อสิ นค้า และแสดงถึงเหมาะสมของขนาด/ ปริ มาณ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กบั ราคาว่ามีความ
เหมาะสมกันหรื อไม่อย่างไร การแสดงราคาที่ชดั เจนของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งค่าจัดส่ งที่เหมาะสม ซึ่ ง
ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของกนกนาฏ สง่าเนตร (2541) ซึ่ งได้ทาการศึกษาเรื่ อง
“การเปิ ดรับข่าวสารที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางในระบบขายตรง” ที่พบว่า ปั จจัย
ทางด้านการตลาดได้แก่ ราคา มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ และงานวิจยั ของปั ทมพร คัมภีระ
(2557) โดยเห็นว่านักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีการประเมินความสาคัญของปั จจัยด้าน
ราคาต่างกันมี พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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7) ผลการวิจ ัย พบว่า ปั จ จัย ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากช่องทางการจัดจาหน่าย
ผ่า นออนไลน์ น้ ัน เป็ นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยที่ ผู ้บ ริ โ ภคสามารถท าการค้น หาข้อ มู ล เลื อ กดู
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ศึกษาวิธีการใช้หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและ
สะดวกเป็ นอย่ า งยิ่ ง โดยสามารถสื่ อ สารได้โ ดยตรงกับ ผู ้จ ัด จ าหน่ า ยและสามารถสื่ อ สารได้
ตลอดเวลาจึ ง สร้ า งความสะดวกสบาย และสร้ า งความพึ ง พอใจประกอบการตัด สิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางได้ง่ายขึ้นดังที่ Lamb และคณะ (2000) รวมถึง Belch และ Belch (2001) ได้กล่าวไว้ว่า
การตัดสิ นใจซื้ อและใช้สินค้า และ เป็ นกระบวนการเกี่ยวกับ กิจกรรมต่างๆ ของคน โดยเริ่ มตั้งแต่
การค้นหา การเลือกการซื้ อ การใช้ การประเมินค่า และเกิดการซื้ อผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การนั้น ๆ เพื่อ
สนองต่อความต้องการและความปรารถนา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ปั ทมพร คัมภีระ (2557) โดย
เห็นว่านักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีการประเมินความสาคัญของปั จจัยด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ายต่างกันมีพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
1) ผูข้ ายรองเท้าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ควรจะคานึ งถึงความสาคัญของข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการขายสิ นค้า เนื่ องจากผูท้ ี่ไม่ซ้ื อรองเท้าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตมีเหตุผลมาจากการ
ไม่ได้เห็นสิ นค้าจริ งก่อนซื้ อ ซึ่ งการที่เว็บไซต์มีรูปและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสิ นค้าครบถ้วนชัดเจน
และควรจะให้ขอ้ มูลของร้านค้าเพื่อทาการติ ดต่อพูดคุ ยกัระหว่างร้ านค้าและลู กค้าได้ สร้ างความ
มัน่ ใจว่าการส่ งสิ นค้าจะถึ งมื อลู กค้าอย่างครบถ้วนสมบู รณ์ และตรงต่อเวลา โดยใช้ระบบการส่ ง
ไปรษณี ยแ์ บบลงทะเบียนหรื อ EMS เท่านั้น เพราะสามารถทาการตรวจสอบสถานะพัสดุได้
2) ผู ซ้ ้ื อ ที่ รองเท้า ผ่านระบบอิ น เตอร์ เน็ ต ควรจะมั่น ใจว่า เว็บ ไซต์น้ ัน ๆ มี ข ้อ มู ล ที่ ท่ า น
ต้องการครบถ้วน และสามารถติดต่อผูข้ ายได้จริ งในกรณี ที่เกิ ดปั ญหา ควรตรวจสอบประวัติของ
ผูข้ ายและร้านค้าออนไลน์ก่อนตัดสิ นใจซื้ อ
3) การใช้ช่ องทางการจัด จาหน่ ายผ่า นช่ อ งทางออนไลน์ ค วรมี ก ารสร้ างและออกแบบ
กระบวนการซื้ อผลิตภัณฑ์รองเท้าที่ง่ายและสะดวกสบายให้แก่ผบู ้ ริ โภค เนื่องผูบ้ ริ โภคสามารถทา
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์รองเท้าได้ตลอดเวลา ซึ่ งกระบวนการซื้ อที่ง่ายก็จะมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ในการตอบสนองความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นผูจ้ ดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ควรให้ความสาคัญกับการออกแบบหรื อการกาหนดกระบวนการในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ที่
ง่ายไม่ยงุ่ ยาก
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรศึกษาคุณภาพและความพึงพอใจต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์รองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์
เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ทราบถึงทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อคุณภาพและความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ที่
ซื้ อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ชดั เจนขึ้น
2) ควรศึ ก ษาตัวแปรอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อง เช่ น ปั จจัย ทางด้านช่ องการจัดจาหน่ ายและปั จจัย
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์ เป็ นต้น ทั้งนี้
เนื่องจากสภาวะการแข่งขันของผูแ้ ทนจาหน่ายรองเท้าผ่านช่อทางออนไลน์ของผูจ้ ดั จาหน่ายในแต่
ละรายมีการแข่งขันกันสู งมาก ดังนั้นปั จจัยดังกล่าวจะช่วยสร้างการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้เป็ น
อย่างดี
3) ศึกษาความแตกต่างระหว่างการซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตกับการไปเดินซื้ อสิ นค้า
ตามร้านค้าทัว่ ไป
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การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมผ่ านช่ องทางออนไลน์ ของผู้ทอี่ าศัย
อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
Dietary Supplement Purchasing Decisions Making Via Online Chanel of Consumers
in Bangkok
สาวิตรี วัฒนพลาศาสตร์
นักศึกษาปริ ญญาโทโครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM 2/1
กลุ่ม 3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1( ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่องทางออนไลน์ของผูท้ ี่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
(2) ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มผ่านช่ องทางออนไลน์ของผูท้ ี่ อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร (3( ศึ กษาความแตกต่างของปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ อาหารเสริ ม ผ่า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ของผูท้ ี่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเป็ นประชากรนับไม่ได้จานวน 400 คน เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากร
ที่ แ น่ นอนของผู ้ บ ริ โภคที่ เคยซื้ อผลิ ตภั ณ ฑ์ อาหารเสริ มผ่ า นช่ องทางออนไลน์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งใช้วิธี ก ารก าหนดขนาดตัวอย่างโดยสู ตรค านวนแบบไม่ ท ราบ
จานวนที่แน่ นอน(Infinite Population( โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล และใช้
โปรแกรมMicrosoft Excel ในการประมวลผล ซึ่งใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อหา
ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ด ค่าต่าสุ ด และทดสอบสมมุติฐานโดย
ใช้ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน คื อ T-Test , F-Test แบบการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว(One-Way
ANOVA( ซึ่งระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม
ผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่าปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลซึ่ งประกอบด้ว ยเพศ อายุแ ละสภาณภาพที่
แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจอาหารเสริ ม ผ่านช่ องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่างกันพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันซึ่ งประกอบด้วยเหตุผลที่ซ้ื อและความถี่ในการซื้ อต่อ
เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ ออาหารเสริ ม ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกันและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
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ราคา และด้านส่ งเสริ มการขายที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความสาคัญ : การตัดสิ นใจซื้ อ, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม, ออนไลน์
ABSTRACT
The objectives of this independent study aims to (1) study the differences of individual
factors that influences the decision to buy dietary supplement via online channels in Bangkok (2)
study the differences of consumer behavior that influences the decision to buy dietary supplement
via online channels in Bangkok (3) study the differences of market mix factors that influences the
decision to buy dietary supplement via online channels in Bangkok.
Samples used in the research are infinite population which con not count the population
of consumers who purchased dietary supplement via online channel in Bangkok. The
questionnaire was used to collect data from 400 samples and analyze the data by using descriptive
statistics using Microsoft Excel to process the Frequency, Mean, Standard Deviation, Maximum,
Minimum and inferential statistics by using hypothesis testing (t-Test, F-Test) and one-way
analysis of variance (One-way ANOVA) with significance level of 0.05 to determine the
difference between independent variables and the dependent variable.
The result of this study showed that individual factors which consists gender, age and
status that differences has influences the decision to buy dietary supplement via online channels
in Bangkok, consumer behaviorwhich consistdifference reasons and the frequency of purchases
per monthhas influences the decision to buy dietary supplement via online channels in Bangkok
and market mix factor which consist product, price and promotion that differences has influences
the decision to buy dietary supplement via online channels in Bangkok with significance level of
0.05
Keyword: Purchasing decision making, dietary supplement, online
บทนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มจัดเป็ นอาหารประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่ ง
หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติเพื่อ
เสริ มสารบางอย่าง มักอยูใ่ นรู ปลักษณะเป็ นเม็ด แคปซู ล ผง เกล็ด ของเหลว หรื อลักษณะอื่น และมี
จุดมุ่งหมายสาหรับบุ คคลทัว่ ไปที่ มีสุขภาพปกติ มิ ใช่ สาหรับผูป้ ่ วย และไม่ควรให้เด็กและสตรี มี
ครรภ์ ประโยชน์ ข องอาหารเสริ ม คื อ เป็ นอาหารที่ ใ ห้ ส ารอาหารที่ จ าเป็ นต่ อ ร่ า งกายเช่ น
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คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินต่างๆ และแร่ ธาตุต่างๆ ดังนั้นอาหารเสริ มกับระบบเศรษฐกิจ
ยุค โลกาภิ วตั น์ มี ค วามรวดเร็ วของข้อ มู ล ข่ าวสารสั งคมเมื อ งขยายตัวอย่า งรวดเร็ วส่ ง ผลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมด้านวัฒนธรรมด้านการบริ โภคกิจวัตรประจาวันความเป็ นอยูก่ ารทางานแข่ง
กับ เวลาโดยเฉพาะคนที่ อยู่ในเขตเมื องที่ มี วิถีชีวิตที่ รีบ เร่ งมากขึ้ นปั ญหาความเครี ยดมลพิ ษต่างๆ
ก่อให้เกิดปั ญหาทางด้านสุ ขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องซึ่ งพบว่าประชาชนเริ่ มหันมาให้ความสาคัญ
กับการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพิ่มมากยิง่ ขึ้นในปัจจุบนั
ปั จจุบนั นี้ พบว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มบารุ งร่ างกายออกวางจาหน่ ายมากมาย อันจะพบ
ได้ตามสื่ อโฆษณาต่างๆ เช่ น วิทยุ โทรทัศน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อออนไลน์ต่างๆพบว่าเกิ ดกระแส
ธุ รกิจการค้าผ่านสื่ อสังคมออนไลน์กาลังเป็ นที่นิยมและเป็ นที่น่าสนใจกันเป็ นอย่างมาก ในปั จจุบนั
สื่ อออนไลน์เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารข้อมูลที่เข้าถึงผูค้ นในทุกระดับ โดยมีการใช้กนั อย่างแพร่ หลาย
ผูค้ นเริ่ มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการสื่ อสารข้อมู ลถึ งกันมากขึ้ น เมื่ อเที ยบกับการสื่ อสาร
แบบเดิ ม ๆ ซึ่ งในช่ วงเริ่ ม แรก การใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ ม กั ใช้ในลัก ษณะงานอดิ เรกสื่ อสารกัน
ระหว่างตนกับคนที่ รู้จกั ใกล้ตวั จากนั้นได้มีการขยายกันไปสู่ ยุคใช้สื่อภาคธุ รกิ จการค้าต่างๆ สื่ อ
สั ง คมออนไลน์ จึ ง เป็ นเครื่ องมื อ ชนิ ด หนึ่ งในการซื้ อขายส าหรั บ ธุ ร กิ จ การค้า ผ่ า นช่ อ งทาง
แอพพลิ เคชั่น เนื่ อ งด้ว ยสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media( เป็ นอี ก รู ป แบบหนึ่ งของธุ ร กิ จ ECommerce ที่ มี จุดเด่ น เรื่ องความรวดเร็ ว สะดวกสบาย และแพร่ ก ระจายข้อมู ล ข่าวสาร ได้อย่าง
ทัว่ ถึง สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น เฟซบุค๊ ไลน์ อินสต
ราแกรม เว็บ ไซต์ เป็ นต้น เข้ามาช่ วยเพิ่ ม ช่ องทางการขาย เนื่ องจากสื่ อเหล่ านี้ ส ามารถเข้าถึ งคน
จาหน่ายได้ง่ายและรวดเร็ ว โดยวิธีการหลากหลายรู ปแบบ เช่น การส่ งข้อมูล การแชร์ รูปภาพ หรื อ
วีดิโอ เป็ นต้น อีกทั้ง ยังสามารถโต้ตอบ และสื่ อสารได้อย่างทันที ดังนั้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์
จึงเกิ ดประโยชน์ มากต่อธุ รกิ จในปั จจุบ นั จึ งเล็งเห็ นประโยชน์สาหรั บนักธุ รกิ จที่ จะนาสื่ อสังคม
ออนไลน์ มาเป็ นกลยุทธ์และประยุกตใช้สาหรับธุ รกิจผลิตภณฑ์อาหารเสริ มผ่านสื่ ออนไลน์
ดัง นั้น การวิจยั ในครั้ งนี้ จึ งท าการศึ ก ษาการตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม ผ่านสื่ อ
ออนไลน์ของผูท้ ี่อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร เมื่อศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภณฑ์อาหารเสริ มผ่านสื่ ออนไลน์ท้ งั นี้ เพื่อวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคต่างๆ ของช่องทาง
การจัดจาหน่ ายในรู ปแบบใหม่เพื่อให้ผูป้ ระกอบการสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคและสร้างความพอใจสู งสุ ดให้ผบู ้ ริ โภคได้ในที่สุด
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มผ่านช่องทางออนไลน์ของผูท้ ี่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่องทางออนไลน์ของผูท้ ี่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่องทางออนไลน์ของผูท้ ี่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าได้ รับจากการวิจัย
1. เพื่อนาผลการวิจยั ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไปใช้เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
2. เพื่อนาผลการวิจยั ของส่ วนประสมการตลาดไปใช้ในการวางแผนการตลาด
3. เพื่อนาผลการวิจยั ของส่ วนประสมการตลาดไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
4. เพื่อนาผลการวิจยั ของปั จจัยส่ วนบุคคลนาไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. เพื่อนาผลการวิจยั ของปั จจัยส่ วนบุคคลไปใช้ในการกาหนด STP: Segmentation, Targeting
and Positioning
ขอบเขตการวิจัย
1. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะผูท้ ี่ซ้ื อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
2. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะผูท้ ี่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่องทาง
ออนไลน์เท่านั้น
3. ผูว้ ิจยั ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ประกอบด้วยผูใ้ ช้หลักเหตุผลที่ซ้ื อ ความถี่ ในการ
ซื้ อ เพราะเหตุ ใ ดถึ ง ซื้ อ ผู ท้ ี่ มี อิ ท ธิ พ ลในการตัด สิ น ใจซื้ อ รั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารจากแหล่ ง ใด
ผลิ ตภัณฑ์ประเภทใดที่เลื อกซื้ อ และวิธีการชาระเงินที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่ องทาง
ออนไลน์เท่านั้น
4. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่ซ้ื อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
5. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะราคาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่ซ้ื อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
6. ผูว้ ิจยั ศึ ก ษาเฉพาะช่ องทางการจาหน่ ายที่ ซ้ื อผลิ ต ภัณ ฑ์ อาหารเสริ ม ผ่านช่ องทางออนไลน์
เท่านั้น
7. ผูว้ ิจยั ศึกษาเฉพาะการส่ งเสริ มการขายของผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มที่ซ้ื อผ่านช่ องทางออนไลน์
เท่านั้น
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้ต่อเดือน
- อาชีพ

พฤติกรรมของผู้บริโภค
- ผูใ้ ช้หลัก
- เหตุผลที่ซ้ื อ
- ความถี่ในการซื้ อ
- ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ
- รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากแหล่งใด
- ผลิตภัณฑ์ประเภทใดที่เลือกซื้ อ
- วิธีการชาระเงิน

การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม
ผ่านช่ องทางออนไลน์ ของผู้ที่อยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร

ส่ วนประสมทางการตลาด
-ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการขาย
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชี พ ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่องทางออนไลน์ของผูท้ ี่
อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ประกอบด้วย ผูใ้ ช้หลัก เหตุผลที่ซ้ื อ ความถี่ ในการซื้ อ เพราะ
เหตุ ใ ดถึ งซื้ อ ผูท้ ี่ มี อิท ธิ พ ลในการตัดสิ น ใจซื้ อ รั บ รู ้ ข ้อมู ล ข่ า วสารจากแหล่ ง ใด ผลิ ต ภัณ ฑ์
ประเภทใดที่ เลื อกซื้ อ และวิธี ก ารช าระเงิ น ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่องทางออนไลน์ของผูท้ ี่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทาง
การจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการขายที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อซื้ อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มผ่านช่องทางออนไลน์ของผูท้ ี่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ทฤษฎีและแนวคิด
ทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริ โภค
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่ได้รับอิทธิ พลมาจาการรับรู ้หรื อความเข้าใจในความพึงพอใจ
เป็ นหลักซึ่ งจากการศึกษาของ Warlop et al. (2005,p.27( พบว่าการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคนั้นขึ้นอยู่
กับ การรั บ รู ้ ใ นประสบการณ์ ใ นอดี ต โดยเฉพาะการรั บ รู ้ ป ระสบการณ์ ที่ ดี ใ นตราสิ น ค้า ซึ่ งท า
ผูบ้ ริ โภคจะใช้กระบวนการตัดสิ นใจที่ส้ ันมากในการเข้าสู่ ของกระบวนการการบริ โภค อีกทั้งจาก
การศึกษาของ Gonzalez(2005( พบว่าการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่รวดเร็ วและเด็ดขาดนั้นขึ้นอยูก่ บั
ระดับการรับรู ้ในประสบการณ์ ในอดี ตของแต่ละบุคคลซึ่ งผูบ้ ริ โภคถือว่า เป็ น (Dynamic Decision
Making-DM(ที่มีสภาพสิ่ งแวดล้อมที่มีการรับรู ้ที่ดี และจากการศึกษาของ Gribble,Falciglia,Devis,
and Couch(2003,pp. 100-103( พบว่า การตัดสิ นบริ โภคในชนิ ดของอาหารเพื่อลดน้ าหนักนั้นเกิ ด
จากการเรี ยนรู ้และการรับรู ้ในประสบการณ์ในอดีตในความมีคุณภาพและคุณสมบัติแต่ละชนิ ดและ
ตราของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆด้วย
นอกจากนั้ น จากการศึ ก ษาของ McPhee,Rauhut, and Ayres(2001(แสดงให้ ท ราบอี ก ว่า
เงื่อนไขที่ ชกั นาไปสู่ การตัดสิ นใจที่ ดีน้ นั มักมาจากการกระตุ น้ ที่เป็ นแบบ Latent Motive (กระตุน้
โดยวิธีซ่อนเร้นหรื อวิธีกระตุน้ แสง(ซึ่ งทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการเรี ยนรู ้ที่ดีและส่ งผลต่อการรับรู ้ที่ชดั เจน
ซึ่ งท าให้ ผูบ้ ริ โภคถู ก ชัก น าไปสู่ เงื่ อ นไขเพื่ อ การตัด สิ น ใจที่ รวดเร็ วขึ้ น และจากการศึ ก ษาของ
Glymour(2003( ชี้ ให้เห็ นว่า ในเชิ งของจิ ตวิทยาแล้วการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคนั้นต้องการข้อมู ล
ข่าวสารที่ได้จากการรับรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ก่อนปั จจัยอื่นใด เพราะทุกสภาวะของการตัดสิ นใจนั้น
จะต้องมีความมัน่ ใจร่ วมด้วยเสมอ
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ทฤษฎีด้านการสื่ อสารการตลาด
การสื่ อสารการตลาดผ่านช่ องทางออนไลน์น้ นั เป็ นการสื่ อสารทางการตลาดที่ ดาเนิ นการ
สนทนาและโต้ตอบกันในระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายรวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆของ
ผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ซ่ ึ งการสื่ อสารการตลาดจะเป็ นการสร้างให้เกิดความตื่นตัวในการ
รับรู ้ บข้อมูลข่าวสารทางการตลาด (Attention) นาไปสู่ ความสนใจในตัวผลิ ตภัณฑ์ (Interest) และ
ผลักดันให้กลายเป็ นความเชื่ อถือยอมรับ (Accept) ซึ่ งในที่สุดก็จะสรุ ปลงที่ พฤติกรรมการซื้ อและ
การใช้ผลิ ตภัณฑ์ตลอดจนทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อผลิ ภณ
ั ฑ์หรื อบริ การนั้นๆ (ดารณี พาลุ สุ ข ,
2552)
ทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด (4P)
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรื อ 4P’s) หมายถึ งตัวแปรทางการตลาด
ควบคุมได้ซ่ ึ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วย(ศิริวรรณเสรี
รัตน์, ศุภรเสรี ยร์ ัตน์, องอาจปทะวานิชและปริ ญลักษิตานนท์, 2541)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วันดี รัตนกายแก้ ว (2554)ได้ทาการวิจยั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในเครื่ อข่าย
ออนไลน์เฟซบุคคล โดยกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผูใ้ ช้เฟซบุคในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ชุด พบว่า
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ มีสถานภาพโสดมากสุ ดคิดเป็ นร้อยละ 77.25 เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้อยละ 81.02 รองลงมามีสภานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 17.50 และสภาพภาพหม้ายน้อยสุ ดคิดเป็ น
1.25 ซึ่ งผูซ้ ้ื อสิ นค้าในเครื่ อข่ายออนไลน์เฟซบุคที่มีสถานภาพโสดให้ระดับความสาคัญต่อปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดโดยภาพรวมแตกต่างกันจากผูซ้ ้ื อสิ นค้าที่มีสถานภาพหย่าร้าง โดยผูซ้ ้ื อสิ นค้า
ในเครื อสั งคมออนไลน์ เฟซบุ คที่ มีสถานภาพโสดในระดับความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดโดยภาพรวมมากกว่าผูซ้ ้ื อสิ นค้าที่มีสถานภาพหย่าร้าง นอกจากนี้ ผูซ้ ้ื อสิ นค้าในเครื่ อข่าย
สังคมออนไลน์เฟซบุคที่สมรสแล้วยังให้ระดับความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดย
ภาพรวมแตกต่างจากผูซ้ ้ื อสิ นค้าที่มีสถานภาพหย่าร้ าง โดยผูซ้ ้ื อสิ นค้าในเครื่ อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุค ที่สมรสแล้วให้ระดับความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดโดยภาพรวมมากกว่าผูซ้ ้ื อ
สิ นค้าที่มีสถานภาพอย่าร้าง
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่าน
ช่ องทางออนไลน์ของที่ อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้สูตรคานวณกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
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แบบไม่ ท ราบจานวนประชากรที่ แน่ น อน(Infinite Population( ก าหนดค่ าความเชื่ อมัน่ 95%และ
ยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 5% โดยใช้สูตรคานวน Infinite Population ดังนี้
สู ตร W.G. Cochran (1953)
P(1−P)Z2

n
=
d2
ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง แต่ท้ งั นี้ผวู ้ ิจยั ได้สารองความคลาดเคลือนไว้
อีก 15 ตัวอย่าง จึงเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
การสุ่ มกลุ่ มตัวอย่าง (Random) ที่ ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้ดาเนิ นการสุ่ มตัวอย่างจาก
การสุ่ ม ตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็ นการเลื อกกลุ่ มตัวอย่างโดยถื อความสะดวกของ
ผูว้ ิจยั เป็ นหลักและง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามเพื่อสอบถามผูท้ ี่ซ้ื ออาหารเสริ ม
ออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครตามที่กาหนดทั้งหมด 400 ชุด
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) สาหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมสาระสาคัญตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยแบ่งแบบสอบถาม
เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดแบ่งออกเป็ น4ส่ วนได้แก่
ส่ วนที1่ สอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลซึ่ งเป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่องทางออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 3 สอบถามเกี่ ย วกับ ส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จจัย ทาง
การตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม ผ่า นช่ อ งทางออนไลน์ ข องผู ต้ อบ
แบบสอบถาม
ส่ วนที่ 4สอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านต่างๆที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
ผ่านช่องทางออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการเก็ บ ข้อมู ลพบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นผูห้ ญิ ง
จานวน 270 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.50 อยูใ่ นช่ วงอายุ 26-35 ปี จานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.25
โดยมีสถานภาพโสด จานวน 240คนคิดเป็ นร้อยละ 60.00 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 259
คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.75รายได้ต่อเดื อนอยู่ที่ 15,000-30,000 บาท จานวน 186คน คิดเป็ นร้ อยละ
46.50และประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 189คน คิดเป็ นร้อยละ 47.25
จากการเก็บข้อมู ลพบว่าพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ผูใ้ ช้
หลักคือตัวเองจานวน 267คน คิดเป็ นร้อยละ 66.75 โดยเหตุ ผลที่ ซ้ื อเพื่ อต้องการต้องดู แลสุ ขภาพ
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จานวน 258คน คิดเป็ นร้อยละ 64.50ความถี่ในการซื้ อ1 - 2 ครั้งต่อเดือนครั้งต่อเดือน จานวน 178คน
คิดเป็ นร้อยละ 44.50ซึ่ งผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการซื้ อเพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน จานวน 148คน คิดเป็ นร้อยละ
37.00รับรู ้ขอ้ มู ลข่าวสารจากอินเตอร์ เน็ตจานวน 258คน คิดเป็ นร้อยละ 64.50 ผลิตภัณฑ์ชนิ ดใดที่
เลื อ กซื้ อคื อผง จานวน 267คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 65.44 วิธี ก ารช าระเงิ น แบบช าระผ่านบัญ ชี ผูข้ าย
จานวน 263คน คิดเป็ นร้อยละ 65.75
จากการเก็บข้อมู ลพบว่าส่ วนประสมทางการตลาดของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้
ความสาคัญกับการผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่ได้การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและ
ความปลอดภัย จานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.75โดยราคาที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง 200-500 บาท
จานวน 154คน คิดเป็ นร้อยละ 38.50ช่องทางในการเลือกซื้ อคือเว็บไซต์จานวน 148คน คิดเป็ นร้อย
ละ 37.00เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์โดยมีโปรโมชัน่ การลดราคาจานวน 183คน คิดเป็ นร้อยละ 45.75
จากการเก็บข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถามในการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่าน
ช่ องทางออนไลน์ พ บว่ามี ก ารตัดสิ นใจซื้ อส่ วนใหญ่ โดยมี ความหลากหลายของตรายี่ห้อ โดยมี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากับ 3.84และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8715และตัดสิ นใจเลือกราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพโดยมีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ดเท่ากับ 3.44และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8905
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการทดสอบปัจจัยส่ วนบุคคล
กับการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
เพศ
อายุ
สถานณภาพ
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
อาชีพ

ค่ านัยสาคัญ
Sig.
0.01
0.00
0.00
0.10
0.09
0.60

สอดคล้อง
สมมติฐาน




ไม่ สอดคล้อง
สมมติฐาน





ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการทดสอบพฤติกรรมของผู้บริโภค
กับการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ผูใ้ ช้หลัก
เหตุผลที่ซ้ื อ

ค่ านัยสาคัญ
Sig.
0.07
0.02
744

ยอมรับ
สมมติฐาน


ไม่ ยอมรับ
สมมติฐาน
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ความถี่ในการซื้ อต่อเดือน
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ
รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด
ผลิตภัณฑ์ชนิดใดที่เลือกซื้ อ
วิธีการชาระเงิน

0.01
0.40
0.14
0.13
0.19

ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 3 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการทดสอบปัจจัยส่ วนประสมทาง
ค่ านัยสาคัญ
การตลาดกับการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
Sig.
ด้านผลิตภัณฑ์
0.00
ด้านราคา
0.03
ด้านช่องทางการจาหน่าย
0.11
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
0.01






สอดคล้อง
สมมติฐาน



ไม่ สอดคล้อง
สมมติฐาน




การอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของผูท้ ี่อยู่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
1) ผลการวิจยั พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของผูท้ ี่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภาวิณีตนั ติผาติ
และกิ ตติพนั ธ์คงสวัสดิ์ เกี ยรติ(2554( ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลการวิจยั พบว่า เพศมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคญที่ระดับ 0.00
2) ผลการวิจยั พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของผูท้ ี่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภาวิณีตนั ติผาติ
และกิ ตติพนั ธ์คงสวัสดิ์ เกี ยรติ(2554( ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลการวิจยั พบว่า อายุมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) ผลการวิจบั พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มผ่านช่องทางออนไลน์ของผูท้ ี่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ภาวิ ณี ต ัน ติ ผ าติ แ ละกิ ต ติ พ ัน ธ์ ค งสวัส ดิ์ เกี ย รติ (2554( ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งการตัด สิ น ใจซื้ อ
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ผลิ ตภัณ ฑ์อาหารเสริ ม เพื่ อสุ ข ภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลการวิจยั พบว่า
สถานภาพที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม เพื่ อ สุ ข ภาพของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) ผลการวิจบั พบว่า เหตุผลในการซื้ อที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่ องทางออนไลน์ของผูท้ ี่ อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของภาวิณีตนั ติผาติและกิตติพนั ธ์คงสวัสดิ์เกียรติ(2554( ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลการวิจยั พบว่า
เหตุผลในการรับประทานผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5) ผลการวิจบั พบว่าความถี่ในการซื้ อที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่ องทางออนไลน์ของผูท้ ี่ อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิ จ ัย ของ ฐิ ต าภา พรหมสวาสดิ์ (2555( เรื่ อ งปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดมี ผ ลต่ อ
พฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ เสริ มอาหารบ ารุ ง สมองและความจ าของผู ้บ ริ โ ภคที่ อ ยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครซึ่ งพบว่ามีพฤติกรรมการซื้ อด้านความถี่ มีนยั สาคัญทางสถิติในระดับที่ 0.007
6) ผลการวิจบั พบว่าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างมีผลต่อการตัดสิ นใจตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มผ่านช่องทางออนไลน์ของผูท้ ี่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ั ญา เรื องเคื อง(2554(เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการจัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มกระชับ
สุ กญ
สั ด ส่ ว นWealthyของผู ้บ ริ โ ภคในเขตจัง หวัด ปทุ ม ธานี พ บว่า ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจอย่างมีนยั สาคัญ
7) ผลการวิจบั พบว่าราคาของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มผ่านช่องทางออนไลน์ของผูท้ ี่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พันทิพย์ สิ ทธิ์ ปั ญญา(2553( เรื่ องพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ด
เม็ดซึ่ งพบว่าราคามี ผลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิ นชนิ ดเม็ดของผูต้ อบ
แบบสอบถามอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.1
8) ผลการวิจยั พบว่าความสาคัญของปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่ องทางออนไลน์ของผูท้ ี่ อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครซึ่ งสอดคล้องกับ
ปั ทมพรคัมภีระ(2557( เรื่ องพฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คของนักศึกษา
หญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า นั ก ศึ ก ษาหญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ก ารประเมิ น
ความสาคัญของปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายต่างกันมีพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์
มีค่าความสาคัญเท่ากับ 0.04
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั สามารถให้ขอ้ เสนอแนะที่ได้จากผลการวิจยั ซึ่ งสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ดงั นี้
1(จากการศึ ก ษาพบว่ากลุ่ ม ผู บ้ ริ โภคส่ ว นใหญ่ ซ้ื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม ผ่านช่ อ งทาง
ออนไลน์ ชนิ ดแบบผงมากที่ สุ ดอี กทั้งยังให้ค วามสั ญ ในการได้รับ การรั บ รองจาก อย.และความ
ปลอดภัย ในอัน ดับ ต้น ดัง นั้น ผู ป้ ระกอบการสามารถผลิ ต สิ น ค้าให้ ตรงตามความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคได้ได้ และเน้นถึงความปลอดภัยใตตัวผลิตภัณฑ์มาเป็ นอันดับต้น
2) จากการศึ ก ษาพบว่ากลุ่ ม ลู ก ค้าส่ วนใหญ่ เลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารเสริ ม ผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ดว้ ยโปรโมชัน่ ในการลดราคาสิ นค้ามากที่สุด ดังนั้นผูป้ ระกอบการ ควรจัดโปรโมชัน่ ตาม
ความต้องการของลูกค้าได้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของผูท้ ี่อยูใ่ นเขต
จังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์
2) ควรศึกษาส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
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แรงจูงใจในการซื้อเครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
INCENTIVES FOR BUYING GREEN TEA FOR HEALTH OF CONSUMERS
IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
แพรวนภา แผ่นทอง
นักศึกษา โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin 2/1 กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา (1( ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
แรงจู ง ใจในการซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วเพื่ อ สุ ข ภาพ ของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล (2( ความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องดื่ มชาเขียว
เพื่อสุ ขภาพ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (3( ความแตกต่างของปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจยั ครั้งนี้ เป็ นผูเ้ ลือกซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ปั จจุบนั จานวน 400
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft
Excel สถิ ติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติอา้ งอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test
(ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูเ้ ลือกซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียว ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 2035 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี อาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,000-30,000 บาท
ผลการวิจัยพบว่า
1.ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มี
อิทธิ พลต่อ แรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่เพศ และอาชี พที่ต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อ
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แรงจู ง ใจในการซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วเพื่ อ สุ ข ภาพ ของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล
2.ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม พบว่า เหตุผลหลักในการตัดสิ นใจซื้ อ
ยีห่ อ้ ของชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียว สถานที่ที่เลือกซื้ อเครื่ องดื่มชา
เขียว ความถี่ในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียว วิธีนาชาเขียวไปบริ โภคที่ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อ แรงจูงใจใน
การซื้ อเครื่ องดื่ มชาเขี ยวเพื่ อสุ ขภาพ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่สาเหตุที่เลื อกดื่ มชาเขียวที่ต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อ แรงจูงใจใน
การซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3.ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยของส่ วนประสมการตลาด พบว่า ประเภทของชาเขียวเพื่อ
สุ ขภาพ ราคาของชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ช่องทางในการซื้ อชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ มีอิทธิ พลต่อ แรงจูงใจ
ในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่โปรโมชัน่ ที่มีอิทธิ พลในการซื้ อชาเขียวที่ต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อ
แรงจู ง ใจในการซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วเพื่ อ สุ ข ภาพ ของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล
ความสาคัญ: แรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ

ABSTRACT
This study aimed to examine (1) the difference of personal factors that affect the
motivation to drink green tea for health. Consumers in the Bangkok Metropolitan Area (2)
differences in consumer behavior that affects the motivation to drink green tea for health.
Consumers in the Bangkok Metropolitan Area (3) The difference of the marketing mix factors
affecting incentives to buy green tea for health. Consumers in Bangkok and its vicinity.
The sample of this research is to buy green tea for health. The current number of 400
used in the study was a questionnaire. Data were analyzed using Microsoft Excel, descriptive
statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum,
maximum and statistical references used in the test is the t-Test, and F. -Test (ANOVA) at a
significance level of 0.05 to determine the difference between independent variables and the
dependent variable.
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The study found that The samples are buying green tea. Most were female, aged 20-35
years old, single, educated at the undergraduate level. Work for companies The average income
per month. 15,000-30,000 baht
The results showed that
1. Personal factors were age, marital status, educational level. The median income for a
different month to influence the motivation to drink green tea for health. Consumers in Bangkok
and its vicinity. Statistically significant at the 0.05 level, but different genders and occupations.
No influence Incentives for buying green tea for health. Consumers in Bangkok and its vicinity.
2. Results of the study of factors affecting the main reason to buy. All of green tea for
health Those that influence buying green tea. Place your green tea. Frequency of buying green
tea. How green tea consumption to different influences the motivation to drink green tea for
health. Consumers in Bangkok and its vicinity. Statistically significant at the 0.05 level, but why
choose to drink green tea as well. No influence Incentives for buying green tea for health.
Consumers in Bangkok and its vicinity.
3. The results of the study found that factors of the marketing mix of green tea for health.
The price of green tea for health Channels of green tea to influence the motivation to drink green
tea for health. Consumers in Bangkok and its vicinity. Statistically significant at the 0.05 level,
but promotions are influencing the buying green tea different. No influence Incentives for buying
green tea for health. Consumers in Bangkok and its vicinity.
The key motivation for buying green tea for health.
บทนา
ปั จจุบนั ผูค้ นส่ วนใหญ่หนั มาใส่ ใจ และดูแลสุ ขภาพกันมากขึ้น และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทา
มาจากธรรมชาติ มี การใช้ประโยชน์จากสมุ นไพรแทนการสังเคราะห์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น อาหาร
เสริ ม ยา เครื่ องดื่มสุ ขภาพ รวมไปถึง ชาเพื่อสุ ขภาพ เป็ นต้น
สาเหตุที่แนวโน้มการใช้สมุนไพรที่มากขึ้น เนื่ องจากประชาชนของประเทศที่พฒั นาแล้วมี
แนวคิดการคืนกลับสู่ ธรรมชาติเป็ นวิธีการที่ดีที่สุดในการดูแลสุ ขภาพ เช่ น ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ในปี พ.ศ.2540 มีการบริ โภคสมุนไพรสู งถึง 800,000 ล้านบาท ประเทศในทวีปยุโรป ปี พ.ศ.2538
มูลค่าการบริ โภคสมุนไพรสู งถึง 250,000 ล้านบาท เป็ นต้น
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ตลาดเครื่ องดื่มชาเขียวในประเทศไทยปัจจุบัน
มนุ ษย์รู้จกั ชาเขียวมานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน คนจีนนั้นใช้
ชาเขียวในการบาบัดโรคมาเป็ นเวลากว่า 4,000 ปี มาแล้ว ก่อนหน้านี้ “ชาเขียว” สาหรับคนไทยเป็ น
ที่รู้จกั และดื่มแค่ในมื้อการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในร้านอาหารญี่ปุ่น ต่อมาเมื่อสรรพคุณข้อดีของ
ชาเขียวได้รับการเผยแพร่ กระแสความนิ ยมจึงเพิ่มขึ้น นอกจากผงสาเร็ จรู ปที่นาไปชงน้ าชาร้ อนๆ
แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์จากชาเขียวออกมามากมาย นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่แปลรู ปชาเขียวเป็ นเม็ด
เพื่อความสะดวกในการบริ โภค ส่ วนผลิตภัณฑ์ต่างๆจากชาเขียว อาทิ ไอศกรี มชาเขียว คุกกี้ชาเขียว
เค้กชาเขียว ชาเขียวใส่ นมเย็น เป็ นต้น แม้วา่ อาจได้รับประโยชน์เจือจาง แต่ดว้ ยความนิ ยมของตัวชา
เขียว ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงได้รับความสนใจไม่นอ้ ย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องดื่มชา
เขียวเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2.เพื่ อศึ กษาถึ งความแตกต่างของพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ ส่ งผลต่อแรงจู งใจในการซื้ อ
เครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3.เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของส่ วนประสมการตลาดของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้
ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้นที่แตกต่างกัน
2.พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ซื้ อเครื่ องดื่ มชาเขี ยวสุ ขภาพให้กบั ใคร ชอบ
เครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพยีห่ ้อใด ทาไมถึงเลือกดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ใครมีอิทธิ พลต่อการเลือก
ซื้ อชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ เลื อกซื้ อชาเขียวสุ ขภาพจากที่ไหน เมื่อใดที่ตอ้ งการดื่ มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ
ซื้ อชาเขียวเพื่อสุ ขภาพไปบริ โภคแบบใด ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องดื่มชา
เขียวเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้นที่แตกต่างกัน
3.ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย ประเภทและแพ็คเกจของชาเขียว ราคาของชา
เขียว/กล่อง ช่ องทางในการเลื อกซื้ อ การส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจใน
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การซื้ อเครื่ องดื่ มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้นที่
แตกต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจัย
1.ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ เพื่อเป็ นแนวทางให้
ผูป้ ระกอบการมีแนวทางในการประกอบธุ รกิจ และปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มชาเขียวให้ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการสามารถดาเนิ นธุ รกิ จในยุคปั จจุบนั ที่มี
การแข่งขันสู งได้
2.เพื่อเป็ นการสรุ ปข้อมูลสารสนเทศสาหรับผูป้ ระกอบการให้ส ามารถนาข้อมู ลสรุ ปไป
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผทู ้ ี่สนใจทาธุ รกิ จเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ชาเขียวสามารถนาข้อมูล
เบื้องต้นนี้ ไปใช้ประกอบการพิจารณาการตัดสิ นใจลงทุนประกอบธุ รกิจ เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้ าหมาย
และตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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กรอบแนวความคิด
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการ
วิจยั ได้ดงั นี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน

- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมผู้บริ โภค
- ใครเป็ นผูบ้ ริ โภคหลัก
- ชาเขียวยีห่ อ้ ใดที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อ
- ทาไมถึงเลือกซื้ อชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ
- ใครมีอิทธิ พลต่อการซื้ อชาเขียว
- ผูบ้ ริ โภคซื้ อชาเขียวจากที่ไหน
- ผูบ้ ริ โภคเลือกดื่มชาเขียวเมื่อใด
- ผูบ้ ริ โภคนาชาเขียวไปบริ โภคอย่างไร

แรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องดื่ม
ชาเขียวเพื่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล

ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึก ษาค้นคว้า งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง และมี การทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศัยแนวคิดหลายส่ วนมาเป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนาเสนอเป็ นประเด็นตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึ ง วิชาที่ศึกษาเกี่ ยวกับประชากร ทั้งนี้ เพราะคาว่า
“Demo” หมายถึ ง “People” ซึ่ งแปลว่ า “ประชาชน” หรื อ “ประชากร” ส่ ว นค าว่ า “Graphy”
หมายถึ ง “Writing up” หรื อ “Description” ซึ่ งแปลว่า “ลักษณะ” ดังนั้น เมื่อแยกพิจารณาจากราก
ศัพท์คาว่า “Demography” น่าจะมีความหมายตามที่กล่าวข้างต้น คือวิชาที่เกี่ยวกับประชากรนัน่ เอง
(ชัยวัฒน์ปัญจพงษ์และณรงค์เที ยนส่ ง, 2521: 2( Department of Economic and Social Affairs ของ
องค์ ก ารสหประชาชาติ (1958:3( อ้า งถึ ง ใน นิ พ นธ์ เทพวัล ย์ , 2523:1( ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความ
“ประชากรศาสตร์ ” ไว้ว่าเป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับประชากรอย่างมีหลักเกณฑ์ ในเรื่ องเกี่ ยวกับขนาด
(Size) โครงสร้ าง (Structure) และพัฒนาการ (Development) ทาง 595วารสารการตลาด และการ
สื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556( ประชากร Hauser และ Duncan (1966:2 อ้างถึง
ใน นิ พนธ์เทพวัลย์, 2523:1( ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ประชากรศาสตร์ เป็ นการศึกษาถึงขนาดการ
กระจายตั ว (Distribution) และองค์ ป ระกอบ (Composition) ของประชากร ศึ ก ษาถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง
ทางประชากร ได้แ ก่ ก ารเกิ ด การตาย การย้ายถิ่ น และการเปลี่ ย นแปลงฐานทางสั ง คม (Social
mobility) จากคานิ ยามข้างต้นทาให้ท ราบว่าการศึ ก ษาเรื่ องประชากรเป็ นสิ่ งส าคัญ มากเนื่ องจาก
ลักษณะและองค์ประกอบที่ แตกต่างกนของประชากรเป็ นพื้นฐานในการที่ จะศึกษาถึ งพฤติกรรม
การเปลี่ ย นแปลงของประชากรในด้ า นต่ า งๆ ดั ง นั้ น การเรี ย นรู ้ แ ละท าความเข้ า ใจในวิ ช า
ประชากรศาสตร์ จึงมีความจาเป็ นอยางมากส าหรับนักการตลาดและนักสังคมศาสตร์ สาขาอื่นๆ
เพื่ อให้ ก ารศึ ก ษาเกี่ ยวกบพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคประสบความส าเร็ จ จึ งต้องอาศัยแนวคิ ด ทาง
ประชากรศาสตร์เป็ นส่ วนช่วยในการกาหนดคุณลักษณะต่างๆ ของปัจจัยที่จะทาการศึกษา
เพื่อให้การศึกษาเกี่ ยวกบพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคประสบความสาเร็ จ จึงต้องอาศัยแนวคิด
ทางประชากรศาสตร์เป็ นส่ วนช่วยในการกาหนดคุณลักษณะต่างๆ ของปัจจัยที่จะทาการศึกษา
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่ อสารทางการตลาด
1. ความหมายของการสื่ อสารการตลาด
การตลาดจาเป็ นต้องอาศัยการสื่ อสารช่ วยในการส่ งข่าวสารทางการตลาดที่เกี่ ยวกับสิ นค้า
หรื อบริ ก ารของกิ จการ ให้ สื่ อไปถึ งผูบ้ ริ โภคเพื่ อเกิ ดการรั บ รู ้ และซื้ อสิ น ค้าหรื อบริ ก ารของตน
ดังนั้น การสื่ อสารการตลาดจึ งเป็ นสิ่ งส าคัญและมี ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ นักการตลาดต้องนามา
พิจารณาและใช้สาหรับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เพื่อให้เข้าถึ ง
ผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุดตามวัตถุประสงค์ของกิจการ ได้มีนกั วิชาการหลายท่านให้ความหมายของการ
สื่ อสารการตลาดไว้ดงั นี้ สุ วฒั นา วงษ์กะพันธ์(2531:55( กล่าวว่า “การสื่ อสารการตลาดหมายถึงการ
ดาเนิ นกิ จกรรมทางการตลาดในอันที่จะสื่ อความหมาย สร้ างความเข้าใจสร้างการยอมรับระหว่าง
ธุ รกิจกบผูบ้ ริ โภคโดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของธุ รกิ จนั้น” ดารา ที
ปะปาล (2541:23( กล่าวว่า “การสื่ อสารการตลาดคือกิ จกรรมทั้งมวลที่นักการตลาดได้กระทาขึ้ น
เพื่ อให้ เป็ นข่ าวสารกระตุ ้น 596 วารสารการตลาด และการสื่ อ สาร ปี ที่ 1 ฉบับ ที่ 2 (เมษายน –
มิ ถุ น ายน 2556( จู ง ใจ เพื่ อ สื่ อ ความหมายถ่ า ยทอดความคิ ด ผานสื่ อ ต่ างๆ ไปยัง กลุ่ ม เป้ าหมาย
เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อสิ่ งอื่นใด เพื่อให้เกิ ดการยอมรั บและตัดสิ นใจซื้ อในที่ สุดหรื อ
แสดงพฤติกรรมตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่มุ่งหวังไว้บุญอยู่ ขอพรประเสริ ฐ(2544: 107(
กล่ าวว่า “การสื่ อสารการตลาดก็ คื อรู ป แบบของการสื่ อสารที่ มี ก ารส่ ง ข่ าวสาร คื อผ่านทางการ
สื่ อสารประเภทต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ผรู ้ ับข่าวสารตอบสนองไปในทิศทางที่ตอ้ งการ Pickton
และ Broderick (2001:3( ได้ให้ความหมายของการสื่ อสารการตลาดไว้วา่ การสื่ อสารการตลาด คือ
การสื่ อสารที่ กระทากบผูร้ ับสารเป้ าหมาย อันส่ งผลต่อการตลาดและการดาเนิ นธุ รกรรมของธุ รกิ จ
โดยเกี่ยวพันถึงการจัดการเกี่ยวกับส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาดด้วย
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ(Quantitative Research( โดยมี ก ารส ารวจ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับ แรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องดื่ มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล กลุ่ มตัวอย่างประชากรที่ ศึกษาคือ ผูท้ ี่ เคยดื่ มชา
เขียวเพื่อสุ ขภาพ จานวน 400 คน โดยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญหรื อ
แบบตามสะดวก เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม
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การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากการเก็บข้อมูลแบบปฐมภู มิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิ ติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ต่ า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด ส่ ว นสถิ ติ อ้า งอิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ
สมมติฐาน คื อ T-Test และ F-Test (ANOVA( ที่ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างกัน
ของปั จจัย ส่ วนบุ ค คล พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โภคและปั จ จัย ด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
แรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
จากการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุ คคลของผูส้ อบถาม สรุ ปได้ว่า เป็ นเพศหญิ ง 229 คน เฉลี่ ย
57.25% เพศชาย 171 คน เฉลี่ย 42.75% ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี จานวน 186 คน มีค่าเฉลี่ ย
มากที่สุด 46.50% รองลงมา อายุ 36-50 ปี จานวน 170 คน เฉลี่ย 42.50% ตามมาด้วย อายุ 51 ปี ขึ้ น
ไป จานวน 26 คน เฉลี่ ย 6.50% น้อยที่ สุ ดคื อ อายุต่ ากว่า 20 ปี จานวน 18 คน เฉลี่ ย 4.50% ส่ วน
สถานภาพของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ โสด จานวน 194 คน มีค่าเฉลี่ย 48.50% แต่งงานมีจานวน 153 คน
มีค่าเฉลี่ย 38.25% อย่าร้าง มีจานวน 53 คน มีค่าเฉลี่ย 13.25%
ในระดับการศึกษา ผูส้ อบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ ีระดับการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี จานวน
192 คน มี ค่าเฉลี่ ย 48.00% รองลงมา ระดับปริ ญญาโท จานวน 121 คน มีค่าเฉลี่ ย 30.25% ตามมา
ด้วย ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 67 คน มีค่าเฉลี่ย 16.75%
ผู ้ส อบถามส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ เป็ นพนั ก งานบริ ษ ัท จ านวน 179 คน มี ค่ า เฉลี่ ย 44.75%
รองลงมา ข้าราชการ จานวน 92 คน มี ค่ า เฉลี่ ย 23.00% ธุ รกิ จส่ วนตัว จานวน 76 คน มี ค่ าเฉลี่ ย
19.00% นักศึกษา จานวน 53 คน มีค่าเฉลี่ย 13.25% ตามลาดับ
สุ ดท้ายในปั จจัยส่ วนบุ คคลมี รายได้ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่ ม ที่ มีรายได้ 15,000-30,000 บาท
จ านวน 203 คน มี ค่ า เฉลี่ ย 50.75% รองลงมามี ร ายได้ 30,001 – 50,000 บาท จ านวน 107 คน มี
ค่าเฉลี่ ย 26.75% ตามมาด้วย มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 55 คน มีค่าเฉลี่ ย 13.75% อันดับ
สุ ดท้าย มีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป จานวน 35 คน มีค่าเฉลี่ย 8.75%
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการซื้ อเครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วเพื่ อ สุ ขภาพของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑล สรุ ปได้ว่าผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจมากที่ สุดคือ ตัวเอง มี จานวน
210 คน มีค่าเฉลี่ ย 52.50% รองลงมา คือพ่อแม่ จานวน 93 คน มีค่าเฉลี่ ย 23.25% ตามด้วยครอบครัว
จานวน 81 คน มีค่าเฉลี่ย 20.25% สุ ดท้ายเพื่อน มีจานวน 16 คน มีค่าเฉลี่ย 4.00%
ปั จจัยที่มีผลต่อยี่ห้อของชาเขียวสรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกยี่ห้อ TWININGS จานวน
138 คน มี ค่ า เฉลี่ ย น 34.50% รองลงมาเป็ น ENGLISH BREAKFAST จ านวน 81 คน มี ค่ า เฉลี่ ย
20.25% ตามมาด้ว ย BOH มี จ านวน 72 คน มี ค่ า เฉลี่ ย นที่ 18.00% DILMAH มี จ านวน 60 คน มี
ค่าเฉลี่ย 15.00% สุ ดท้ายคือยีห่ อ้ TY-PHOO มีจานวน 49 คน มีค่าเฉลี่ย 12.25%
สาเหตุที่เลื อกซื้ อเครื่ องดื่ มชาเขียว สุ ปได้ว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลื อก เหตุผล ต่อต้านอนุ มูล
อิสระ จานวน 137 คน มี ค่ าเฉลี่ ย 34.25% รองลงมาท าให้ร่างกายกระปรี้ กระเปร่ า ควบคุ มน้ าหนัก
จานวน 113 คน มีค่าเฉลี่ย 28.25% น้อยที่สุดคือดื่มตามเทรนด์ จานวน 37 คน มีค่าเฉลี่ย 9.25%
ผูท้ ี่ มีอิทธิ พ ลต่อการซื้ อเครื่ องดื่ มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ คือ ตัวเอง จานวน
124 คน มี ค่ าเฉลี่ ย 31.00% รองลงมา ดารา-นัก แสดง จานวน 103 คน มี ค่ าเฉลี่ ย 25.75% ตามด้วย
ครอบครัว จานวน 90 คน มี ค่าเฉลี่ ย 22.50% พ่อแม่ จานวน 66 คน มี ค่าเฉลี่ ย 16.50% น้อยที่สุดคื อ
เพื่อนจานวน 17 คน มีค่าเฉลี่ย 4.25%
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวจาก ห้างสรรพสิ นค้า จานวน 182 คน มีค่าเฉลี่ ย
45.50% รองลงมา ร้านขายกาแฟสด จานวน 135 คน มี ค่าเฉลี่ ย 33.75% ตามด้วยร้ านจาหน่ ายสิ นค้า
O-TOP จานวน 47 คน มีค่าเฉลี่ย 11.75% น้อยที่สุดคือทางออนไลน์ จานวน 36 คน มีค่าเฉลี่ย 9.00%
ผูม้ ี อิทธิ พลส่ วนใหญ่ มีความถี่ ในการเลื อกซื้ อเครื่ องดื่ มชาเขียวมากที่ สุดคื อ เดื อนละครั้ ง
จานวน 185 คน มี ค่ าเฉลี่ ย 46.25% รองลงมา 2 สั ป ดาห์ ต่อครั้ ง จานวน 96 คน มี ค่าเฉลี่ ย 24.00%
ตามด้วยสัปดาห์ ละครั้ง จานวน 68 คน มี ค่าเฉลี่ ย 17.00% น้อยที่ สุดคื อปี ละครั้ ง จานวน 51 คน มี
ค่าเฉลี่ย 12.75%
ผูม้ ี อิท ธิ พ ลส่ วนใหญ่ นาชาเขี ยวไปบริ โภคมากที่ สุ ดคื อ ชงดื่ มร้ อน ๆ จานวน 146 คน มี
ค่าเฉลี่ย 36.50% รองลงมา ชงดื่มแบบเย็น จานวน 108 คน มีค่าเฉลี่ย 27.00% ตามด้วยนาไปแปรรู ป
จานวน 92 คน มีค่าเฉลี่ย 23.00% น้อยที่สุดคือปรุ งแต่งรสชาติ จานวน 54 คน มีค่าเฉลี่ย 13.50%
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องดื่ มชาเขียวเพื่อ
สุ ข ภาพส่ ว นใหญ่ เลื อ กซื้ อ แบบซอง 100% จ านวน 195 คน มี ค่ า เฉลี่ ย 48.70% รองลงมา แบบ
สาเร็ จรู ป จานวน 112 คน มีค่าเฉลี่ย 28.00% ตามด้วยแบบใบแห้ง จานวน 75 คน มีค่าเฉลี่ย 18.75%
น้อยที่สุดคือแบบอัดก้อน จานวน 18 คน มีค่าเฉลี่ย 4.50%
ราคาที่ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เลื อกซื้ อชาเขี ยว คือ 180-200 บาท จานวน 135 คน มี ค่ าเฉลี่ ย
33.75% รองลงมา 201-250 บาท จ านวน 134 คน มี ค่ า เฉลี่ ย 33.50% ตามด้ ว ยต่ า กว่ า 180 บาท
จานวน 77 คน มีค่าเฉลี่ย 19.25% น้อยที่สุดคือมากกว่า 250 บาท จานวน 54 คน มีค่าเฉลี่ย 13.50%
ส่ วนใหญ่ผูบ้ ริ โภคเลื อกช่ องทางในการซื้ อชาเขียวจาก ห้างสรรพสิ นค้ามากที่ สุด จานวน
175 คน มีค่าเฉลี่ย 43.70% รองลงมา ศูนย์แสดงสิ นค้า OTOP จานวน 96 คน มีค่าเฉลี่ย 24.00% ตาม
ด้วยร้านขายกาแฟสด จานวน 70 คน มีค่าเฉลี่ย 17.50% น้อยที่สุดคือทางออนไลน์ จานวน 59 คน มี
ค่าเฉลี่ย 14.75%
โปรโมชัน่ ที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชาเขียวเพื่อสุ ขภาพมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์ มาก
ที่สุด จานวน 130 คน มีค่าเฉลี่ ย 32.50% รองลงมา การโฆษณา จานวน 118 คน มีค่าเฉลี่ย 29.50%
ตามด้วยการให้คาแนะนาจากพนักงานขาย จานวน 102 คน มีค่าเฉลี่ย 25.50% น้อยที่สุดคือการจัด
โปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถม จานวน 50 คน มีค่าเฉลี่ย 12.50%
สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลส่ วนบุ คคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมีอายุ 20-35 ปี
สถานภาพโสด การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั และรายได้ต่อ เดื อนอยู่ที่
15,000 – 30,000 บาท มากที่สุด
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
การวิเคราะห์ข ้อมู ลด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พบว่า บุ คคลที่ มีอิทธิ ผลต่อแรงจู งใจคื อ
ตัวเอง ชอบดื่มชาเขียวยี่ห้อ TWININGS สาเหตุส่วนใหญ่ที่เลื อกดื่ มเพื่อต่อต้านอนุ มูลอิสระ ผูท้ ี่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วคื อ ตัว เอง ส่ วนใหญ่ ซ้ื อ เครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วเพื่ อ สุ ข ภาพจาก
ห้างสรรพสิ นค้า ความถี่ในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวเดื อนละครั้ง และนาชาเขียวไปบริ โภคแบบชง
ดื่มร้อน ๆ
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สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่ วนประสมการตลาด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลื อก
ซื้ อชาเขี ยวป ระเภท แบ บ ซ อง 100% ราคาอยู่ ที่ 180-200 บ าท ผู ้ บ ริ โภคซื้ อชาเขี ยวจาก
ห้างสรรพสิ นค้า และโปรโมชัน่ ที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชาเขียวคือ การประชาสัมพันธ์

สรุ ปการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการจาแนกตามปัจจัยทีม่ ีความสาคัญต่ อแรงจูงใจในการซื้อ
ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อแรงจูงใจในการซื้ อ ส่ วนมากราคามีผลต่อการเลือกซื้ อชาเขียวเพื่อ
สุ ขภาพ เป็ นอันดับที่ 1 รองลงมาคือซื้ อชาเขียว เพื่อให้กระปรี้ กระเปร่ า รสชาติมีผลต่อการเลือกซื้ อ
ชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ความสะดวกมี ผลต่อการซื้ อชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ เลื อกซื้ อชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ
เพราะช่ วยลดคลอเรสเตอรอล และเพราะช่ วยต่อต้านอนุ มูลอิสระ สรุ ปได้วา่ แรงจูงใจในการซื้ อชา
เขียวมีปัจจัยต่างๆ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับพอใจมาก สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
อยูร่ ะดับพอใจมาก ในทุกปั จจัยในการซื้ อชาเขียวจากการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ ค คล พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ กษา รายได้เฉลี่ ยต่ อ
เดื อนที่ต่างกัน มี อิทธิ พลต่อ แรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องดื่ มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แต่เพศ และอาชี พที่ ต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อ แรงจูงใจในการซื้ อ
เครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม พบว่า เหตุผลหลักในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ยี่ห้อของชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อเครื่ องดื่ มชาเขียว สถานที่ที่เลือก
ซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียว ความถี่ในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียว วิธีนาชาเขียวไปบริ โภคที่ต่างกัน มีอิทธิ พล
ต่อ แรงจู งใจในการซื้ อเครื่ องดื่ ม ชาเขี ยวเพื่ อสุ ขภาพ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล แต่สาเหตุ ที่เลื อกดื่ มชาเขี ยวที่ ต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อ แรงจู งใจในการซื้ อเครื่ องดื่ มชา
เขียวเพื่อสุ ขภาพ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานที่ 3 ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยของส่ วนประสมการตลาด พบว่า ประเภทของ
ชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ราคาของชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ช่องทางในการซื้ อชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ มีอิทธิ พลต่อ
แรงจู ง ใจในการซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วเพื่ อ สุ ข ภาพ ของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล แต่โปรโมชัน่ ที่มีอิทธิ พลในการซื้ อชาเขียวที่ต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อ แรงจูงใจในการซื้ อ
เครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภค
เหตุผลหลักในการตัดสิ นใจซื้ อ
ยีห่ อ้ ของชาเขียวที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เหตุผลที่ทาให้เลือกซื้ อ
บุคคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ
สถานที่ที่เลือกซื้ อ
เวลาที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อ
รู ปแบบในการบริ โภคมีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อ
สมมติฐานที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาด
ประเภทของชาเขียวที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ปั จจัยด้านราคาที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สถานที่ใดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
โปรโมชัน่ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
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สถิติทใี่ ช้ ค่ านัยสาคัญ ผลการทดสอบ
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.5775
0.0065
0.0000
0.0014
0.3957
0.0002

ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง

F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.0129
0.0000
0.3954
0.0000
0.0046
0.0206
0.0000

สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.0000
0.0000
0.0010
0.5853

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
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อภิปรายผลการวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มี
อิทธิ พลต่อ แรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เพศ และอาชีพที่ต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อ
แรงจูงใจในการซื้อเครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

2.ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม พบว่า เหตุผลหลักในการตัดสิ นใจซื้ อ
ยีห่ อ้ ของชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียว สถานที่ที่เลือกซื้ อเครื่ องดื่มชา
เขียว ความถี่ในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียว วิธีนาชาเขียวไปบริ โภคที่ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อ แรงจูงใจใน
การซื้ อเครื่ องดื่ มชาเขี ยวเพื่ อสุ ขภาพ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่สาเหตุที่เลื อกดื่ มชาเขียวที่ต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อ แรงจูงใจใน
การซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3.ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยของส่ วนประสมการตลาด พบว่า ประเภทของชาเขียวเพื่อ
สุ ขภาพ ราคาของชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ช่องทางในการซื้ อชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ มีอิทธิ พลต่อ แรงจูงใจ
ในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่โปรโมชัน่ ที่มีอิทธิ พลในการซื้ อชาเขียวที่ต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อ
แรงจู ง ใจในการซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วเพื่ อ สุ ข ภาพ ของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาเพื่อป็ นแนวทางในการ
วางแผนและก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ เครื่ องดื่ ม ชาเขี ย วเพื่ อ สุ ขภาพ ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ปั จจัยด้าน รู ปแบบของชาเขียว ราคาของชาเขียว สาเหตุที่เลือกซื้ อ สถานที่ ที่เลือกซื้ อ ผูท้ ี่มี
อิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อ เวลาที่เลือกซื้ อ ควรนาไปเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการให้ความสาคัญ และ
นาไปวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
จากการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อให้เกิดผลดียงิ่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั จะขอเสนอแนะให้มีการวิจยั ดังนี้
762

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

เนื่ องจากการวิจยั ในครั้งนี้ ตัวแปลอิสระปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบไปด้วย อายุ สถานภาพ
รายได้ ตรงกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ส่ วนเพศ อาชี พ ไม่ตรงกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ส่ วนตัวแปรอิสระ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค มีเหตุผลหลักในการตัดสิ นใจซื้ อ ยีห่ ้อของชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ผูท้ ี่มีอิทธิพล
ต่อการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียว สถานที่ที่เลือกซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียว ความถี่ ในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียว
วิธีนาชาเขียวไปบริ โภคที่ตรงการสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ วนตัวแปรอิสระส่ วนประสมทางการตลาด มี
ประเภทของชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ราคาของชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ช่องทางในการซื้ อชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ
ที่ ตรงการสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ จึ งฝากให้ผูว้ ิจยั ที่ สนใจที่ จะทาการศึ กษาในเรื่ องนี้ ครั้ งต่อไป อาจจะ
ศึกษาในประเด็นอื่นๆ
ในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปผูว้ จิ ยั ควรดูปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียว
เพื่อสุ ขภาพ หรื อเรื่ องที่ คล้ายกันนี้ ควรศึ กษาในพื้นที่ อื่นๆ โดยในแต่ละพื้นที่ อาจมีความต้องการ
ปั จจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือพื้นฐานของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
Factors affecting the consumer buying decision toward feature phone
in bangkok and metropolitan region
กชกร ขิดกุดเลาะ
นักศึกษาโครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin Program รุ่ น 2/1
กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา(1)ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการ
เลื อ กซื้ อ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ พื้ น ฐาน (Feature Phone( ของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล (2)ปั จ จัย พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภค ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ โทรศัพ ท์ พ้ื น ฐานในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (3)ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการเลือกซื้ อ
โทรศัพท์พ้นื ฐานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในครั้งนี้ เป็ นกลุ่ มผูท้ ี่ เลื อกซื้ อโทรศัพท์พ้ืนฐานในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลจานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติอา้ งอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
คือ t-test และ f-test (ANOVA) ที่ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านประชากร การศึกษา อาชีพ กับแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อ โทรศัพ ท์พ้ื น ฐานของผูบ้ ริ โภคต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ มี ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.0030 และ
0.0020 ตามลาดับปัจจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค สถานที่ที่เลือกซื้ อ ระยะเวลาในการใช้งาน กับ
แรงจู ง ใจในการตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อ โทรศัพ ท์ พ้ื น ฐานของผู บ้ ริ โ ภคต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ มี ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0412 และ 0.0079 ตามลาดับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ าย ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด กับแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อโทรศัพท์พ้ืนฐานของ
ผูบ้ ริ โภคต่างกันอย่างมีนยั สาคัญมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0203 และ 0.0289 ตามลาดับ
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจ , โทรศัพท์มือถือพื้นฐาน
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study, (1) the difference between the personal factors of
motivation toward the purchase of feature phone for those on consumption in Bangkok
Metropolitan, (2)the differences in the customer behavior of factors that affect the motivation to
purchase feature phone consumers in Bangkok Metropolitan, (3) the difference in the marketing
mix of factors that affect the incentive to purchase feature phone consumers in Bangkok
Metropolitan.
In the sample, this time as a group of people to purchase feature phone in the Bangkok
Metropolitan area and number of 400 people, the questionnaires was used in the research and
analyzes the data by using the Microsoft Excel program. Descriptive statistics used in the data
analysis is Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation, Maximum and Minimum. The
statistical analysis that is used for hypothesis testing t-test, f-test (ANOVA) and significant 0.05
in finding the difference between independent variables and dependent variables.
The results of the study found that education, occupation, with a factor of motivation in
the purchasing decisions of consumers feature phone differ significantly with standard deviation.
And 0.0030, 0.0020 respectively. Customer behavior that channel of distribution, times of uses,
with a factor of motivation in the purchasing decisions of consumers feature phone differ
significantly with standard deviation. And 0.0412, 0.0079 respectively. Marketing mix that place,
promotion, with a factor of motivation in the purchasing decisions of consumers feature phone
differ significantly with standard deviation. And 0.0203, 0.0289 respectively.
Keyword: Feature Phone , Decision
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ความเป็ นมาและความสาคัญ
โทรศัพท์มือถือในปั จจุบนั ถื อว่าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับคนในยุคปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นการใช้
งานเพื่อติดต่อสื่ อสารทัว่ ไป ติดต่อทางธุ รกิจ หรื อแม้แต่การติดต่อผ่านทางสังคมออนไลน์ผา่ นทาง
Application ต่ า งๆ อี ก ทั้ง ยัง เป็ นเครื่ องมื อ ในการสื บค้น ข้อ มู ล ต่ า งๆ ผ่ า นทางโทรศัพ ท์ ไม่
จาเป็ นต้องสื บค้นจากคอมพิวเตอร์ ที่มีการเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตแบบแต่ก่อน เนื่ องด้วยวิวฒั นาการ
ที่ ก้าวหน้าเราสามารถที่ จะงานอิ นเตอร์ เน็ ตไร้ ส ายผ่านทางโทรศัพ ท์มื อถื อได้ท นั ที นอกจากนี้
โทรศัพท์ในปั จจุบนั ยังเหมือนเครื่ องบันทึ กความทรงจาต่างๆได้อีกด้วย ด้วยการมีฟังก์ชนั่ เพิ่ม
กล้องบันทึกวิดีโอ กล้องถ่ายภาพที่มีคุณภาพความคมชัดสู งกว่าแต่ก่อน อีกทั้งใช้งานได้สะดวก
ง่ายดาย หรื อแม้กระทัง่ การดู หนัง ฟั งเพลง ด้วยฟั งก์ชนั่ ที่ หลากหลายเหล่านี้ ทาให้คนยุคนี้ เลื อก
พกพาโทรศัพท์ที่ สามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกต่อการทางานหลายๆอย่างๆได้ มากกว่าการซื้ อ
อุปกรณ์อย่างอื่นที่มีขนาดใหญ่และราคาสู งกว่า เห็นได้ชดั ว่า ณ ปั จจุบนั โทรศัพท์มือเปรี ยบเสมือน
อวัยวะอีกชิ้นของคนในยุคปั จจุบนั ไปแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นเด็ก วัยรุ่ น หรื อ ผูใ้ หญ่ ก็ลว้ นแต่มีไว้เป็ น
ของตัวเองทั้งสิ้ น
ปั จ จุ บ ัน การแข่ ง ขัน ของตลาดโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ มี ก ารแข่ ง ขัน ที่ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยตลาดของ
โทรศัพท์มือถือ

จะแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ Smart Phone และ Feature Phone โดยที่ Smart Phone

ได้ส่วนแบ่งตลาดไปที่ 60 % และ Feature Phone ได้ส่วนแบ่งที่ 40% จากส่ วนแบ่งที่ๆได้ จะเห็น
ได้ว่า ตลาดสมาร์ ท โฟน มี ส่ วนแบ่ ง ตลาดที่ ม ากกว่า ฟี เจอร์ โฟนหรื อโทรศัพ ท์พ้ื น ฐานทั่วไป
เนื่ องจากสมาร์ ทโฟนปั จจุบนั ก็มีหลากหลายรุ่ น และมีราคาที่ถูกลงกว่าเมื่อก่อน แต่ก็ใช่วา่ จะไม่มี
ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อฟี เจอร์ โฟน เพียงแค่กลุ่มผูบ้ ริ โภคจะมีเป็ นเฉพาะกลุ่มมากขึ้น
ทางผูท้ าวิจยั จึ งมีความสนใจที่จะทาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อโทรศัพท์พ้ืนฐาน หรื อ
ฟี เจอร์ โฟน ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลนี้ ทาให้ผผู ้ ลิตทราบว่ามีปัจจัย
ใดบ้างที่ผบู ้ ริ โภคมีความสนใจที่จะนาข้อมูลไปส่ งเสริ ม พัฒนาสิ นค้าและบริ การ เพื่อนาไปใช้เป็ น
ข้อมูลทางธุ รกิจต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือพื้นฐาน หรื อ ฟี เจอร์ โฟน ของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือ
พื้นฐาน หรื อ ฟี เจอร์ โฟน ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือพื้นฐาน หรื อ
ฟี เจอร์โฟน ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑล
ประโยชน์ ของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ทาให้ทราบถึงการเลือกซื้ อ และปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเลือกซื้ อ
โทรศัพท์มือถือพื้นฐาน หรื อ ฟี เจอร์ โฟน ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑล ซึ่ง
ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไป
เป็ นแนวทางการปรับปรุ ง และพัฒนาสิ นค้า และในธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชี พและรายได้ที่แตกต่าง
กัน มีอิทธิ ผลต่อการเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือพื้นฐานต่างกัน
2. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย การโปรแกรมการใช้งาน เหตุผลที่จาเป็ นต้องใช้งาน
บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ ปั จ จัย ที่ ป ระกอบการตัด สิ น ใจซื้ อ สถานที่ ที่ เลื อ กซื้ อ
ระยะเวลาการใช้งานต่อครั้ง และทราบถึ งวิธีการใช้งานได้อย่างไรที่แตกต่างกัน มีอิทธิ ผลต่อ
การเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือพื้นฐานต่างกัน
3. ส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย ยี่ห้อโทรศัพ ท์มื อถื อที่ เลื อกใช้งาน ราคาของ
โทรศัพท์มือถือ สถานที่ที่เลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือจากที่ใด และ การส่ งเสริ มทางการตลาดของ
โทรศัพท์มือถือที่เลือกซื้ อที่ต่างกัน มีอิทธิ ผลต่อการเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือพื้นฐานต่างกัน
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้นามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดเพื่อเป็ นแนวทางใน
การวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
ตัวแปรตาม
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
- โปรแกรมที่ใช้งานบ่อยที่สุด
- เหตุผลที่จาเป็ นต้องใช้
- บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อ
- สถานที่ที่เลือกซื้ อ
- ปั จจัยที่ประกอบการตัดสิ นใจซื้ อ
- ระยะเวลาการใช้งานในแต่ละครั้ง
- ทราบถึงวิธีการใช้โทรศัพท์ได้อย่างไร

การเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ
พื้นฐานของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

ส่วนประสมทางการตลาด
- ยีห
่ อ้ ของโทรศัพท์มือถือ
- ราคาของโทรศัพท์มือถือ
- สถานที่ที่เลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือ
- การส่ งเสริ มการขายของโทรศัพท์มือถือ
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การศึ กษาปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลในการเลื อกใช้บ ริ การระบบประกันสังคม ของโรงพยาบาล
เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ไว้ตามลาดับ ดังนี้
1. ทฤษฎีการตัดสิ นใจ (type of consumer decision theory)
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human &
Motivation)
ทฤษฎีการตัดสิ นใจ (type of consumer decision theory)
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่ได้รับอิทธิพลมาจากการรับรู ้ หรื อความเข้าใจในความพึงพอใจ
เป็ นหลัก ซึ่งจากการศึกษาของ Warlop et al. (2005, p.27( พบว่าการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคนั้น
ขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้ในประสบการณ์ในอดีต โดยเฉพาะการรับรู ้ประสบการณ์ที่ดีในตราสิ นค้า ซึ่ งทา
ให้ผบู ้ ริ โภคจะใช้กระบวนการตัดสิ นใจที่ส้ นั มากในการเข้าสู่ ของกระบวนการการบริ โภค อีกทั้ง
จากการศึกษา Gonzalez (2005( พบว่าการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่รวดเร็ ว และเด็ดขาดนั้น ขึ้นอยู่
กับระดับการรับรู ้ในประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคล ซึ่ งผูบ้ ริ โภคถือว่าเป็ น (Dynamic
Decision making—DDM) ที่มีสภาพสิ่ งแวดล้อมที่มีการรับรู ้ที่ดี
ทฤษฎีเกีย่ วกับการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human & Motivation)
ม าส โล ว์ ไ ด้ ตั้ งท ฤ ษ ฎี เกี่ ย ว กั บ แ ร งจู งใจ (Maslow’s General Theory of Human &
Motivation) โดยมาสโลว์ ได้อธิ บายถึงความต้องการของมนุ ษย์ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นลาดับขั้นจากต่าไป
หาสู ง (Hierarchy& Needs) และเป็ นทฤษฎี ที่ ย อมรั บ กัน แพร่ ห ลายสมมติ ฐ านดัง กล่ า วมี ค วาม
เกี่ยวกับ พฤติกรรมของมนุษย์ดงั นี้ (Abraham H.Maslow. 1954: 80 - 106)
1. มนุ ษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยูเ่ สมอ และไม่มีที่สิ้นสุ ด แต่สิ่งที่มนุษย์ตอ้ งการนั้น
ขึ้นอยู่กบั ว่า เขามีสิ่งนั้นอยู่แล้วหรื อยัง ขนาดที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว
ความต้อ งการอื่ น จะเข้า มาแทนที่ กระบวนการนี้ ไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด และจะเริ่ ม ตั้ง แต่ เกิ ด
จนกระทัง่ ตาย
2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความ
ต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็ นแรงจูงใจของพฤติกรรม
3. ความต้องการของมนุ ษย์มีลาดับขั้นความสาคัญ กล่าวคือ เมื่อความต้องการระดับต่า ได้รับ
การตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสู งก็จะมีการเรี ยกร้องให้มีการตอบสนองทันที
4. ตามทฤษฎีของมาสโลว์ได้แบ่งลาดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Needs) ไว้ 5 ขั้น
จากต่าไปสู ง ดังนี้
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1. ต้ องการของร่ างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการพื้นฐานเพื่อความอยู่
รอดของชี วติ ได้แก่ ความต้องการปั จจัยสี่ ความต้องการการยกย่อง และความต้องการทางเพศ ฯลฯ
เป็ นต้น
2. ความต้ องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็ นความต้องการที่ เหนื อกว่าความ
ต้องการอยู่รอด ซึ่ งมนุ ษย์ตอ้ งการเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้น เช่ น ต้องการความมัน่ คงใน
การทางาน ความต้องการได้รับการปกป้องคุม้ ครอง ความต้องการความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ
เป็ นต้น
3. ความต้ อ งการด้ า นสั ง คม (Social needs) หรื อ ความต้อ งการความรั ก และการ
ยอมรับ (Love and belongingness needs) ความต้องการทั้งในแง่ของการให้และการได้รับซึ่ งความ
รัก ความต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งของหมู่คณะ ความต้องการให้ได้การยอมรับ เป็ นต้น
4. ความต้ องการการยกย่ อ ง (Esteem needs) ซึ่ งเป็ นความต้ อ งการการยกย่ อ ง
ส่ วนตัว (Self-esteem) ความนับถือ (Recognition)และสถานะ (Status) จกสังคม ตลอดจนเป็ นความ
พยายามที่ จะให้มีความสั มพันธ์ ระดับ สู งกับบุ คคลอื่ น เช่ น ความต้องการให้ได้การเคารพนับถื อ
ความสาเร็ จ ความรู ้ ศักดิ์ศรี ความสามารถ สถานะที่ดีในสังคมและมีชื่อเสี ยงในสังคม
5. ความต้ องการประสบความส าเร็ จสู งสุ ด ในชี วิต (Self-actualization needs) เป็ น
ความต้องการสู งสุ ดแต่ล่ะบุคคล ซึ่ งถ้าบุคคลใดบรรลุ ความต้องการในขั้นนี้ ได้ จะได้รับการยกย่อง
ว่าเป็ นบุคคลพิเศษ เช่น ความต้องการที่เกิดจากความสามารถทาทุกสิ่ งทุกอย่างได้สาเร็ จ นักร้องหรื อ
นักแสดงที่มีชื่อเสี ยง เป็ นต้น
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปวี ณ า ไชยรั ต น์ (2556( ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลในการเลื อ กซื้ อโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ
สมาร์ ทโฟนของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง มี รายได้ต่อเดื อนเฉลี่ ย 8,250 บาท ผูป้ กครองเป็ นคนซื้ อให้ ปั จจัยที่ เลื อกซื้ อมาจาก
โทรศัพท์มีฟังก์ชนั่ การใช้งานที่เยอะหลากหลายมากกว่าโทรฯ รับสายหรื อโทรออก สามารถใช้งาน
อิ นเตอร์ เน็ ตเพื่ อค้น หาข้อมู ล ฟั ง เพลง ท าให้ รับ รู ้ ข่ าวสารที่ รวดเร็ ว และอี ก ปั จจัย ที่ น่ าสนใจคื อ
รู ปลักษณ์ ของโทรศัพท์มีผลต่อการเลื อกซื้ อของนักศึกษา ยิ่งมี รูปลักษณ์ ที่ทนั สมัย ยิ่งมีผลต่อการ
เลือกซื้ อ เนื่องจากดีไซน์ที่สวยงาม ดูทนั สมัยน่าใช้งาน ด้านราคาเนื่องจากโทรศัพท์ในบางรุ่ นมีราคา
สู ง นักศึกษาบางส่ วนอยากได้เหมือนเพื่อนจึงต้องทางานพิเศษเพื่อนาเงินมาซื้ อ
วริ นดา บุ ญ พิ ท กั ษ์ (2554( ได้ศึก ษาเรื่ อง ปั จจัย ที่ มีอิทธิ พ ลในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพ ท์
ไอโฟนโฟร์ เอสของผูบ้ ริ โภคย่านรังสิ ต พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 25-40ปี
ส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เป็ นพนักงานบริ ษ ัท เงิ นเดื อนเฉลี่ ย ต่อเดื อน 10,000-30,000บาท ระดับ
การศึ ก ษามี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อ กล่ า วคื อ มี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อที่ ดี ก ว่า อาจเนื่ อ งจากผูท้ ี่ มี
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การศึกษาจะมีระดับความคิดและการตัดสิ นใจที่ มีเหตุผลกว่าคนที่ มีการศึกษาต่ ากว่า ส่ วนอาชี พที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการเลื อกซื้ อเช่ นกัน เนื่ องจากผูท้ ี่มีรายได้สามารถตัดสิ นใจซื้ อสิ่ งที่ตอ้ งการได้
ต่างกับนักเรี ยน/นักศึกษา ด้านปั จจัยการตลาด ตัวผลิตภัณฑ์มีผลต่อเลือกซื้ อมากที่สุด เนื่ องจากวัสดุ
ที่ น ามาผลิ ตเป็ นตัวผลิ ตมี คุ ณ ภาพ ด้านราคาและการส่ งเสริ ม ตลาด อยู่ในระดับ ความส าคัญมาก
เช่ นกัน แต่ดา้ นช่ องทางการจัดจาหน่ าย อยูใ่ นระดับไม่สาคัญมากเท่าใด เนื่ องจากปั จจุบนั สามารถ
ซื้ อได้ง่าย ร้านโทรศัพท์ทวั่ ไปก็มีจาหน่ายเหมือนในศูนย์ตวั แทนจาหน่าย
สิ ท ธิ ศ ัก ดิ์ สุ วรรณี (2556) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างปั จ จัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการเลื อกซื้ อโทรศัพท์ สมาร์ ทโฟนของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซื้ อโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนของ
นั ก ศึ ก ษาในเขตกรุ ง เทพมหานคร ส่ ว นมากมี ค วามสั ม พัน ธ์ ไ ปในทางบวก ด้ า นที่ ใ ห้ ใ ห้ ค่ า
ความสัม พันธ์สู งที่ สุดคือด้านผลิ ตภัณฑ์เนื่ องจากในปั จจุบนั โทรศัพ ท์สมาร์ ทโฟนมี ก ารพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งซึ่ งในปั จจุบนั มีการเจริ ญเติบโตและแข่งขันกันสู งมาก ดังนั้นผูผ้ ลิ ต
จึงเน้นรู ปแบบผลิ ตภัณฑ์ ให้ทนั กับยุคสมัย ครอบคลุมทุกการใช้งาน ใช้งานง่ายสะดวกสบาย เพื่อ
ตอบสนองผูบ้ ริ โภคที่ในปัจจุบนั
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยมีการสารวจความพันธ์ของปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับปั จจัยที่ มีผลต่อแรงจู งใจในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อโทรศัพท์มือถื อพื้นฐานของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งเป็ นกลุ่มประชากรทั้งสิ้ นจานวน 10,708,475 คน ผูว้ ิจยั ได้ใช้
แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จานวน 400 คน ซึ่ งได้ม าโดยการสุ่ ม ตัวอย่างตามสู ตรก าหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane
(1967( ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากการเก็บข้อมูลแบบปฐมภู มิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิ ติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ต่ า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด ส่ ว นสถิ ติ อ้า งอิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ
สมมติ ฐ าน คื อ t-test และ f-test (ANOVA) ที่ ระดับ นัย ส าคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่ า งของ
ปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆที่ มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือพื้นฐาน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิงจานวน 262 คน
คิดเป็ นร้อยละ 65.50 เพศชายจานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50 ส่ วนใหญ่อายุ 25 – 40 ปี จานวน
235 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.75 อายุต่ ากว่า 25 ปี จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.75 และอายุ 40 ปี
ขึ้นไป จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.50 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 348 คน คิดเป็ นร้อยละ
87.00 สถานภาพสมรส จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00 ส่ วนใหญ่การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
จานวน 247 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.75 ระดับต่ ากว่าปริ ญญา จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.50
ระดับ สู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.75 ส่ วนใหญ่ ประกอบอาชี พพนักงาน
เอกชน/รับจ้างทัว่ ไป จานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.50 ไม่มีอาชีพ/ธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 125 คน
คิดเป็ นร้อยละ 31.25 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.25 ส่ วนใหญ่มีรายได้
เฉลี่ยเดื อนละ 10,000-30,000 บาท จานวน 261 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.25 เดื อนละ ต่ ากว่า 10,000
บาท จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.50 เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ
17.25
ส่ วนที่ 2 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ด้านการใช้งานส่ วน
ใหญ่เป็ นใช้งานอินเตอร์ เน็ต จานวน 295 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.75 ใช้โทรฯสื่ อสาร จานวน 67 คน
คิดเป็ นร้อยละ 16.75 ดูทีวี/ฟั งเพลง จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.75 ส่ วนใหญ่มีเหตุผลจาเป็ นที่
ใช้โทรศัพท์ เพื่อติดต่อกับครอบครัว จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.75 ติดต่อกับเพื่อน จานวน
137 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.25 ใช้ติดต่อธุ รกิจ จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.00 ส่ วนใหญ่บุคคล
ที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อโทรศัพท์ คือ ตนเอง/เพื่อน จานวน 337 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.25 ครอบครัว
จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.25 ดารา/พรี เซนเตอร์ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.50 ส่ วนใหญ่
ปั จ จัย ที่ ป ระกอบการซื้ อ พกพาสะดวก/ใช้ง านง่ าย จานวน 178 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 44.50 ยี่ห้ อ
จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.75 ราคา จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.75 ส่ วนใหญ่สถานที่ที่
เลื อกซื้ อเป็ น ศู น ย์ตวั แทนจาหน่ ายต่ างๆ จานวน 318 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 79.50 ร้ านมื อถื อทัว่ ไป
จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.50 สั่งซื้ อออนไลน์ จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.00 ส่ วนใหญ่
ระยะเวลาการใช้ง านต่ อ ครั้ ง ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง จานวน 177 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 44.25 มากกว่า 2
ชั่วโมง จานวน 121 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 30.25 1-2 ชั่วโมง จานวน 102 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.50
ส่ วนใหญ่ทราบถึ งวิธีการใช้งานจากการลองหัดเล่นเอง จานวน 328 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.00 เปิ ด
คู่มือการใช้งาน จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 มีบุคคลอื่นสอน จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ
6.00
ส่ วนที่ 3 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ส่ วนใหญ่
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ยหี่ ้ออื่นๆ จานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.50 ด้านราคา ส่ วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ราคามากกว่า 4,000 บาท จานวน 330 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.50 ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ส่ วน
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ใหญ่เลือกซื้ อจากห้างสรรพสิ นค้า/ศูนย์ไอทีต่างๆ จานวน 344 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.00 ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด ส่ วนใหญ่ เลื อกผลิ ตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.25
ส่ วนที่ 4 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยที่ มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อโทรศัพท์มือถื อ ส่ วน
ใหญ่ตดั สิ นใจเลื อกซื้ ออันดับหนึ่ ง คื อ ใช้งานง่ายและรวดเร็ ว มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.33 คะแนน อันดับ
สองคือราคาคุ ม้ ค่ากับการใช้งานสอย มีค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 4.09 คะแนน ส่ วนอันดับสุ ดท้ายคือ พนักงาน
สามารถให้คาแนะนา
และให้บริ การที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.09 คะแนน
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
t-test
อายุ
f-test
สถานภาพ
f-test
การศึกษา
f-test
อาชีพ
f-test
รายได้
f-test
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
การใช้งาน
f-test
เหตุผลที่จาเป็ นต้องใช้
f-test
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ
f-test
ปั จจัยที่ประกอบการซื้ อ
f-test
สถานที่ที่เลือกซื้ อ
f-test
ระยะเวลาการใช้งาน
f-test
ทราบถึงการใช้งานได้อย่างไร
f-test
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
f-test
ด้านราคา
f-test
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
f-test
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
f-test
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ค่านัยสาคัญ

ผลการทดสอบ

0.0530
0.3746
0.2064
0.0030
0.0020
0.6784

ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

0.5636
0.5841
0.4507
0.9584
0.0412
0.0079
0.3252

ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

0.6454
0.4527
0.0203
0.0289

ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

อภิปรายผล
จากสมมติฐานที่วา่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ซ่ ึงประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา รายได้ อาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือพื้นฐาน ของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ต่างกัน ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยมีความ
แตกต่าง 2 ด้าน คือ การศึกษา และอาชีพ มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือพื้นฐาน
ของประชากรในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหา นครและปริ มณฑล ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.0030 และ 0.0020 ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรินดา บุญพิทกั ษ์
จากสมมติฐานที่วา่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่งประกอบด้วย การใช้งาน เหตุผล
ที่จาเป็ น ต้องใช้ บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ ปั จจัยที่ประกอบการซื้ อ สถานที่ที่เลือกซื้ อ ระยะเวลา
การในใช้งาน และ ทราบถึงการใช้งานได้อย่างไรที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซื้ อ
โทรศัพท์มือถือพื้นฐาน ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน ไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐาน โดยมีความแตกต่าง 2 ด้าน คือ สถานที่ที่เลือกซื้ อ และ ระยะเวลาการในใช้งาน มีผลต่อ
แรงจูงใจในการเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือพื้นฐาน ของประชากรในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0412 และ 0.0079 ตามลาดับ
จากสมมติฐานที่วา่ ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มทางการตลาดที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจใน
การเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือพื้นฐาน ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน ไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐาน โดยมีความแตกต่าง 2 ด้าน คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่ งเสริ ม
ทางการตลาด มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือพื้นฐาน ของประชากรในเขตจังหวัด
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0203 และ 0.0289
ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของวริ นดา บุญพิทักษ์
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั การศึกษา “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกโทรศัพท์มือถื อพื้นฐานของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” สามารถแบ่งได้ดงั นี้
1. ด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อพื้นฐานมากที่สุดคือ
ฟั ง ก์ ชั่ น การใช้ ง านที่ ห ลากหลาย เพราะฉะนั้ นผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ควรให้ ค วามส าคัญ กั บ
ความสามารถในการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบนั โทรศัพท์มือถือสมาร์ ท
โฟนได้พฒั นาความสามารถในการใช้งานได้หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
2. ด้านราคา ราคาของผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งเหมาะสมกับความคุ ม้ ค่าต่อการใช้งาน เพราะฉะนั้น
การกาหนดราคาจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ ควรเป็ นราคาที่ไม่สูงเกินไปและเหมาะสมกับความสามารถของ
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ผลิตภัณฑ์ และในปั จจุบนั โทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนมีราคาถูกลงมากกว่าช่ วงแรกที่เปิ ดตัว และ
บางรุ่ นมี ราคาใกล้เคี ยงกับฟี เจอร์ โฟน คนส่ วนใหญ่จึงมักจะเลื อกซื้ อโทรศัพท์ที่เป็ นแบบสมาร์ ท
โฟนมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว
3. ด้านส่ งเสริ มการตลาด ควรมีการให้คาแนะนาเกี่ยวกับลูกค้าและมีบริ การหลังขายที่ดีอยู่
สม่าเสมอ เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความเอาใส่ ใจต่อผูบ้ ริ โภคอย่างเต็มที่
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
จากผลการวิจยั การศึกษา “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกโทรศัพท์มือถื อพื้นฐานของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ผูศ้ ึกษาขอเสนอแนะดังนี้
1. การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการทาวิจยั เชิ งสารวจ ซึ่ งข้อมูลที่ ได้อาจยังไม่ครอบคลุ ม ดังนั้น
หากต้องผลการวิจยั ทางการตลาดที่มีความแม่นยามากขึ้น ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเพิ่มเติม
2. การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการสุ่ ม ตัว อย่า งจากประชากรในเขตกรุ ง เทพมหาคนและ
ปริ ม ณฑลเท่ านั้น การศึ ก ษาในครั้ งต่ อ ไป ผู ว้ ิจยั คิ ด ว่า ควรขยายพื้ น ที่ เขตในการส ารวจ เพื่ อ ให้
ผลการวิจยั มีความครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าชุ ดทางานสตรีแบบสุ ภาพผ่ านช่ องทางเฟซบุ๊ค
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING THE DECISION TO PURCHASE OF BUSINESS CASUAL
FOR WOMEN THROUGH FACEBOOK OF CUSTOMERS IN BANGKOK
ณภาภัช ภิรมรักษ์
นักศึกษา โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin 2/1กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1( ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
การตัด สิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า ชุ ด ท างานสตรี แบบสุ ภาพผ่ า นช่ อ งทางเฟซบุ๊ ค ของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร (2( พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานสตรี แบบสุ ภาพ
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊คของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (3)ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนผสมทาง
การตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้า ชุ ด ท างานสตรี แ บบสุ ภ าพผ่านช่ อ งทางเฟซบุ๊ ค ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ วิ จ ยั ครั้ งนี้ เป็ นผู ท้ ี่ ต ัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อผ้า ชุ ด ท างานสตรี แ บบสุ ภ าพผ่ า น
ช่องทางเฟซบุค๊ จานวน 425 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิติพรรณาที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วน
สถิ ติอา้ งอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t – Test และ F – Test (ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนผูซ้ ้ื อเสื้ อผ้าชุดทางานสตรี แบบสุ ภาพผ่านช่องทาง
เฟซบุ๊ค พบว่าส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มี ส ถานภาพโสด ระดับ การศึ ก ษา
ปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั และมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท/เดือน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อาชี พและรายได้ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการ
ตั ด สิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ า ชุ ด ท างานสตรี แบบสุ ภาพผ่ า นช่ อ งทางเฟซบุ๊ ค ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน แต่ดา้ นอายุและการศึกษา ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุ ด
ทางานสตรี แบบสุ ภาพผ่านช่องทางเฟซบุค๊ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผูใ้ ช้หลัก ความถี่ในการซื้ อ ปั จจัยด้านเฟซบุค๊ ที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ประเภทของเสื้ อผ้าชุ ดท างานสตรี แบบสุ ภาพ การได้รับ ข้อมู ล ข่ าวสารและ
ช่องทางการชาระเงินที่ต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุ ดทางานสตรี แบบสุ ภาพอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่ วนผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการ
ตั ด สิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ า ชุ ด ท างานสตรี แบบสุ ภาพผ่ า นช่ อ งทางเฟซบุ๊ ค ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 แต่ ใ นด้า นราคา, ช่ อ งทางการรั บ สิ น ค้า และการส่ ง เสริ ม ทาง
การตลาดไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานสตรี แบบสุ ภาพผ่านช่องทางเฟซบุ๊คของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจซื้ อ, เสื้ อผ้าชุดทางานสตรี แบบสุ ภาพ,พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ABSTRACT
The research’s objective is to study (1) the difference of personal factors that affecting
the decision to purchase of business casual for women through Facebook of customers in
Bangkok; (2) the difference of consumer’s behavior that affecting the decision to purchase of
business casual for women through Facebook of customers in Bangkok; and (3) the difference of
marketing mix factors that affecting the decision to purchase of business casual for women
through Facebook of customers in Bangkok.
The sampling population of this research was 425 people. Data has been collected by
questionnaire and using Microsoft Excel for analysis. The statistic used to analyze data is
frequency, percentage, maximum, minimum, average, standard deviation, t-Test and F-Test at
α=0.05 significance level.
The majority of sampling population was female, age between 31-40 years old,
single,having bachelor degree, work as staff in private company, average income between
15,001–30,000 THB.
The research results found that:
1. Personal factors of customers in Bangkok, including sex, status, employee status,
average monthly income, proofed to influences the decision to purchase business casual fashion
for women through Facebook. Whereas age and educational level of customers in Bangkok do not
influence the decision to purchase business casual fashion for women through Facebook.
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2. While consumer’s behavior such as primary users, frequency of purchase, way of
obtaining information, perception of Facebook, brands preference, and preferred payment channel
influences the decision to purchase of business casual fashion for women through Facebook of
customers in Bangkok.
3. Marketing mix factors products does influences the decision to purchase of business
casual fashion for women through Facebook whereas price, channel product and promotion do
not influences the decision to purchase of business casual fashion for women through Facebook
of customers in Bangkok.
Keywords: Purchasing decision making, Business casual, Customer behavior
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สื่ อทางสังคมออนไลน์ในยุคปั จจุบนั นี้ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคมากขึ้นรวมถึ ง
ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ต่างเลื อกใช้สื่อทางสังคมออนไลน์ในการทาการตลาดกันอย่างแพร่ หลาย
โดยเฉพาะ เฟซบุค๊ จากการสารวจสถิติเกี่ยวกับประชากรเฟซบุค๊ ในประเทศไทย พบว่าประเทศไทย
มีประชากรเฟซบุ๊ค มากเป็ นอันดับ 3 ของอาเซี ยน และจังหวัดที่ มีประชากรเฟซบุ๊คหนาแน่ นมาก
ที่สุดคือกรุ งเทพมหานครฯ มีจานวนถึง 20 ล้านบัญชี (ที่มา : www.zocialinc.com (
จากสถานการณ์ การแข่งขันด้านเศรษฐกิ จในยุคปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการด้านเสื้ อผ้าก็มีการ
ปรั บ ตัวให้ท นั ต่ อสถาณการณ์ เสมอถึ งแม้ว่าจะมี ค วามต้องการจากผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่ องก็ ตาม
เสื้ อผ้าถือเป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐานสาหรับการดารงชี พของมนุ ษย์ การเลือกสวมใส่ เสื้ อผ้าจึงถือเป็ นสิ่ ง
สาคัญ โดยเฉพาะชุดทางาน การได้สวมใส่ ชุดทางานที่ดีจะสร้างความมัน่ ใจให้ผสู ้ วมใส่ มากขึ้น ถือ
เป็ นปั จจัยนึ งที่มีผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานท่ามกลางสังคมแห่ งการแข่งขัน
เช่นนี้
จากข้อมูลข้างต้นเห็ นได้วา่ เฟซบุ๊คคือสื่ อได้รับการยอมรับมากเป็ นอันดับต้น ของประเทศ
ไทยดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา “ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุ ดทางานสตรี แบบ
สุ ภาพผ่านช่ องทางเฟซบุ๊คของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ” เนื่ องจากผูศ้ ึกษามีความสนใจที่
จะประกอบธุ รกิจร้านเสื้ อผ้าโดยเฉพาะชุดทางานของผูห้ ญิง เพราะเล็งเห็นว่าผูห้ ญิงในวัยทางานนั้น
จะให้ความสาคัญต่อการเลื อกซื้ อชุ ดทางานซึ่ งส่ วนใหญ่นิยมแบบ Business casual คือ แบบที่สวม
ใส่ สบาย แต่ยงั คงความสุ ภาพและน่าเชื่ อถือในระดับนึ งและใช้ช่องทางเฟซบุ๊คในการทาการตลาด
เพราะครอบคลุ ม กลุ่ ม ผู บ้ ริ โภคได้ท ั่วถึ ง การศึ ก ษาในครั้ งนี้ จึ ง สามารถใช้เป็ นแนวทางในการ
ประกอบธุ รกิจร้านเสื้ อผ้าชุดทางานสตรี แบบสุ ภาพผ่านช่องทางเฟซบุค๊ ให้ประสบผลความสาเร็ จได้
ในอนาคตต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานสตรี
แบบสุ ภาพผ่านช่องทางเฟซบุค๊ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุ ดทางานสตรี แบบ
สุ ภาพผ่านช่องทางเฟซบุค๊ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานสตรี
แบบสุ ภาพผ่านช่องทางเฟซบุค๊ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้
ของผูบ้ ริ โภคที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้าชุ ด ท างานสตรี แบบสุ ภ าพผ่า น
ช่องทางเฟซบุค๊ ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ มีผลต่ดการตัดสิ นใจซื้ อประกอบด้วย ผูใ้ ช้หลัก ปั จจัย
ด้านเฟซบุค๊ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ความถี่ในการซื้ อ ประเภทของชุดทางานสตรี ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ แหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านเสื้ อผ้าชุดทางานสตรี แบบสุ ภาพ ช่องทางการชาระ
เงินที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุ ดทางานสตรี แบบสุ ภาพผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา
ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดที่ แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานสตรี แบบสุ ภาพผ่านช่องทางเฟซบุค๊ แตกต่างกัน
ประโยชน์ จากการวิจัย
1. เพื่อให้ทราบถึ งปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุ ดทางานสตรี แบบสุ ภาพและใช้
เป็ นแนวทางส าหรั บ ผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จด้านเสื้ อผ้าชุ ด ท างานสตรี แบบสุ ภ าพผ่านช่ องทาง
เฟซบุค๊
2. เพื่ อ น าข้อ มู ล มาใช้ใ นการวางแผนทางการตลาด การก าหนดและแก้ไ ขกลยุท ธ์ ท าง
การตลาดเพื่อให้เท่าทันกับคู่แข่งขันในสถาณการณ์ปัจจุบนั
3. เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุ งพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เสื้ อผ้าชุ ดทางานสตรี แบบสุ ภาพให้
ตอบสนองความต้องการและเกิดความพึงพอใจสู งสุ ดของกลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกา
5. อาชีพ
6. รายได้ต่อเดือน
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
1.Who : ใครคือผูใ้ ช้หลัก

ตัวแปรตาม

2.What : สิ นค้าชนิดใด

การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานสตรี

3.Why : ปัจจัยใดที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ

แบบสุ ภาพผ่านช่องทางเฟซบุ๊คของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

4. Whom : ผูม้ ีอิทธิ พลต่ดการตัดสิ นใจซื้ อ
5. When : ความถี่ในการตัดสิ นใจซื้ อ
6. Where : การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า
7. How : ช่องทางการชาระเงิน อย่างไร
ส่ วนประสมทางการตลาด 7 P’s
1. Product: ด้านผลิตภัณฑ์
2. Price : ด้านราคา
3. Place : ด้านช่องทางรับสิ นค้า
4. Promotion : การส่ งเสริ มการตลาด
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานครในพื้นที่ 3 เขต
ได้แก่ เขตสาทร เขตวัฒนา และเขตบางกะปิ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
3 เขต ได้แก่ เขตสาทร เขตวัฒนา และเขตบางกะปิ โดยเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2559
ถึง วันที่ 22 เมษายน 2559 จานวนทั้งสิ้ น 425 คน
แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. ทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
Belch and Belch (2005 อ้างถึงใน อัจฉรา นพวิญญูวงศ์, 2550( ได้ศึกษาตัวแปรด้าน
ประชากร ศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้ โดยนามาเชื่อโยงกับความต้องการ พฤติกรรม การ
ตัดสิ นใจ และอัตราการใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการกาหนด
ตลาดเป้ าหมาย ส่ ง ผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดใน
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
1. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน
เช่ น กลุ่มวัยรุ่ นจะชอบทดลองสิ่ งแปลกใหม่และชอบสิ นค้าประเภทแฟชัน่ กลุ่มผูส้ ู งอายุจะสนใจ
สิ นค้าที่เกี่ยวกับการรักษาสุ ขภาพ เป็ นต้น
2. เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรที่มีความสาคัญในเรื่ องของพฤติกรรมในการบริ โภคมาก เพราะ
เพศที่แตกต่างกันมักมีทศั นคติการรับรู ้ และการตัดสิ นใจในเรื่ องการเลื อกสิ นค้าที่บริ โภคแตกต่าง
สาเหตุส่วนใหญ่อาจเกิดจากการเลี้ยงดู และปลูกฝังค่านิยมในวัยเด็ก
3. สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หย่าร้าง หรื อหม้าย ซึ่ งในอดีตถึ งปั จจุบนั เป็ น
เป้ าหมายที่สาคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสาคัญมากยิ่งขึ้น
ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับ หน่ วยผูบ้ ริ โภค ท าให้เกิ ดความต้องการในผลิ ตภัณฑ์และพฤติ กรรม การซื้ อที่
แตกต่างกัน
4. การศึ ก ษา (Education) ผูท้ ี่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง มี แนวโน้ม ที่ จะเลื อ กบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มี
คุณภาพดีมากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่ า เนื่ องจากผูท้ ี่มีการศึกษาสู งจะมีอาชี พที่สามารถสร้างรายได้สูง
กว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่า จึงมีแนวโน้มที่จะเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากกว่า
5. อาชี พ (Occupation) อาชี พ ของแต่ ล ะบุ ค คลจะน าไปสู่ ค วามจาเป็ นและความต้องการ
สิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน เช่น นักธุ รกิจก็จะซื้ อสิ นค้าเพื่อสร้างภาพพจน์ให้กบั ตัวเอง เป็ นต้น
6. รายได้ (Income) หรื อสถานภาพทางเศรษฐกิ จ (Economic Circumstances) สถานภาพ
ทางเศรษฐกิ จของบุคคลจะกระทบต่อตราสิ นค้าและบริ การ เช่น รายได้ การออมทรัพย์ อานาจการ
ซื้ อ และทัศ นคติ เกี่ ย วกับ การจ่ า ยเงิ น นัก การตลาดต้อ งสนใจแนวโน้ ม ของรายได้ส่ ว นบุ ค คล
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เนื่องจากรายได้จะมีผลต่ออานาจของการซื้ อ ผูม้ ีรายได้น้อยจะมุ่งซื้ อสิ นค้าที่จาเป็ นต่อการครองชี พ
ส่ วนผูม้ ีรายได้สูงจะมุ่งซื้ อสิ นค้าที่มีคุณภาพดีและราคาสู ง เน้นที่ภาพพจน์ของราคาสิ นค้าเป็ นหลัก
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ(Quantitative Research)โดยมี ก ารส ารวจ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุ ดทางานสตรี แบบสุ ภาพผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊คของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ศึกษา คือประชากรที่
ซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานสตรี แบบสุ ภาพผ่านช่องทางเฟซบุค๊ จานวน 425 คน เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดย
เลื อ กตัว อย่า งแบบบัง เอิ ญ หรื อ แบบตามสะดวก เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เป็ น
แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการเก็บข้อมู ลแบบปฐมภู มิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ต่ า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด ส่ ว นสถิ ติ อ้า งอิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่ างของ
ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคและปั จ จัย ด้านส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตั ด สิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ า ชุ ด ท างานสตรี แบบสุ ภาพผ่ า นช่ อ งทางเฟซบุ๊ ค ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ เป็ นเพศหญิง จานวน 320 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.29 เพศชาย
จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.71 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31-40 ปี จานวน 175 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 41.18 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี จานวน 165 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 38.82 อายุ 41 - 60 ปี น้อย
ที่สุดเป็ นจานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.71 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 365 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 85.88 สมรส จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.12 ส่ วนใหญ่ ได้รับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.06 รองลงมาคือระดับปริ ญญาโท จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ
27.06 ระดับ ต่ ากว่าปริ ญ ญาตรี จานวน 110 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 425.88 ส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
พนักงานบริ ษทั จานวน 215 คนคิดเป็ นร้อยละ 50.59 นักศึกษา จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.82
รับราชการน้อยที่สุด จานวน 60 คนคิดเป็ นร้อยละ 14.12 ด้านรายได้ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,000 – 30,000 บาทจานวน 190 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.71 รองลงมารายได้ 30,001 - 50,000 บาท
จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.88 รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนสู งกว่า 51,000 บาท มีน้อยที่สุด จานวน
30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.06
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุ ดทางานสตรี แบบสุ ภาพผ่านช่ องทางเฟซบุ๊คของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครสรุ ปได้วา่ ผูใ้ ช้หลักที่มีมากที่สุดคือ ตนเอง 295 คน คิดเป็ นร้อยละ
69.41 รองลงมาคือครอบครัว และเพื่อนหรื อเพื่อนร่ วมงาน มีจานวนเท่ากันคือ 55 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 12.94 คู่สมรสมีจานวนน้อยที่สุด 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.71 ปั จจัยที่ใช้เฟซบุ๊คเป็ นช่ องทางใน
การซื้ อเสื้ อผ้าชุ ดทางานสตรี เพราะคิ ดว่าเป็ นสื่ อทางสังคมออนไลน์ที่ใช้งานง่ายมากที่สุดจานวน
220 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.76 รองลงมาคิดว่ามีความสะดวกทั้งในการเลือกซื้ อสิ นค้าและในขั้นตอน
การช าระเงิ น จานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.53 และการได้รับคะแนะนาจากเพื่ อนน้อยที่ สุ ด
จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.76 ส่ วนใหญ่ซ้ื อน้อยกว่า 3 ครั้งต่อเดื อน จานวน 300 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 70.59 รองลงมาคื อ 3 - 6 ครั้ง/เดือนมีจานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.53 และน้อยที่สุดคือ
มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน มีจานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.35 เสื้ อผ้าชุ ดทางานสตรี ประเภทที่ซ้ื อผ่าน
ช่ องทางเฟซบุ๊คคื อแบรนด์นาเข้าจากเอเชี ยจานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.47 รองลงมาคือแบ
รนด์ที่ มี ชื่อเสี ยงในห้างสรรพสิ น ค้า จานวน 150 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 35.29 น้อยที่ สุ ดคื อ แบรนด์
ใหม่ๆ ที่ เพิ่งเริ่ มเปิ ดตัวจานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.76 ผูท้ ี่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมาก
ที่สุดคือ เพื่อน/เพื่อนร่ วมงานจานวน 185 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.53 รองลงมาคือเน็ตไอดอล/ดารา
นักแสดง จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.12 น้อยที่สุดคือบุคคลในครอบครัว จานวน 25 คน คิด
เป็ นร้อยละ 5.88 ได้รับข้อมู ลข่าวสารด้านเสื้ อผ้าชุ ดทางานสตรี ผ่านช่ องทางเฟซบุ๊คมากที่สุดเป็ น
จานวน 260 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.18 รองลงมาคือทางอินสตาร์แกรม จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ
22.35 และน้อยที่สุดคือทางอีเมลล์ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.18 ส่ วนใหญ่ใช้ช่องทางในการ
ชาระเงินคือการชาระผ่านบัญชี ของผูจ้ ดั จาหน่ ายจานวน 235 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.29 รองลงมา
ชาระผ่านบัตรเครดิ ตมี จานวน 80 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.82 และน้อยที่ สุด ชาระตามจุดนัดพบใน
สถานที่ต่าง ๆ มีจานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ9.41
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกประเภทเดรส/ชุ ดแซ็ค มากที่สุด มีจานวน
190 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.17 รองลงมาเป็ นประเภทเสื้ อเชิ้ต/เสื้ อโปโล/สู ท มีจานวน 160 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 37.65 และน้อยที่สุดประเภทกางเกงขายาว/กางเกงแบบสุ ภาพ มีจานวน 20 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 4.71 ปั จจัยด้านราคา ผูต้ อบแบบสอมถามส่ วนใหญ่ ตดั สิ นใจซื้ อในราคา 500 - 1,000 บาท มี
จานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.12 รองลงมาราคาที่ต่ากว่า 500 บาท มีจานวน140 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 32.94 และน้อยที่สุดคือราคา 1,500 บาทขึ้นไป มีจานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.18 ช่องทางการ
รับสิ นค้าที่มีผลต่อทาให้ตดั สิ นใจซื้ อมากที่สุด คือให้จดั ส่ งตามที่อยูท่ ี่ท่านระบุไว้ มีจานวน 240 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 56.47 รองลงมาคื อรั บ สิ น ค้าที่ ท าการไปรษณี ย ์ มี จานวน 140 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
32.94 และน้อยที่สุ ด คือนัดรับ สิ นค้าตามจุดนัดพบ มี จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.71 ด้านการ
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ส่ งเสริ มการขายที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพบว่าส่ วนใหญ่ คือการอัฟ เดทข้อมู ล/สิ นค้าใหม่ ๆ อยู่
เสมอ มีจานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.24 รองลงมาการประกาศลดราคาสิ นค้า มีจานวน 130 คน
คิดเป็ นร้อยละ 30.59 และน้อยที่สุด คือการให้สิทธิ พิเศษเฉพาะสมาชิ กเท่านั้น มีจานวน 20 คน คิด
เป็ นร้อยละ 4.71
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ
กลุ่ มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยที่ มี ความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ส่ วนมากตัดสิ นใจซื้ อ
เนื่ องจากสิ นค้าที่ ได้น้ ัน มี คุ ณ ภาพและราคาที่ เหมาะสมสู งที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ย คื อ 4.69 คะแนน มี ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.3405 คะแนน อันดับสองคือมีมีความน่าเชื่ อถือและไว้วางใจได้ ค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.6 คะแนนมี ค่าเบี่ ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.3693 คะแนน ส่ วนอันดับสุ ดท้าย คือ กาลังเป็ นที่
นิ ยมในสั งคมปั จจุ บ นั อย่างมากมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.05 คะแนนและมี ค่ าเบี่ ยงเบนมาตราฐานเท่ ากับ
0.5445 คะแนน
สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31-40 ปี
มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พ เป็ นพนักงานบริ ษทั มีรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือน 15,000 – 30,000 บาท
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
ผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานสตรี แบบสุ ภาพผ่านช่ องทางเฟซบุ๊คมาก
ที่สุดคือเพื่อตนเอง ปั จจัยที่ทาให้เลือกใช้เฟซบุค๊ เป็ นช่องทางในการซื้ อเพราะคิดว่าเป็ นสื่ อทางสังคม
ออนไลน์ที่ใช้งานง่ายมากที่ สุด ส่ วนใหญ่มีจานวนครั้งที่ ซ้ื อน้อยกว่า 3 ครั้งต่อเดื อน ซื้ อเสื้ อผ้าชุ ด
ทางานสตรี แบบสุ ภาพที่เป็ นยี่ห้อหรื อแบรนด์นาเข้าจากเอเชี ย เพื่อน/เพื่อนร่ วมงานคือผูท้ ี่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านเสื้ อผ้าชุ ดทางานสตรี ผา่ นช่องทางเฟซบุ๊คมากที่สุด ใช้
ช่องทางในการชาระเงินผ่านบัญชีของผูจ้ ดั จาหน่าย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ตัดสิ นใจซื้ อชุ ดทางานสตรี แบบสุ ภาพผ่านช่ องทางเฟซบุ๊คประเภท เดรส/ชุดแซ็คมาที่สุด ทางด้าน
ราคาผูต้ อบแบบสอบถาม ตัดสิ นใจซื้ อชุดทางานสตรี แบบสุ ภาพที่ระดับราคา 500 - 1,000 บาท ต่อ
ชิ้น ช่องทางการรับสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามให้จดั ส่ งตามที่อยูท่ ี่ท่านระบุไว้ ด้านการส่ งเสริ มด้าน
การตลาดที่มีผลต่ดาการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุ ดทางานสตรี แบบสุ ภาพ คือ การอัฟเดทข้อมูล/สิ นค้า
ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
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สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วการตัดสิ นใจซื้อ
ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ส่ วนมากตัดสิ นใจซื้ อเนื่ องจากเนื่ องจากสิ นค้าที่
ได้น้ นั มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือมีมีความน่ าเชื่ อถือและไว้วางใจ
ได้ อันดับสุ ดท้าย ตัดสิ นใจซื้ อเพรกาลังเป็ นที่นิยมในสังคมปั จจุบนั อย่างมาก
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่าเพศ, สถานภาพ, อาชีพ, รายได้ ที่ต่างกัน มีอิทธิ พล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ชุ ด ท างานสตรี แ บบสุ ภ าพที่ ระดับ นัย ส าคัญ 0.0000, 0.0031, 0.0000, 0.0000
ตามลาดับแต่ดา้ นอายุและระดับการศึกษาที่ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุ ดทางาน
สตรี แบบสุ ภาพ ผ่านช่องทางเฟซบุค๊ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค พบว่าผูใ้ ช้หลัก, ความถี่ในการซื้ อ, ปั จจัยด้าน
เฟซบุ๊ค, ประเภทของสิ นค้าสิ นค้า, ข้อมูลข่าวสาร, ช่องทางการชาระเงินที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อ
การตัด สิ นใจซื้ อชุ ด ท างานสตรี แ บบสุ ภาพที่ ร ะดับ นั ย ส าคัญ 0.0000, 0.0003, 0.0205, 0.0001,
0.0000, 0.0000 ตามล าดับ แต่ ผู ้ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตั ด สิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า ชุ ด ท างานสตรี แบบสุ ภาพ ผ่ า นช่ อ งทางเฟซบุ๊ ค ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
สมมติ ฐ านที่ 3 ผลการศึ ก ษาข้อ มู ล ด้า นปั จ จัย ของส่ ว นประสมการตลาด พบว่ า ด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมี อิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่ระดับนัยสาคัญ 0.0009 แด่ ด้านราคา, ช่ อง
ทางการรั บสิ นค้า, การส่ งเสริ มทางการตลาด ที่ ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุ ด
ทางานสตรี แบบสุ ภาพ ผ่านช่องทางเฟซบุค๊ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติทใี่ ช้ ค่ านัยสาคัญ ผลกาทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค
ผูใ้ ช้หลัก
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t-Test
F-Test
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.0000
0.5513
0.0031
0.1283
0.0000
0.0000

สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน

F-Test

0.0000

สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ประเภทยีห่ ้อของสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ปั จจัยด้านเฟซบุค๊ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผูม้ ีอิทธิ พลต่ดการตัดสิ นใจซื้ อ
ความถี่ในการตัดสิ นใจซื้ อ
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้า
ช่องทางการชาระเงิน อย่างไร
สมมติฐานที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาด
ประเภทของเสื้ อผ้าชุ ดทางานสตรี แบบเป็ นทางการ
ปั จจัยด้านราคาที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ช่องทางการรับสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
การส่ งเสริ มทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ

F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.0002
0.0205
0.0681
0.0003
0.0000
0.0000

สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน

F-Test

0.0009
0.3140
0.4319
0.2713

สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

F-Test
F-Test
F-Test

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุ ค คล เพศ สถานภาพสมรส อาชี พ และรายได้ที่ ต่างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการ
ตั ด สิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ า ชุ ด ท างานสตรี แบบสุ ภาพผ่ า นช่ อ งทางเฟซบุ๊ ค ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ วันดี รัตนกายแก้ว (2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าในเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค: กรณี ศึกษากรุ งเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส รายได้ อาชีพ แตกต่างกันให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่างกันแต่ระดับ
การศึกษาต่างกันให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดไม่ตา่ งกัน
2. ผลการศึก ษาข้อมูล ด้านพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค พบว่า ปั จจัยที่ ด้านเฟซบุ๊คที่ มี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ประเภทของสิ นค้า ช่องทางการชาระเงิน และด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านเสื้ อผ้า
ชุ ดทางานสตรี แบบสุ ภาพจากสื่ อทางสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ด
ทางานสตรี แบบสุ ภาพผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน( (สพธอ.(พบว่ากิจกรรมยอดนิ ยมของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ อันดับหนึ่ งคือ การใช้บริ การโซเชี ยลเน็ ตเวิร์ก เช่ น เฟซบุ๊ก และปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และบริ การผ่านช่ องทางออนไลน์คือ การนาเสนอข้อมูลของสิ นค้าบนเว็บไซต์
ประเภทของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ขณะเดี ยวกัน และยังพบว่าหมวดสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้รับความ
นิยมสั่งซื้ อออนไลน์มากที่สุดได้แก่ สิ นค้าแฟชัน่ อาทิ เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น
3. ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยของส่ วนประสมการตลาดพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง
กั น มี อิ ท ธิ ผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ า ชุ ดท างานสตรี แบบสุ ภาพของผู ้ บ ริ โภคในเขต
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กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฤทัย เตชะบู รณเทพาภรณ์ (2554) ที่ศึ กษาปั จจัย
ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์บนเฟซบุค (Facebook) ที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและ
บริ การของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งอธิ บายได้วา่ ถ้าปั จจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
บนเฟซบุค มีระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากก็จะมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ
มากตามไปด้วย
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
ผูป้ ระกอบกาด้านเสื้ อผ้าชุ ดทางานสตรี แบบสุ ภาพ ควรให้ความสาคัญในการศึกษาปั จจัย
ส่ วนบุคคลโดยเฉพาะเพศหญิง อาชี พพนักงานบริ ษทั เพราะมีความต้องการในการซื้ อสู งที่สุด และ
ควรวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคหลัก ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคควรเน้นกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเพื่อตัวเองเป็ นหลัก ควรกาหนดกลยุทธ์ดา้ นการขยายกลุ่มผูบ้ ริ โภค และเพิ่มจานวน
ครั้ งในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคให้มากยิ่งขึ้ น ด้านส่ วนประสมทางการตลาดควรเน้นด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ต่างจากคู่แข่ง การใช้กลยุทธ์ผลิ ตภัณฑ์ดา้ นต่าง ๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจ
นาไปสู่ ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไป
ข้ อเสนอแนะในครั้งต่ อไป
ในการทาวิจยั ครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เป็ นผูห้ ญิงวัยทางานเพื่อให้ได้
ข้อมูลจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคหลักมากยิ่งขึ้น ควรศึกษาลักษณะข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้าน
การส่ งเสริ มทางการตลาดเชิ งลึ กมากยิ่งขึ้น ควรศึกษาแนวโน้มของผูป้ ระกอบการรายใหม่ในกลุ่ม
ธุ รกิ จประเภทเดียวกันเพื่อพัฒนาให้เกิดความแตกต่าง และเป็ นเอกลักษณ์ ควรศึกษาลักษณะข้อมูล
เชิ งลึ ก เช่ น การสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคในช่ วงอายุ ที่ แ ตกต่ างกัน หรื อเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ของ
ผูบ้ ริ โภคในต่างจังหวัด เพื่อขยายฐานผูบ้ ริ โภคต่อไป
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างกลไกการกากับดูแลกิจการด้ านผู้มีส่วนร่ วม ต้ นทุนตัวแทน
และมูลค่ ากิจการของสถาบันการเงินในประเทศไทย
The relationship between corporate governance mechanisms on participator side, agency
cost and corporate value of Thailand’s financial institutions
ภาณุพงษ์ โมกไธสง
นักศึกษาปริ ญญาโทโครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM 2/1
กลุ่ม 3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง ความสั มพันธ์ ระหว่างกลไกการกากับดู แลกิ จการด้านผูม้ ี ส่วนร่ วม ต้นทุ น
ตัวแทน และมู ล ค่ ากิ จการของสถาบัน การเงิ น ในประเทศไทย มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ (1) ทดสอบ
ความสัมพันธ์ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการกากับดูแลกิจการด้านประธานฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการ
บริ หาร และ คณะกรรมการตรวจสอบกับมูลค่ากิ จการของสถาบันการเงินในประเทศไทย และ (2(
เพื่อแสดงต้นทุนตัวแทนและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับมูลค่ากิจการ
การวิจยั ครั้ งนี้ ใช้ก ลุ่ ม ตัวอย่างเป็ นสถาบัน การเงิ น ที่ จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทยที่มีขอ้ มูลครบถ้วนเพื่อใช้ในการวิจยั จานวน 11 แห่ ง ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 5 ปี
คือระหว่างปี 2554–2558 ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมู ลจากรายงานจากแบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี
(56-1) และรายงานงบการเงินประจาปี โดยนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา
เพื่อทาการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ถิติการวิเคราะห์เชิ งอนุ มานเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานในการวิจยั ด้วย Regression anlysis
ผลการวิจยั พบว่า ด้านประธานฝ่ ายบริ หาร เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารด้วยในสัดส่ วน
ร้อยละ 5.5 มีประสบการณ์เฉลี่ยประมาณ 16 ปี เป็ นเพศชายร้อยละ 83.60 มีอายุเฉลี่ยประมาณ 57 ปี
และการถื อ หุ ้ น ในสถาบั น การเงิ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 34.50 ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งทั้ง หมด ส่ วน
คณะกรรมการบริ หารมีจานวนเฉลี่ยประมาณ 13 คน โดยมีสัดส่ วนของคณะกรรมการอิสระในคณะ
กรรมการบริ หารประมาณร้อยละ 40 ขณะที่มีจานวนของคณะกรรมการตรวจสอบเฉลี่ยประมาณ 3
คน ในด้านค่าใช้จ่ายของต้นทุนตัวแทนต่อปี พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี
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เฉลี่ยประมาณ 19.79 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการตรวจสอบประมาณ 10.06 ล้านบาทและ
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่คณะผูบ้ ริ หารเฉลี่ยประมาณ 504.35 ล้านบาท นอกจากนี้ มูลค่ากิจการคืออัตรา
ผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ื อหุ ้นกับอัตราผลต่อแทนต่อสิ นทรัพย์คิดเป็ นเฉลี่ ยต่อปี ร้ อยละ 12.77 และ
1.25 ตามลาดับ
สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั พบว่า กลไกการกากับดู แลกิ จการด้านผูม้ ีส่วน
ร่ วมในด้านของสัดส่ วนคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริ หารเป็ นตัวแปรอิสระเพียงอย่าง
เดียวที่มีนยั สาคัญทางสถิติและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่ากิจการที่วดั โดยวิธีอตั รา
ผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจยั ขณะที่ตวั แปรกลไกการ
กากับดูแลกิจการด้านผูม้ ีส่วนร่ วมอื่นๆและตัวแปรด้านต้นทุนตัวแทนไม่พบว่ามีนยั สาคัญทางสถิติ
ต่อมูลค่ากิจการ
คาสาคัญ: การกากับดูแลกิจการ, ต้นทุนตัวแทน, มูลค่ากิจการ, สถาบันการเงิน

ABSTRACT
The research aims to study (1) the relationship between corporate governance mechanisms
participator side on CEO, executive committee and audit committee of Thailand’s financial
institutions that affect to corporate value and (2) to demonstrate and test the relationship of
agency cost that affect the cororate value
Regarding to this research, Thailand’s financial institutions that were listed in Thailand
Stock Exchange were selected and applied to this study for 11 financial institutions with 5 years
during 2011-2015. The financial statement and annual report in annual information disclousure
(form 56-1) data were collected and the data to be analyzed by analysis of descriptive statistics to
determine the frequency, percengage, min, max, standard deviation and the inferential statistical
analysis for hypothesis testing. It was analyzed by the multiple regression analysis.
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The research found that CEO duality are 5.5%, average experience 16 years, male CEO
83.6%, agreage age 57 years and 34.5% of CEO shareholding in Thailand’s financial institutions.
The executive board committee has average 13 members with average 40% independent members
in the committee whilst the average committee is around 3 members. The average yearly agency
cost show that the auditor fee is around THB 17.79 millions, the audited committee fee is around
THB 19.79 millions and the executive remuneration is around THB 504.35 millions. Corporat
value is comprised by return on equity and return on asset was measured with average yearly
yield around 12.77% and 1.25% respectively.
Results and ourcome of the hypothesis, it found that corporate governmence mechanisms
on participator side in the numer of independent member of the bord committee was significantly
statistic with the corporate value for the return on equity variable whereas other variables were
not related and significantly statistic with the corporate vaue.
Keywrods: Corporate Govenance, Agency Cost, Corporate Value, Financial institution

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สถาบันการเงิ นมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จการเงิ นของประเทศ โดยทา
หน้าที่ ระดมและจัดสรรเงิ นทุ นแก่ ภาคเศรษฐกิ จจริ ง การชาระราคาและบริ การ การบริ หารความ
เสี่ ย ง รวมถึ งการให้ข ้อมู ล ทางการเงิ น เพื่ อการตัดสิ น ใจ ดังนั้น การดู แลให้ ก ารดาเนิ น งานของ
สถาบันการเงิ นมี ประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส มี ธรรมาภิ บาลและบริ หารความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม ไม่
ก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายกับ เงิ นฝากของประชาชนจึ งเป็ นเรื่ องส าคัญ (ธนาคารแห่ งประเทศไทย,
2558( ขณะที่การบริ หารงานของสถาบันการเงินในปั จจุบนั ได้ปรับเปลี่ยนการบริ หารงานให้โดยมี
การว่าจ้างหรื อคัดเลื อกกลุ่มผูบ้ ริ หารเพื่อเป็ นตัวแทนในการบริ หารงาน ซึ่ งการดาเนิ นการข้างต้น
ส่ งผลให้เกิดการแยกงานกับความรับผิดชอบออกจากความเป็ นเจ้าของหรื อผูถ้ ือหุ ้นที่จะควบคุมการ
บริ หารงาน (The separation of ownership and control( ทั้งนี้ การดาเนิ นการดังกล่ าวส่ งผลให้ฝ่าย
บริ หารได้รับ มอบอานาจในการบริ หารและควบคุ มการดาเนิ นงาน ในบางกรณี ฝ่ายบริ หารอาจ
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ดาเนิ นการบริ หารงานด้วยการมุ่งเน้นไปที่การสร้างรายได้และสร้างผลตอบแทนให้อยูใ่ นระดับสู ง
เนื่ องจากตนเองจะได้รับผลประโยชน์จากรายได้หรื อกาไรของกิ จการที่อยู่ในระดับสู ง ดังนั้นจาก
การที่ฝ่ายบริ หารกิจการต้องการได้รับผลตอบแทนสู งสุ ดด้วยการใช้ประโยชน์หรื อใช้ทรัพยากรของ
กิจการเพื่อให้เกิดผลตอบแทนสู งสุ ดอาจจะไม่เป็ นไปตามความต้องการของเจ้าของกิจการหรื อผูถ้ ือ
หุ ้น (Jensen and Meckling, 1976) เนื่ องจากไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั กิจการเพราะหากดาเนิ นการ
ด้วยการใช้วธิ ีการซึ่ งส่ งผลให้เกิดผลตอบแทนและกาไรในระยะสั้น รวมถึงการเลือกปฏิบตั ิ และการ
ขาดจริ ยธรรมในการบริ หารงานก็เป็ นอีกหนึ่ งในปั ญหาที่ เกิ ดจากการว่าจ้างตัวแทนของผูถ้ ื อหุ ้ น
(McColgan, 2001)
ทั้งนี้การดาเนินการดังกล่าวไม่ได้คานึ งถึงเป้ าหมายระยะยาวของกิจการที่มุ่งเน้นการสร้าง
มู ลค่ากิ จการให้สู งขึ้ นและเติ บ โตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว ทั้งนี้ การที่ กิจการมี มูลค่าสู งจะเป็ นการ
สร้ างความมัง่ คัง่ ให้กบั ผูถ้ ื อหุ น ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่ จะต้องศึกษาถึ งการที่กิจการได้ว่าจ้างให้
ตัวแทนมาดาเนิ นการบริ หารงานในนามของตนเองนั้นจะส่ งผลกระทบอย่างไรต่อมูลค่าของกิจการ
ขณะเดี ยวกัน การสร้ างกลไกในการก ากับ ดู แลกิ จการโดยมี บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้องกับ การก ากับ ดู แล
กิจการซึ่ งประกอบด้วยในด้านประธานฝ่ ายบริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ด้านคณะกรรการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ กับค่าใช้จ่ายต่างๆที่กิจการได้จ่ายให้กบั ตัวแทนนั้นมีความคุ ม้ ค่าหรื อจะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ มู ล ค่ า กิ จ การหรื อ ไม่ นอกจากนี้ จากการที่ ส ถาบัน การเงิ น เป็ นหนึ่ งในกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การมีความโปร่ งใสในการบริ หารงานและมีธรรมาภิบาลกับผลการ
ดาเนิ นงานที่ดี จะส่ งผลต่อความเชื่ อมัน่ ในการดาเนิ นการด้านธุ รกรรมทางการเงินของผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจและประชาชน ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นต้องศึกษาถึงผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการ
และต้นทุนตัวแทนที่เกิดขึ้นจากการว่าจ้างตัวแทนนั้น ส่ งผลกระทบอย่างไรต่อมูลค่ากิจการ
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในการกากับดูแลกิ จการด้านประธานฝ่ าย
บริ หาร คณะกรรมการบริ หาร และ คณะกรรมการตรวจสอบกับมูลค่ากิ จการของสถาบัน
การเงินในประเทศไทย
2. เพื่อแสดงต้นทุนตัวแทนและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับมูลค่ากิจการ
โดยต้นทุนตัวแทนกาหนดให้เป็ นค่าใช้จ่ายที่เป็ นจานวนเงิน ตามคานิ ยามของ Jensen and
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Meckling (1976) ประกอบไปด้ว ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการติ ด ตามตรวจสอบเพื่ อ ให้ ต ัว แทน
ด าเนิ น การตามเป้ า หมายที่ ต ัว การก าหนด และค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ่ า ยให้ ก ับ ตัว แทนเพื่ อ ให้
ดาเนินการตามพันธะสัญญา
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ประโยชน์ในด้านการนาไปปฎิบตั ิ (Practical contributions) คือให้นักลงทุนและผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องนาข้อมูลที่ได้จาการศึกษาไปประเมินแนวทางในการกากับดูแลกิจการและมูลค่า
กิจการของสถาบันการเงินในประเทศไทยเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการทาธุ
กรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินหรื อประกอบการลงทุนในสถาบันการเงินของประเทศ
ไทย
2. ประโยชน์ ใ นด้า นการศึ ก ษาหรื อด้า นวิ ช าการ (Academic contributions) คื อ ครั้ งนี้ เป็ น
การศึ ก ษาต่อจากงานวิจยั อื่ น ที่ เคยศึ ก ษาในเรื่ องของกลการก ากับ ดู แลกิ จการกับ ต้นทุ น
ตัวแทนที่ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นกิ จการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท้ งั หมด แต่ครั้งนี้ เป็ น
การศึ ก ษาเฉพาะในส่ ว นของสถาบัน การเงิ น ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนการเจริ ญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ
สมมติฐานในการวิจัย
1. ด้านประธานฝ่ ายบริ หาร
1.1 ประธานฝ่ ายบริ หารและประธานคณะกรรมการบริ หารเป็ นบุ ค คลเดี ย วกั น มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่ากิจการของสถาบันการเงินในประเทศไทย
1.2 ประสบการณ์ของประธานฝ่ ายบริ หารมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่ากิจการ
ของสถาบันการเงินในประเทศไทย
1.3 เพศที่แตกต่างกันของประธานฝ่ ายบริ หารไม่มีผลต่อมูลค่ากิจการของสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย
1.4 อายุข องประธานฝ่ ายบริ ห ารมี ค วามสั ม พัน ธ์ ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ มู ล ค่ ากิ จการของ
สถาบันการเงินในประเทศไทย
1.5 การถื อหุ ้นของประธานฝ่ ายบริ หารมี ความสัมพันธ์ ในทิ ศทางเดี ยวกันกับมู ลค่ากิ จการ
ของสถาบันการเงินในประเทศไทย
2. ด้านคณะกรรมการบริ หาร
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2.1 จานวนคณะกรรมการบริ ห ารมี ค วามสั ม พันธ์ ในทิ ศทางเดี ยวกันกับ มู ลค่ ากิ จการของ
สถาบันการเงินในประเทศไทย
2.2 สัดส่ วนคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริ หารมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับมูลค่ากิจการของสถาบันการเงินในประเทศไทย
2.3 ฝ่ ายบริ หารเป็ นคณะกรรมการบริ หารมี ความสั ม พันธ์ ในทิ ศทางตรงกันข้ามกับ มู ลค่ า
กิจการของสถาบันการเงินในประเทศไทย
3. ด้านคณะกรรการตรวจสอบคื อ จานวนของคณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามสั มพันธ์ ใ น
ทิศทางเดียวกันกับมูลค่ากิจการของสถาบันการเงินในประเทศไทย
4. ต้นทุนตัวแทน
4.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกันกับมูลค่ากิ จการของ
สถาบันการเงินในประเทศไทย
4.2 ค่ าใช้จ่ายของคณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามสั ม พัน ธ์ ในทิ ศ ทางเดี ยวกัน กับ มู ล ค่ า
กิจการของสถาบันการเงินในประเทศไทย
4.3 ค่าใช้จ่ายที่ จ่ายให้แก่ คณะผูบ้ ริ หารมี ความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดี ยวกันกับมู ลค่ากิ จการ
ของสถาบันการเงินในประเทศไทย
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. กลไกการกากับ ดู แลกิ จการ (Corporate governance mechanisms) หมายถึ ง กลไกควบคุ ม
ของการก ากับ ดู แลกิ จการตามค านิ ย ามของบรรษัท ภิ บ าลแห่ งชาติ (2559) คื อ เป็ นเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการได้แก่ ฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการของ
กิจการ
2. ต้น ทุ น ตัว แทน (Agency cost) หมายถึ ง ต้น ทุ น ตัว แทนตามค านิ ย ามของ Jensen and
Meckling (1976) ครั้ งนี้ ผู ว้ ิจยั ได้ก าหนดเป็ นค่ า ใช้จ่า ยประกอบด้วย ค่ า ตรวจสอบบัญ ชี
ค่ าใช้ จ่ ายของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่ าใช้ จ่ ายของประธานฝ่ ายบริ หารและคณะ
กรรมการบริ หาร
3. มูลค่ากิ จการ (Corporate value) หมายถึง อัตราผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นคือ กาไร
สุ ทธิ หารด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์คือ กาไรสุ ทธิ หารด้วย
สิ นทรัพย์รวม
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1. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการวิจัย
การกากับดูแลกิจการ
สุภานี นวกุล (2553) ได้กล่าวว่า หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในภาครัฐประกอบด้ วย ความ
สุจ ริ ต ชัด เจน และโปร่ ง ใส (Honesty and Transparency) ความพร้ อมรั บผิ ดชอบ (Accountability)
คุณธรรมจริยธรรมและมโนสุจริ ต (Integrity) การมีส่วนร่วม (Participation) และมีความเป็ นธรรมและ
เท่าเทียมกันในสังคม (Equity and Fairness) ขณะที่ภาคเอกชน บรรษัทภิบาลแห่ งชาติ (2559) ได้
ให้ความหมายของการกากับดูแลกิจการว่า เป็ นความสัมพันธ์อย่างหนึ่งระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั
ฝ่ ายบริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอื่น ในการกาหนดทิศทาง และดู แลผลการปฏิ บตั ิ งานของ
กิ จ การ หรื อเป็ นโครงสร้ า งและกระบวนการภายในที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่ น ใจว่ า
คณะกรรมการสามารถประเมิ น ผลงานของฝ่ ายบริ ห ารของกิ จ การอย่ า งตรงไปตรงมาและมี
ประสิ ทธิ ผล หรื อ ระบบที่กาหนดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผูน้ า และการควบคุม
กิจการเพื่อให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อรักษาเงิ นลงทุนและเพิ่มคุณค่าให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นในระยะยาว ภายใต้กรอบการมีจริ ยธรรมที่ดีโดย
คานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและสังคมโดยรวม ดังนั้นจากการที่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องและเป็ นกลไกหลัก
ของการกากับ ดู แลกิ จการคื อคณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายบริ หารของกิ จการ งานวิจยั ครั้ งนี้ จึง
กาหนดให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองข้างต้นเป็ นกรอบหรื อกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
สาหรับทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา สุภานี นวกุล (2553) ได้ใช้แนวคิดทางทฤษฎีผูม้ ีส่วนได้เสี ย
(Stakeholder theory) อธิ บายในงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการ โดยในงานวิจยั ครั้งนี้ จึง
ใช้แนวคิดทางทฤษฎี ขา้ งต้นมาประกอบการวิจยั เช่ นกัน สาหรับแนวคิดและทฤษฎี ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ได้รับการเสนอจาก Freeman, Wicks and Parmar (2004) ซึ่ งกล่าวว่า ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นหนึ่ งในส่ วนของผู ้
มีส่วนได้เสี ยและฝ่ ายบริ หารดาเนินการบริ หารจัดการเกี่ยวกับพนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อให้กิจการประสบความสาเร็ จ
ต้ นทุนตัวแทน
การที่กิจการดาเนิ นการว่าจ้างตัวแทนให้มาดาเนิ นการบริ หารงานในนามของตนเองและการ
บริ หารงานนั้นท าให้ผู ถ้ ื อหุ ้ นและตัวแทนได้รับผลตอบแทนตามที่ ต้องการก็ จะไม่ มี การด าเนิ นการ
เพื่ อให้เกิ ดความขัดแย้งในผลประโยชน์ตวั การ นอกจากนี้ ตัวการสามารถจากัดขอบเขตของความ
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ขัดแย้งในผลประโยชน์ดว้ ยการเพิ่มผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กบั ตัวแทน ซึ่ งจะเกิ ดต้นทุนในการ
ติ ดตามตรวจสอบเพื่ อที่ จะลดพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เหมาะสมของตัวแทน (Jensen and Meckling, 1976)
ดังนั้นค่ าใช้จ่ายี่เกิ ดขึ้ น เพื่ อลดผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้ นจากการดาเนิ นการของตัวแทน ซึ่ งค่ าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นนี้ เป็ นต้นทุนของกิ จการโดย Jensen and Meckling (1976) ให้คานิ ยามครอบคลุมค่าใช้จ่าย 3
ประเภทคือ (ภาณุพงษ์ โมกไธสง, 2556)
1. ค่ า ใช้จ่า ยในการติ ด ตามตรวจสอบเพื่ อ ให้ ต ัวแทนด าเนิ น การตามเป้ า หมายที่ ต ัวการ
กาหนด (The monitoring expenditures by the principal( ครั้งนี้กาหนดเป็ นค่าตรวจสอบบัญชี
2. ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ่ า ยให้ ก ั บ ตั ว แทนเพื่ อ ให้ ด าเนิ นการตามพั น ธะสั ญ ญา (The bonding
expenditures by the agent( ครั้งนี้กาหนดเป็ นค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ตัว แทน (The residual loss( ซึ่ งครั้ งนี้ ก าหนดให้
ค่าตอบแทนของคณะผูบ้ ริ หารของกิจการ
สาหรับ แนวคิดทางทฤษฎี ตวั แทน (Agency theory) ได้นามาใช้ในการศึกษาของ ภาณุ พ งษ์
โมกไธสง (2556) เพื่ อใช้ส นับ สนุ นแนวคิ ดในการวิจยั เกี่ ยวกับต้นทุ นตัวแทน ดังนั้นครั้ งนี้ จึงใช้
แนวคิดทางทฤษฎี น้ ี ในการวิจยั สาหรับแนวคิดทางทฤษฎี ตวั แทนได้รับการเสนอโดย Jensen and
Meckling (1976) ซึ่ งได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมของฝ่ ายจัดการ จากสมมติฐานที่สาคัญคือ การที่บุคคล
คานึ งถึงผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับสู งสุ ดก่อนผูอ้ ื่น นอกจากนี้ ยงั มีการกล่าวถึง
ทฤษฎี กิ จการ (Theory of the firm) ที่ ว่า ด้วยการผลิ ตสิ น ค้า และบริ ก ารเพื่ อ ให้ ไ ด้รับ ก าไรสู งสุ ด
(Maximize profit)
มูลค่ ากิจการ
มูลค่ากิ จการเป็ นสิ่ งที่ ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อเจ้าของกิ จการต้องการให้มีอยู่ในระดับสู งเนื่ องจากจะ
เป็ นการบ่งชี้ ถึงความมัง่ คัง่ ของเจ้าของกิจการหรื อผูถ้ ือหุ ้น ในการพิจารณามูลค่ากิ จการของ Dawar
(2014) ที่ใช้อตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Asset: ROA) อัตราผลตอบแทนจากส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ (Return on Equity: ROE) เพื่อวัดมูลค่าของกิจการ ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้จึงกาหนดให้
ใช้ต ัว แปรซึ่ งใช้ วดั มู ล ค่ าของกิ จ การประกอบด้ว ย อัต ราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย์แ ละอัต รา
ผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เช่นเดียวกับงานวิจยั ที่ผา่ นมาข้างต้น
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

กลไกการกากับดูแลกิจการด้ านผู้มสี ่ วนร่ วม-ประธาน
ฝ่ ายบริหาร (CEO)
- ประธานฝ่ ายบริ หารและประธานคณะกรรมการบริ หาร

เป็ นบุคคลเดียวกัน
- ประสบการณ์ของประธานฝ่ ายบริ หาร
- เพศของประธานฝ่ ายบริ หาร
- อายุของประธานฝ่ ายบริ หาร
- การถือหุ น
้ ากัของประธานฝ่
กลไกการก
บดูแลกิจการด้ายบริ
านผู้มหสี าร่ วนร่ วมคณะกรรมการบริหาร (Board of director)
- จานวนคณะกรรมการบริ หาร
- สัดส่ วนคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริ หาร
- ฝ่ ายบริ หารเป็ นคณะกรรมการบริ หาร

มูลค่ ากิจการ (Corporate Value)
- ผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
- ผลตอบแทนต่อส่ วนของผู ้

ถือหุน้
กลไกการกากับดูแลกิจการด้ านผู้มสี ่ วนร่ วมคณะกรรมการตรวจสอบ (Audited committee)
- จานวนของคณะกรรมการตรวจสอบ

ต้ นทุนตัวแทน (Agency cost)
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี
- ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่คณะผูบ
้ ริ หาร

รู ป 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
2. ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ระหว่าง กลไกการก ากับ ดู แลกิ จการด้านผูม้ ี ส่ วนร่ วม ต้น ทุ น
ตัวแทน กับมูลค่ากิจการของสถาบันการเงินในประเทศไทยครั้งนี้ กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาดังนี้
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- สถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิ ชย์ (Bank) และไม่ใช่ธนาคารพาณิ ชย์ (Non bank) ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 11 แห่ง
- ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั้งแต่ปี 2554 – 2558 รวมระยะเวลา 5 ปี
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่งข้อมูลหลักที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นข้อมูลที่ มาจากกิ จการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) การเก็บรวบรวมข้อมู ลจาก
ฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยคือ SETSMART ซึ่ งข้อมูลที่จดั เก็บจะมาจาก แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1( และรายงานงบการเงินตั้งแต่ปี 2554-2558
3. ผลการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ออกแบบการวิจยั ประกอบด้วยสถิ ติพรรณนา (Descriptive statistics) และ
สถิ ติ อ้า งอิ ง (Inferential statistic) ด้วยการวิเคราะห์ ก ารถดถอยของข้อ มู ล (Regression statistics)
ดังนั้น การวิจยั จึงวิเคราะห์ขอ้ มูลให้สอดคล้องกับข้อกาหนดข้างต้นซึ่ งประกอบด้วย การพรรณนา
การทดสอบสมมติฐานและผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง กลไกการกากับดูแลกิ จการด้านผูม้ ี
ส่ วนร่ วม ต้นทุนตัวแทนกับมูลค่ากิจการของสถาบันการเงินในประเทศไทย ดังนี้
การพรรณา จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง สถิ ติพรรณนาตัวแปรเดี ยวสาหรับตัวแปร
ตามในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2558 และสถิติพรรณนาตัวแปรเดียวสาหรับตัวแปรอิสระในช่วงปี เวลา
เดี ย วกัน โดยผลการศึ ก ษาจากสถิ ติ พ รรณาพบว่ า ตัว แปรต่ า งๆที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ ค่ า เป็ นตัว แปรหุ่ น
(Dummy( มี ค่ า ต่ า สุ ด (Minimum( ค่ า สู งสุ ด (Maximum( ค่ า เฉลี่ ย (Mean( และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Devistion) ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ชื่ อตัวแปร
ประสบการณ์ ข องประธานฝ่ าย
บริ หาร
อายุของประธานฝ่ ายบริ หาร
จานวนคณะกรรมการบริ หาร
สัดส่วนคณะกรรมการอิสระใน

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation
7.0018

5

32

16.218

43

67

56.618

5.2757

8

18

12.636

2.9650

.30

.63

.3956

.10196
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คณะกรรมการบริ หาร
จานวนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่คณะ
ผูบ้ ริ หาร
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู ้
ถือหุน้
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

3

4

3.400

3,300,000

45,400,000

19,786,850

1,994,000

25,287,939

10,056,029

47,166,989

1,749,910,000

504,349,489

-28.40

26

12.77

-3.40

3.6

1.25

.4944
10,986,426.06
6,495,125.38
477,131,031.73
7.92
.90

ในส่ วนของตัวแปรที่เป็ นตัวแปรหุ่น (Dummy( มีสัดส่ วนต่างๆดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงสัดส่ วนร้อยละของตัวแปรหุ่นจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ชื่ อตัวแปร
ประธานฝ่ ายบริ หารและประธานคณะกรรมการ
บริ หารเป็ นบุคคลเดียวกัน
เพศของประธานฝ่ ายบริ หาร

การถือหุน้ ของประธานฝ่ ายบริ หาร

ฝ่ ายบริ หารเป็ นคณะกรรมการบริ หาร

คุณลักษณะตัวแปร

จานวน

ร้ อยละ

เป็ น

3

5.50

ไม่เป็ น

52

94.50

ชาย

46

83.60

หญิง

9

16.40

ถือหุน้

19

34.50

ไม่ถือหุน้

36

65.50

เป็ น

55

100

ไม่เป็ น

0

0

สถิติเชิงอนุมานหรื อสถิติอา้ งอิง (Inferential statistic) ที่ใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบ
สมมติฐานพบว่ามีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจยั ดังนี้
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ตาราง 3 สรุ ปผลการทดสอบสมติฐานในการวิจยั
สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

ตัวแปร

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
X

ประธานฝ่ ายบริ หารและประธาน
คณะกรรมการบริ หารเป็ นบุคคลเดียวกัน
ประสบการณ์ของประธานฝ่ ายบริ หาร
X
เพศของประธานฝ่ ายบริ หาร
X
อายุของประธานฝ่ ายบริ หาร
X
การถือหุน้ ในสถาบันการเงินของประธานฝ่ าย
X
บริ หาร
จานวนคณะกรรมการบริ หาร
X
สัดส่ วนคณะกรรมการอิสระในคณะ
√
กรรมการบริ หาร
ฝ่ ายบริ หารเป็ นคณะกรรมการบริ หาร
X
จานวนคณะกรรการตรวจสอบ
X
ค่าตรวจสอบบัญชี
X
ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการตรวจสอบ
X
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่คณะผูบ้ ริ หาร
X
หมายเหตุ: 1. เครื่ องหมาย √ หมายความว่า สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
2. เครื่ องหมาย X หมายความว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 3 เป็ นการแสดงเฉพาะการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั ระความสัมพันธ์ระหว่าง
กลไกการกากับดูแลกิจการด้านผูม้ ีส่วนร่ วม ต้นทุนตัวแทน และมูลค่ากิจการของสถาบันการเงินใน
ประเทศไทยกับมู ลค่ากิ จการซึ่ งวัดด้วยอัตราผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ส่ วนการทดสอบ
สมมติฐานกับมูลค่ากิ จการซึ่ งวัดด้วยอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ได้นาเสนอเนื่ องจากไม่มีตวั
แปรใดที่มีนยั สาคัญทางสถิติสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจยั
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ผลการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกากับดู แลกิ จการด้านผูม้ ี ส่วนร่ วม ต้นทุ น
ตัวแทน และมูลค่ากิจการของสถาบันการเงินในประเทศไทยพบว่า
1. ตามแบบจาลองการวัดมู ลค่ากิ จการโดยใช้อตั ราผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นตัว
แปรตามพบว่ามี เพียงตัวแปรสัดส่ วนคณะกรรมการอิ ส ระในคณะกรรมการบริ หาร
เท่านั้นที่ มีความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดี ยวกันกับมู ลค่าของกิ จการอย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติ
2. ตามแบบจาลองการวัดมูลค่ากิจการโดยใช้อตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์เป็ นตัวแปร
ตามพบว่า ไม่มีตวั แปรอิระตัวใดที่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่ากิจการอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
4. การอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกากับดู แลกิ จการด้านผูม้ ีส่วนร่ วม ประกอบด้วย
ประธานฝ่ ายบริ ห ารและประธานคณะกรรมการบริ ห ารเป็ นบุ ค คลเดี ย วกัน ประสบการณ์ ข อง
ประธานฝ่ ายบริ ห าร เพศของประธานฝ่ ายบริ ห าร อายุของประธานฝ่ ายบริ ห าร การถื อหุ ้น ของ
ประธานฝ่ ายบริ หาร จ านวนคณะกรรมการบริ หาร สั ด ส่ วนคณะกรรมการอิ ส ระในคณะ
กรรมการบริ หาร ฝ่ ายบริ หารเป็ นคณะกรรมการบริ หาร จานวนของคณะกรรมการตรวจสอบ กับ
ต้นทุ นตัวแทนซึ่ งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ค ณะผู ้บ ริ ห าร และมู ล ค่ า กิ จ การซึ่ งประกอบไปด้ ว ย อัต รา
ผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ือหุ ้นกับอัตราผลต่อแทนต่อสิ นทรัพย์ ซึ่ งจากผลการศึกษาที่พบว่ามีเพียงตัว
แปรอิ ระในด้านสั ดส่ วนคณะกรรมการอิ ส ระในคณะกรรมการบริ หารเพี ยงตัวแปรเดี ยวมี ค วาม
สัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลค่ากิจการตามวิธีการวัดด้วยอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เนื่ องจากการที่ คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระมากก็จะสามารถบริ หารงานได้ดว้ ยความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้และมี ธรรมาภิบาลที่ ดีมีผลต่อความเชื่ อมัน่ ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของกิ จการทั้งหมด ทา
ให้ผลการดาเนินงานอยูใ่ นเกณฑ์ดีส่งผลให้กิจการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ขณะที่ตวั แปรอื่นๆทางด้านกลไกการกากับดู แลกิจการด้านผูม้ ีส่วนร่ วม กับต้นทุนตัวแทน
ที่ ไม่ได้มีผลกระทบต่อมู ลค่ากิ จการนั้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Guo and Kumara (2012) ส่ วน
804

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

หนึ่ งเกิดจากการกากับดูแลสถาบันการเงินของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่เป็ นไปอย่างเป็ นระเบียบ
เช่น การแต่งตั้งผูบ้ ริ หารถาบันการเงินจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
ทาให้มีการตรวจสอบคุ ณสมบัติก่อนที่ จะมาดารงตาแหน่ ง ซึ่ งกรณี น้ ี จะแตกต่างจากกิ จการหรื อ
บริ ษทั ทัว่ ไปที่สามารถดาเนิ นการได้เองตามระเบียบข้อบังคับของกิ จการส่ งผลให้กลไกการกากับ
ดู แลกิ จการของผูท้ ี่ มีส่วนร่ วมในด้านฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการบริ หารกับต้นทุ นตัวแทนของ
สถาบันการเงินไม่ได้ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังชี้ ให้เห็ นอีกว่า แนวคิดทางทฤษฎี ตน้ ทุ นตัวแทนและทฤษฎี ผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยซึ่ งเป็ นแนวคิดทางทฤษฎีของตะวันตกไม่สามารถนาแนวคิดทางทฤษฎีน้ ี มาใช้อธิ บายได้
กับ การศึ ก ษาเรื่ อ งกลไกการก ากับ ดู แ ลกิ จ การของผู ้ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในด้า นฝ่ ายบริ ห ารและคณะ
กรรมการบริ หารกับต้นทุนตัวแทนซึ่ งใช้ตวั อย่างเป็ นสถาบันการเงินในประเทศไทยได้

5. ข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะที่ ได้จากการวิจยั จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ที่พบว่า กลไกการกากับดู แลกิ จการ
ของผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในด้านฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการบริ หารกับต้นทุ นตัวแทนไม่ได้
ส่ งผลกระทบต่อมู ลค่ากิ จการนั้น ส่ วนหนึ่ งเกิ ดจากการแต่ งตั้งฝ่ ายบริ หารของสถาบัน
การเงินจะต้องได้รับความเห็ นชอบจากธนาคารแห่ งประเทศไทยซึ่ งถือว่าเป็ นหน่วยงานที่
กากับดู แลสถาบันการเงิ นโดยเฉพาะ ดังนั้นหากนาแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้กบั กิ จการ
โดยทัว่ ไปโดยให้ มี ส ถาบัน กลางหรื อบุ ค คลที่ 3 เห็ น ชอบกับ การแต่ งตั้งผูบ้ ริ ห ารของ
กิ จการก็ อาจส่ งผลดี ต่อการก ากับ ดู แลกิ จการให้เป็ นในทิ ศ ทางที่ ดีและส่ งผลต่ อมู ล ค่ า
กิจการที่ดีดว้ ยเช่นกัน
6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปเพื่อให้ผลการศึกษามีความครบถ้วนมากขึ้น อาจจะ
ต้องศึ ก ษาโดยใช้ตวั อย่างจากประเทศอื่ น มาศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บกับ ผลการศึ ก ษาครั้ งนี้
นอกจากนี้ อาจจะศึกษาถึงการกากับดูแลกิจการของสถาบันการเงินในด้านอื่นเช่นการใช้
ดับนี วดั ระดับของการกากับดู แลกิ จการเพื่อให้ทราบถึ งความเข้มแข็งของการกากับดู แล
กิจการที่จะส่ งผลต่อมูลค่ากิจการของสถาบันการเงิน
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6. ข้ อจากัดในการวิจัย
7.1 จากข้ อ มู ล ของคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ า บางกรณี มี ก ารด ารงต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการอื่นด้วยเช่น คณะกรรมการอิสระ โดยรายได้ที่แสดงได้รวมรายรับจากการ
ดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการอื่ นด้วย ทาให้รายที่ ใช้ในการวิจยั ไม่ได้มาจากการเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบเพียงอย่างเดียว
7.2 การมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาที่จากัดและสถาบันการเงินบางส่ วนไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ทาให้ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอเพื่อประกอบการวิจยั
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การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ ยารักษาโรคผ่ านช่ องทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
PURCHASE DECISION TO PHARMACEUTICAL PRODUCTS THROUGH ONLINE
CHANNEL IN BANGKOK AREA AND PERIMETERS
วรากร ประสี ระตา
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin Program 2/1
กลุ่ม 3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ ย ารั ก ษาโรคผ่า นช่ องทางออนไลน์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล (2) ความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ยา
รักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (3) ความแตกต่างของปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย ารั ก ษาโรคผ่านช่ อ งทาง
ออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดย
สอบถามบุ ค คลที่ ซ้ื อผลิ ตภัณ ฑ์ ยารั กษาโรคผ่านช่ องทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลจานวน 400 คน ซึ่งวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาที่
ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล คื อ ค่าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าต่ าสุ ด และ
ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิ ติอา้ งอิ งที่ ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน คื อ สถิ ติ One-Way ANOVA (F-test) ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากการศึ ก ษาพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ เป็ นตัวแทนพนัก งานบริ ษ ัท เอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่ องทางออนไลน์ สถานภาพโสด
อายุอยูร่ ะหว่าง 31-35 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท
ผลการวิจัยพบว่า
1.ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลได้แ ก่ รายได้ต่ อ เดื อ น ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพราะเหตุใดถึ งซื้ อ และวิธีการชาระเงิ นที่แตกต่าง
กั น มี อิ ท ธิ พลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยารั ก ษาโรคผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ
ด้านการส่ งเสริ มการขาย ที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ยารั กษาโรคผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจ, การซื้ อผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค, ช่องทางออนไลน์, จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล

ABSTRACT
The research’s objective is to study (1) the difference of personal factors that influences
purchase decision to pharmaceutical products through online channel in Bangkok area and
perimeters; (2) the difference of consumer’s behavior that influences purchase decision to
pharmaceutical products through online channel in Bangkok area and perimeters; (3) the
difference of marketing mix factors that influences purchase decision to pharmaceutical products
through online channel in Bangkok area and perimeters. The instrument for this research was
questionnaire used for 400 people who bought pharmaceutical products through online channel in
Bangkok area and perimeters and used Microsoft Excel for analysis. Descriptive statistics for data
analysis are frequency, percentage, average, standard deviation, minimum and maximum. In the
meantime, inferential statistics is one-way analysis of variance (single factor ANOVA) at α =
0.05 significance.
The study found that the majority representative sample are single employees between
31-35 years working at private companies, purchasing pharmaceutical products through online
channels in Bangkok area and perimeters and having average income between 25,001-35,000 baht
per month.
The result of hypothesis testing found that:
1. The difference of personal factors such as average monthly income influence purchase
decision to pharmaceutical products through online channel in Bangkok area and perimeters.
2. The difference of consumer’s behavior such as the reason to purchase and method of
payment influence purchase decision to pharmaceutical products through online channel in
Bangkok area and perimeters.
3. The difference of marketing mix factors such as product, place, and promotion
influence purchase decision to pharmaceutical products through online channel in Bangkok area
and perimeters.
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Keywords: Decision, Purchase pharmaceutical products, Online channel, Bangkok area
perimeters

บทนา
ปั จจุบนั นี้ การขายสิ นค้าออนไลน์เรื่ องผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคเริ่ มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยที่อยูใ่ นช่ วงอายุ 31-35 ปี นิ ยมเริ่ มที่จะใช้ยารักษาโรคเพื่อบรรเทาอาการหรื อ
ป้ องกันโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิ ดขึ้นในอนาคต เนื่ องจาก ยารักษาโรคได้แบ่งออกเป็ นแขนงต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นยารักษาโรคที่สังเคราะห์ข้ ึนจากห้องปฏิบตั ิการวิจยั สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ ที่ช่วย
ในเรื่ องของการบรรเทาและรักษาที่ แตกต่างกัน ทาให้ความก้าวหน้าของการรักษาโรคไปไกลมาก
เพราะเครื่ องมือในปั จจุบนั นั้นทันสมัยมากกว่าแต่ก่อนมาก ซึ่ งสรรพคุณที่ใช้รักษาโรคก็แตกต่างกัน
อยูท่ ี่ฤทธิ์ ของตัวยา ขนาด วิธีใช้ ของเด็ก หรื อผูใ้ หญ่ ซึ่ งได้ระบุประเภทยาต่างๆ ว่าเป็ นประเภทไหน
ไม่วา่ จะเป็ น ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาสามัญประจาบ้าน เป็ นต้น มีเลขที่ผลิต ระบุวนั ที่ผลิต วัน
หมดอายุอย่างชัดเจน และเป็ นทะเบียนยาที่กระทรวงสาธารณสุ ขรับรองอนุญาต
ในการจาหน่ายสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคมีอยูห่ ลากหลายประเภทในปั จจุบนั ได้แก่
ผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ด ผลิตภัณฑ์รูปแบบน้ า ผลิ ตภัณฑ์รูปแบบแคปซู ล ผลิตภัณฑ์รูปแบบผง ซึ่ งมี
วิธีใช้และข้อดีที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามประสิ ทธิ ภาพหรื อผลลัพธ์ที่รักษาไม่ต่างกัน อยูท่ ี่เลือกใช้
แบบไหนที่เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค ในปั จจุบนั การขายสิ นค้าออนไลน์เริ่ มมีความนิ ยมมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็ นการสั่งซื้ อผ่านเว็บไซต์ ผ่านโซเชี ยลมีเดี ยต่างๆ ทาให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน
เพราะต้องไปซื้ อถึงที่หรื อสาขาที่ใกล้จึงจะได้สินค้ามาใช้ แต่การสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์
สามารถสั่งซื้ อได้ทวั่ ประเทศ โดยสามารถจัดส่ งสิ นค้าได้อย่างทัว่ ถึ ง ผ่านช่ องทางไปรษณี ย ์ หรื อ
แมสเซนเจอร์ อีกทั้งยังสามารถเลื อกซื้ อ และชาระเงิ นได้ง่ายกว่าแต่ก่อน โดยไม่ตอ้ งไปเลื อกซื้ อ
ไกลๆ ให้เสี ยเวลา สามารถตอบสนองต่อวิถีการดาเนิ นชีวติ ของชาวเมืองในยุคปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี
และสามารถทาการประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ โดยผ่านสื่ อเพื่อทาให้ผบู ้ ริ โภคเห็นสิ นค้าได้โดยง่าย
อีกทั้งทาให้ช่องทางการสัง่ ซื้ อมียอดขายที่มากขึ้น และสามารถทาได้ง่ายและรวดเร็ ว
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ยา
รักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่ อศึ ก ษาความแตกต่ างของพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และอาชี พ ที่แตกต่างกัน
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่ องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลต่างกัน
2. ปัจจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ประกอบด้วยผูใ้ ช้หลัก ประเภทของผลิตภัณฑ์ รับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารจากแหล่งใด ความถี่ในการซื้ อ เพราะเหตุใดถึงซื้ อ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการซื้ อ และวิธีการชาระ
เงิ นที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่ องทางออนไลน์ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่ อ งทางการจาหน่ าย และด้า นการส่ ง เสริ ม การขายที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าได้ รับจากการวิจัย
1. เพื่อนาผลการวิจยั ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไปใช้เพื่อตอบสนองการขายสิ นค้าออนไลน์
2. เพื่ อ น าผลการวิ จ ัย ของส่ ว นประสมการตลาดไปใช้ใ นการผลิ ต และจ าหน่ า ยสิ น ค้า
ออนไลน์
3. เพื่อนาผลการวิจยั ของปั จจัยส่ วนบุคคลนาไปใช้ในการตัดสิ นใจเลื อกกลุ่มเป้ าหมายใน
การจาหน่ายสิ นค้าออนไลน์
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์ใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวนทั้งสิ้ น 400 คน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล
- อายุ คือ อายุของผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์
- สถานภาพ คือ สถานภาพของผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์
- รายได้ต่อเดือน คือ รายได้ต่อเดือนของผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์
- อาชีพ คือ อาชีพของผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์
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2. พฤติกรรมของผู้บริโภค
- ผูใ้ ช้หลัก คือ ผูท้ ี่ใช้ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์
- ประเภทของผลิ ตภัณฑ์ คือ ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ผูซ้ ้ื อตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่าน
ช่องทางออนไลน์
- รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากแหล่งใด คือ แหล่งข้อมูลที่ผซู ้ ้ื อรับรู ้ข่าวสารเพื่อตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ยา
รักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์
- ความถี่ในการซื้ อ คือ จานวนครั้งต่อเดือนที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์
- เพราะเหตุใดถึงซื้ อ คือ สาเหตุหลักที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์
- ผู ท้ ี่ มี อิท ธิ พ ลในการซื้ อ คื อ ผูท้ ี่ ส่ ง ผลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ ย ารั ก ษาโรคผ่านช่ องทาง
ออนไลน์
- วิธี ก ารช าระเงิ น คื อ ช่ อ งทางการช าระเงิ น ของผู ซ้ ้ื อ ที่ ซ้ื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย ารั ก ษาโรคผ่า นช่ องทาง
ออนไลน์
3. ส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
- ด้านราคา คือ ราคาของผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
- ด้ า นช่ อ งทางการจ าหน่ า ย คื อ สื่ อต่ า งๆ เช่ น Line, Facebook และ Website/ App ที่ จ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
- ด้า นการส่ ง เสริ ม การขาย คื อ โปรโมชั่น สิ น ค้า ใหม่ และมี ค วามน่ า สนใจกับ ผู ้บ ริ โ ภคที่ ซ้ื อ
ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านส่ วนบุคคล
- อายุ
- สถานภาพ
- รายได้ต่อเดือน
- อาชีพ

พฤติกรรมของผู้บริโภค
- ผูใ้ ช้หลัก
- ประเภทของผลิตภัณฑ์
- รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากแหล่งใด
- ความถี่ในการซื้ อ
- เพราะเหตุใดถึงซื้ อ
- ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการซื้ อ
- วิธีการชาระเงิน

การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ ยารักษา
โรคผ่านช่ องทางออนไลน์ ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล

ส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการขาย
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ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่ได้รับอิทธิ พลมาจาการรับรู ้หรื อความเข้าใจในความพึงพอใจ
เป็ นหลักซึ่ งจากการศึกษาของ Warlop et al. (2005,p.27( พบว่าการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคนั้นขึ้นอยู่
กับ การรั บ รู ้ ใ นประสบการณ์ ใ นอดี ต โดยเฉพาะการรั บ รู ้ ป ระสบการณ์ ที่ ดี ใ นตราสิ น ค้า ซึ่ งท า
ผูบ้ ริ โภคจะใช้กระบวนการตัดสิ นใจที่ส้ ันมากในการเข้าสู่ ของกระบวนการการบริ โภค อีกทั้งจาก
การศึกษาของ Gonzalez (2005( พบว่าการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่รวดเร็ วและเด็ดขาดนั้นขึ้นอยูก่ บั
ระดับการรับรู ้ในประสบการณ์ ในอดี ตของแต่ละบุคคลซึ่ งผูบ้ ริ โภคถือว่า เป็ น (Dynamic Decision
Making—DM(ที่ มี ส ภาพสิ่ ง แวดล้อ มที่ มี ก ารรั บ รู ้ ที่ ดี และจากการศึ ก ษาของ Gribble, Falciglia,
Devis, and Couch(2003,pp. 100-103( พบว่า การตัดสิ นบริ โภคในชนิ ดของอาหารเพื่ อลดน้ าหนัก
นั้นเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ และการรับรู ้ ในประสบการณ์ ในอดีตในความมีคุณภาพและคุณสมบัติแต่ละ
ชนิดและตราของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆด้วย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 31-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 46.50 รองลงมา อายุ 2630 ปี คิดเป็ นร้อยละ40.47 อายุ 36 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 8.25 และน้อยที่สุด อายุ 20-25 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 4.50
2. สถานภาพ ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพโสด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.75
รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 42.50 และหย่าร้าง/แยกกันอยู่ คิดเป็ นร้อยละ 6.75
3. รายได้ ต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 25,000-35,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 50.50 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 15,000-25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.25 มีรายได้
ต่อเดือน 35,001 บาท ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 11.75 และมีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็ น
ร้อยละ 5.50
4. อาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ น
ร้ อยละ 51.50 มีอาชี พข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิ จ คิดเป็ นร้ อยละ 32.75 มี อาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว/ ค้าขาย
คิดเป็ นร้อยละ 9.75 และมีอาชีพนักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 6.00
พฤติกรรมของผู้บริโภค
1. ผู้ใช้ หลัก ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ผูใ้ ช้หลัก คือ พ่อแม่ และ เพื่อน คิดเป็ นร้ อยละ
37.25 ตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ 17.25 และคู่สมรส คิดเป็ นร้อยละ 8.25

814

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

2. ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่ซื้อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้รูปแบบแคปซู ล คิดเป็ นร้อยละ
48.50 รู ปแบบน้ า คิดเป็ นร้อยละ 31.00 รู ปแบบเม็ด คิดเป็ นร้อยละ 12.50 และรู ปแบบผง คิดเป็ นร้อย
ละ 8.00
3. แหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ รั บ รู้ ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ รั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารจาก
โทรทัศน์/ วิทยุ คิดเป็ นร้อยละ 40.50 จากนิตยสาร/ วารสาร คิดเป็ นร้อยละ 30.75จากการบอกกล่าว
จากเพื่อนหรื อคนรู ้จกั คิดเป็ นร้อยละ 16.25 และ รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากอินเทอร์ เน็ต คิดเป็ นร้อยละ
12.50
4. ความถี่ในการซื้ อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ซ้ื อ 3-4 ครั้ งต่ อเดื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ
43.50ซื้ อ 1-2 ครั้งต่อเดื อน คิดเป็ นร้ อยละ 34.00 ซื้ อน้อยกว่า 1 ครั้ง ต่อเดื อน คิดเป็ นร้ อยละ 11.25
และซื้ อมากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 11.25
5. เหตุผลที่ซื้ อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์ เพราะ สามารถเปรี ยบเที ยบ
ข้อมูลและราคาของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย คิดเป็ นร้อยละ 41.50 ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย คิดเป็ นร้อย
ละ 36.00 มี ส่วนลดที่น่าสนใจ คิดเป็ นร้ อยละ 11.25 และ การเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เป็ นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ ว คิดเป็ นร้อยละ 11.00
6. ผู้ที่มีอทิ ธิพลในการซื้ อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลือกครอบครัว/ ญาติ คิดเป็ นร้อย
ละ 47.75 บล็อกเกอร์ ด้านรี วิวผลิ ตภัณ ฑ์ คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.50 เพื่ อน คิ ดเป็ นร้ อยละ 16.00 และ
ดารา/ นักแสดง คิดเป็ นร้อยละ 3.75
7.วิธีการชาระเงิน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ชาระผ่านธนาคาร คิดเป็ นร้อยละ 52.25
ชาระปลายทาง คิดเป็ นร้อยละ 36.25 และ ชาระผ่านบัตรเครดิต คิดเป็ นร้อยละ 11.50
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิตภัณฑ์รูปแบบแคปซู ลคิดเป็ นร้อย
ละ 55.25 ซื้ อผลิตภัณฑ์รูปแบบน้ า คิดเป็ นร้อยละ 27.25 และซื้ อผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ดคิดเป็ นร้อยละ
17.50
2. ด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ 301-500 บาทต่อชิ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 47.50 ราคาที่ซ้ื อ 501 บาทขึ้ นไปต่อชิ้ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 42.25 และราคาที่ ซ้ื อน้อยกว่า 300
บาทต่อชิ้น คิดเป็ นร้อยละ 10.25
3. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือก Facebook คิดเป็ น
ร้อยละ 50.50 Website / App คิดเป็ นร้อยละ 34.50 และ Line คิดเป็ นร้อยละ 15.00
4. ด้ านการส่ งเสริมการขาย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สนใจสิ นค้าใหม่ คิดเป็ นร้อยละ
54.25 มีความน่าสนใจ คิดเป็ นร้อยละ 30.00 และโปรโมชัน่ คิดเป็ นร้อยละ 15.75
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สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
อายุ
สถานภาพ
รายได้ต่อเดือน
อาชีพ
พฤติกรรมของผู้บริโภค
ผูใ้ ช้หลัก
ประเภทของผลิตภัณฑ์
รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากแหล่งใด
ความถี่ในการซื้ อ
เพราะเหตุใดถึงซื้ อ
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการซื้ อ
วิธีการชาระเงิน
ส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ส่ วนประสมทางการตลาด
ช่องทางการจาหน่าย
การส่ งเสริ มการขาย

สอดคล้องกับสมมติฐาน

ไม่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
X
X

√
สอดคล้องกับสมมติฐาน

X
ไม่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
X
X
X
X

√
X
√
สอดคล้องกับสมมติฐาน
√
สอดคล้องกับสมมติฐาน
√
√

ไม่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
X
ไม่ สอดคล้องกับสมมติฐาน

หมายเหตุ
1. เครื่ องหมาย √ หมายความว่า สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. เครื่ องหมาย X หมายความว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การอภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้ต่อเดื อนที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ยารักษาโรคผ่านช่ องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
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ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธัญวรรณ เยาวสังข์ ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการใช้และปั จจัย
ที่สาคัญในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Facebook ในด้าน
ปัจจัยทางการตลาด ในเขตอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” พบว่ารายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การใช้และปั จจัยที่สาคัญในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อที่แตกต่างกัน
ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคด้านเหตุผลที่ซ้ื อ และวิธีการชาระเงินที่แตกต่างกันมีอิทธิ พล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ ย ารั ก ษาโรคผ่า นช่ องทางออนไลน์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการ
ส่ งเสริ ม การขายที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ ยารั ก ษาโรคผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ข้ อเสนอแนะ
รายได้ต่อ เดื อนที่ แตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย ารั ก ษาโรคผ่า น
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ ดังนั้นปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านส่ งเสริ มการขายจึงมีส่วนสาคัญสาหรับ
ผูผ้ ลิ ต เพื่ อ ให้ ส ามารถจาหน่ า ยสิ น ค้า ได้ม ากขึ้ น สร้ า งยอดขายและรายได้ม ากขึ้ น ผ่า นกลยุท ธ์
ทางด้านการขายสิ นค้าแบบออนไลน์
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
ควรศึกษาและทาแบบสอบถามการซื้ อสิ นค้าช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ช่องทางออนไลน์เพราะ
จะได้เก็บข้อมู ลว่าส่ วนใดมีปริ มาณมากกว่ากัน ซึ่ งมี แนวโน้มต่อการขายสิ นค้าแบบออนไลน์ใน
ปั จจุบนั จะได้ปรับปรุ งและพัฒนาการขาย ส่ งเสริ มทางการตลาดต่างๆ ให้สามารถขายได้จานวนมาก
ขึ้นสะดวก และรวดเร็ วต่อการซื้ อขายมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าได้อย่างมัน่ ใจว่าการสั่งซื้ อ
สิ นค้าแบบออนไลน์มีวิธีการสั่งซื้ อที่จะได้รับสิ นค้าอย่างแน่นอน และรวดเร็ วกว่าไปหาเลือกซื้ อเอง
ในสถานที่ต่างๆ
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การตัดสิ นใจเลือกซื้อกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน้ามันปตท. ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
THE DECISION TO BUY COFFEE FROM CAFE AMAZON IN PTT GAS FUEL
STATION AROUND BANKOK AND URBAN AREA
ราตรี บัวขาว
นักศึกษา โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin Program 2/1
กลุ่มที่ 3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา (1( ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อกาแฟสด อเมซอน ในสถานี บ ริ ก ารน้ ามัน ปตท. ของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (2( ความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อกาแฟสด อเมซอน ในสถานี บริ การน้ ามันปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล (3( ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
กาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามันปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้วิจยั ครั้ งนี้ เป็ นผูบ้ ริ โภคกาแฟสด อเมซอน ในสถานี บริ การน้ ามันปตท.
จ านวน 400 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ ข้อ มู ล โดยการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel สถิ ติ พ รรณนาที่ ใ ช้ในการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล คื อ ค่ า ความถี่ ค่ าร้ อ ยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ต่ า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด ส่ ว นสถิ ติ อ้า งอิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ
สมมติ ฐ าน คื อ t-Test และ F-Test (ANOVA) ที่ ร ะดับ นั ย ส าคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่ า ง
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผู ้ต อบแบบส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ เฉลี่ ย ระหว่ า ง 31-40 ปี
สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พ เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้
เฉลี่ ย 15,000-20,000 บาท ในการซื้ อกาแฟสดส่ วนใหญ่ ซ้ื อบริ โภคเอง และนาไปดื่ มระหว่างการ
เดินทาง เหตุผลในการเลือกซื้ อเนื่ องจากชื่ นชอบในรสชาติ รสชาติที่นิยมดื่มคือ คาปูชิโน่ แบบเย็น
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ราคาที่สามารถซื้ อได้ 35-45 สะดวกซื้ อที่ หน้าร้ าน ส่ วนใหญ่ทราบข้อมูลข่าวสารจากป้ ายโฆษณา
หน้าร้าน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ , อายุ , สถานภาพ , ระดับการศึกษา ,อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่าง
กันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคหลัก , รสชาติ , สถานที่ต้ งั ของร้าน, ช่วงเวลา และ วิธีการ
บริ โภค ที่ แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่ วน เหตุผล ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
3. ส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ รู ปแบบผลิ ตภัณฑ์ , ราคา , ช่ องทางการจัดจาหน่ าย และ การ
ส่ งเสริ มการตลาด ที่ต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
คาสาคัญ: กาแฟสด , อเมซอน , การตัดสิ นใจ

ABSTRACT
The objective for this paper is for study about (1) the difference of the individual factors
that have influenced to make decision to buy coffee from Café Amazon in PTT gas station, for the
group of consumers in Bangkok Metropolitan Area (2) which, differences in consumer behavior
that affected to make decision when, they want to buy coffee from Café Amazon in PTT gas
station for the group of consumers in Bangkok Metropolitan Area. (3) And the difference of the
market mixed factors that have influenced to make decision to buy coffee from Café Amazon in
PTT gas station for the group of consumers in Bangkok and Urban area.
The population group of this research is come from the customer, who had ever been to
buy coffee from Café Amazon in PTT gas station. 400 Questionnaires were used in the research.
Data were analyzed using Microsoft Excel, descriptive statistics used to analyze data were
frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum, maximum and statistical references
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used in the test is the t-Test, and F. -Test (ANOVA) at a significance level of 0.05 to determine
the difference between independent variables and the dependent variable.
The results showed that most of respondents were female. The average age was between
31-40 years old and also single. The education levels are Undergraduate almost. The work career
is an employee from the private company. And for the average income is about 15,000-20,000
baht. Almost of them buy the coffee for their own consumption and to drink on the way to go to
work. The most popular flavors is Cappuccino.
The research results found that:
1. Personal factors, including gender, age, marital status, education, occupation and income
of the different influencing decision differences are statistically significant at the 0.05 level.
2. Consumer’s behavior are the main consumers, the taste, the location of the stores, the
timing and method of consumption. Different influencing decision differences are statistically
significant at the 0.05 level for different reasons do not influence the decision.
3. Marketing mix, which including product model, price, distribution channels and
marketing promotion. Different influences the difference was statistically significant at the 0.05
level.
KEYWORDS: COFFEE , AMAZON , DECISIONS.

บทนา
ปั จจุบนั ร้านกาแฟสดในเมืองไทยยังมีอนาคตสดใส เนื่ องจากอัตราการดื่มกาแฟต่อคนยังต่ า
มากเมื่อเปรี ยบเที ยบกับประเทศในแถบยุโรปและอเมริ กา ด้วยเหตุ น้ ี ปตท. ได้เล็งเห็ นถึงโอกาส
ทางการธุ ร กิ จ ที่ จ ะน าเอาร้ า นกาแฟที่ มี ม าตรฐานมาให้ บ ริ การภายในสถานี บ ริ การ โดยมี
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วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เพิ่ ม ความสมบู ร ณ์ ใ ห้ ก ับ สถานี บ ริ ก าร สามารถตอบสนอง Life Style ของ
ผูใ้ ช้บริ การได้อย่างครบถ้วน Café Amazon จึงถือกาเนิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
ชื่อ Café Amazon มีที่มาจาก แหล่งกาแฟที่มีชื่อเสี ยงของโลก คือประเทศบราซิ ลซึ่ งเป็ นต้น
ต ารั บ แห่ ง กาแฟ ผนวกกั บ เมื่ อ คิ ด ถึ ง ป่ า Amazon ก็ จ ะคิ ด ถึ ง ความร่ ม รื่ นของธรรมชาติ อ ั น
ประกอบด้วยแมกไม้และเสี ยงน้ าไหลที่ให้ความร่ มเย็น Café Amazon มีแนวคิดที่อยากให้เป็ นร้าน
กาแฟที่สามารถนัง่ พักผ่อนระหว่างการเดิ นทาง หรื อเป็ นแหล่งนัดพบของกลุ่มผูบ้ ริ โภครุ่ นใหม่ที่
นิยมดื่มกาแฟที่มีรสชาติอร่ อยเข้มข้น พร้อมบรรยากาศเย็นสบายด้วยร่ มไม้ลอ้ มรอบ
ปี 2545 -2547 เริ่ มสร้ างการรับรู ้ ของแบรนด์ให้เป็ นที่รู้จกั มากยิ่งขึ้น โดยในระยะแรกมี การ
ขยายสาขาไปยังสถานี บริ การต่างๆ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล รวมทั้งเส้นทางหลักที่จะมุ่งไปสู่
จังหวัดในภาคต่างๆ และต่อมาได้ขยายไปสู่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคเหนื อ ซึ่ ง
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี แรกนี้ Café Amazon มีสาขามากกว่า 100 สาขากระจายอยูท่ วั่ ประเทศ
ต่อมาในปี 2547 – 2550 เป็ นยุคที่ Café Amazon สามารถขยายและเพิ่ม จานวนสาขาไปกับ
สถานี บริ การน้ ามัน ปตท. ที่ ได้มีการปรับปรุ งภาพลักษณ์ ให้มีความทันสมัย รวมทั้งได้มีการปรับ
พื้นที่บริ เวณโดยรอบของห้องน้ าให้เป็ นพื้นที่สีเขียว จึงเป็ นโอกาสที่ทาให้ร้านกาแฟ Café Amazon
ภายในสถานี บ ริ การ ปตท. ท าหน้าที่ เป็ นเสมื อน “ห้องรับรองแขกผูม้ าเยือน” ของสถานี บริ ก าร
น้ ามัน ปตท. และในปี 2550 Café Amazon เป็ นร้านกาแฟมีสาขาจานวนมากที่สุดในประเทศไทยถึง
230 สาขา
ต่ อ มา Café Amazon เห็ น ว่า ฐานลู ก ค้า ไม่ ไ ด้จากัดอยู่เฉพาะในกลุ่ ม คนเดิ น ทางอี ก ต่ อ ไป
ดัง นั้ น ปตท. จึ ง เริ่ ม ขยายธุ ร กิ จ ออกสู่ ภ ายนอกสถานี บ ริ ก ารภายใต้ร ะบบ Franchise เพื่ อ ให้
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างทัว่ ถึ ง และยังช่วยให้สามารถขยายฐานธุ รกิจออกไป
ได้อย่างรวดเร็ ว โดย Café Amazon ได้เริ่ มขาย Franchise ให้กบั ผูส้ นใจและบุคคลทัว่ ไปตั้งแต่เดือน
เมษายน 2555 ที่ ผ่า นมา ซึ่ งพื้ น ที่ เป้ า หมายจะเน้ น ท าเลที่ เป็ น Discount Store อาคารส านัก งาน
โรงพยาบาล สถานศึกษา และในหน่วยงานราชการต่างๆ
ปัจจุบนั Café Amazon ได้ขยายสาขาทั้งในและนอกสถานี บริ การ รวมกว่า 1,000 สาขา ทั้งใน
ประทศและต่างประเทศในภูมิภาคอาเซี ยน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยลาวและประเทศกัมพูชา
การศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เน้นที่จะศึกษาด้านปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกาแฟสด อเมซอน ใน
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สถานี บริ การน้ ามัน ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อนาข้อมูลเบื้องต้นที่ได้
ไปพัฒนา ปรับปรุ งธุ รกิ จร้ านกาแฟสดในสถานี บริ การน้ ามัน และเป็ นแนวทางในการกาหนดกล
ยุทธิ์ ทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกาแฟ
สด อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามันปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่ อศึ กษาความแตกต่ างด้านพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคที่ ส่ งผลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อ
กาแฟสด อเม
3. ซอน ในสถานีบริ การน้ ามันปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
4. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาดกับที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามันปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

ขอบเขตการวิจัย
1. ผูว้ ิจยั ทาการศึ กษาเฉพาะเรื่ องการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อกาแฟสด อเมซอน ในสถานี บริ การ
น้ ามันปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น
2. ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาเฉพาะเรื่ องปั จจัยส่ วนบุคคล ของผูบ้ ริ โภคในสถานี บริ การน้ ามันปตท.
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น
3. ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกาแฟสด อเมซอน ในสถานี
บริ การน้ ามัน ปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น
4. ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาเฉพาะส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s ในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อกาแฟ
สด อเมซอน ในสถานี บริ ก ารน้ ามัน ปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล
เท่านั้น
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และ รายได้
ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกาแฟสด อเมซอน ในสถานี บริ การน้ ามันปตท. ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
2. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ผูบ้ ริ โภคหลัก , รสชาติ , เหตุผล , ผูม้ ีอิทธิ พล ,
สถานที่ , ช่ วงเวลา และ วิธีการบริ โภค ที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อกาแฟสด
อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามันปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
3. ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย รู ป แบบ , ราคา , ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
และ การส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อการแฟสด อเมซอน ใน
สถานีบริ การน้ ามันปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน

ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ น าผลข้อ มู ล ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาไปปรั บ ใช้ แ ละท าการตลาดให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
2. ท าให้ ท ราบถึ งพฤติ ก รรมการซื้ อกาแฟสด อเมซอน ในสถานี บ ริ ก ารน้ ามันปตท. ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผปู ้ ระกอบการที่สนใจทาธุ รกิจร้านกาแฟสด
4. เพื่อนาผลข้อมูลด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสด อเมซอน ใน
สถานี บริ การน้ ามันปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่ได้จากการศึกษา
ไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดรู ปแบบทางการตลาด
5. เพื่อนาผลข้อมูลด้านการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามันปตท.
ของผู บ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ที่ ไ ด้จากการศึ ก ษาไปประยุก ต์ใ ช้ให้ เกิ ด
ประโยชน์ และเพื่ อ เป็ นแนวทางในการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง และก าหนดกลยุท ธิ์ ทางการตลาดเพื่ อ
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและให้ได้เปรี ยบคู่แข่งขัน สาหรับผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิ จกาแฟสดและผูท้ ี่ ส นใจลงทุ นในธุ รกิ จร้ านกาแฟ และเพื่ อเป็ นแนวทางในการศึ กษาของผูท้ ี่
ต้องการศึกษาต่อ
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้

พฤติกรรมผู้บริโภค
Who
ใครเป็ นผูบ้ ริ โภคหลักกาแฟสด อเมซอน
What
กาแฟสด อเมซอน รสชาติใดที่ผบู ้ ริ โภคนิยมดื่ม
Why
ทาไมผูบ้ ริ โภคเลือกซื้อกาแฟสด อเมซอน
Whom ใครคือผูท
้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อกาแฟสด
Where
ผูบ้ ริ โภคต้องการดื่มกาแฟสดที่ไหน
When
ผูบ้ ริ โภคต้องการดื่มกาแฟสดเมื่อไร
How
ผูบ้ ริ โภคนากาแฟสดไปบริ โภคอย่างไร

การตัดสิ นใจเลือกซื้อกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริ การ
น้ ามันปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล

ส่ วนผสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีเกีย่ วกับประชากรศาสตร์
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ได้กล่ าวถึ งแนวความคิ ดด้านประชากรนี้ เป็ นทฤษฎี ที่ ใช้
หลักการของความเป็ นเหตุ เป็ นผล กล่าวคือพฤติกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์เกิ ดขึ้นตามแรงบังคับจาก
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ภายนอกมากระตุน้ เป็ นความเชื่ อที่วา่ คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่
แตกต่ างกัน ไปด้วย ซึ่ งแนวความคิ ดนี้ ตรงกับ ทฤษฎี ก ลุ่ ม สั งคม (Social Categories Theory) ของ
Defleur and Bell-Rokeaoh (1996) ที่อธิ บายว่าพฤติกรรมของบุคคลเกี่ ยวข้องกับลักษณะต่างๆ ของ
บุ คคล หรื อลักษณะทางประชากรซึ่ งลักษณะเหล่ านี้ ส ามารถอธิ บ ายเป็ นกลุ่ มๆได้ คื อ บุ คคลที่ มี
พฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น บุคคลที่อยูใ่ นลาดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะ
เลือกรับ และตอบสนองต่อเนื้ อหาข่าวสาร ในแบบเดียวกัน และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล
(Individual Differences Theory) ซึ่ งทฤษฎี น้ ี ได้รับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่ องสิ่ งเร้ าและการ
ตอบสนอง (Stimulus-Response) หรื อทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัย ก่ อ น และได้น ามา
ประยุกต์ใช้อธิ บายเกี่ยวกับการสื่ อสารว่า ผูร้ ับสารที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน จะมีความสนใจต่อ
ข่าวสารที่แตกต่างกัน
ทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ทฤษฏี พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior theory) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่
ทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์โดยมี จุดเริ่ มต้นจากการเกิ ดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ ทาให้เกิ ด
ความต้องการ สิ่ งกระตุ ้นที่ ผ่านเข้ามาทางความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดของผูบ้ ริ โภคเปรี ย บเสมื อนกล่ องด า
(Buyer’s Black Box) ซึ่ งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภค จะ
ได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่างๆ ของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ จุดเริ่ มต้น
อยู่ที่มีสิ่งมากระตุน้ ทาให้เกิ ดความต้องการก่ อน แล้วทาให้เกิ ดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase
Decision) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2538 อ้างถึงใน ชัยณรงค์ ทรายคา, 2552 หน้า 8)
ทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
คอตเลอร์ , ฟิ ลลิป (2546) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่ งกิจการผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้ให้
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสม
การตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์
ของกิจการ ส่ วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จกั กันว่าคือ “4 Ps” อันได้แก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล
ปวีณา วงศ์งามใน (2554) ได้ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อลูกค้า
ในกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อกาแฟสดที่ ร้านคาเฟ่ อเมซอน ณ สถานี
บริ การน้ ามันปตท. ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ตัวอย่างเป็ นผูอ้ าศัย
อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ เคยใช้บริ การร้ านคาเฟ่ อเมซอนที่ สถานี บริ การน้ ามัน
ปตท. ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลอย่างน้อยจานวน 1 ครั้ง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี วุฒิการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
2. พฤติกรรมผู้บริโภค
อริ สรา วิริยะวารี (2556) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกบริ โภคและใช้บริ การ
ร้านกาแฟสดในสถานีบริ การน้ ามันปตท. จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ซื้ อกาแฟเย็น ประเภทคาปู ชิโน่ รสชาติ หวานมัน มาใช้บ ริ การในร้ านกาแฟสด ในสถานี บริ การ
น้ ามัน 1-2 ครั้ ง หรื อน้อยกว่านั้น ใน 1 สั ป ดาห์ ค่ าใช้จ่ายครั้ งละ 50-100 บาท เหตุ ผลที่ เลื อกใช้
บริ การร้ านกาแฟสด ในสถานี บริ การน้ ามัน เพราะมี ที่จอดรถที่ สะดวกสบายภายในสถานี บริ การ
น้ ามันและมีความรวดเร็ วในการให้บริ การของร้านกาแฟสดในสถานีบริ การน้ ามัน
3. ส่ วนประสมทางการตลาด
จารุ ประภาส (2548) ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคกาแฟสดส่ วนใหญ่จะชอบบริ โภคกาแฟสด
ที่ มีรสชาติ เข้มข้น มี กลิ่ นหอม เมล็ดกาแฟสดมี ความสะอาดปลอดภัยมี เครื่ องหมายยอมรับ และ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ชอบบริ โภคกาแฟสดที่ ร้านการแฟสดที่ ติดแอร์ และตกแต่งร้ านอย่างสวยงาม
เหมาะสาหรับการพักผ่อน โดยปกติผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะซื้ อกาแฟสดเย็นที่หา้ งสรรพสิ นค้า และจะ
ชอบบริ โภคกาแฟสดในช่ วงเวลา 6.01 น. – 12.00 น. ส่ วนและปริ มาณการบริ โภคเฉลี่ ย 1 แก้ว ต่อ
วัน
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดของผูบ้ ริ โภค
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ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ : ผูบ้ ริ โภคให้ค วามส าคัญ ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ในระดับ มาก ซึ่ งผูบ้ ริ โภคเน้น ที่
คุณภาพของเมล็ดกาแฟ ต้องสะอาดและมีเครื่ องหมายรับรอง กาแฟสดมีรสชาติเข้มข้น มีกลิ่นหอม
น่าบริ โภค
ด้านราคา: ผูบ้ ริ โภคกาแฟสดให้ความสาคัญด้านราคาของผลิตภัณฑ์ในระดับปานกลาง
ด้านสถานที่จดั จาหน่าย: ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับที่มาก โดยเน้นที่ร้านกาแฟสดต้อง
ตกแต่ งสวยงามเหมาะส าหรั บ การพักผ่อน มี ค วามสะอาดเรี ยบร้ อยถู ก สุ ข ลักษณะ มี พ นัก งานที่
บริ การสุ ภาพเรี ยบร้อย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด: ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับปานกลางแต่ผูบ้ ริ โภคต้องการ
ให้เจ้าของร้านมีการประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ( Quantitative Research ( เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อกาแฟสด อเมซอน ในสถานี บริ การน้ ามั น ปตท. ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรที่
อาศัยอยูใ่ นจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 400 คน โดยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
โดยการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล
โดยตรง วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคล, พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค, ส่ วนประสมทางการตลาด
และการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อกาแฟสด อเมซอน ในสถานี บ ริ ก ารน้ ามันปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล โดยใช้ส ถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistic( และสถิ ติอ้างอิ ง
(Inferential statistic( คือ t-Test, F-Test, One Way ANOWA ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความ
แตกต่างของ ปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ กาแฟสด อเมซอน ในสถานี บ ริ ก ารน้ ามัน ปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านปั จจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศเป็ นเพศหญิ งจานวน 285 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.25 เป็ น
เพศชายจานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.75 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 210 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 52.50 รองลงมามีอายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.50 และอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.75 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสดจานวน
216 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.00 รองลงมามี สถานภาพแต่งงาน จานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.50
และหย่าร้างจานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญา
ตรี จานวน 248 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 62.00 รองลงมาอยู่ในระดับปริ ญญาโท 90 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
22.50 และต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.25 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีอาชี พเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชนจานวน 268 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.00 รองลงมาเป็ นเจ้าของกิจการ 43 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10.75 และนักศึกษาจานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.00 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีรายได้
ระหว่าง 15,000-20,000 บาทจานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.50 รองลงมา 20,001-30,000 บาท
จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.50 และ 30,001-40,000 บาท จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.50
ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านพฤติกรรมผู้บริโภค
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ซ้ื อกาแฟสดเพื่อนาไปบริ โภคเอง จานวน 291 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.75 รองลงมาซื้ อให้
เพื่อน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75 และซื้ อให้คนในครอบครัว จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.50
ส่ วนใหญ่ซ้ื อกาแฟสดรสชาติ คาปูชิโน่ จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.75 รองลงมารสชาติ เอส
เพรสโซ่ จานวน 103 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.75 และมอคค่า จานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.00
เหตุ ผ ลในการซื้ อกาแฟสด อเมซอน ในสถานบริ การน้ ามัน ส่ วนใหญ่ ซ้ื อเนื่ องจากรสชาติ อร่ อย
จานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองลงมาเนื่ องจากมีความสะดวก จานวน 174 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 43.50 และเนื่ องจากราคาถู ก จานวน 26 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 6.50 ผูท้ ี่ มี อิ ท ธิ พ ลในการ
ตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสดของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพื่อน จานวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ
49.50 รองลงมาเป็ นสมาชิกในครอบครัว จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.00 และดารานักแสดง
34 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 8.50 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ซ้ื อกาแฟสดที่ มี ร้านตั้งอยู่ในสถาน
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บริ การน้ ามัน จานวน 258 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.50 รองลงมาซื้ อในร้านที่ต้ งั อยูใ่ กล้ที่ทางาน 73 คน
คิดเป็ นร้อยละ 18.25 และซื้ อในร้ านที่ ต้ งั อยู่ใกล้บา้ น 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.75 ช่ วงเวลาส่ วน
ใหญ่ที่ผูต้ อบแบบสอบถามต้องการดื่ มกาแฟสดมากที่สุดเป็ นช่ วงเวลาเช้าก่อนเข้าทางาน จานวน
225 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.25 รองลงมาเป็ นช่วงบ่ายหลังทานอาหารกลางวัน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ
30.75 และช่ วงเย็นหลังเลิ กงาน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.25 ส่ วนใหญ่ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ดื่มกาแฟสดบนรถระหว่างเดิ นทาง จานวน 224 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.00 รองลงมาดื่ มขณะ
ทางานที่โต๊ะทางาน จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00 และนัง่ ดื่ มที่ร้าน จานวน 52 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 13 ตามลาดับ

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
กลุ่ ม ตัว อย่ า งจ าแนกตามปั จ จัย ส่ ว นประสมทางกจากการส ารวจพบว่ า ในด้ า น
ผลิ ตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลื อกซื้ อกาแฟสดแบบเย็นมากที่สุด จานวน 257 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 64.25 รองลงมาแบบปั่ น 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.75 และแบบร้อน 41 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 10.25 ตามลาดับ ในด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถซื้ อกาแฟสดได้ในราคา 35-45 บาท
จานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.50 รองลงมาราคา 36-50 บาท จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ
28.75 และ 51-55 บาท จานวน 81 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 20.25 ตามลาดับ ในด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ ายพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามสะดวกซื้ อที่ หน้าร้ าน จานวน 317 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.25
รองลงมาสะดวกที่จะโทรสั่งแล้วรับสิ นค้าที่หน้าร้านจานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.50 และโทร
สั่งให้ส่งที่ทางานจานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.25 ตามลาดับ ในด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ทราบข้อมูลข่าวสารจากป้ ายโฆษณาหน้าร้านมากที่สุด จานวน 193
คน คิดเป็ นร้อยละ 48.25 รองลงมาทราบข้อมูลจากเพื่อน จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.75 และ
ทางโทรทัศน์ จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00 ตามลาดับ
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านการตัดสิ นใจ
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยที่ มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ ผลการวิจยั
พบว่ารสชาติมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อกาแฟสดมาที่สุด มีค่าเฉลี่ ย 4.37 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.81 คะแนน รองลงมาผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ นใจเลื อกซื้ อกาแฟสดในสถานบริ การ
น้ ามันเนื่ องจากมีความสะดวกเมื่อต้องกานดื่ มกาแฟระหว่างเดิ นทาง มีค่าเฉลี่ ย 4.17 คะแนน มีค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.84 คะแนน ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความส าคัญ กับ คุ ณ ภาพเมล็ดกาแฟ มี
ค่าเฉลี่ ย 4.14 คะแนน มี ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.85 คะแนน และราคามี ผลต่อการตัดสิ นใจของ
ผู ้บ ริ โภค มี ค่ า เฉลี่ ย 4.01 คะแนน มี ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.95 คะแนน ตามล าดับ ความ
หลากหลายของรสชาติ มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคน้อยที่ สุ ดมี ค่าเฉลี่ ย 3.88 คะแนน มี ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 คะแนน
สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพ
โสด มีการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้15,000-20,000 บาท
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ด้านข้ อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน
พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ซ้ื อกาแฟเพื่ อ บริ โ ภคเอง รสชาติ ที่ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามเลื อกซื้ อมากที่ สุ ดคื อ คาปู ชิ โน่ เหตุ ผ ลที่ เลื อกซื้ อกาแฟสดในร้ าน ค่ าเฟ่ อเมซอน
เนื่ องจากมีรสชาติอร่ อย ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการเลือกซื้ อกาแฟสดคือเพื่อน และส่ วนใหญ่จะเลื อกซื้ อ
กาแฟสด ค่าเฟ่ อเมซอน ที่มีร้านอยูใ่ นสถานบริ การน้ ามัน ช่วงเวลาที่ตอ้ งการดื่มกาแฟมากที่สุดเป็ น
ช่วงเช้าก่อนเข้าทางาน และส่ วนใหญ่ซ้ื อกาแฟสดแล้วนาไปดื่มบนรถระหว่างเดินทาง
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
400 คน
พบว่าทางด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลื อกดื่ ม กาแฟสดแบบเย็น
ด้านราคา ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ จะสามารถซื้ อได้ 35-45 บาทต่อแก้ว ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
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ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่สะดวกที่จะซื้ อที่หน้าร้าน และผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ทราบข่าวสารข้อมูลของกาแฟ
สด อเมซอน จากป้ายโฆษณาหน้าร้าน
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ด้านการตัดสิ นใจเลือกซื้อกาแฟสด ค่ าเฟ่ อเมซอน ในสถานบริการนา้ มัน
ปตท.ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน
พบว่าผู บ้ ริ โภคให้ ค วามส าคัญ กับ รสชาติ ข องกาแฟมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ความ
สะดวกในการซื้ อเมื่อต้องการดื่มกาแฟ และในด้านความหลากหลายของรสชาติกาแฟมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจน้อยที่สุด
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ ค คล จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ ค คล ได้แก่ เพศ , อายุ ,
สถานภาพ , ระดับการศึกษา , อาชี พ และ รายได้ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
กาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริ การน้ ามันปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.0000 , 0.0062 , 0.0000 , 0.0000 , 0.0001 , 0.0002 ตามลาดับ ซึ่ งมี
ค่านัยสาคัญทางสถิติต่ากว่า 0.05 ผูว้ จิ ยั จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค จากการวิ จยั พบว่า พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผูบ้ ริ โภค
หลัก , รสชาติ ,ผูม้ ี อิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ , สถานที่ ต้ งั ของร้ าน , ช่ วงเวลา และ วิธีการ
บริ โภค ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อกาแฟสด อเมซอน ในสถานี บริ การน้ ามัน
ปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.0000 ,
0.0001 , 0.0000 , 0.0046 , 0.0000 , 0.0184 ตามลาดับ ซึ่ งมีค่านัยสาคัญทางสถิติต่ากว่า 0.05 ผูว้ จิ ยั จึง
ยอมรับสมมติฐาน ส่ วน เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อกาแฟสด อเมซอน ในสถานี บ ริ ก ารน้ ามัน ปตท. ของผู บ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาด จากการวิจยั พบว่าส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่
รู ป แบบของกาแฟ , ราคา , ช่ องทางการจัดจาหน่ าย และ การส่ งเสริ ม การตลาด ที่ แตกต่ างกัน มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อกาแฟสด อเมซอน ในสถานี บริ การน้ ามันปตท. ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร และ ปริ ม ณฑลแตกต่ างกัน ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ 0.0000 , 0.0060 , 0.0004 ,
0.0000 ตามลาดับ ซึ่ งมีค่านัยสาคัญทางสถิติต่ากว่า 0.05 ผูว้ จิ ยั จึงยอมรับสมมติฐาน
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภค
ผูบ้ ริ โภคหลัก
รสชาติ
เหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สถานที่ต้ งั ร้าน
ช่วงเวลา
วิธีการบริ โภค
สมมติฐานที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาด
รู ปแบบของกาแฟ
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด

สถิติทใี่ ช้

ค่ านัยสาคัญ

ผลการทดสอบ

t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.0000
0.0062
0.0000
0.0000
0.0001
0.0002

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.0000
0.0001
0.2376
0.0000
0.0046
0.0000
0.0184

สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.0000
0.0060
0.0004
0.0000

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

อภิปรายผล
จากการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก เพศ , อายุ , สถานภาพ , ระดับการศึกษา , อาชี พ และ รายได้ ที่
แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกาแฟสด อเมซอน ในสถานี บริ การน้ ามันปตท. ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของ
ร.ต.ณัฐวัฒน์ ชื่ นอารมณ์ (2551) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า
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เพศ มีผลต่อ สถานที่เลือกซื้ อ และความถี่ ในการดื่ม ระดับการศึกษามีผลต่อ เหตุผลหลักในการซื้ อ
และความถี่ ในการดื่ ม อาชี พ มีผลต่อ เหตุผลหลักในการซื้ อ และความถี่ ในการดื่ม รายได้ มีผลต่อ
เหตุผลหลักในการซื้ อ สถานที่เลือกซื้ อ และความถี่ ในการดื่ ม ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ เหตุผลหลัก
ในการซื้ อ สถานที่ เลื อกซื้ อ และความถี่ ในการดื่ ม ด้านราคา มี ผลต่อเหตุ ผลหลักในการซื้ อ และ
ความถี่ในการดื่ม ด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย มีผลต่อ เหตุผลหลักในการซื้ อ และคามถี่ ในการดื่ ม
ด้านส่ งเสริ มการขายมีผลต่อ เหตุผลหลักในการซื้ อ สถานที่เลือกซื้ อและความถี่ในการดื่ม
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคหลัก , รสชาติ, ผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ , สถาน
ที่ต้ งั ร้ าน , ช่ วงเวลา และ วิธีการบริ โภค ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อกาแฟสด
อเมซอน ในสถานี บริ การน้ ามันปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่าง
กัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เพ็ชรรัตน์ ยิม้ เจริ ญ (2550) ผลการศึกษาพบว่า ด้านพฤติกรรมการ
บริ โภคกาแฟสดมีความแตกต่างกันตามปั จจัยทางการตลาดในด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่ดีจะจูงใจ
ผูบ้ ริ โภคเกิดการซื้ อซ้ าในแต่ละวัน และบางครั้งอาจมีการซื้ อมากกว่า 1 แก้ว ในแต่ละครั้งที่เข้ามาใน
ร้าน และสาเหตุที่ดื่มกาแฟสด มีความแตกต่างกันตามปั จจัยทางการตลาด
3. ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ รู ปแบบของกาแฟ , ราคา , ช่องทางการจัดจาหน่าย และ
การส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกาแฟสด อเมซอน ในสถานี
บริ การน้ ามันปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ชนิดา ตุงคะเศวต (2553) จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านต่างๆ
ที่มีผลต่อระดับกรตัดสิ นใจของกลุ่มผูใ้ ช้บริ การร้านกาแฟในสถานี บริ การน้ ามัน ถนนพหลโยธิ น
และมิตรภาพ พบว่ากลุ่มผูเ้ ข้าใช้ร้านกาแฟของสถานี บริ การน้ ามันนั้นได้ให้ความสาคัญ โดยปั จจัย
ด้านสถานที่ เป็ นอันดับหนึ่ ง ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะเน้นในเรื่ องของความสะอาดของร้ านทั้งภายในและ
ภายนอก ภาชนะที่ใช้และรวมถึงอุปกรณ์ในการใช้งาน อันดับสองคือปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่น้ นั ให้ความสาคัญในเรื่ องของวัตถุดิบที่ใช้เช่นเมล็ดกาแฟต้องมีคุณภาพดี จึงทาให้กาแฟมี
รสชาติ กลมกล่ อมและหอมชวนให้อยากดื่ ม อันดับที่สามจะเป็ นปั จจัยทางด้านส่ งเสริ มการตลาด
ผูบ้ ริ โภคจะให้ความสาคัญในเรื่ องของพนักงานที่ให้บริ การ กล่าวคือต้องมีความรู ้ในเรื่ องของเมนู
ต่ างๆและสามารถแนะน าลู ก ค้าได้ต รงกับ ความต้องการ อัน ดับ สุ ดท้า ยคื อ ปั จจัย ทางด้านราคา
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในเรื่ องความเหมาะสมของราคาต้องไม่เกิน 45 บาท ในกรณี ของร้านกาแฟ
ที่ใช้พ้นื ที่ในสถานีบริ การน้ ามัน
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ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
1. ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผู ้ต อบแบบส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ เฉลี่ ย ระหว่ า ง 31-40 ปี
สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พ เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้
เฉลี่ ย 15,000-20,000 บาท ในการซื้ อกาแฟสดส่ วนใหญ่ ซ้ื อบริ โภคเอง และนาไปดื่ มระหว่างการ
เดินทาง เหตุผลในการเลือกซื้ อเนื่ องจากชื่ นชอบในรสชาติ ส่ วนใหญ่ซ้ื อกาแฟเย็น รสชาติคาปูชิโน่
ดังนั้นควรมีการกาหนดกลยุทธิ์ ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าดังกล่าว
2. กาแฟที่ ผูบ้ ริ โภคนิ ยมดื่ ม มากที่ สุ ดคื อ คาปู ชิ โน่ รองลงมาคื อ เอสเพรสโซ่ ดังนั้น ควร
รักษาคุณภาพของกาแฟ และ กาหนดกลยุทธิ์ ทางการตลาดให้สอดคล้อง รวมถึ งการบริ หารสต็อก
วัตถุดิบในการทากาแฟให้เพียงพอ
3. ช่ วงเวลาที่ มี ผูบ้ ริ โภคกาแฟมากที่ สุ ดคื อช่ วงเช้า ช่ วงเวลาดังกล่ าวควรมี พ นัก งานคอย
ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้า เพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เกิ ด การรอคอยซึ่ งอาจท าให้ ลู ก ค้ารู ้ สึ ก ไม่
ประทับใจและไม่กลับมาใช้บริ การอีก
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มตัวอย่างที่บริ โภคกาแฟสด อเมซอน ในสถานี บริ การน้ ามัน
ปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น ฉะนั้นผูท้ ี่ จะทาวิจยั ครั้ งต่อไป
ควรทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีประโยชน์ครอบคลุ มมากขึ้น และ
ควรทาการศึกษาเชิ งคุณภาพร่ วมด้วยโดยสัมภาษณ์เชิ งลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลเชิงลึกและมีความละเอียดมากขึ้น
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การตัดสิ นใจเลือกซื้อนา้ อัดลมทีไ่ ม่ มีส่วนผสมของนา้ ตาล ในเขตกรุ งเทพมหานคร
SOFT DRINKS NON-SUGAR PURCHASING DECISION OF CONSUMERS
IN BANGKOK
ชวัลลักษณ์ จันทร์ เพ็ญ
นักศึกษา โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin 2/1 กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา (1( ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ น้ าอัด ลมที่ ไ ม่ ส่ ว นผสมของน้ าตาล ในเขตกรุ ง เทพมหานคร (2( ความ
แตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาล
ในเขตกรุ งเทพมหานคร (3( ความแตกต่ างของปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาล ในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้วิจยั ครั้งนี้ ประชากรที่ทางาน และอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร 5 เขต
ได้แก่ ดิ นแดง พญาไท ปทุมวัน ราชดาริ และห้วยขวาง รวม 409 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม และทั้งสิ้ นจานวน วิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิ ติที่ ใช้ใน
การวิเคราะห์ ข้อมูลคือ ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าต่าสุ ด, ค่าสู งสุ ด, ค่าเฉลี่ย, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,
t-Test, F-Test, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์การถดถอย พหุคูณ (MRA)
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพ
โสด มี ระดับ การศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ ปริ ญ ญาตรี เป็ นพนัก งานบริ ษ ัท เอกชน มี รายได้ระหว่า ง
15,001-25,000 บาท อาศัยอยูใ่ นจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ได้แก่ เพศ, สถานภาพ, ระดับ การศึ ก ษา, อาชี พ , ที่ อ ยู่ และจานวน
สมาชิ กในครอบครัวที่ แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่ส่วนผสมของ
น้ าตาล ในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนอายุและรายได้ ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคหลักในการเลื อกซื้ อ, เหตุผลทัว่ ไปในการเลื อกซื้ อ
ยี่ห้อน้ าอัดลมในการเลื อกซื้ อ,ผูม้ ี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจและสถานที่ เลื อกซื้ อ มี อิทธิ พลต่อการ
837

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.05 แต่
ความถี่ ในการซื้ อบริ โภคไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่ส่วนผสมของน้ าตาล
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ปั จจัยด้านการตลาด ได้แก่ ยี่ห้อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาล, ราคา ,ผูม้ ีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ, ช่ องทางในการเลื อกซื้ อและการส่ งเสริ มทางการตลาด มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อก
ซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจซื้ อ, น้ าอัดลมที่มีส่วนผสมของน้ าตาล
ABSTRACT
The research’s objective is to study (1) the difference of personal factors that influences soft drink
non-sugar purchasing decision of consumers in Bangkok metropolitan (2) the difference of
consumer’s behavior that influences soft drink non-sugar purchasing decision of consumers in
Bangkok metropolitan (3) the difference of marketing mix factors that influences soft drink nonsugar purchasing decision of consumers in Bangkok
The sampling population of this research was 409 current From 5 Distric of Bangkok
such as DinDaeng Phayathai Pathumwan Rachadamri and HuayKwang. Data has been collected
by questionnaire and using Microsoft Excel for analysis. The statistic used to analyze data is
frequency, percentage, maximum, minimum, average, standard deviation, multiple regression
analysis, and one-way analysis of variance (single factor ANOVA) at α = 0.05 significance level.
The majority of sampling population was female, age about 26-35 years old, Single,
having bachelor degree, as staff in company, average income is over 15,001-25,000 THB per
month ,live in Bangkok.
Keywords: Purchasing decision making, soft drink non-sugar
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ความเป็ นมาและความสาคัญ
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีลกั ษณะภูมิอากาศร้อน ซึ่ งในแต่ละภูมิภาคของไทยนั้นส่ วน
ใหญ่มีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสู งและมีความแห้งแล้ง บางฤดูกาลในหลายจังหวัดขาดแคลนน้ าซึ่ งเอาไว้
สาหรับเพื่อใช้สอยในชี วิตประจาวันและเพื่อบริ โภค ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อจึงเป็ นภูมิภาคซึ่ ง
ได้รับผลกระทบจากสภาพภู มิอากาศที่ ค่อนข้างสู งและแห้งแล้งนี้ มากที่ สุดของประเทศไทย แต่
เนื่ องจากในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีความตื่นตัวและห่ วงใยต่อปั ญหาของสภาพสิ่ งแวดล้อมของประเทศ
มากขึ้น และรัฐบาลก็เล็งเห็นถึงปั ญหาของประชาชนที่กาลังประสบอยูภ่ ยั พิบตั ิจากสภาพอากาศใน
สภาวะขาดแคลนน้ าบริ โภคขณะนี้ ผูบ้ ริ โภคหลายท่านจึงมองหาทางเลือกที่จะช่วยบรรเทาปั ญหา
จากสภาพภูมิอากาศที่ ร้อนนี้ โดยการหาเครื่ องดื่ มไว้สาหรับบริ โภคเพื่อดับกระหายและช่ วยผ่อน
คลายความร้อน พร้ อมกับต้องการมองหาเครื่ องดื่ มที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของตนเองไปด้วย
ผูบ้ ริ โภคหลายท่านเริ่ มมองเห็นความสาคัญของสุ ขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกที่จะไม่บริ โภค
อาหารและเครื่ องดื่ มที่มีอาจจะมีผลทาให้อุณหภู มิของร่ างกายนั้นเพิ่มขึ้นสู งตามสภาพของอากาศ
มากกว่าเดิม มองหาสถานที่ออกกาลังกายเพื่อผ่อนคลายความร้อนเช่น การว่ายน้ า ดังนั้นน้ าอัดลม
ที่ ไ ม่ มี ส่ วนผสมของน้ าตาลในสภาวะอากาศของประเทศไทยที่ ค่ อ นข้า งสู ง ในขณะนี้ ท าให้
ประชากรส่ วนใหญ่ เลื อกที่ จะซื้ อบริ โภคเก็บ ไว้ในครั วเรื อนเพื่ อดื่ ม ดับ กระหาย น้ าอัดลมที่ ไม่ มี
ส่ วนผสมของน้ าตาลจึงเข้ามามีบทบาทและความสาคัญเพิ่มมากขึ้นเพราะในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคบาง
ท่านหันมาดูแลสุ ขภาพกันอย่างมากขึ้น และในบางขณะจึงกลายเป็ นกระแสนิยมเนื่องจากได้มีการ
รับรู ้ข่าวสารจากสื่ อโฆษณา คาแนะนาจากเพื่อน เพราะไม่มีใครอยากเจ็บป่ วยจากสภาพอากาศที่
บางครั้ งร่ า งกายของคนเราบางคนอาจรั บ มื อ ไม่ ไ หวและเข้า โรงพยาบาลด้ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เพิ่ ม
สู งขึ้ น ทาให้ผูบ้ ริ โภคมุ่งหันมาให้ความสาคัญกับสุ ขภาพในเชิ งป้ องกันและบรรเทามากกว่าการ
ต้องเข้าไปรับการรักษา และยังให้ความสาคัญกับการดูแลภาพลักษณ์ของตนเองทั้งจากภายในและ
ภายนอกโดยเฉพาะเน้นด้านของรู ปร่ างและความสวยงาม เพราะต้องการดูแลบุคลิกภาพของตนเอง
เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับในของคนในสังคม รวมถึงในปัจจุบนั อายุเฉลี่ยของประชากรในประเทศไทยมี
อายุเฉลี่ยที่ยนื ยาวมากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม ทาให้ผบู ้ ริ โภคยิง่ ต้องให้ความสาคัญในการดูแลสุ ขภาพมากขึ้น
เช่นกัน เพื่อช่วยส่ งเสริ มบุคคลภาพของตนให้ทุกช่วงวัยดาเนินไปอย่างมีความสุ ข,มีสุขภาพที่ดี
ในกรุ งเทพมหานครการเติบโตของธุ รกิ จร้านอาหารและเครื่ องดื่ มเพิ่มสู งมากขึ้น การเข้า
กลุ่มสังคมของประชากรวัยต่างๆมีเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่าง
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รวดเร็ วและกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคในกลุ่มร้านค้าอาหาร,เครื่ องดื่มเติบโตและแข่งขันกันอย่างรวดเร็ ว
รวมถึ งผลิ ตภัณฑ์เครื่ องดื่ มปราศจากน้ าตาลหรื อมี น้ าตาลน้อยจึ งเป็ นที่ ได้รับความนิ ยมในขณะนี้
รวมทั้งอาหารที่ มีสัดส่ วนของน้ าตาลและไขมันต่ า โดยการเลื อกดื่ มเครื่ องดื่ มที่ไม่มีส่วนผสมของ
น้ าตาล เครื่ องดื่มที่เลี่ยงน้ าตาลหรื อมีส่วนผสมของน้ าตาลน้อย ดังนั้นน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของ
น้ าตาลจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผบู ้ ริ โภคหันมาสนใจเลือกบริ โภคในตอนนี้
น้ าอัดลมที่ ไม่ มี ส่ วนผสมของน้ าตาลมี ล ักษณะเป็ นน้ าสี ดาเข้ม มี รสชาติ หวานเล็ ก น้อย
เนื่ องจากไม่มีส่วนผสมของน้ าตาลหรื อได้มีการใช้น้ าตาลเทียมมาเป็ นส่ วนผสม จึงทาให้มีรสชาติ
ไม่ ห วานมากจนเกิ น ไปในการดื่ ม สามารถเลื อ กหาซื้ อ ดื่ ม ได้ง่า ยและสะดวก โดยผู ผ้ ลิ ต มี ไ ว้
จาหน่ายในหลายลักษณะคือลักษณะบรรจุในรู ปแบบกระป๋ องและบรรจุในลักษณะรู ปแบบขวดซึ่ ง
รู ปแบบขวดมีสองแบบคือบรรจุใส่ ขวดแก้วและบรรจุใส่ ขวดพลาสติก และมีราคาที่แตกต่างกันตาม
ลักษณะและขนาด ราคาไม่สูงมาก ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่สามารถซื้ อบริ โภคได้ตามความต้องการ
ซึ่ งผูผ้ ลิตต่างก็พยายามที่จะนาเสนอแผนการตลาดในรู ปแบบต่างๆเพื่อดึงดูดและจูงใจกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ให้ ม ากที่ สุ ด และที่ ส าคัญ นั้น ผู ผ้ ลิ ต มองเห็ น ว่าเพื่ อ เป็ นการตอบสนองตามความต้อ งการของ
กลุ่มเป้ าหมายให้ตรงจุดมากที่ สุด สามารถเลื อกบริ โภคเพื่อใช้ดบั กระหายและบรรเทาความร้ อน
ขณะที่ ผูบ้ ริ โภคบางท่ านมี ความเชื่ อว่าน้ าอัดลมที่ ไ ม่ มีส่ วนผสมของน้ าตาลนั้นดื่ มแล้วไม่ ท าให้
ตนเองอ้วน เนื่ องจากบางท่านเป็ นคนที่รักและห่ วงใยในการดูแลสุ ขภาพแต่ผบู ้ ริ โภคบางท่านเลือก
บริ โภคดื่ มเพื่อที่ ตอ้ งการดื่ มเพื่อดับกระหายความร้ อนเท่านั้นจากสภาพอากาศที่สูงขึ้นในปั จจุบนั
ขณะนี้นนั่ เอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่ มี
ส่ วนผสมของน้ าตาลในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าอัดลม ที่
ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาลในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาดกับที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
น้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาลในเขตกรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชี พและรายได้
ของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่ส่วนผสมของน้ าตาล
ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ผูบ้ ริ โภคหลัก, ยีห่ ้อน้ าอัดลมในการเลือกซื้ อ
, เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ,ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ,ความถี่ในการซื้ อบริ โภค,สถานที่ในการจัด
จาหน่ ายสิ นค้าและสถานที่ ในการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อ น้ าอัด
ส่ วนผสมของน้ าตาล ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย ยี่ห้อน้ าอัดลม,ราคาน้ าอัดลม ,ช่ องทางใน
การเลื อกซื้ อและการส่ งเสริ ม ทางการตลาด มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าอัดลมที่ ไม่ มี
ส่ วนผสมของน้ าตาล ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เพื่อทราบถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาลและพัฒนาให้
เกิดความพึงพอใจสู งที่สุดแก่ผบู ้ ริ โภค
2. เพื่อนาไปใช้พฒั นาและปรับปรุ งในด้านส่ วนผสมทางการตลาดให้ดียงิ่ ขึ้น
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาลรสชาติ
ใหม่ๆเพิม่ มากยิง่ ขึ้นให้เป็ นที่รู้จกั และได้รับความนิยมเพิม่ มากขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คื อ กลุ่ มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ในพื้นที่ 5
เขตได้แก่ เขตดินแดง เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตราชดาริ และเขตห้วยขวาง
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่ อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ทั้งหมด 5 เขต ได้แก่ เขตดินแดง เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตราชดาริ และเขตห้วยขวาง โดยเก็บ
ข้อ มู ล การรายงานวิ จ ัย ในระหว่า งวัน ที่ 30 มี น าคม 2559 ถึ ง วัน ที่ 22 เมษายน 2559 โดยมี ก ลุ่ ม
ตัวอย่างมีจานวนทั้งสิ้ น 409
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน

พฤติกรรมผู้บริ โภค
1.Who : ใครคือผูบ้ ริ โภคหลัก
2.What : ยีห่ ้อของน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของ

ตัวแปรตาม

น้ าตาลคือยีห่ ้อใด
3.Why : ปัจจัยที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ

การตัดสิ นใจเลือกซื้อน้ าอัดลมที่ไม่มี

4. Whom : ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อ

ส่วนผสมของน้ าตาลของผูบ้ ริ โภค

5. When : ความถี่ในการซื้อบริ โภค
6. Where : สถานที่ในการจาหน่ายสิ นค้า

เขตกรุ งเทพมหานคร

7. How : ช่องทางการซื้อตัดสิ นใจซื้อ

ส่ วนประสมทางการตลาด 7 P’s
1. Product: ด้านผลิตภัณฑ์
2. Price : ด้านราคา
3. Place : ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้า
4. Promotion : การส่ งเสริ มการตลาด
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แนวความคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ฟิ ลลิ ป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ได้มีก ารแบ่ งระดับ ของแนวความคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับ
ตลาดออกเป็ น (Kotler, 1984) ระดั บ แรก การตลาดแบบดั้ งเดิ ม (Traditional Marketing) โดย
การตลาดแบบนี้ มี จุดมุ่งหมายหลักคื อ การสร้ างความตระหนักในตราสิ นค้า(brands)แบบที่ เคย
มุ่งเน้นกันมา โดยการตลาดที่อยูใ่ นระดับขั้นนี้จะมุ่งให้ความสาคัญกับส่ วนประสมการตลาด
อดุ ล ย์ จาตุ รงคกุ ล (2543: 26) กล่ าวในเรื่ อง ตัวแปรหรื อองค์ป ระกอบของส่ วนผสมทาง
การตลาด (4P’s) ว่าเป็ นตัวกระตุ น้ หรื อสิ่ งเร้ าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
โดยแบ่งออกได้ดงั นี้
1.ผลิตภัณฑ์ (Products) ที่ตอ้ งมีคุณภาพและรู ปแบบดี ไซน์ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรื อ
สิ นค้าหรื อบริ การที่ บุคคลและองค์กรซื้ อไปเพื่ อใช้ในกระบวนการผลิ ตสิ นค้าอื่ นๆ หรื อในแนว
ทางการประกอบธุ รกิจ หรื อหมายถึงสิ นค้าหรื อบริ การที่ผซู ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การที่ผูซ้ ้ื อไปเพื่อใช้ใน
การผลิต การให้บริ การ หรื อดาเนิ นงานของกิ จการ(ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554)หรื อ แม้ผลิตภัณฑ์จะ
เป็ นองประกอบตัวเดียวในส่ วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็ นตัวสาคัญที่มีรายละเอียดที่จะต้อง
พิจารณาอีกมากมาย ดังนี้ เช่นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Produce Variety) ชื่อตราสิ นค้าของ
ผลิ ตภัณฑ์ (Brand Name) คุ ณภาพ ของผลิ ตภัณฑ์ (Quality) การรั บระกันผลิ ตภัณฑ์ (Warranties)
และการรับคืนผลิตภัณฑ์ (Returns) (ชีวรรณ เจริ ญสุ ข 2547)
2.ราคา (Pricing) ต้องเหมาะสมกับ ตาแหน่ งทางการแข่ งขันของสิ นค้าและสร้ างกาไรในอัตราที่
เหมาะสมสู่ กิจการหรื อจานวนเงินที่ถูกเรี ยกเก็บเป็ นค่าสิ นค้าหรื อบริ การหรื ผลรวมของมูลค่าที่ผซู ้ ้ื อ
ทาการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์จากการมีหรื อการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การ
หรื อ นโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies)(ณั ฐ อิ รนพไพบู ล ย์ 2554)หรื อ มู ล ค่ า ของสิ น ค้าและ
บริ ก ารที่ วดั ออกมาเป็ นตัวเงิ น การก าหนดราคามี ค วามส าคัญ ต่ อกิ จการมาก กิ จกาจไม่ ส ามารถ
กาหนดราคาสิ นค้าเองได้ตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะต้องกาหนดต้นทุ นการผลิ ต สภาพการ
แข่งขัน กาไรที่คาดหมาย ราคาของคู่แข่งขัน ดังนั้นกิจการจะต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการ
กาหนดราคาสิ นค้าและการบริ การ ประเด็นสาคัญจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับราคาได้แก่ ราคาสิ นค้าที่
ระบุ ในรายการหรื อราคาที่ ระบุ (List Price) ราคาที่ ให้ส่ วนลด (Discounts) ราคาที่ มี ส่ วนยอมให้
(Allowances) ราคาที่มีช่วงระยะเวลาที่การชาระเงิน (Payment Period) และราคาเงื่อนไขให้สินเชื่ อ
(Credit Terms) (ชีวรรณ เจริ ญสุ ข 2547)
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3.ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ก็เน้นช่องทางการกระจายสิ นค้าที่ครอบคลุมและทัว่ ถึง สามารถ
เข้าถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมายทุ ก ส่ ว นได้เป็ นอย่างดี ห รื อ เป็ นช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ยเป็ นเส้ น ทาง
เคลื่อนย้ายจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้า ซึ่ งอาจผ่านคนกลางหรื อไม่ผา่ นก็ได้ ในช่องทางการ
จัดจาหน่ ายประกอบด้วย ผูผ้ ลิ ต ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) หรื อลูกค้า
ทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกส์ ทางการตลาด เป็ น
การวางแผนการปฏิ บ ัติต ามแผนและการควบคุ ม การเคลื่ อนย้ายสิ น ค้าจากจุ ดเริ่ ม ต้น ไปยังจุ ด ที่
ต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้าโดยมุ่งผลกาไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554) หรื อกล
ยุท ธ์ ท างการตลาดในการท าให้ มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ว้พ ร้ อ มจ าหน่ า ย สามารถก่ อ อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพบ
ผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสิ นค้าที่มีจาหน่ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคนาไปประเมิน
ประเภทของช่องทางที่นาเสนอก็อาจก่ออิทธิ พลต่อการรับรู ้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ (ชี วรรณ เจริ ญ
สุ ข 2547) หรื อ ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยที่ เกี่ ย วข้อ งกับ หน่ ว ยเศรษฐกิ จ ต่ า งๆ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการนาพาสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปสู่ มือผูบ้ ริ โภค ซึ่ งการตัดสิ นใจเลือกช่องทางการจัดจาหน่ายที่
เหมาะสม มี ความส าคัญ ต่อก าไรของหน่ วยธุ รกิ จ รวมทั้งมี ผ ลกระทบต่ อการกาหนดส่ วนผสม
ทางการตลาดที่ เกี่ ยวข้องอื่ นๆ เช่ น การตั้งราคา การโฆษณา เกรดสิ นค้า (ภูดินันท์ อดิ ทิ พ ยางกู ร
2555) หรื อ การกระจายสิ นค้าเป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการเคลื่ อนย้ายตัวสิ นค้า จากผูผ้ ลิ ตไปยัง
ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ท างอุ ตสาหกรรมการขนส่ งและการเก็บรั กษาตัวสิ นค้า ภายในธุ รกิ จใดธุ รกิ จ
หนึ่งและระบบช่องทางการจัดจาหน่ายของธุ รกิจนั้น (ชานนท์ รุ่ งเรื อง 2555)
4.การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่ เน้นทั้งการโฆษณา ประชาสั มพันธ์ ส่งเสริ ม การขายและ
การตลาดโดยตรง ซึ่ งสามารถเรี ยกว่า 4P ซึ่ งนาไปสู่ การได้ครอบครองส่ วนแบ่ งทางการตลาดที่
เพิ่มขึ้ นตามเป้ าหมายของกิ จการนั่นเอง ระดับที่ สองคื อการตลาดที่ มุ่งเน้นทางด้านของการสร้ าง
ประสบการณ์ที่ดีน่าประทับใจให้กบั ลูกค้า ก็จะนาไปสู่ การสร้างความผูกพันทางด้านอารมณ์ที่แนบ
แน่ น ต่อผูบ้ ริ โภคแบบสนิ ทแนบแน่ น โดยผลลัพธ์ที่คาดหวังจากกิ จการในการดาเนิ นกลยุทธ์ทาง
การตลาดระดับที่สองนี้ คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกค้าสู งขึ้นเมื่อเทียบ
กับคู่แข่งขัน(ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554)หรื อ เป็ นกิ จกรรมติ ต่อสื่ อสารไปยังตลาดเป้ าหมายเพื่อเป็ น
การให้ ค ามรู ้ ชัก จู ง หรื อ เป็ นการเตื อ น ความจ าเป็ นของตลาดเป้ าหมายที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า และ
ผลิ ตภัณ ฑ์ สิ นคาหรื อบริ การ การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย (ชานนท์ รุ่ งเรื อง 2555) หรื อเป็ น
เครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การความคิด ต่อบุคคลโดยใช้เพื่อ
จูงใจ ให้เกิดความต้องการเพื่อเตือนความทรงจา ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อความรู ้สึก
ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้ อ(ชีวรรณ เจริ ญสุ ข 2547)
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ(Quantitative Research)โดยมี ก ารส ารวจ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาล
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่ ม ตัวอย่างประชากรที่ ศึ ก ษา คื อผูข้ องประชากรที่ ซ้ื อ
น้ าอัดลมที่ ไ ม่ มี ส่ วนผสมของน้ าตาล จานวน 409 คน โดยการเก็ บ ข้อมู ล กลุ่ ม ตัวอย่างโดยเลื อก
ตัวอย่างแบบบังเอิญหรื อแบบตามสะดวก เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการเก็บข้อมู ลแบบปฐมภู มิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ต่ า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด ส่ ว นสถิ ติ อ้า งอิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่ างของ
ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โ ภคและปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่ ม ตัวอย่า งจ าแนกตามเพศ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 307 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 75.10 เพศชาย
จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.90 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 26-35 ปี จานวน 151 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 36.90 อายุต่ ากว่า 25 ปี จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.80 อายุต้ งั แต่ 46 ปี ขึ้ นไป มี
น้อยที่สุดเป็ นจานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.10 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 221 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 54 สมรส จานวน 129 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 31.50 ส่ ว นใหญ่ ไ ด้รับ การศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.70 รองลงมาคือระดับต่ากว่ามัธยมศึกษา จานวน 108
คน คิดเป็ นร้อยละ 26.40 ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีจานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.2 ส่ วนใหญ่
ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.90 รองลงมาอาชี พอิสระ
จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีจานวนน้อยที่สุด จานวน 82 คน
คิดเป็ นร้อยละ20 ด้านรายได้ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001– 25,000 บาทจานวน 188 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 46 รองลงมามี รายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท จานวน 134 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.80
รายได้เฉลี่ยสู งกว่า 35,000 บาท มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.2
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครสรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ โภคหลักที่มีมากที่สุดคือ ครอบครัว จานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ
51.60 รองลงมาคือตนเองจานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.30 และเพื่อน มีจานวนน้อยที่สุดคือ
33 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 8.10 เหตุ ผ ลทัว่ ไปที่ เลื อกซื้ อน้ าอัดลมที่ ไ ม่ มี ส่ วนผสมของน้ าตาลเพราะ
ต้องการดื่มเพื่อดับกระหายมีมากที่สุดจานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.80 รองลงมาคือเพื่อน/คน
รู ้จกั แนะนา มีจานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.20 และดื่มตามกระแสนิยมมีน้อยที่สุด จานวน 45
คน คิดเป็ นร้อยละ 11 ยี่ห้อที่นิยมเลื อกซื้ อมากที่ สุดคือ Pepsiจานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.80
รองลงมาคื อ COca-Cola มี จานวน 172 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 42.10 และน้อ ยที่ สุ ด คื อ Big-Cola มี
จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.20 ความถี่ ในการซื้ อบริ โภคมากที่ สุดคือ 1-2ครั้ง/เดื อนจานวน
157 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.40 รองลงมาคือน้อยกว่า 1ครั้ง/เดือน จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34
น้ อ ยที่ สุ ด คื อ มากกว่า 3 ครั้ ง/เดื อ นจ านวน 113 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.60 ผู ้ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมองน้ าตาลมากที่สุดคือ ครอบครัวจานวน 181 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 44.30 รองลงมาคือตนเอง จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.70 น้อยที่สุดคือ พรี เซ็นเตอร์/ดารา
นักแสดงจานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 สถานที่ในการเลือกซื้ อมากที่สุดคือร้านสะดวกซื้ อมีจานวน
244 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.70 รองลงมาคือห้างสรรพสิ นค้า จานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.70
และน้อยที่ สุดคื อ รถขนส่ งสิ นค้าของทางบริ ษทั จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.70 รู ปแบบใน
การนาไปบริ โภคมากที่สุดคือ ผสมกับน้ าแข็งจานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.10 รองลงมาคือ แช่
เย็นดื่ม จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34 และน้อยที่สุดคือ ผสมกับเครื่ องดื่ มชนิ ดอื่น จานวน 114
คน คิดเป็ นร้อยละ 27.90
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อมากที่สุดคือ Pepsi จานวน
193 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.20 รองลงมาคือ COca-Cola จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.10 และ
น้อยที่สุดคือ Big-Cola มีจานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.50 ราคาของน้ าอัดลมที่ ไม่มีส่วนผสม
ของน้ าตาลที่ ท่ านเลื อ กซื้ อ มากที่ สุ ด คื อ ราคา 16-25 บาท จานวน 172 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 42.10
รองลงมาคื อ ราคาน้อยกว่า 15 บาท จานวน 163 คน และราคาที่ ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อน้อยที่ สุด คื อ
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มากกว่า 35บาท จานวน 15 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.70 ช่ อ งทางในการเลื อ กซื้ อน้ า อัด ลมที่ ไ ม่ มี
ส่ วนผสมของน้ าตาลมากที่สุด คือ ร้ านสะดวกซื้ อ จานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.50 รองลงมา
คือ ห้างสรรพสิ นค้า จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.30 และช่องทางที่เลือกซื้ อบริ โภคน้อยที่สุด
คือ รถขนส่ งของทางบริ ษทั จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12
สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมีอายุ 26-35 ปี
สถานะภาพโสด การศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และรายได้ต่อเดือนอยู่
ที่ 15,001 – 35,000 บาท มีจานวนมากที่สุด
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ด้านพฤติ ก รรมของผู บ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคหลัก คื อ ครอบครั ว
เหตุผลทัว่ ไปที่เลื อกซื้ อ คือ ดื่มเพื่อดับกระหาย ยี่ห้อที่ตดั สิ นใจเลื อกซื้ อคือ Pepsi ความถี่ในการ
ซื้ อบริ โภคคือ 1-2 ครั้ง/เดือน ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ คือ ครอบครัว สถานที่ในการ
เลือกซื้ อ คือ ร้านสะดวกซื้ อและรู ปแบบในการนาน้ าอัดลมไปบริ โภค คือ ผสมกับน้ าแข็งเพื่อดื่ม มี
จานวนมากที่สุด
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ยี่ห้อของน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาลที่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อ คือ Pepsi ราคาที่เลือก
ซื้ อบริ โภคคือ ราคา 16-25 บาท ช่องทางในการเลือกซื้ อในการบริ โภค คือ ช่องทางร้านสะดวกซื้ อ
และการส่ งเสริ มทางการตลาดที่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อ คือ การลดราคา/แจกแถม มีจานวนมากที่สุด
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการจาแนกตามปัจจัยทีม่ ีความสาคัญต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
ปั จจัยที่ มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมที่ ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาล เพราะดื่ ม
แล้วไม่อว้ นส่ วนใหญ่เห็นด้วย การตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาล เพราะสะดวก
ในการซื้ อส่ วนใหญ่เห็ นด้วย การตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาล เพราะดื่มตาม
กระแสส่ วนใหญ่ไม่เห็นด้วย การตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาล เพราะยีห่ อ้ /ราคา
เหมาะสมส่ วนใหญ่ส่วนใหญ่เห็นด้วย การตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาล เพราะ
มีบริ การหลังการขายที่ดี ส่ วนใหญ่ไม่เห็นด้วย
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สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่1 ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่าระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ แต่ดา้ นเพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชีพ, รายได้ ที่ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมที่
ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาล ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่2 ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม ผูบ้ ริ โภคหลัก เหตุผล
ทัว่ ไป ยีห่ อ้ น้ าอัดลม ความถี่ในการซื้ อ สถานที่ในการเลือกซื้ อ รู ปแบบในการในไปบริ โภค ที่
ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาล ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่3 ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด ด้านยี่หอ้ ของน้ าอัดลมที่ต่างกันไม่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาลของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติทใี่ ช้ ค่ านัยสาคัญ ผ ล ก า ร
ทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค
ผูบ้ ริ โภคหลัก
ยีห่ อ้ ของน้ าอัดลมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เหตุผลทัว่ ไปที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ความถี่ในการตัดสิ นใจซื้ อ
สถานที่ในการตัดสิ นใจซื้ อ
รู ปแบบในการนาไปบริ โภค
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t-Test
F-Test
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.0000
0.5513
0.0031
0.1283
0.0000
0.0000

สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.0000
0.0002
0.0205
0.0681
0.0003
0.0000
0.0000

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

สมมติฐานที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาด
ยีห่ อ้ ของน้ าอัดลมที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ราคาของน้ าอัดลมที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ช่องทางในการจาหน่ายที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
การส่ งเสริ มทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ

F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.0009
0.3140
0.4319
0.2713

สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

อภิปรายผล
1.ปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า เพศ สถานะภาพ อาชี พ และรายได้ ที่ ต่างกัน มี อิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมที่ ไม่ มีส่ วนผสมของน้ าตาลของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ น อายุ ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาลของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.ผลการศึกษาข้อมู ลด้านปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรม พบว่า ผูบ้ ริ โภคหลัก ยี่ห้อน้ าอัดลม
เหตุ ผ ลทัว่ ไป ความถี่ ในการตัดสิ นใจซื้ อ สถานที่ ใ นการตัด สิ น ใจซื้ อ รู ป แบบในการน าไป
บริ โ ภคมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ น้ าอัด ลมที่ มี ส่ ว นผสมของน้ าตาลของผู บ้ ริ โ ภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ นบุคคลที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อที่ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าอัดลมของผูบ้ ริ โภค ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
3.ผลการศึ ก ษาข้อมู ล ด้านปั จจัยของส่ วนประสมการตลาด พบว่า ยี่ห้ อของน้ าอัดลม มี
อิ ท ธิ พลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อน้ าอั ด ลมที่ ไ ม่ มี ส่ วนผสมของน้ าตาลของผู ้ บ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ นราคาของน้ าอัดลม ช่องทางในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อ การส่ งเสริ มทางด้านการตลาดที่ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลม
ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
จากการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาลของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้เกิดผลดียงิ่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั จะขอเสนอแนะให้มีการวิจยั ดังนี้
เนื่องจากการวิจยั ในครั้งนี้ ตัวแปรอิสระปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ สถานภาพ
อาชีพ รายได้ ที่ตรงกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ส่ วนตัวแปรอิสระพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภค
หลักยีห่ อ้ ของน้ าอัดลม เหตุผลทัว่ ไป ความถี่ในการซื้ อบริ โภค สถานที่ในการเลือกซื้ อ และ
รู ปแบบในการนาไปบริ โภค ที่ตรงกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ส่ วนตัวแปรอิสระส่ วนประสมทาง
การตลาด ยีห่ อ้ ของน้ าอัดลมที่เลือกซื้ อบริ โภคที่ตรงกับสมมิฐานที่ต้ งั ไว้ จึงฝากให้ผวู ้ ิจยั ที่มีความ
สนใจที่จะทาการศึกษาวิจยั ในเรื่ องนี้หรื องานวิจยั ที่เกี่ยวข้องครั้งต่อไป อาจจะศึกษาในประเด็นอื่นๆ
ที่มีเนื้อหลากหลายเพิ่มมากยิง่ ขึ้นกว่านี้
ในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปผูว้ จิ ยั ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมที่มีส่วนผสม
ของน้ าอัดลมของผูบ้ ริ โภค หรื อเรื่ องที่คล้ายกันนี้ ควรลองนาศึกษาในเขตพื้นที่อื่นๆ โดยในแต่ละ
พื้นที่อาจมีความต้องการปั จจัยทางการตลาดที่แตกตางกันกันออกไป
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แรงจูงใจในการซื้อเครื่ องประดับลอกเลียนแบบของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริมณฑล
Consumers’ motivation in Purchasing Counterfeit Accessories
นริศรา จอมขวา
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM 2/1
กลุ่ม 3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัย
ด้า นสั ง คม และปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการซื้ อ เครื่ อ งประดับ
ลอกเลียนแบบของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล โดยทาการสุ่ มตัวอย่างแบบ
ไม่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น และเลื อ กวิ ธี ต ามสะดวก กลุ่ ม ตัว อย่ า งได้ แ ก่ ผู ้บ ริ โภคทั่ ว ไปที่ อ ยู่ ใ น
กรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
ใช้ส ถิ ติพ รรณนาในการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสู งสุ ด และค่าต่ าสุ ด ส่ วนสถิ ติอ้างอิ งที่ ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ One way ANOVA
เพื่อคานวณหาค่า t-test และ f-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี เป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้อยูใ่ นช่วง 15,000-25,000 บาทต่อเดือน มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
และสถานภาพโสด กลุ่มบุคคลอ้างอิงที่มีอิทธิ พลต่อผูต้ อบแบบสอบถามในการซื้ อเครื่ องประดับ
ลอกเลียนแบบได้แก่ ดารา – นักแสดง – บุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสังคม ในขณะที่บุคคลในครอบครัวที่
มีอิทธิ พลต่อผูต้ อบแบบสอบถามในการซื้ อเครื่ องประดับลอกเลียนแบบได้แก่ พี่นอ้ ง และยังพบว่า
บทบาทและสถานะทางสั งคมมี อิท ธิ พ ลต่ อผูบ้ ริ โภคเช่ นกัน นอกจากนี้ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ มี ต่ อ ผู ้บ ริ โ ภคพบว่ า ในด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ั น ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่า เครื่ อ งประดับ
ลอกเลียนแบบมีความประณี ตสวยงามใกล้เคียงกับของแท้ ในด้านราคาพบว่าราคาที่ต่ากว่าของแท้
เป็ นส่ วนสาคัญ ในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายนั้นผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับความสะดวกเนื่องจาก
สามารถหาซื้ อได้ง่ายตามร้ านค้าทัว่ ไป และในด้านการส่ งเสริ มการตลาดพบว่าการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์มีความสาคัญต่อการซื้ อเครื่ องประดับลอกเลียนแบบของผูบ้ ริ โภค ในส่ วนของสถิติ
อ้างอิงนั้นพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องประดับลอกเลียนแบบของผูบ้ ริ โภคในเขต
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กรุ งเทพมหานครฯ และปริ ม ณฑล ที่ มี ระดับ นัย ส าคัญ ได้แก่ เพศ การศึ ก ษา กลุ่ ม บุ ค คลอ้างอิ ง
บทบาทและสถานะทางสังคม ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์
คาสาคัญ: เครื่ องประดับลอกเลียนแบบ, แรงจูงใจในการซื้ อ และเครื่ องประดับ
ABSTRACT
The objectives of this research are to study the difference in demographic factors, social
factors and marketing mixed that affects consumers’ motivation in counterfeit accessories focused
on customers lived in Bangkok and metropolitan region. Quantitative methodology has been
employed in this research: circulating a questionnaire among 400 samples, residing in Bangkok
and metropolitan region analyzing data by descriptive statistics; frequency, percentage, average,
standard deviation, maximum and minimum value and inferential statistics, One Way ANOVA; ttest and f-test to calculate p-value at 0.05.
The results reveal that most of the answers are female, age between 26 – 35 years, work
as business employees, income per month between 15,000 – 25,000 Baht, gained bachelor degree
and single. Referral people are actors or celebrities and siblings are family members that motivate
the answers the most. Characters and social status play important role in the purchasing
motivation. In addition; marketing mixed influences the consumers’ motivation by the beauty and
niceness of accessories, the lower price than authentic ones, the convenience in finding shops and
the advertising and public relation. In the inferential statistics, factors that significantly affect
consumers’ purchasing motivation are gender, occupation, monthly income, referral people,
characters and social status, marketing mixed; product.
Keywords: Counterfeit accessories, motivation in purchasing and accessories
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บทนา
เครื่ องประดับ หมายถึ ง สิ่ งของหรื อวัตถุที่ใช้ในการประดับร่ างกาย เพื่อเพิ่มความสวยงาม
และความมัน่ ใจของผูใ้ ช้หรื อสวมใส่ เครื่ องประดับชิ้นนั้น และการใช้เครื่ องประดับบางประเภทยัง
เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ใช้เพื่อแสดงฐานะในการเข้าสังคมหรื อกลุ่มต่างๆ ได้อีกด้วย ในปั จจุบนั นอกจาก
เครื่ อ งประดับ ที่ ใ ช้ ก ับ ร่ า งกายแล้ ว ยัง มี เครื่ อ งประดับ ประเภทที่ ใ ช้ ต กแต่ ง สิ่ ง ของอื่ น ๆ เช่ น
เครื่ องประดับกระเป๋ า – รองเท้า เป็ นต้น ทาให้เกิ ดค่านิ ยมในการเลือกซื้ อเครื่ องประดับเพิ่มขึ้นใน
กลุ่มผูบ้ ริ โภค จึงแสดงถึงการเติบโตของตลาดเครื่ องประดับ
แม้ว่าในปั จจุบนั ตลาดของสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง และมีราคาสู งที่มกั เรี ยกกันว่า สิ นค้าแบรนด์
เนม (Brand name) นั้น เริ่ มเป็ นที่ รู้จกั และเป็ นที่ ตอ้ งการของกลุ่ มผูบ้ ริ โภคมากขึ้ น แต่อย่างไรก็ดี
ด้วยราคาที่สูงจึงเป็ นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคบางกลุ่ม ทาให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่มี
ทุนทรัพ ย์ไม่ เพี ยงพอมองหาสิ นค้าที่ มีรูป แบบใกล้เคี ยงกัน เพื่ อนามาใช้ท ดแทนจึ งเป็ นที่ ม าของ
สิ นค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรื อ สิ นค้าลอกเลียนแบบ นัน่ เอง
จะเห็นว่าเนื่ องจากเครื่ องประดับลอกเลียนแบบไม่ราคาไม่สูงนัก จึงมีแนวโน้มการเติบโต
ในตลาดเครื่ องประดับ ที่ เพิ่ ม สู งขึ้ น โดยกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคนั้น ก็มี ได้หลากหลายตั้งแต่ ก ลุ่ มนักเรี ยน/
นักศึกษา ไปจนถึงกลุ่มผูใ้ หญ่วยั ทางาน หรื อแม้กระทัง่ กลุ่มบุคคลในสังคมชั้นสู ง ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ น
ที่ ม าของการศึ ก ษาถึ ง แรงจู ง ใจในการซื้ อเครื่ องประดั บ ลอกเลี ย นแบบผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล เพื่ อให้เข้าใจถึ งแนวความคิดหรื อปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค
ในการซื้ อเครื่ องประดับลอกเลียนแบบ อันจะนามาซึ่ งผลการวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อการทาความ
เข้าใจกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด และเป็ นประโยชน์ในการสร้างกล
ยุทธ์ทางธุ รกิจของผูป้ ระกอบการต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาความแตกต่ างด้านปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ มี ต่อการซื้ อสิ นค้าเครื่ องประดับ
ลอกเลียนแบบของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งด้ า นปั จจัย ด้ า นสั ง คมที่ มี ต่ อ การซื้ อสิ นค้ า เครื่ องประดั บ
ลอกเลียนแบบของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งด้ า นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ต่ อ การซื้ อสิ นค้า
เครื่ องประดับลอกเลียนแบบของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล
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ขอบเขตของงานวิจัย
ด้ า นประชากร กลุ่ ม เป้ าหมาย ได้ แ ก่ ผู ้ บ ริ โภคที่ ซ้ื อเครื่ องประดั บ ลอกเลี ย นแบบในเขต
กรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล
ด้านเนื้อหา
เป็ นการศึกษาแรงจูงใจในการซื้ อสิ นค้าเครื่ องประดับลอกเลียนแบบของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล
ด้านระยะเวลา ทาการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2559

กรอบความคิดในการวิจัย
ปัจจัยประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้
- การศึกษา
- สถานภาพสมรส

แรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องประดับ
ลอกเลียนแบบของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล

ปัจจัยด้านสังคม
- กลุ่มอ้างอิง
- ครอบครัว
- บทบาทและสถานะทางสังคม
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจาหน่าย
- การส่ งเสริ มการตลาด
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จ จัย ทางประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ เพศ, อายุ , อาชี พ , รายได้ ต่ อ เดื อ น, การศึ ก ษา,
สถานภาพสมรส ที่ แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องประดับ ลอกเลี ยนแบบของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑลต่างกัน
2. ปั จ จัย ด้านสั ง คม ได้แ ก่ กลุ่ ม อ้า งอิ ง , ครอบครั ว , บทบาทและสถานะ ที่ แ ตกต่ า งกัน
ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องประดับลอกเลี ยนแบบของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครฯ
และปริ มณฑลต่างกัน
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์, ราคา, ช่ องทางการจัดจาหน่ าย, การ
ส่ งเสริ ม การตลาด ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อแรงจู งใจในการซื้ อเครื่ องประดับลอกเลี ยนแบบของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑลต่างกัน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึ กษาวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ต้องการศึ กษาค้นคว้าหาข้อมู ลอาศัยพื้ น ฐานจากแนวความคิ ด
ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของงานวิจยั เพื่อใช้ประกอบในการดาเนินงานและชี้นา
ทิ ศ ทางในการวิ จ ัย “แรงจู ง ใจในการซื้ อเครื่ อ งประดั บ ลอกเลี ย นแบบของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล” การพิจารณาเป็ นไปตามหัวข้อดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ธงชัย สันต์วงษ์ (2549( กล่ าวว่า ภายใต้สภาวะโลกที่เปลี่ ยนแปลงไป มี ผลทาให้ขอบเขต
เขตและความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นอันมาก ผูบ้ ริ โภคจึงกลายเป็ น
ปั จจัยหลักที่สาคัญที่เป็ นทั้งต้นเหตุและผล รวมทั้งความเป็ นไปของสิ่ งต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา ดังนั้นพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค จึงมีความหมายกว้างๆ ว่า หมายถึงการศึกษาถึง
การแสดงออกของคนในฐานะผูบ้ ริ โภค ที่ เกี่ ยวข้องกับ กิ จกรรมต่างๆ คือ การจัดหา การบริ โภค
สิ นค้าและบริ การต่าง รวมถึงการกาจัดหรื อทิ้งสิ่ งที่ใช้แล้ว
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550( ให้คาจากัดความของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า
เป็ น “กิ จกรรมต่าง ๆ ที่ บุคคลกระทาเมื่อได้รับ บริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การรวมไปถึ งการขจัดสิ นค้า
ห รื อบ ริ การห ลั ง การบ ริ โภคด้ ว ย - Activities people undertake when obtain, consuming and
disposing of product and services” กล่าวโดยง่ายคือเป็ นที่เข้าใจกันว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับ “ทาไมคนจึงทาการซื้ อ”

856

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

จากการค้นคว้าข้อมู ลนั้นอาจกล่ าวได้ว่า พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง กระบวนการของ
ผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าหรื อบริ การที่ ตอ้ งการโดยเริ่ มตั้งแต่การเลื อก การซื้ อ การนาไปใช้
หรื อใช้บริ การ ไปจนถึงการกาจัดสิ นค้าหรื อบริ การนั้น และการประเมินผลจากการใช้ อันจะนามา
ซึ่ งการซื้ อซ้ าต่อไป นอกจากนี้ ปุญญวันต์ จิตประคอง (อ้างอิงถึง ชู ชยั สมิทธิ ไกร, 2554) กล่าวว่า
หากนักการตลาดให้ความสาคัญต่อการวิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอย่างจริ งจัง จะเป็ น
ประโยชน์ อ ย่า งส าคัญ ในการลงทุ น หรื อพัฒ นาธุ รกิ จให้ ส อดรั บ กับ กลุ่ ม ผู บ้ ริ โภค อัน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค และมี ส่ วนช่ วยในการออกแบบ และก าหนดกลยุท ธ์ การ
ออกแบบ และกาหนดกลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิ จขององค์กรต่างๆ ที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในการ
ผลิตสิ นค้าหรื อให้บริ การแก่ผบู ้ ริ โภค
ทฤษฎีแรงจูงใจ
แรงจูงใจ หมายถึ ง แรงผลักที่ทาให้บุคคลลงมือกระทาเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งที่ใช้สนองความ
ต้องการต่างๆ โดยทฤษฎี แรงจูงใจนั้นเกี่ ยวข้องกับทฤษฎี ต่างๆ มากมาย ในที่น้ ี จะขอกล่าวถึ งบาง
ทฤษฎี ที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงจูงในในการซื้ อสิ นค้าและบริ การเท่านั้น
ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต (2009) ได้สรุ ปทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี แรงจูงใจออกเป็ น 3 กลุ่ม
ทฤษฎี ได้แก่
1) กลุ่มทฤษฎีที่เน้นเนื้อหาของการจูงใจ (Content Theories of Motivation)
2) กลุ่มทฤษฎีที่เน้นกระบวนการของการจูงใจ (Process Theories of Motivation)
3) กลุ่มทฤษฎีที่เน้นการเสริ มแรงจูงใจอื่นๆ
ในที่น้ ีจะขออ้างอิงถึงทฤษฎีในกลุ่มที่ 1 ได้แก่
1.1) ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ (Theory of Hierarchy of Needs) ของ Abraham Maslow
โดย Maslow ได้อธิ บายถึงพฤติกรรมของมนุ ษย์วา่ จะมีความต้องการเป็ นไปตามลาดับขั้น 5
ขั้น โดยมีฐานแนวคิดหรื อสมมติฐานแนวคิดของทฤษฎี 3 ประการ ประการแรก มนุ ษย์เป็ นสัตว์
สังคมที่มีความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด มนุษย์จะมีความต้องการตลอดเวลาและมากขึ้นเรื่ อยๆ สิ่ ง
ซึ่ งมนุ ษย์แต่ละคนจะต้องการขึ้นอยู่กบั สิ่ งที่ เขาได้รับหรื อมีอยู่แล้วเมื่อความต้องการอย่างใดอย่าง
หนึ่ งได้รับการตอบสนองความต้องการด้า นอื่นๆ จะเกิดขึ้นแทนที่ กระบวนการอย่างนี้ จะเกิดขึ้น
ต่ อ เนื่ อ งกัน ไปไม่ มี วนั ยุติ ประการที่ ส อง ความต้องการที่ ไ ด้รับ การตอบสนองแล้วจะไม่ เป็ น
สิ่ งจูงใจพฤติกรรมของมนุ ษย์อีก แต่ความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการสนองตอบจะเป็ นสิ่ งจูงใจต่อไป
ประการที่สามความต้องการของมนุ ษย์สามารถจัดได้เป็ นลาดับขั้น เมื่ อความต้องการในลาดับต่ า
ได้รับการตอบสนองจนเต็มที่ แล้ว ความต้องการในลาดับสู งขึ้ นถัดไปจะเกิ ดขึ้ น และมนุ ษย์ก็จะ
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แสวงหาสิ่ งที่จะตอบสนองความต้องการเรื่ อย ๆ ไป ทั้งนี้ Maslow (1959) ได้สรุ ปลักษณะของการ
จูงใจไว้ว่า การจู งใจจะเป็ นไปตามล าดับ โดยลาดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs) ของ
มนุ ษ ย์ตามทฤษฎี ดงั กล่ าวมี 5 ระดับ คื อ ความต้องการทางด้านร่ างกาย ด้านความปลอดภัย ด้าน
สังคม ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม และ ด้านความสาเร็ จในชี วิต โดยมีลกั ษณะเรี ยงลาดับ
จากต่าไปหาสู ง และจากความต้องการนี้เอง เป็ นสิ่ งจูงใจที่ทาให้บุคคลแต่ละคนแสดงพฤติกรรมการ
บริ โภคแตกต่างกันออกมา
1.2) ทฤษฎีสองปัจจัย (Dual-Factor Theory) ของ Federick Herzberg
ทฤษฎี ส องปั จ จัย เป็ นทฤษฎี ที่ เสนอว่า ความพึ ง พอใจในการท างาน ทฤษฎี ส องปั จจัย
ประกอบด้วย (1) ปั จจัยการจูงใจหรื อตัวจูงใจ (Motivation Factors หรื อ Motivators) เป็ นปั จจัย
ภายนอก (ความต้องการภายใน( ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการทางาน (job
satisfiers) เช่น ความก้าวหน้า ความสาเร็ จ การยกย่อง เป็ นต้น (2) ปั จจัยการธารงรักษาหรื อปั จจัย
อนามัย (maintenance factor or hygiene factor) เป็ นปั จจัยภายนอกที่ ป้ องกันไม่ ให้ พ นัก งานเกิ ด
ความไม่พึงพอใจในการทางาน (job dissatisfies) การเสนอสุ ขอนามัยไม่ใช่วิธีการจูงใจที่ดีที่สุดใน
ทัศนะของ Herzberg แต่เป็ นการป้ องกันความไม่พอใจ ประกอบด้วยปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการมา
ทางานหรื อการขาดงานของพนักงาน เช่ น นโยบายบริ ษทั การบังคับบัญชา ความมัน่ คงในงาน
ค่าตอบแทน สภาพการทางาน เป็ นต้น
1.3) ทฤษฎี E.R.G. ของ Alderfer
เป็ นแนวคิดในกลุ่มที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจหรื อสาเหตุแห่ งพฤติกรรม อันส่ งผลต่อ
การพัฒนาของบุคลากรในฐานะปั จเจกบุคคลหรื อบุคลากรในองค์กร เป็ นแนวคิดที่พฒั นามาจาก
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ Maslow
1.4) ทฤษฎีความต้องการสามประการ (Three-Needs Theory) ของ McClelland
McClelland (อ้างถึงในพิทยา บวรวัฒนา, 2544: 32) เสนอแนวคิดไว้วา่ ในการทางานนั้นมี
แรงจู ง ใจหรื อ ความต้อ งการอยู่ 3 ประการ กล่ าวคื อ 1. ความต้อ งการที่ จ ะประสบความส าเร็ จ
(Achievement) 2. ความต้องการที่จะมีอานาจ (Power) 3. ความต้องการที่จะผูกพัน (Affiliation)
แนวคิดปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
กระบวนการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อและใช้สิ น ค้าของผูบ้ ริ โภค มี ข้ นั ตอนซับ ซ้ อ น จึ งมี ก าร
พยายามอธิบายโดยใช้หลากหลายทฤษฎี
ธี รพันธ์ โล่ห์ทองคา (2544) นักการตลาดจาเป็ นต้องซึ กษาพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของ
ผูบ้ ริ โภค เพื่ อจะได้ท ราบถึ งความต้องการและลักษณะของผูบ้ ริ โภค ส าหรับ ใช้ในการวางแผน
การตลาดได้อย่างถู กต้องและเหมาะสม โดยพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคจะได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยต่างๆ
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ได้แก่ ปั จจัยทางวัฒนธรรม, ปั จจัยทางสังคม, ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านจิตวิทยา ซึ่ งในการ
ศึกษาวิจยั นี้เน้นศึกษาปั จจัยทางสังคมจึงจะกล่าวถึงเพียงปั จจัยด้านนี้
ปั จจัยทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค สามารถแบ่งออกได้เป็ น
1. กลุ่มอ้างอิง หมายถึงกลุ่มของบุคคลในสังคมที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของอีกบุคคล
หนึ่ง เช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสังคม ดารา นักแสดง เป็ นต้น
2. ครอบครั ว เป็ นปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย่า งมากต่ อ พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภค เนื่ อ งจากเป็ น
จุดเริ่ มต้นในการเรี ยนรู ้ ของบุ คคล จึ งมีโอกาสในการเกิ ดพฤติกรรมการเอาอย่าง เช่ น ลู ก
เลือกใช้สินค้าตามแบบอย่างบิดามารดา หรื อ บุคคลในครอบครัวเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดการ
ซื้ อสิ นค้า เช่น เมื่อลูกอยากได้สินค้าก็จะกระตุน้ ให้ผปู ้ กครองพิจารณาเลือกซื้ อสิ นค้าได้ง่าย
ขึ้น เป็ นต้น
3. บทบาทและสถานะทางสังคม เป็ นที่ทราบกันดีวา่ บุคคลหนึ่ งๆ สามารถมีหลายบทบาทใน
การดาเนิ นชี วิต ขึ้ น อยู่ก ับ สภาพสั งคมที่ บุ ค คลนั้นๆ อยู่ในขณะหนึ่ ง ดังนั้นเมื่ อเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไป จึงเกิดความรู ้สึกต้องการเป็ นที่ยอมรับ หรื อ เป็ นส่ วนหนึ่งของ
กลุ่ม จึงเป็ นที่มาของการเลือกหาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่ งเสริ มให้ได้รับการยอมรับจากสังคม
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่ องมือหรื อปั จจัยทางการตลาดที่ธุรกิ จต้อง
ใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้ างความพึงพอใจแก่กลุ่มลู กค้าเป้ าหมาย หรื อเพื่อ
กระตุน้ ให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเกิ ดความต้องการสิ นค้าและบริ การของตน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณะ 2550( ประกอบด้วยส่ วนประกอบ 4 ประการ หรื อ 4P’s คือ
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความ
พึงพอใจ ซึ่งประกอบด้วยสิ่ งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้
2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินที่ผบู ้ ริ โภคจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรื อ คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ป
ตัวเงิน ราคาถือเป็ นต้นทุน (Cost) ของลู กค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเที ยบระหว่างคุ ณค่า (Value) ของ
ผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์ หากคุณค่าสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โภคจึงจะตัดสิ นใจซื้ อ
3. การจัดจาหน่าย (Place หรื อ Distribution) คือ ช่องทางหรื อสถานที่ที่ในการจัดจาหน่ายสิ นค้าและ
บริ การ
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสิ นค้า
หรื อบริ การ โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิ ดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจา (Remind) ใน
ผลิ ตภัณ ฑ์ โดยคาดว่าจะมี อิท ธิ พ ลต่ อความรู ้ สึ ก ความเชื่ อ และพฤติ ก รรมการซื้ อ หรื อเป็ นการ
ติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ หรื อเป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่าง
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ผูข้ ายกับ ผู ซ้ ้ื อ เพื่ อสร้ า งทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อ การติ ดต่ อสื่ อสารอาจใช้พ นัก งานขาย
(Personal selling) และการติ ดต่ อ สื่ อ สารโดยไม่ ใช้ค น (No person selling) เครื่ องมื อ ที่ ใช้มี ห ลาย
ประการ องค์กรอาจเลือกใช้หนึ่ งหรื อ หลายเครื่ องมือซึ่ งต้องใช้หลักการการสื่ อสารการตลาดแบบ
ประสมประสานกัน[Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
วิระพร แก้วพิพฒั น์ (2554( ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องประดับมุก
ในจังหวัดพังงา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ที่เข้ามาเลือกซื้ อ
เครื่ องประดับมุ ก ในจังหวัดพังงาจานวน 420 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ
รวบรวมข้อ มู ล ผลการศึ ก ษาพบว่า นัก ท่ องเที่ ย วส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่า ง 31-40 ปี
สถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี รายได้ 20,001-30,000 บาท ประกอบอาชี พทา
ธุ รกิจส่ วนตัว โดยมีขอ้ มูลเกี่ยวกับการเลือกซื้ อ วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้ อเครื่ องประดับมุกเพื่อใช้
เป็ นเครื่ องประดับของตนเอง เลือกซื้ อมุกทะเลใต้ เลื อกลักษณะและรู ปแบบเป็ นแหวนประดับมุก
ตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง ซื้ อเครื่ องประดับมุกเฉลี่ยปี ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชิ้น และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยใน
การซื้ อเครื่ องประดับมุกต่อครั้ง 2,053 บาท นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับปั จจัยทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับมุ ก ทั้งทางด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย และ
การส่ งเสริ มการตลาดในระดับมาก ส่ วนปั จจัยด้านจิตวิทยา ทั้งทางด้านแรงจูงใจ วัฒนธรรม สังคม
และบุคลิกภาพ มีผลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องประดับมุก ในระดับเห็นด้วย
ศรายุธ เล็กผลิผล และศิรินนั ท์ บารุ งพงษ์ (2554( ทาการศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของตราสิ นค้า
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับอัญมณี ของผูบ้ ริ โภค จังหวัดพิษณุ โลก โดยมีวตั ถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจยั คือ เพื่อศึกษาอิทธิ พลของตราสิ นค้าต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับอัญมณี , เพื่อศึกษา
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับอัญมณี และเพื่อศึกษาถึงปั ญหาและข้อเสนอแนะ
ในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับอัญมณี ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดพิษณุ โลก มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่ม
ลูกค้าที่เคยซื้ อและไม่เคยซื้ อสิ นค้าเครื่ องประดับอัญมณี แท้ ในจังหวัดพิษณุ โลก จานวน 400 ราย ผล
การศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพ อาชี พ และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
เลือกซื้ อเครื่ องประดับอัญมณี ที่ต่างกัน โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 25-34 ปี การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด เป็ นพนักงาน/ลู กจ้างและมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนน้อยกว่า 20,000
บาท กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อเครื่ องประดับอัญมณี เพราะชอบแบบมากที่สุด โดยเป็ นการซื้ อเพื่อ
ใช้เอง ซึ่ งจะซื้ อเครื่ องประดับอัญมณี มูลค่าเฉลี่ย 10,001-39,999 บาท ประเภทที่ซ้ื อเครื่ องประดับอัญ
มณี ส่วนใหญ่เป็ นแหวน โดยซื้ อเครื่ องประดับอัญมณี ที่ประกอบด้วยอัญมณี ประเภทเพชรมากที่สุด
และผูบ้ ริ โภคชอบซื้ อเครื่ องประดับอัญมณี ที่ประกอบด้วยโลหะมีค่าประเภททองคามากที่สุดด้วย
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เช่นกัน ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะซื้ อเครื่ องประดับอัญมณี จากร้านขายเครื่ องประดับอัญมณี ทวั่ ไป การตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องประดับอัญมณี เองโดยไม่ตอ้ งปรึ กษาใคร และตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องประดับอัญมณี จากการโชว์สินค้าที่สวยงามหน้าร้านเป็ นส่ วนใหญ่ ด้านปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ภาพรวม
ของผูบ้ ริ โภคของการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับอัญมณี อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับความสาคัญ
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด ความคิดเห็ นของ
กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับอิทธิ พลของตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับอัญมณี วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิ ติร้อยละ ค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดแต่ละด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรี ยงตามลาดับความสาคัญ ได้แก่
ความจงรักภักดีในตราสิ นค้าเครื่ องประดับอัญมณี ความไว้วางใจในตราสิ นค้าเครื่ องประดับอัญมณี
ภาพลักษณ์ ยีห่ ้อ/แบรนด์เนมของเครื่ องประดับอัญมณี และคุณภาพของตราสิ นค้าเครื่ องประดับอัญ
มณี ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรนาข้อมู ลที่ ได้ศึกษาไปวางแผนพัฒนากลยุทธ์ ในด้านต่างๆ เพื่อใช้
สาหรับการสร้างตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั และจดจาของผูบ้ ริ โภค จนทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความเชื่ อมัน่ มี
ความไว้วางใจที่ จะมาใช้บริ การเลื อกซื้ อสิ นค้าเครื่ องประดับอัญมณี และเข้าถึ งกลุ่มลู กค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง
วิธีการดาเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึ ก ษาวิ จ ัย แรงจู ง ใจในการซื้ อ เครื่ อ งประดับ ลอกเลี ย นแบบของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล ผูว้ ิจยั ใช้วิธีดาเนิ นการวิจยั อย่างเป็ นขั้นตอน ให้ได้มาซึ่ งข้อมู ล
จากกลุ่มตัวอย่าง และนาไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิ ติโดยในการวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ปฏิ บตั ิตามขั้นตอน
ดังนี้
แบบของการวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้แบบวิจยั เชิ งปริ มาณเก็บข้อมูลด้านสถิ ติโดยออกแบบสอบถามและตั้งสมมติฐาน
ในการทาวิจยั
ประชากรและหน่วยวิเคราะห์
ประชากรกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย เพื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการซื้ อเครื่ อ งประดั บ
ลอกเลียนแบบของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล คือบุคคลทัว่ ไปที่พกั อาศัยอยู่
ในเขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล ที่ทาการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้แบบสอบถามที่ ผวู ้ ิจยั
กาหนด และทาการสอบถามผูบ้ ริ โภค จานวน 400 คน โดยใช้การเลื อกสุ่ มตามหลักความสะดวก
(Convenience Sampling)
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การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน
ได้แก่
1. ข้อ มู ล ทัว่ ไปของผู ต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, อาชี พ , รายได้ต่ อเดื อ น, ระดับ
การศึกษา และ สถานภาพสมรส
2. ปั จจัย ด้ า นสั ง คมที่ มี ต่ อ การซื้ อเครื่ องประดั บ ลอกเลี ย นแบบของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล ได้แก่ กลุ่มของบุคคลอ้างอิง, บุคคลในครอบครัว และ
บทบาทและสถานะทางสังคม
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีต่อการซื้ อเครื่ องประดับลอกเลียนแบบของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์, ปั จจัยด้านราคา, ปั จจัย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
4. แบบสอบถามระดับความสาคัญต่อแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องประดับลอกเลี ยนแบบของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล ใน 5 ด้าน ได้แก่ ราคา, บุคคลอ้างอิง,
บทบาทและสถานะทางสังคม, ความชอบส่ วนบุคคล และ ช่องทางการจัดจาหน่าย
5. ส่ วนข้อเสนอแนะ เป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
กลุ่ มตัวอย่าง 400 คน โดยเก็บ รวมรวมข้อมู ลจากกลุ่ มตัวอย่างในสถานที่ ต่างๆ และทาง
online โดยผูว้ ิจยั ได้ช้ ี แจงให้ผูต้ อบแบบสอบถามทราบถึ งวัตถุ ป ระสงค์และวิธี การตอบ
แบบสอบถามก่อน
2. แหล่ งข้อมู ล ทุ ติย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้อมู ล ที่ ไ ด้จากงานวิชาการทางการวิจยั และ
ข้อมูลวิจยั ทางอินเทอร์เน็ต
การวิเคราะห์ทางสถิติ
จากการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ว้ ิ จ ัย ได้ใ ช้ส ถิ ติ One Way ANOVA โดยใช้ ค่ า t-test และ f-test เพื่ อ วัด ความ
แตกต่างของกลุ่มตัวแปรโดยใช้การคานวณและวิเคราะห์ผา่ นโปรแกรม Microsoft EXCEL ซึ่ งสถิติ
นั้นแบ่งได้เป็ น 2 ส่ วน คือ
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1. สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการอธิ บ ายคุ ณลักษณะของข้อมู ล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; SD)
2. สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ - ชาย
- หญิง
อายุ - ต่ากว่า 19 ปี
- 19 – 25 ปี
- 26 – 35 ปี
- 36 – 45 ปี
- 46 – 59 ปี
- 60 ปี ขึ้นไป
อาชีพ - นักเรี ยน/นักศึกษา
- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- พนักงานบริ ษทั เอกชน
- เจ้าของกิจการ
- ว่างงาน
- อื่นๆ
รายได้ - ต่ากว่า 15,000 บาท
- 15,000 – 25,000 บาท
- 25,001 – 35,000 บาท
- 35,001 – 45,000 บาท
- 45,001 – 55,000 บาท
- 55,001 บาทขึ้นไป
การศึกษา - ต่ากว่าปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาโท
- ปริ ญญาเอก
สถานภาพสมรส - โสด
- สมรส
- หย่าร้าง
- หม้าย

ความถี่
137
263
4
141
206
35
10
4
92
91
178
29
8
2
93
138
78
17
27
47
20
311
63
6
343
51
6
0
863

ร้ อยละ
34
66
1
35
52
9
3
1
23
23
45
7
2
1
23
35
20
4
7
12
5
78
16
2
86
13
2
0

P-Value
0.0097*

0.6828

0.0960

0.1595

0.0225*

0.2146
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พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยูใ่ นช่วงอายุ 26 – 35 ปี ประกอบอาชีพ
เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
และมีสถานะโสด
ตารางที่ 2 ปั จจัยทางสังคมที่มีต่อการซื้ อเครื่ องประดับลอกเลียนแบบของผูต้ อบแบบสอบถาม 400
คน
ปัจจัยด้ านสังคม
กลุ่มของบุคคลอ้างอิง
- เพื่อน
- ดารา/นักแสดง/บุคคลผูม้ ีชื่อเสี ยงในสังคม
บุคคลในครอบครัว
- บิดา
- มารดา
- พี่นอ้ ง
- เครื อญาติ
บทบาทและสถานะทางสังคมมีผลต่อการเซื้อเครื่ องประดับลอกเลียนแบบฯ
- จริ ง
- ไม่จริ ง

ความถี่

ร้ อยละ

P-Value

179
221

45
55

0.0394*

8
66
185
141

2
17
46
35

248
152

62
38

0.8963

0.0031*

พบว่าบุคคลที่มกั จะที่มีผลต่อการซื้ อเครื่ องประดับลอกเลียนแบบของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพื่อนซึ่ งจัดเป็ นกลุ่มบุคคลอ้างอิง ในขณะที่พี่น้อง เป็ นบุคคลในครอบครัวที่มีผลต่อการซื้ อ
เครื่ องประดับ ลอกเลี ยนแบบฯ มากที่ สุด นอกจากนี้ ย งั พบว่าบทบาทและสถานะทางสั งคมของ
ผูบ้ ริ โภคมีความสาคัญต่อการซื้ อเครื่ องประดับลอกเลียนแบบเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อเครื่ องประดับลอกเลียนแบบของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ปัจจัยด้ านสังคม
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
- มีความประณี ตสวยงามใกล้เคียงกับของแท้
- มีความแข็งแรงทนทาน
- มีหลากหลายรู ปแบบให้เลือก
- มีตราสิ นค้าที่เป็ นที่รู้จกั
ปั จจัยด้านราคา (สิ นค้าลอกเลียนแบบมีราคาถูกกว่าของแท้(
- จริ ง
- ไม่จริ ง
864

ความถี่

ร้ อยละ

182
46
118
54

46
12
30
14

364
36

91
9

P-Value

0.0467*

0.1799
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ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ซื้อง่ายตามร้านค้าทัว่ ไป
- มีช่องทางการจัดจาหน่ายแบบ online
ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการซื้อฯ
- การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- การส่งเสริ มการตลาด

252
148

63
37

0.1771

244
156

61
39

0.3303

พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีความประณี ตสวยงาม
ใกล้เคียงกับของแท้ ราคาของสิ นค้าลอกเลียนแบบที่ถูกกว่าของแท้ สามารถหาซื้ อได้ง่ายตามร้านค้า
ทัว่ ไป และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เป็ นส่ วนที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
สรุ ปและอภิปรายผล
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ จากผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อายุ 26 – 35 ปี ประกอบอาชี พ เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีสถานะโสด โดยเพศ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อ
แรงจู ง ใจในการซื้ อ เครื่ อ งประดับ ลอกเลี ย นแบบของผู บ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครฯ และ
ปริ มณฑลต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยด้านสังคม พบว่า กลุ่มบุคคลอ้างอิงที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อ
เครื่ องประดับลอกเลี ยนแบบของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑลต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
แรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องประดับของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑลต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ
โดยสรุ ป จากการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งประดับ
ลอกเลียนแบบของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครฯ และปริ มณฑล สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา (สมมติฐานข้อที่ 1( , กลุ่มอ้างอิง (สมมตติฐานข้อที่ 2( และปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (สมมติฐานข้อที่ 3(
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การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องประดับออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
JEWELRY PURCHASING DECISION-MAKEING VIA ONLINE CHANNELS
IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
ณัฏฐกรณ์ ชุ่ มมงคล
นักศึกษา โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin Program รุ่ น 2/1 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อศึ ก ษาความแตกต่ างของปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับแฟชัน่ ผ่านช่ องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร(2)
เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับ
แฟชั่นผ่านช่ องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับแฟชัน่ ผ่านช่องทางออนไลน์ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเครื่ องประดับแฟชัน่ ผ่าน
ช่ องทางออนไลน์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร เนื่ อ งจากไม่ ท ราบจานวนประชากรที่ แ น่ น อนของ
ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อเครื่ องประดับแฟชัน่ ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นผูว้ ิจยั จึง
ใช้วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่างโดยสู ตรคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน (Infinite
Population) จึงมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน การศึกษาในครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บข้อมู ล และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการประมวลผล สถิติเชิ งพรรณนาในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ด ค่าต่าสุ ด และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิ ติเชิ งอนุ มาน คือ t-Test, F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ซึ่ งมีระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม
ผลการศึ ก ษาพบว่าผู ต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุร ะหว่า ง 26-35ปี มี
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ซ่ ึ งเป็ นพนักงานเอกชนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 -30,000 บาท
สถานที่ที่เลือกซื้ อเครื่ องประดับส่ วนใหญ่ซ้ื อเครื่ องประดับจากร้านค้าออนไลน์ผ่านทาง Facebook
โดยรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารมาจากอินเตอร์ เน็ตมีความถี่ในการเลือกซื้ อเครื่ องประดับ 1 ครั้งต่อเดือนโดย
ประเภทของเครื่ องประดับที่ เลื อกซื้ อคือสร้ อยคอ/จี้บุคคลที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อเครื่ องประดับคื อ
ตนเอง มีเหตุผลที่เลือกซื้ อคือใช้เองและมีงบประมาณ300-500บาทในการเลือกซื้ อเครื่ องประดับต่อ
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ครั้ง และส่ วนใหญ่เลื อกชาระเงินผ่านทางบัญชี ผูข้ าย โดยเลือกฟรี ค่าจัดส่ งผลิ ตภัณฑ์ เหตุผลที่ซ้ื อ
ผลิตภัณฑ์เพราะการเลือกซื้ อสิ นค้าทาได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ ว
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลซึ่ งประกอบด้วยเพศและรายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับผ่านช่ องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคที่ แตกต่ างกัน ซึ่ ง ประกอบด้วยเหตุ ผ ลที่ ซ้ื อและประเภทผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ แตกต่ างกัน มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน และ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ และด้า นราคา ที่ แ ตกต่ างกัน มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจซื ้อ, เครื่ องประดับ, ออนไลน์ ,กรุ งเทพมหานคร
ABSTRACT
The objectives of this independent study aim to (1) explore the differences of individual
factors that influences the decision-making for purchasing jewelry via online channels in
Bangkok (2) critically analyze the differences of consumer behaviors that influence the decisionmaking for purchasing jewelry via online channels in Bangkok (3) critically examine the
differences of market mix factors that influence the decision-making purchasing jewelry via
online channels in Bangkok.
Samples of the research are the consumers who purchased jewelry via online channels in
Bangkok. The questionnaires were used for collecting the data from 400 samples. The research
will critically analyze the data by using descriptive statistics through Microsoft Excel program for
calculating the frequency, mean, standard deviation, maximum, minimum and inferential statistics
by using hypothesis testing (t-Test, F-Test) and one-way analysis of variance (One-way ANOVA)
with significance level of 0.05 to determine the differences between independent variables and the
dependent variables.
The findings research found that the majority group of surveyees is women, aged
between 26-35 years old. They have educational background at bachelor degree. The surveyees
are employees of private companies with the average revenue approximately 15,000 – 30,000
baths per month. Mostly, the option for purchasing is the jewelry shop online through Facebook,
which has received information from the Internet. The frequency of purchasing jewelry is once a
month. Types of purchased jewelry are necklaces and pendants. The persons who influence
selections of jewelry are their own because they purchase for themselves. A budget for purchasing
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jewelry is approximately 300-500 baths per time. Mostly, the purchasers choose the payment
method by paying directly to the account of a merchant and purchasing for free shipment. The
reasons for purchasing products are including the method of purchasing are effortless, convenient
and speedy.
The findings research shown that an individual factor which consists of the different
genders and incomes has influenced the decision-making for purchasing via online channels in
Bangkok. The purchasers ‘behaviors which consists of the different reasons and types of product
has influenced the decision-making for purchasing jewelry via online channels in Bangkok.
Moreover,the market mix factors which consist of the different productsand priceshas influences
the decision-makingfor purchasing jewelry via online channels in Bangkokwith the significance
level of 0.05.
Keyword: Purchasing decision making, jewelry, online, Bangkok
บทนา
ปั จจุบนั เครื่ องประดับเป็ นสิ่ งหนึ่ งในกระแสวัฒนธรรมที่ใช้ควบคู่กบั เสื้ อผ้าและเครื่ องแต่ง
กายอื่นๆเครื่ องประดับเป็ นสื่ อสัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึ งวัฒนธรรมขนบธรรมเนี ยมค่านิ ยมรวมไปถึ ง
นิ สัยใจคอของผูส้ วมใส่ ได้เป็ นอย่างดีเครื่ องประดับนอกจากนามาสวมใส่ เพื่อความสวยงามแล้วยัง
สามารถแสดงออกถึ งฐานะของผูส้ วมใส่ ได้อีกด้วยแม้ว่าคุ ณประโยชน์ของเครื่ องประดับจะมี อยู่
น้อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณประโยชน์ของสิ่ งของอื่นๆที่ใช้ในชี วติ ประจาวันแต่เครื่ องประดับก็
มีความสวยงามเป็ นจุดประทับใจที่จะทาให้ผสู ้ วมใส่ เกิดความมัน่ ใจเมื่อได้สวมใส่ ดงั เช่นสุ ภาษิตที่
กล่าวไว้วา่ “ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง”เครื่ องประดับเป็ นส่ วนประกอบที่จะช่วยให้การแต่ง
กายมีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้นอีกทั้งทาให้มีบุคลิกภาพที่ดีและจะกลายเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล
นั้นๆ (วรรณรัตน์ อินทร์อ่า, 2554) การสวมใส่ เครื่ องประดับของแต่ละบุคคลมีเหตุผลในการสวมใส่
ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไปนอกจากสวมใส่ เพื่ อ ความสวยงามและความมั่ น ใจแล้ ว การสวมใส่
เครื่ องประดับ ยังเป็ นสิ่ งที่ ยึดเหนี่ ยวจิตใจได้อีกด้วยเช่ นการสวมใส่ เครื่ องประดับ ทางศาสนาเพื่ อ
แสดงออกว่า ตนเองนับ ถื อ ศาสนาใดหรื อการสวมใส่ เครื่ อ งประดับ ที่ แ สดงถึ งยศต าแหน่ ง เพื่ อ
เสริ มสร้างบารมีให้แก่ผสู ้ วมใส่
(สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน, 2553)
ในยุคโลกาภิ วฒั น์ เครื่ องประดับได้เข้ามามี บทบาทมากขึ้ นในชี วิตประจาวันเพิ่มมากขึ้ น
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ ก็มีมากยิ่งขึ้น การผลิตเครื่ องประดับจึงได้ถูกพัฒนาให้
ดี ยิ่ง ขึ้ น ตามไปด้วย เพื่ อ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ ต้อ งการใช้สิ น ค้าที่ มี คุ ณ ภาพ
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เนื่องจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ งจึงทาให้เครื่ องประดับมีการพัฒนา
และมีการปรับปรุ งอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งวัฒนธรรมและค่านิ ยมที่เปลี่ ยนแปลงไปตามกาลเวลาก็มี
ส่ วนทาให้การเลือกใช้เครื่ องประดับเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน
จึงทาให้เกิดกระแสธุ รกิจการค้าผ่านสื่ อสังคมออนไลน์กาลังเป็ นที่นิยมและเป็ นที่น่าสนใจ
กันเป็ นอย่างมาก เพราะในปั จจุบนั สื่ อออนไลน์เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารข้อมูลที่เข้าถึงผูค้ นในทุก
ระดับ โดยมีการใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ผูค้ นเริ่ มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่ อสารข้อมูลถึง
กันมากขึ้น เมื่อเทียบกับการสื่ อสารแบบเดิมๆ ซึ่ งในช่วงเริ่ มแรก การใช้สื่อสังคมออนไลน์มกั ใช้ใน
ลักษณะงานอดิเรกสื่ อสารกันระหว่างตนกับคนที่รู้จกั ใกล้ตวั จากนั้นได้มีการขยายกันไปสู่ ยุคใช้สื่อ
ภาคธุ รกิ จการค้าต่ างๆ สื่ อสั งคมออนไลน์ จึงเป็ นเครื่ องมื อชนิ ดหนึ่ งในการซื้ อขายส าหรั บ ธุ รกิ จ
การค้าผ่านช่ องทางแอพพลิเคชัน่ เนื่ องด้วยสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media( เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ ง
ของธุ รกิจ E-Commerce ที่มีจุดเด่นเรื่ องความรวดเร็ ว สะดวกสบาย และแพร่ กระจายข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างทัว่ ถึ ง สามารถเข้าถึ งลู กค้าได้ทุกที่ ทุ กเวลา ผ่านโซเชี ยลมี เดี ยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น เฟซบุ๊ค
ไลน์ อินสตราแกรม เว็บไซต์เป็ นต้น เข้ามาช่ วยเพิ่มช่ องทางการขาย เนื่ องจากสื่ อเหล่ านี้ สามารถ
เข้าถึ งคนจาหน่ ายได้ง่ายและรวดเร็ ว โดยวิธีการหลากหลายรู ป แบบ เช่ น การส่ งข้อมู ล การแชร์
รู ปภาพ หรื อวีดิโอ เป็ นต้น อีกทั้ง ยังสามารถโต้ตอบ และสื่ อสารได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ จึงเกิดประโยชน์มากต่อธุ รกิจในปั จจุบนั จึงเล็งเห็นประโยชน์สาหรับนักธุ รกิจที่จะ
นาสื่ อสังคมออนไลน์ มาเป็ นกลยุทธ์และประยุกต์ใช้สาหรับธุ รกิจเครื่ องประดับ
ดัง นั้ น การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ จึ ง ท าการศึ ก ษาการตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งประดับ ผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ ใ นเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่ อศึ ก ษาปั จ จัย ต่ า งๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ
เครื่ องประดับผ่านช่ องทางออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุ ปสรรคต่างๆ ของช่ องทาง
การจัดจาหน่ ายในรู ปแบบใหม่เพื่อให้ผูป้ ระกอบการสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคและสร้างความพอใจสู งสุ ดให้ผบู ้ ริ โภคได้ในที่สุด
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
4. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับ
ผ่านช่อง ทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
5. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภคที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องประดับผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
6. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องประดับผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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สมมุติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชี พ ที่แตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ประกอบด้วย ผูใ้ ช้หลัก เหตุ ผลที่ ซ้ื อ ความถี่ ในการซื้ อ
เพราะเหตุใดถึงซื้ อ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ และวิธีการชาระเงิน ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่ อ งทางการจ าหน่ า ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การขายที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ
เครื่ องประดับผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ขอบเขตการวิจัย
7. ผู ้วิ จ ัย ศึ ก ษาเฉพาะผู ้ที่ อ าศัย ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ ซ้ื อ เครื่ อ งประดับ ผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์เท่านั้น
8. ผูว้ ิจยั ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ประกอบด้วย ผูใ้ ช้หลัก เหตุผลที่ซ้ื อความถี่ใน
การซื้ อเพราะเหตุใดถึงซื้ อ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากแหล่งใด
และวิธีการชาระเงินที่ซ้ื อเครื่ องประดับผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
9. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่ องประดับที่ซ้ื อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
10. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะราคาผลิตภัณฑ์เครื่ องประดับที่ซ้ื อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
11. ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะช่องทางการจาหน่ายที่ซ้ื อเครื่ องประดับผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
12. ผูว้ ิจยั ศึ ก ษาเฉพาะการส่ ง เสริ ม การขายของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ซ้ื อ เครื่ องประดับ ผ่านช่ อ งทาง
ออนไลน์เท่านั้น
-ประชากรได้แก่ผบู ้ ริ โภคที่เคยซื้ อเครื่ องประดับในเขตกรุ งเทพมหานคร
-กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผบู ้ ริ โภคทั้งเพศชายและหญิงที่เคยซื้ อเครื่ องประดับในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าได้ รับจากการวิจัย
1.ผลการศึกษาค้นคว้าครั้ งนี้ จะทาให้ผูว้ ิจยั และผูท้ ี่ ส นใจศึ กษาด้านการตลาดได้ทราบถึ ง
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับของผูบ้ ริ โภคว่าปั จจัยใดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ อ งประดับ มากที่ สุ ด และจะใช้ผ ลการศึ ก ษานี้ เป็ นข้อ มู ล ทางวิ ช าการในการศึ ก ษาเรื่ อ งการ
ตัดสิ นใจซื้ อต่อไป
2.ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ สามารถเป็ นแนวทางให้แก่ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจเครื่ องประดับ
ในการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ธุ รกิ จเครื่ องประดับ ของตนเองให้ ส อดคล้องกับ ความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภค
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3.ผลของการศึ ก ษาค้น คว้า ครั้ งนี้ สามารถอธิ บ ายถึ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องประดับ เพื่ อเป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ี่ ตอ้ งการศึ กษาสามารถนาไปใช้ต่อยอดองค์ความรู ้ และ
แนวความคิ ด เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งประดับ ของผู บ้ ริ โ ภคเพื่ อ ใช้ใ น
การศึกษางานวิจยั ในอนาคตได้
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปร

ตาม
ปัจจัยด้ านส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้
- อาชีพ
พฤติกรรมของผู้บริโภค
- ผูใ้ ช้หลัก
- เหตุผลที่ซ้ื อ
- ความถี่ในการซื้ อ
- เพราะเหตุใดถึงซื้ อ
- ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ
- รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากแหล่งใด
- วิธีการชาระเงิน

การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องประดับผ่าน
ช่ องทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ส่ วนประสมทางการตลาด
-ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการขาย
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ทฤษฎีและแนวคิด
ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่ได้รับอิทธิ พลมาจาการรับรู ้หรื อความเข้าใจในความพึงพอใจ
เป็ นหลักซึ่ งจากการศึกษาของ Warlop et al. (2005,p.27( พบว่าการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคนั้นขึ้นอยู่
กับ การรั บ รู ้ ในประสบการณ์ ในอดี ตโดยเฉพาะการรั บ รู ้ ประสบการณ์ ที่ ดีในตราสิ นค้า ซึ่ งท าให้
ผูบ้ ริ โภคจะใช้ก ระบวนการตัดสิ น ใจที่ ส้ ั น มากในการเข้าสู่ ก ระบวนการการบริ โภค อี ก ทั้ง จาก
การศึกษาของ Gonzalez (2005( พบว่าการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่รวดเร็ วและเด็ดขาดนั้นขึ้นอยูก่ บั
ระดับการรับรู ้ในประสบการณ์ ในอดี ตของแต่ละบุคคลซึ่ งผูบ้ ริ โภคถือว่า เป็ น (Dynamic Decision
Making—DM(ที่ มี ส ภาพสิ่ ง แวดล้อ มที่ มี ก ารรั บ รู ้ ที่ ดี และจากการศึ ก ษาของ Gribble,Falciglia,
Devis, and Couch (2003,pp. 100-103( พบว่ า การตัด สิ นใจบริ โ ภคในชนิ ด ของอาหารเพื่ อ ลด
น้ าหนักนั้นเกิดจากการเรี ยนรู ้และการรับรู ้ในประสบการณ์ในอดีตในความมีคุณภาพและคุณสมบัติ
แต่ละชนิด และตราของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆด้วย
นอกจากนั้นจากการศึ ก ษาของ McPhee, Rauhut, and Ayres (2001( แสดงให้ท ราบอี กว่า
เงื่อนไขที่ ชกั นาไปสู่ การตัดสิ นใจที่ ดีน้ นั มักมาจากการกระตุ น้ ที่เป็ นแบบ Latent Motive (กระตุน้
โดยวิธีซ่อนเร้นหรื อวิธีกระตุน้ แสง( ซึ่ งทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการเรี ยนรู ้ที่ดีและส่ งผลต่อการรับรู ้ที่ชดั เจน
ซึ่ งท าให้ ผูบ้ ริ โภคถู ก ชัก น าไปสู่ เงื่ อ นไขเพื่ อ การตัด สิ น ใจที่ รวดเร็ วขึ้ น และจากการศึ ก ษาของ
Glymour (2003( ชี้ ให้เห็ นว่า ในเชิ งของจิตวิทยาแล้วการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคนั้นต้องการข้อมู ล
ข่าวสารที่ได้จากการรับรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ก่อนปั จจัยอื่นใด เพราะทุกสภาวะของการตัดสิ นใจนั้น
จะต้องมีความมัน่ ใจร่ วมด้วยเสมอ
ทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริ โภค
พฤติก รรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง พฤติ กรรมซึ่ งผูบ้ ริ โภคท าการค้นหา
การซื้ อ การใช้ การประเมิ นผล การใช้ส อยผลิ ตภัณ ฑ์ และการบริ ก าร ซึ่ ง คาดว่าจะสนองความ
ต้องการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994)
ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคไว้วา่ เป็ นพฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกไม่วา่ จะเป็ นการเสาะหา ซื้ อ ใช้ ประเมินผล หรื อ
การบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ บริ การ และแนวคิ ดต่าง ๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนได้เป็ นการศึกษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โ ภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา
และกาลังเพื่ อบริ โภคสิ นค้าและบริ ก ารต่ าง ๆ อันประกอบด้วย ซื้ ออะไร ท าไมจึ งซื้ อ ซื้ อเมื่ อไร
อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน
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แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ได้ให้ความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
จัดหาให้ได้มาและการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึ ง กระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมาอยู่
ก่อนแล้ว และซึ่ งมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ แ ละคณ ะ (2541: 124 – 125) อ้ า งอิ ง จาก Kotler, Philip. (1999).
Marketing Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior) หมายถึ ง
การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่ งการใช้สินค้าและ
บริ การ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจ และการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้ อและการ
ใช้สินค้า
กล่ าวโดยสรุ ป ว่าพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง การแสดงออก
ของแต่ ล ะบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การใช้ สิ นค้ า และบริ การทางเศรษฐกิ จ รวมไปถึ ง
กระบวนการในการตัดสิ นใจที่มีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่ งมีความแตกต่างกันออกไป
แนวคิดด้ านการสื่ อสารการตลาด
การสื่ อสารการตลาดจะประกอบด้วยกระบวนการติดต่อสื่ อสารซึ่ งเป็ นการส่ งข่าวสารการ
แลกเปลี่ ยนความคิดหรื อขั้นตอนในการสื่ อสารความหมายระหว่างผูส้ ่ งข่าวสารและผูร้ ับข่าวสาร
และเครื่ องมือในการสื่ อสารได้แก่การใส่ รหัส (Encoding) การถอดรหัส (Decoding) การตอบสนอง
(Response) และข้อ มู ล ป้ อ นกลับ (Feedback) นอกจากนั้ นยัง มี สิ่ งรบกวน(Noise) ซึ่ งหมายถึ ง
ข่าวสารอื่นๆที่เข้ามาแทรกแซงในขณะที่กระบวนการสื่ อสารกาลังดาเนิ นอยู่ (Belch & Belch, 2001
อ้างถึงดร.เสรี วงษ์มณฑา,2547)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปราโมทย์ ลือนาม (2540) การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตในการซื้ อ
สิ น ค้า และบริ ก ารอิ น เตอร์ เน็ ต ผลจากการศึ ก ษาสรุ ป ได้ว่า ผูใ้ ช้งานอิ น เตอร์ เน็ ต ส่ วนใหญ่ ไ ม่ มี
วัตถุ ประสงค์ในการใช้เพื่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การจานวนของเว็บไซต์ ที่ เข้าไปใช้งานโดยเฉลี่ ย
ส่ วนใหญ่ น้อยกว่า 10 แห่ งต่อสั ป ดาห์ การใช้งานส่ วนใหญ่ น้ ันจะเข้าไปใช้งานสั ป ดาห์ ล ะ 5-10
ชัว่ โมง และผูใ้ ช้ส่วนใหญ่คิดวาการรับรู ้ข่าวสารและการโฆษณาบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต เป็ นเหตุ
จูงใจให้สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การจากแหล่งช่องทางการจัดจาหน่ายอื่นๆ ได้ในภายหลัง
ทวีวรรณ น้อยน้ าคา (2548) ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคคนไทยในการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การทางการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การทางด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) รวมทั้ง
ศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคที่ เกิ ดขึ้นในการเข้าไปใช้บริ การซื้ อสิ นค้าและบริ การทางการพาณิ ชย์
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อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce)ของผูบ้ ริ โภคคนไทย พบว่าในเรื่ องของปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้า
และบริ การกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อราคาของสิ นค้าและบริ การรู ปแบบของสิ นค้า
และบริ การที่ แสดงบนเว็บ ไซต์ความปลอดภัยในการชาระค่าบริ การระยะเวลาที่ ใช้ในการสั่งซื้ อ
สิ นค้าแต่ ละครั้ ง การรับ ประกันสิ นค้า ความหลากหลายในตัวสิ นค้าและความสะดวกในการใช้
บริ การ
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครที่เคย
ซื้ อเครื่ องประดับผ่านช่ องทางออนไลน์โดยสู ตรคานวณกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบ
จานวนประชากรที่ แน่ นอน (Infinite Population) กาหนดค่าความเชื่ อมัน่ เป็ น 95% และมี ค่าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% โดยใช้สูตรคานวนInfinite Populationดังนี้
สู ตร W.G. Cochran(1953(
P(1−P)Z2

n
=
d2
และจะได้ n = 384.16 หรื อประมาณ 385 ตัวอย่าง แต่ท้ งั นี้ ผวู ้ จิ ยั ได้สารองความคลาดเคลื่อนไว้อีก 15
ตัวอย่างจึงเท่ากับ 400 ตัวอย่างเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล
การสุ่ มกลุ่ มตัวอย่าง (Random) ที่ ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้ดาเนิ นการสุ่ มตัวอย่างจาก
การสุ่ ม ตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็ นการเลื อกกลุ่ มตัวอย่างโดยถื อความสะดวกของ
ผูว้ ิ จยั เป็ นหลัก และง่ ายต่ อ การรวบรวมข้อ มู ล โดยแจกแบบสอบถามเพื่ อ สอบถามผู ห้ ญิ ง ที่ ซ้ื อ
เครื่ องสาอางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครตามที่กาหนดทั้งหมด 400 ชุด
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ด้านปั จจัยส่ วนบุ คคลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิ งมีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดือน15,000-30,000 บาทและประกอบอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ด้านข้อมูลพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ผใู ้ ช้หลักคือตัวเอง
โดยเหตุผลที่ซ้ื อตามกระแสนิ ยม ความถี่ในการซื้ อต่อเดื อนคือน้อยกว่า 1 ครั้ง ซื้ อผลิ ตภัณฑ์เพราะ
คื อ การเลื อกซื้ อสิ น ค้า ท าได้ง่ าย สะดวกและรวดเร็ ว ซึ่ งผู ท้ ี่ มี อิท ธิ พ ลในการซื้ อ คื อ เพื่ อ น/เพื่ อ น
ร่ วมงาน การรับรู ้ขอ้ มูลผ่านอินเตอร์ เนต และเลือก วิธีการชาระเงินแบบชาระผ่านบัญชีผขู ้ าย
ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกซื้ อสร้อยคอ/
จี้ โดยราคาที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง 300-500บาท ช่ องทางในการเลื อกซื้ อคือผ่านทาง Facebookและ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เพราะฟรี ค่าจัดส่ งผลิตภัณฑ์
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ด้านระดับความสาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องประดับผ่านช่ องทางออนไลน์พบว่ามีการตัดสิ นใจซื้ อส่ วนใหญ่ เพราะมี ข้ นั ตอนการสั่งซื้ อ
สิ น ค้า ที่ ไ ม่ ยุ่ง ยากโดยมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เท่ า กับ 4.02 และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.7043 และ
เครื่ องประดับที่จาหน่ ายผ่านช่ องทางออนไลน์น้ นั มีราคาที่เหมาะสมกับคุ ณภาพโดยมีค่าเฉลี่ยน้อย
สุ ดเท่ากับ 3.88 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6882
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการทดสอบปัจจัย
ส่ วนบุคคล
กับการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อ
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
อาชีพ

ค่ านัยสาคัญ
Sig.

สอดคล้อง
สมมติฐาน

0.01
0.54
0.14
0.26
0.04
0.28



ไม่ สอดคล้อง
สมมติฐาน







ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการทดสอบพฤติกรรมของผู้บริโภค
กับการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ผูใ้ ช้หลัก
เหตุผลที่ซ้ื อ
ความถี่ในการซื้ อต่อเดือน
เพราะเหตุใดถึงซื้ อ
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ
แหล่งรับรู ้ข่าวสารข้อมูล
วิธีการชาระเงิน

ค่ านัยสาคัญ
Sig.
0.10
0.00
0.12
0.18
0.14
0.28
0.79
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สอดคล้อง
สมมติฐาน

ไม่ สอดคล้อง
สมมติฐาน
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการทดสอบปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดกับการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ค่ านัยสาคัญ
Sig.
0.02
0.00
0.13
0.64

สอดคล้อง
สมมติฐาน



ไม่ สอดคล้อง
สมมติฐาน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาวิ จ ั ย เรื่ องการตั ด สิ นใจซื้ อเครื่ องประดั บ ช่ อ งทางออนไลน์ ข องในเขต
กรุ งเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
ผลการวิจยั พบว่าลักษณะเพศที่แตกต่างกันมีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนุ จริ นทร์ ชอบดารงธรรม
(2553( โดยเห็นว่าที่ผใู ้ ช้สังคมออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองด้านความตั้งใจ
(Attention( แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีกระบวนการตอบสนอง
ด้านความตั้งใจ (Attention( น้อยกว่าเพศหญิง
ผลการวิจยั พบว่าลักษณะรายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับ
ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐศักดิ์ วรวิทยานนท์
(2555) โดยเห็ นว่าผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนแตกต่างกัน มี ทศั นคติต่อธุ รกิ จขายสิ นค้าและ
บริ การผ่านออนไลน์ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อและหลังการตัดสิ นใจซื้ อโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิ จ ัย พบว่ า เหตุ ผ ลที่ ซ้ื อผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ
เครื่ องประดับผ่านช่ องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครเนื่ องจากมีหลากหลายเหตุผลในการ
เลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ ผ่านช่ องทางออนไลน์ ซ่ ึ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของระพี พ รรณ ศรี ศ รั ณ ยกุ ล
(2555( โดยเห็นว่าการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตโดยเหตุผลแรกเพราะการเลือกซื้ อสิ นค้า
ทาได้ง่าย สะดวกสบายและรวดเร็ ว
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านราคาที่แตกต่างกันมีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับ
ผ่านช่ องทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานครซึ่ งผลการวิจยั ดังกล่ าวสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
งานวิจยั ของปั ท มพร คัม ภี ระ (2557) โดยเห็ น ว่านัก ศึ ก ษาหญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ก าร
ประเมินความสาคัญของปั จจัยด้านราคาต่างกันมีพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยพิจารณาจากค่าระดับนัยสาคัญ มีค่าเท่ากับ
0.03 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
1.การใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายเครื่ องประดับผ่านช่ องทางออนไลน์ควรมีการออกแบบที่
เข้าใจง่าย และมีวิธีการใช้ที่สะดวก เพราะ ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่จะมีหลายช่วงอายุ ทาให้มีทกั ษะในการคิด
และทักษะการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับผ่านช่องทางออนไลน์น้ นั ต่างกัน ซึ่ งกระบวนการซื้ อที่ง่าย
ก็ จะมี ค วามส าคัญ อย่างยิ่งในการตอบสนองความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภคดังนั้น ผูจ้ ดั จาหน่ า ย
เครื่ อ งประดับ ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ค วรให้ ค วามส าคัญ กั บ การออกแบบหรื อ การก าหนด
กระบวนการในการซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ง่ายไม่ยงุ่ ยาก
2. ผูซ้ ้ื อที่ สิ นค้าผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ตควรมัน่ ใจว่าเว็บ ไซต์น้ ันๆมี ขอ้ มู ลที่ ท่ านต้องการ
ครบถ้วนและสามารถติดต่อผูข้ ายได้จริ งในกรณี ที่เกิ ดปั ญหาควรตรวจสอบประวัติของผูข้ ายและ
ร้านค้าออนไลน์ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษาคุ ณภาพและความพึ งพอใจที่ มีผลต่ อแรงจู งใจในการซื้ อเครื่ องประดับ ผ่าน
ช่ องทางออนไลน์เพิ่ มขึ้ น เพื่อที่ จะได้ทราบถึ งความต้องการอย่างแท้จริ งของผูบ้ ริ โภค และนามา
ปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
2.ศึกษาความแตกต่างระหว่างการซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตกับการไปเดินซื้ อสิ นค้า
ตามร้านค้าทัว่ ไป
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มนา้ ผลไม้ ตราดอยคาของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING TO BUY DRINK JUICES TRADE
DOI KHAM OF CONSUMERS IN BANKGKOK AREA.
ประภัสสร วงศ์ ไทย
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM 2/1
กลุ่ม3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มน้ าผลไม้ตราดอยคาของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยมี วตั ถุ ประสงค์ เพื่ อศึ ก ษาถึ งความแตกต่าง
ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยด้านอื่นๆที่มีอิทธิ พล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม น้ าผลไม้ต ราดอยค าของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยดื่มเครื่ องดื่ มน้ าผลไม้
ตราดอยคาที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวนทั้งสิ้ น คน เครื่ องมือที่ 400ใช้
ในการเก็ บ รวบข้อมู ล คื อ แบบสอบถาม และน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าท าการวิ เคราะห์ โดยใช้ การ (1 (
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานและการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือการหา
การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานโด (2( ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานยสถิติที่ใช้
ในการทดสอบสมมุติฐานคือการทดสอบค่า T-test และการทดสอบค่า F (One Way Anova)
จากการศึกษาวิจยั พบว่า
1ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ .ที่แตกต่างกันประกอบด้วย สถานภาพ อาชี พ ส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ยกเว้นปั จจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
.2ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกต่างกันประกอบด้วย ราคา ช่ องทางการจัด
จ าหน่ าย ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม น้ าผลไม้ ต ราดอยค าของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ยกเว้นปั จจัยด้าน ผลิตภัณฑ์
และการส่ งเสริ มการขาย
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3.ปั จจัยด้านอื่นๆที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย โอกาสในการดื่มเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอย
คาและ สถานที่ผูบ้ ริ โภคมักตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มน้ าผลไม้
ตราดอยคาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลต่างกัน ยกเว้นผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ
และความถี่ ใ นการดื่ ม เครื่ องดื่ ม น้ าผลไม้ต ราดอยค าของผู บ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
คาสาคัญ: เครื่ องดื่มน้ าผลไม้ ,ตราดอยคา ,การตัดสิ นใจซื้ อ
Abstract
The study of factors that influence the decision to buy a drink juice trade Doi Kham the
consumer in the Bangkok area. It is purposes to study the differences in demographic factors
other marketing mix factors that influence the decision to buy a drink juice trade Doi Kham the
consumer in the Bangkok area.
Population and sample used in this research is consumer will be used to drink juice trade
Doi Kham were the residents of Bangkok and 400 person the tools used to collect data is
questionnaire and data were analyzed using Making an analysis by descriptive statistics, statistical
hypothsis testing is used to find the percentage frequency average standard deviation. Linear
statistical inference by statistical analysis that is used to test the hypothesis test is T-test ,
F( One Way Anova(
From the study found
1.Demographic factors varied career includes status affect their decision to purchase a
drink juice Trade Doi Kham the consumers in Bangkok and the difference was statistically
significant not include, Factor as gender, age ,eduction, level income
2.Factors of marketing mix consists of different distribution channels for influencing the
decision to buy a drink juice Trade Doi Kham the consumers in Bangkok and the difference was
statistically significant not include ,Factor and product promotion.
3.Other factors include different. Opportunities to drink juice than the trade Doi Kham
and consumer buying decisions are different affect their decision to purchase a drink juice Trade
Doi Kham the consumers in Bangkok and surrounding areas as well not include, Those involved
in the purchase and frequency of purchase of consumer in the Bangkok area.
Keywords : Drink juice , Trade Doi Kham , Buying Decision
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บทนา
เนื่ องมาจากวิถีการดาเนิ นชี วิตของคนในยุคปั จจุบนั ได้มีการดาเนิ นชี วิตที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีตผูค้ นในรุ่ นใหม่ทุกวันนี้ มีชีวิตประจาวันที่ตอ้ งเร่ งรี บแข่งขันกับเวลา ทาให้ไม่มีเวลาในการดูแล
รักษาสุ ขภาพจนเป็ นสาเหตุให้ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ขาดการดูแลเอาใจใส่ ในเรื่ องของสุ ขภาพส่ งผลให้
ร่ างกายอ่อนแอและเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมากมาย จากปั จจัยข้างต้นดังกล่าวทาให้เกิดกระแสการ
ดูแลเอาใจใส่ สุขภาพมากกว่าเดิ มของผูบ้ ริ โภคจนเกิ ดตลาดธุ รกิจเครื่ องดื่ มน้ าผักผลไม้เพื่อสุ ขภาพ
ขึ้นมากมายและมีการแข่งขันในเชิงธุ รกิจค่อนข้างสู ง
จากสาเหตุดงั กล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั มุ่งเน้นที่จะศึกษาวิจยั ในเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องดื่ มน้ าผลไม้ตราดอยคาของผูบ้ ริ โภค เพื่อนาผลการศึ กษาวิจยั ที่ ได้ไปใช้ประโยชน์ และ
ประกอบการตัดสิ นใจในการดาเนินธุ รกิจต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
.1เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ างของปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
.2 เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความแตกต่ า งของปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
.3เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยด้านอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มน้ าผลไม้ตรา
ดอยคาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประโยชน์ ของการวิจัย
.1เพื่อให้ทราบถึ งปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มน้ าผลไม้
ตราดอยคาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
.2เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม
น้ าผลไม้ตราดอยคาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
.3เพื่อให้ทราบถึ งปั จจัยด้านอื่นๆที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มน้ าผลไม้ตราดอยคา
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
4.นาผลการวิจยั จากปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ไปใช้ ในการกาหนดกลุ่ ม เป้ าหมายของ
ลูกค้า
.5นาผลการวิเคราะห์ ด้านความแตกต่างของส่ วนประสมทางการตลาดเพื่อใช้ในการวาง
แผนการดาเนินธุ รกิจรวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาด
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สมมุติฐานการวิจัย
สมมุติฐานข้อที่1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการซื้ อเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคาของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑลต่างกัน
สมมุติฐานข้อที่2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการขาย ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอย
คาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลต่างกัน
สมมุติฐานข้อที่3 ปั จจัยด้านอื่นๆที่ประกอบด้วย ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ความถี่ในการดื่ม
โอกาสในการดื่ม สถานที่ที่ผบู ้ ริ โภคมักตัดสิ นใจซื้ อ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลต่างกัน
นิยามศัพท์เฉพาะ
“เครื่ องดื่มน้ าผลไม้ หมายถึง น้ าดื่ ”มที่ได้จากการคั้นหรื อสกัดจากผลไม้ชนิดต่างๆซึ่ งให้คุณค่าเละ
ประโยชน์ทางโภชนาการสู งอีกทั้งยังทาให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย
หมายถึง ” การตัดสิ นใจซื้ อ “ กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ
ที่มีอยูซ่ ่ ึ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่างๆของสิ นค้าและบริ การอยูเ่ สมอใน
ชีวติ ประจาวัน โดยที่ผบู ้ ริ โภคจะเลือกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์
ขอบเขตของการวิจัย
.1ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคาในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น
.2กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคาในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจานวน คนในเขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง เขตสา 400ยไหมและ
ปทุมธานี อธัญบุรี.
3.การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคาของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแลปริ มณฑลเท่านั้น
การศึกษาวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั ต้องการศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และ.4
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดรวมถึงปั จจัยด้านอื่นๆที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
น้ าผลไม้ตราดอยคาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น
5.ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามตั้งแต่วนั ที่ – 2559 มีนาคม 28
2559 เมษายน12
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษาวิจัย
ตัวแปรอิสระประกอบด้วย
.1ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
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.2ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ ม
การขาย
.3ปั จจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคาของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ,ความถี่ในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคาของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล,โอกาสในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตรา
ดอยคาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ,พฤติกรรมในการเลือกสถานที่ในการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ตัวแปรตามประกอบด้วย
-การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
1.ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ 1.1
สถานภาพ 1.3
อาชีพ 1.5

อายุ 1.2
ระดับการศึกษา 1.4
รายได้ 1.5

กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
เครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคา
ของผูบ้ ริ โภคในเขต

2.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ช่องทางการจัดจาหน่าย 2.3 ผลิตภัณฑ์ 2.1
การส่งเสริ มการขาย 2.4
ราคา 2.2

กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

3.ปัจจัยด้านอื่นๆ
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ 1.1
ค 1.2วามถี่ในการดื่มเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคา
1.3โอกาสในการดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคา
สถานที่ผบู ้ ริ โภคมักตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องดื่มน้ าผัก 1.4
ผลไม้ตราดอยคา
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ดวงพร ภัท รเปรมเจริ ญ 2545(:27-28กล่ าวว่าประชากรศาสตร์ หมายถึ ง ลักษณะประชากรเป็ น (
ปั จจัยสาคัญต่อการบริ โภค รวมไปถึงพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริ โภคด้วย
วิไลพร สุ ตนั ไชยนนท์ กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึ ง ศาสตร์ ที่ทาการศึ กษาเกี่ ยวกับ (2543(
ขนาดหรื อจานวนของคนที่มีอยู่ในแต่ละสังคมภูมิภาคและระดับโลก นอกจากนี้ ยงั ศึกษาเกี่ ยวกับ
การกระจายตัวของประชากรและองค์ประกอบต่างๆของประชากร
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
2548 .กรกฎ กาจัดดัสกร(: 19-22 (พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคถูกกาหนดด้วยลักษณะทางกายภาพและ
ลักษณะทางกายภาพถูกกาหนด้วยสภาพจิตวิทยาโดยสภาพจิตวิทยาถู กกาหนดด้วยครอบครัวและ
สังคม ปั จจัยต่างๆที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
อ้างถึ งใน รุ่ งตะวัน สว่างไพศาลกุล(
,2551 (คอตเลอร์ (Kotler. 2000 : 14( ให้ความหมาย
ของส่ วนประสมทางการตลาดว่าเป็ นกลุ่มของเครื่ องมือทางการตลาดที่องค์กรใช้ในการปฏิบตั ิตาม
วัตถุประสงค์ทางการตลาดแก่กลุ่มเป้ าหมาย
อ้างถึ งใน รุ่ งตะวัน สว่างไพศาลกุ ล ( ,25512547( เสรี วงษ์มณฑา ( : 17ให้ค วามหมายส่ วน (
ประสมทางการตลาด ว่าหมายถึ งตัวแปรทางการตลาดที่ ควบคุ มได้ ซึ่ งใช้ร่วมกันเพื่ อตอบสนอง
ความพึงพอใจแก่ กลุ่ มเป้ าหมายหรื อเป็ นเครื่ องมือที่ ใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ทางการ
ติดต่อสื่ อสารขององค์กร
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบเชิ งปริ มาณโดยการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ได้กาหนดประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่างคือ ประชากรที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ - มณฑล ที่เคยซื้ อเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตรา
ดอยคา
กลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ -มณฑล ที่เคยซื้ อเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคา
การเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่า งและการสุ่ ม ตัวอย่างในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม บุ ค คลทั่วไปที่ เคยซื้ อ
เครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคา จานวน คน ใช้สูตรการคานวณกลุ่มตัวอย่างแบบนับไม่ได้และใช้ 400
วิธีสุ่มโดยสะดวก
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม Checklist เป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น ส่ วนประกอบด้วย 4
ส่ วนที่ แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ปั 1 จจัย ด้า นประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้
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ส่ วนที่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา 2
ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการขาย
ส่ วนที่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ค 3วามถี่ในการ
ดื่ ม เครื่ องดื่ ม น้ าผลไม้ต ราดอยค า โอกาสในการดื่ ม น้ าผลไม้ต ราดอยค า สถานที่ ที่ ผูบ้ ริ โภคมัก
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคา
ส่ วนที่ มาตราวัดกระบวน 4 การตัดสิ น ใจซื้ อเครื่ องดื่ ม น้ าผลไม้ตราดอยค าของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแจกแบบสอบถามที่เป็ นเอกสารให้กบั บุคคล
ทัว่ ไปที่เตยซื้ อเครื่ องดื่ มน้ าผลไม้ตราดอยคาในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ วัน 16 เป็ นระยะเวลา 2559 เมษายน 12 – 2559 มีนาคม 28
วิธีดาเนินการวิจยั
ผูว้ ิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามที่เป็ นเอกสารให้กบั กลุ่มบุคคลทัว่ ไปที่มี
การซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม น้ าผลไม้ต ราดอยค าในเขตกรุ งเทพและปริ ม ณฑลน าค าตอบที่ ไ ด้ม าทดสอบ
สมมุติฐาน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติเชิ งพรรณาโดยมีตวั แปรเชิ ง (1(คุณภาพใช้การแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ ในการอธิ บายลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ตัวแปร
เชิ งปริ ม าณ ใช้แจกแจงค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตราฐาน ของผูต้ อบแบบสอบถาม สถิ ติเชิ ง(2(
อนุมาน ใช้ทดสอบสมมุติฐานข้างต้น
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐาน
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

สอดคล้องกับสมมุติฐาน

ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน



√

√
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ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการขาย
ปั จจัยด้านอื่นๆ
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ
ความถี่ในการดื่มเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตรา
ดอยคา
โอกาสในการดื่มเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตรา
ดอยคา
สถานที่ที่ผบู ้ ริ โภคมักตัดสิ นใจเลือกซื้อ

สอดคล้องกับสมมุติฐาน

ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน


√
√
สอดคล้องกับสมมุติฐาน


ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน



√
√

หมายเหตุ
.1เครื่ องหมาย √ สอดคล้องกับสมมุติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ

0.05

.2เครื่ องหมาย ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ0.05≥

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น ปี 40 – 31 อายุ(2( เพศ หญิง(1(
ลู กจ้างทัว่ ไป/อาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน (5( การศึกษาระดับปริ ญญาตรี (4( สถานภาพโสด (3(
10รายได้เฉลี่ยต่อเดือน(6(,001-20,000 บาท
ปั จจัยส่ วนประสมทางตลาดจากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี
ราคา บาทมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่ อง 25-16
ทางการจัดจาหน่ ายที่มีการจาหน่ ายสิ นค้าตามร้ านสะดวกซื้ อ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มน้ า
ผลไม้ตราดอยคาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ปั จจัยด้านอื่นๆจากการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคมักตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเองรวมทั้งผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรม
รับประทานเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคาเป็ นประจาอยูแ่ ล้วและมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในร้านค้าที่มีสถานที่ใกล้ที่พกั อาศัย
อภิปรายผลตามสมมุติฐานการวิจัย
สมมุติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้ ที่ แตกต่ างกัน ส่ ง ผลต่ อการซื้ อเครื่ องดื่ ม น้ า ผลไม้ต ราดอยค าของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
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จากการวิจยั พบว่าสถานภาพ อาชี พ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มน้ าผลไม้ตราดอยคา
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลแตกต่ างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รุ่ งตะวัน สว่างไพศาลกุล.(2551( . ที่กล่าวว่าปั จจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่ างอันได้แก่ สถานภาพ และอาชี พ ที่ แตกต่างกันมี ผลต่อพฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราบีอิ้งของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
จาการวิจยั พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
น้ าผลไม้ตราดอยคาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วิภาวี สุ ริโยที่กล่าวว่าปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันอันได้แก่ เพศ อายุ .(2548( .
ระดับการศึกษา รายได้ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อน้ าผลไม้พร้อมดื่มแต่อย่างใด
สมมุติฐานข้อที่2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการขาย ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอย
คาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลต่างกัน
จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านราคา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม
น้ าผลไม้ตราดอยคาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศริ นทิพย์ ธี รธนิตนันท์ได้ทาการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มี.(2555( .
บริ โภคในเขตก อิ ท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อรถโตโยต้าของผูรุ้ ง เทพมหานคร พบว่าปั จจัย ส่ วน
ประสมทางการตลาดด้ า นราคามี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ นใจซื้ อของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
ปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ าย ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาญจนา สหัสเนตรอ้างถึ งใน รุ่ งตะวัน ( (2548(.
สว่างไพศาลกุล, 2551(
สมมุติฐานข้อที่ ปั จจัยด้านอื่นๆที่ประกอบด้วย ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ความถี่ในการดื่ม 3
โอกาสในการดื่ ม สถานที่ ผ ู้ ้้ บ ริ โภคมักตัดสิ นใจซื้ อ ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มน้ าผลไม้ตราดอยคาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลต่างกัน
จากการวิจยั พบว่าปั จจัยอื่ นๆด้านโอกาสในการซื้ อดื่ มเครื่ องดื่ มน้ าผลไม้ตราดอยคาและ
พฤติ ก รรมการเลื อกสถานที่ ในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ รุ่ งตะวัน สว่าง
ไพศาลกุล (2551(
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจยั ทาให้ทราบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุ ปี 40-31
ยลู กจ้างทัว่ ไป และมีรายได้เฉลี่ /สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน
10 ต่อเดื อน,001 – 20,000 บาท ผูป้ ระกอบการสามารถนาข้อมูลดังกล่ าวมากาหนดกลุ่ มเป้ าหมาย
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วางแผนนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายได้อย่าง
ถู กต้อง รวมถึ งจากการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้านส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ อง
ทางการจัด จาหน่ า ย และการส่ ง เสริ ม การตลาด ผู ป้ ระกอบการควรพัฒ นาปรั บ ปรุ ง สิ น ค้า และ
ช่องทางการจัดจาหน่ายให้มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป
ในการวิจยั ครั้งถัดไปควรทาการศึกษาวิจยั ผูบ้ ริ โภคในกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่นอกเหนือจากเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น และควรทาการศึกษา
เพิ่มเติมในแรงของ แรงจูงใจ และความรู ้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์เพราะจะทาให้ทราบถึงปัจจัยที่
ผลต่อแนวโน้มการตัดสิ นซื้ อเครื่ องดื่มน้ าผักผลไม้ตราดอยคามากขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการแผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ เนชัลแนล
Factory Affecting TheDecision Making to Use Service Department medicine
OfBangpakpk 9 International Hospital
นวรัตน์ ยอดยิง่
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin 2/1 กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครั้งนี้เพื่อศึกษา (1) ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล
(2( ความแตกต่างด้านพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค (3(ความแตกต่ างด้านความสะดวกในการเข้ารับ
บริ การที่มีอิทธิ พลผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเพื่อนาเสนอต่อผูบ้ ริ หารใช้ปรับปรุ งนโยบาย
การให้บริ การของแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัลแนล
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูใ้ ช้บริ การแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ เนชัลแนล ปี
2559จานวน 400 คนเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามปั จจัยส่ วนบุคคลความแตกต่างด้าน
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและความแตกต่างด้านความสะดวกในการเข้ารับบริ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่า ANOVA (F-test, t-teat(
ผลการศึ ก ษาพบว่าปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารแผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ เนชัลแนลผูต้ อบแบบส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี มี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ ย 30,001 - 45,000
บาท โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้บริ การแผนกอายุรกรรม ประเภทสิ ทธิ การประกันสุ ขภาพ
ในการรักษาบริ การ และใช้บริ การด้านการฉี ดวัคซี น สะดวกเข้าใช้บริ การเวลา 08.00-12.00น. ใช้
ระยะเวลาในการเข้ารับบริ การ 1-2 ชัว่ โมง โดยปั จจัยในการเลื อกใช้บริ การ คือ การเข้ารับบริ การ
ง่าย ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคือ ตนเอง และจานวนครั้งในการเข้ารับบริ การ 2-5
ครั้ง/ปี โดยความสะดวกในการเข้ารับบริ การเรื่ อง การได้รับการเอาใจใส่ จากแพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ ขณะเข้ารับการรักษามีระดับความพอใจ เรื่ องการได้รับความเสมอภาคในการรับบริ การ
ขณะเข้ารับการรักษาระดับ ปานกลาง เรื่ องความพอใจในบุค ลิ ก และอัธยาศัย การให้บริ การของ
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับ พอใจ และเรื่ องความรวดเร็ วในการในการรั บ บริ การ
ระดับไม่พอใจ
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจ,โรงพยาบาล,แผนกอายุรกรรม
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ABSTRACT
The purpose of the research to study ( 1( the difference of personal factors ( 2( the
difference in habits of consumers(3(the difference in ease of service the influence affect decision
services for present to executive.Use the update service policy of the Department medicine
bangpakok 9 internationalhospital
A sample is an employee who is in user services department internal medicine
bangpakok 9 international hospitalin year 2559 (2016) amount of 400 people, a tool used in the
research is a survey of personal factors,the difference in habits of consumers and the difference in
ease of service.Find the standard deviation per cent test ANOVA (F-test, t-teat)
Study results showed that factory affecting the decision making to use service
department medicine of Bangpakpk 9 international hospital . Respondents were females is 20-30
years old, single status, A Bachelor's degree, The private employees to the average income
30,001-45,000 baht.The most of respondents use the services of the Department of Medicine in
the treatment of health insurance services. And the use of vaccination.Convenient time 08.00-12:
00. Take about 1-2 hours to service.Factors in selecting a service is the service easy.Influential in
the decision to use the self-service.Admission 2-5 times / year.The ease of the service to get care
from doctors, nurses and staff.While admission is satisfied.The ease of the service has been the
subject of equality of treatment. While admission to moderate.Ease of service satisfaction in a
story and personality. Services of doctors, nurses, and staff satisfaction levels and the matter of
the service speed in the service level is not satisfied.
KEY WORDS: DECISION, HOSPITAL,DEPARTMENTMEDECINE
บทนา
ในปั จจุบนั สถานการณ์ โลกได้มีการเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว รวมไปถึงแนวทางด้าน
การรักษาพยาบาลที่ ผูเ้ ข้ารับบริ การทางการแพทย์มีแนวโน้มด้านการดู แลสุ ขภาพร่ างกายมากขึ้ น
และยังตระหนักถึ งแนวทางการป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หรื อเข้ารับการรักษาแต่เริ่ มมีอาการซึ่ ง
ต่างจากในอดีตที่รอให้เกิดอาการหรื อเกิดโรคก่อนจึงจะไปพบแพทย์ นอกจากนี้ ผเู ้ ข้ารับบริ การยังมี
พฤติกรรมในการใช้บริ การทางการแพทย์ในด้านอื่น นอกเหนื อจากการรักษาโรคโดยตรงอีก เช่ น
การทาศัลยกรรมเสริ มความงาม การปรึ กษาปั ญหาเพื่อป้ องกันภาวการณ์เกิดโรค เป็ นต้น
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ทั้งนี้ จึงทาให้ผเู ้ ข้ารับบริ การหันมาเลือกใช้บริ การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลบางปะกอก
9 อิ นเตอร์ เนชัล แนลมากขึ้ น เนื่ องจากการเข้ารั บ บริ การในโรงพยาบาลรั ฐมี ผูเ้ ข้ารั บ บริ ก ารเป็ น
จานวนมาก เมื่ อ เที ย บกับ ก าลัง การให้ บ ริ ก ารของบุ ค ลากรทางการแพทย์ที่ จากัด ส่ ง ผลให้ ใ ช้
เวลานาน และไม่สามารถให้บริ การได้อย่างทัว่ ถึ ง จึงเป็ นเหตุให้ผูบ้ ริ โภคที่ มีกาลังทรัพย์บางส่ วน
เลื อกใช้บริ การักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ เนชัลแนล ซึ่ งมีการให้บริ การ
อย่างทัว่ ถึ ง ใช้เวลาในการเข้ารับบริ การรวดเร็ วกว่าโรงพยาบาลรัฐ รวมถึ งได้มีการพัฒนาคุ ณภาพ
การให้บ ริ ก าร มี ก ารน าเทคโนโลยีท างการแพทย์ที่ ทนั สมัย เข้ามาใช้ในการรัก ษา ตลอดจนการ
ส่ งเสริ มพัฒนาความรู ้บุคลากรทางการแพทย์ให้มีเชี่ ยวชาญในการให้บริ การ และยังเป็ นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขัน กับ โรงพยาบาลเอกชนอื่ น แม้ค่ า ใช้จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาละมี
ค่าใช้จ่ายสู งมากกว่าก็ตาม นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ งยังให้ความสาคัญด้านความ
น่าเชื่ อถือทางการแพทย์ มีการลงทุนเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ และความพร้อมของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่มีความครอบคลุ มและทันสมัย รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาด เช่ นการจัดโปรโมชัน่
แพ็กเกจราคาพิเศษต่างๆ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูเ้ ข้ารับบริ การ และสร้ างความสนใจ
ดึ ง ดู ด ให้ ผู ้รั บ บริ ก ารเข้า มาใช้ บ ริ ก ารในโรงพยาบาลมากขึ้ น เพื่ อ เป็ นการปรั บ ตัว ให้ เข้า กับ
สถานการณ์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นผูท้ าวิจยั จึงทาการศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกใช้บ ริ ก ารแผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อิ น เตอร์ เนชัล แนล เพื่ อ น าผลไปใช้ใ นการพัฒ น าด้านคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การ เทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งปรับปรุ งการดาเนิ นงานของแผนกอายุรกรรมภายใน
โรงพยาบาล เพื่อนาไปใช้ในการแข่งขันกับตลาดธุ รกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นนาอื่นๆ ซึ่ งถือว่าเป็ น
การทาธุ รกิ จบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน เป็ นที่มาของการศึกษาตัวแปรในการสร้างความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุ รกิ จโรงพยาบาลเอกชน ให้มีการปรับตัวเพื่อเพิ่มรายได้มาก
ขึ้น ในขณะที่กระแสการดูแลสุ ขภาพยังคงส่ งผลต่อรู ปแบบการให้บริ การของโรงพยาบาล
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึ กษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การแผนกอายุ
กรรม โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัลแนล
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การแผนกอายุกรรม
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัลแนล
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านความสะดวกในการเข้ารับบริ การของผูบ้ ริ โภค ที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริ การบริ การเพื่อนาเสนอต่อผูบ้ ริ หาร ไปใช้ปรับปรุ งนโยบายการให้บริ การของแผนกอายุกรรม
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัลแนล
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชี พ รายได้ และสิ ทธิ ในการ
เข้ารับการรักษา ที่แตกต่างกันมีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การแผนกอายุกรรมโรงพยาบาล
บางปะกอก 9 อินเตอร์ เนชัลแนลที่แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย การใช้บริ การด้านใด เวลาที่สะดวกในการใช้บริ การ
ระยะเวลาในการเข้ารั บ การรั ก ษา ปั จจัย ที่ เลื อกใช้บ ริ ก าร ผูท้ ี่ มี อิท ธิ ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกใช้
บริ การ และจานวนครั้งในการเข้ารับบริ การ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ ผลต่อการเลือกใช้บริ การแผนกอายุ
กรรมโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ เนชัลแนลที่แตกต่างกัน
3. ความสะดวกในการใช้บ ริ ก าร ซึ่ งประกอบด้วย ความเอาใจใส่ ใ นการให้ บ ริ ก ารของแพทย์
พยาบาล เจ้าหน้าที่ ป ฏิ บ ัติก ารอื่ นๆ ความเสมอภาคในการให้บริ ก าร บุ คลิ ก และอัธ ยาศัยในการ
ให้บริ การ และความรวดเร็ วในขั้นตอนการให้บริ การที่ที่แตกต่างกันมีอิทธิ ผลต่อการเลือกใช้บริ การ
แผนกอายุกรรมโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรื เนชัลแนล ที่แตกต่างกัน
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานะภาพ - การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

ตัวแปร
ตาม

พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
- สิ ทธิในการเข้ารับบริ การ
- ส่วนใหญ่ใช้บริ การแผนกอายุรกรรมด้านใด
-เวลาที่ผรู ้ ับบริ การสะดวกใช้บริ การ
-ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษา
-ปั จจัยที่เลือกใช้บริ การ
-ผูท้ ี่มีอิทธิผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การ
- จานวนครั้งในการเข้ารับบริ การต่อปี

การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาล
บางปะกอก 9 อินเตอร์
เนชัลแนล

ความสะดวกในการใช้บริ การ
- การเอาใจใส่จากแพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าที่
-ความเสมอภาคในการรับบริ การ
-บุคลิกและอัธยาศัยของแพทย์และเจ้าหน้าที่
- ความรวดเร็ วในการเข้ารับบริ การ

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ ทาการศึ กษา เรื่ อง
ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ เนชัลแน
ลซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอแนวคิดและ ทฤษฏี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้
1. ทฤษฎีการตัดสิ นใจ (type of consumer decision theory)
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่ องคุณภาพการบริ การ (Service Quality)
3.ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (The Theory of Consumer Behavior)
4 ทฤษฎีเกี่ยวเรื่ องการประกันสุ ขภาพ (Private Health Insurance)
1. ทฤษฎีการตัดสิ นใจ (type of consumer decision theory)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2526, อ้างถึ งใน ปิ ยะนุ ช เหลืองาม , 2552( ได้กล่าวว่า
ในบรรดาทฤษฎีที่สาคัญของการตัดสิ นใจ อาจจาแนกได้อย่างน้อย 2 ประเภท ดังนี้
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1( ทฤษฎี บรรทัดฐาน (Normative Theory) เป็ นทฤษฎีการตัดสิ นใจทื่มีลกั ษณะสาคัญ คือ
จะค านึ ง ถึ งว่า แนวทางการตัดสิ น ใจ น่ าจะเป็ น หรื อควรจะเป็ นเช่ น ใด จึ งจะสามารถบรรลุ ถึ ง
เป้ าหมายที่ตอ้ งการตัดสิ นใจได้ ซึ่ งการพิจารณาว่าแนวทางใดเป็ นแนวทางที่น่าจะเป็ น หรื อควรจะ
เป็ นนั้น ย่อมขึ้ นอยู่กบั วิจารณญาณของบุ คคลแต่ละคน ซึ่ งอาจจะคล้ายคลึ งหรื อแตกต่างกันก็ได้
ดังนั้น การใช้ทฤษฎีน้ ี ตัดสิ นใจในประเด็นปั ญหาใดๆ ก็ตาม จึงมีลกั ษณะที่ข้ ึนอยูก่ บั มาตรฐานหรื อ
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว จะเป็ นเครื่ องกาหนดว่า มีปัญหานั้นๆ น่าจะหรื อควรจะตัดสิ นใจอย่างไร จึงจะดี
ที่สุด ถูกต้องเหมาะสมที่สุด ซึ่ งในทรรศนะของบุคคลอื่น ที่มีมาตรฐานความพึงพอใจที่แตกต่างกัน
อาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ได้ ด้วยเหตุน้ ี การตัดสิ นใจโดยใช้ทฤษฎีจึงมีลกั ษณะการพรรณนาแบบ
อุดมทัศน์ (Idea Type) มากกว่าจะเป็ นแบบวิเคราะห์ถึงสภาพที่แท้จริ ง
2( ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เป็ นทฤษฎี การตัดสิ นใจที่มีลกั ษณะแตกต่าง
กับทฤษฎี แรก กล่ าวคือ เป็ นทฤษฎี ที่มีสาระสาคัญที่ ว่า การตัดสิ นใจเพื่อแก้ปัญหาหนึ่ งๆ จะต้อง
กระทาอย่างไร จึงจะสัมฤทธิ์ ผลได้ ไม่วา่ ผลของการตัดสิ นใจนั้น จะเป็ นที่ชื่นชอบหรื อพึงพอใจของ
ผู ต้ ัด สิ น ใจหรื อ ไม่ ก็ ต าม หรื อ กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ งก็ คื อ การตัด สิ น ใจโดยใช้ ท ฤษฎี น้ ี จะพยายาม
หลี กเลี่ ยงการใช้ความรู ้ สึกนึ กคิดใด หรื อค่านิ ยมส่ วนตัวของผูต้ ดั สิ นใจมาเป็ นหลักเกณฑ์ในการ
ตัดสิ นใจ โดยมุ่งเน้นให้การตัดสิ นใจเป็ นไปอย่างมี เหตุ ผล มี ความถู กต้องและเป็ นที่ ยอมรับ ของ
บุคคลทัว่ ไป ดังนั้น จึงได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่แน่นอน ตลอดจนมีการนาเอาเทคนิ ค
สมัยใหม่ต่างๆ เข้ามาช่วยในการตัดสิ นใจด้วย เพื่อที่จะให้การตัดสิ นใจนั้น มีความถูกต้องเหมาะสม
ที่สุด
ดังนั้นกล่าวได้วา่ การตัดสิ นใจ คือ ผลสรุ ปหรื อผลขั้นสุ ดท้ายของกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
เพื่อเลือกแนวทางการปฏิบตั ิที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคล สามารถนาไป
ปฏิ บตั ิและทาให้งานบรรลุเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ตามที่ ตอ้ งการ การตัดสิ นใจ เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของบทบาทของผู ้บ ริ หารที่ เกิ ด จากต าแหน่ ง และอ านาจที่ เป็ นทางการ คื อ บทบาทการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ(Enterpreneur) บทบาทผู ้จ ัด การสถานการณ์ ที่ เป็ นปั ญ หา(Disturbance Handler)
บทบาทผูจ้ ดั ทรัพยาการ(Resource Allocator) และบทบาทผูเ้ จรจาต่อรอง(Negotiator Allocator)
2. ทฤษฎีเกีย่ วกับตัวแปรเรื่ องคุณภาพการบริการ (Service Quality)
ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไกร (2554:326) ให้ ค วามหมายการบริ การว่ า หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อ
ผลประโยชน์เชิ งนามธรรมซึ่ งผูใ้ ห้บริ การได้เสนอขาย โดยผูร้ ับบริ การไม่ได้ครอบครองบริ การนั้น
อย่างเป็ นรู ป ธรรม กระบวนการให้บ ริ การอาจจะให้ควบคู่ ไปกับ การจาหน่ ายสิ นค้าหรื อไม่ก็ ได้
ดังนั้นการบริ การจึงเกี่ ยวข้องกับการเสนอขาย ความพยายาม และการปฏิ บตั ิ งาน หรื อการกระทา
ใดๆให้แก่ อีกฝ่ ายหนึ่ ง โดยที่ ผูร้ ับบริ การมิ ได้เป็ นเจ้าของการให้บริ การนั้นๆ เหมื อนเช่ นการเป็ น
เจ้าของสิ นค้า
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ศิ ว ฤทธิ์ พงศกรรั ง ศิ ล ป์ (2555:398) กล่ า วถึ ง การบริ ก ารว่า หมายถึ ง การอ านวยความ
สะดวกให้แก่ ลูกค้าในกระบวนการสร้ างคุ ณค่า (Value) ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับความรู ้ สึกนึ กคิ ดทางด้าน
จิตใจของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของธุ รกิจเพื่อสร้างความได้เปรี ยบเชิงธุ รกิจ การบริ การเป็ นกลยุทธ์
ที่ทุกธุ รกิจนามาใช้ในการสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญในการประกอบ
3.ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (The Theory of Consumer Behavior)
รัฐวัชร์ พัฒนจิระรุ จน์ (2557(ให้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า เป็ นการศึกษาปั จเจก
บุ คคล กลุ่ ม บุ คคลและกระบวนการที่ ใช้เลื อกสรร รั ก ษา และก าจัด สิ่ งที่ เกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ การ
บริ การ ประสบการณ์ หรื อแนวคิดเพื่อสนองความต้องการและผลกระทบที่กระบวนการเหล่านี้ มีต่อ
ผูบ้ ริ โภคและสังคมพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการสมผสานจิตวิทยาสังคมวิทยา มนุ ษยวิทยาสังคม
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามทาความเข้าใจกระบวนการการตัดสิ นของผูซ้ ้ื อทั้งปั จเจกบุคคล และ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ตวั แปรเชิ งพฤติกรรมเพื่ อพยายามทาความเข้าใจความต้องการของ
ประชาชน พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปก็ยงั พยายามประเมินสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคโดยกลุ่ม
บุคคลเช่ นครอบครัว มิ ตรสหาย กลุ่ มอ้างอิ ง และสังคมแวดล้อมด้วย รวมทั้งกระบวนการในการ
ตัดสิ นใจที่มีผลต่อการแสดงออกของผูบ้ ริ โภค ซึ่งมีมาอยูก่ ่อนแล้ว และซึ่งมีส่วนในการกาหนดให้มี
การกระทาดังกล่าว
การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อค้นหาหรื อวิจยั
เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้ อ
และการใช้ของผูบ้ ริ โภคคาตอบที่ได้จะช่ วยให้นกั การตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถ
สนองความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อ ย่างเหมาะสมค าถามที่ ใ ช้เพื่ อ ค้น หาลัก ษณะพฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคคือ 6Wsและ 1H ซึ่งประกอบด้วย WHO?WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ
HOW? เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการ ซึ่งประกอบด้วย
1. ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย (Who is in the target market ?) เป็ นคาถามเพื่อทราบลักษณะ
ของกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกรับบริ การ
2. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What does the consumer buy ?) เกี่ ยวกับ สิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อ
ต้องการได้จากผลิตภัณฑ์ ซึ่ งเกี่ยวกับคุณสมบัติหรื อประโยชน์ของการรับบริ การ
3. ท าไมผู ้บ ริ โ ภคจึ ง ซื้ อ (Why does the consumer buy ?) วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคว่าจะซื้ อเพื่ออะไร เช่น ต้องการรักษาสุ ขภาพ บริ โภคตามญาติหรื อเพื่อน ๆ
4. ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ (Who participates in the buying ?) บทบาทของกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วย ผูร้ ิ เริ่ ม ผูม้ ีอิทธิ พล ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ ผูซ้ ้ื อ ผูใ้ ช้
5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (When does the consumer buy ?) โอกาสในการซื้ อ เช่น ช่วงวันใด
ของเดือน ช่วงเวลาใดของวัน
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6 ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน (Where does the consumer buy ?) ช่องทางหรื อแหล่งที่ผบู ้ ริ โภคไป
ทาการซื้ อ เช่น ร้านสะดวกซื้ อ
7. ผู ้บ ริ โภคซื้ ออย่ า งไร (How does the consumer buy ?) ขั้น ตอนในการตัด สิ นใจซื้ อ
ประกอบด้ว ย การรั บ รู ้ ปั ญ หา การค้น หาข้อ มู ล การประเมิ น ทางเลื อก ตัด สิ น ใจซื้ อ ความรู ้ สึ ก
ภายหลังการซื้ อ
4. ทฤษฎีเกีย่ วเรื่ องการประกันสุ ขภาพ (Private Health Insurance)
อัมมาร สยามวาลา, อนู แน่นหนา และ นิพิฐ พิรเวช (2555) สรุ ปว่า ภาวะภัยทุจรรยาเกิด
เมื่อผูเ้ อาประกันมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปภายหลังจากมีประกันสุ ขภาพ หรื อบุคลากรมีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อทราบว่า ผูเ้ ข้ารับบริ การมีประกันในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ โดยปั ญหาที่อาจ
เกิ ดขึ้นจากผูป้ ่ วยหรื อผูเ้ อาประกัน คือ แนวโน้มการเข้ารับบริ การทางสาธารณสุ ขจากผูเ้ อาประกัน
เพิม่
มากขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการบริ การสาธารณสุ ขเพิ่มขึ้นหลังการมีประกันสุ ขภาพ ยกตัวอย่างเช่น
นาย ก. มี อ าการป่ วย เป็ นไข้ห วัด ปวดหั ว ตัวร้ อนเล็ ก น้อย โดยทั่วไปที่ น าย ก. ยัง ไม่ มี ป ระกัน
สุ ขภาพ
นาย ก. อาจไปซื้ อยาที่ร้านขายยามารับประทานเองก่อนเบื้องต้น โดยคิดว่าหากอาการไม่ทุเลาค่อย
ไป
พบแพทย์ เพื่อจะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายมาก ต่อมา เมื่อนาย ก. มีประกันสุ ขภาพ อาจมีแนวโน้มการไปพบ
แพทย์มากกว่า เนื่องจากไม่ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์และไม่มีค่าใช้จ่ายค่ายารักษาโรค
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ(Quantitative Variables) โดยใช้ลกั ษณะการวิจยั สารวจ
(Survey Research) เพื่อสารวจความคิดเห็น ทัศนคติ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทานายตัวแปรระหว่างตัวแปร ปั จจัย
ส่ ว นบุ ค คล พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โภค ความแตกต่ า งด้า นความสะดวกในการเข้ารั บ บริ ก าร กับ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ วิเคราะห์ขอ้ มูล แจกแจงความถี่หาค่าร้อยละเพื่อบรรยายและสรุ ปลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างและทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 กลุ่มอิสระใช้สถิติทดสอบค่าทีอิสระ
(t independent) และตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ ม ด้วยการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (F-test,
ANOVA) ก าหนดทดสอบนัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 โดยใช้โปรแกรมMicrosoft Excelซึ่ ง
คณะผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอน และระเบียบวิธีการวิจยั ในด้านการกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล รวมถึ ง สถิ ติ ที ใ ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ตามลาดับดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูท้ ี่เข้ารับบริ การแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลบางปะกอก 9
อินเตอร์เนชัลแนล จานวน 400 คน
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2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผูท้ ี่เข้ารับบริ การแผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ เนชัลแนล ในช่วงระยะเวลาตั้งวันที่ 27 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 3
เมษายน 2559
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษา เอกสารแนวคิดและการ
ทบทวนรายงาน การวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการบริ การด้านสุ ขภาพ
ลักษณะคาถาม ประกอบด้วยคาถามปลายปิ ด แบ่งเป็ น 4 ส่ วน
ผลการวิเคราห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คือ เพศหญิง มี
จานวน 277 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.00 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.00
มีสถานภาพโสด จานวน 260 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 295 คิดเป็ น
ร้อยละ 74.00 อาชีพพนักงานเอกชน จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.00รายได้เฉลี่ย 30,001 45,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 38.0
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้ บริ การ
แผนก
อายุรกรรมประเภทสิ ทธิ การประกันสุ ขภาพในการรักษาบริ การจานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ
29.00 ใช้บริ การด้านการฉีดวัคซีน จานวน 201คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 สะดวกเข้าใช้บริ การเวลา
08.00-12.00น. จานวน 310 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.50 ใช้ระยะเวลาในการเข้ารับบริ การ 1-2 ชัว่ โมง
จานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.00 โดยปั จจัยในการเลือกใช้บริ การ คือ การเข้ารับบริ การง่าย
จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ37 ผูท้ ี่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคือ ตนเอง จานวน
237 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.25 และจานวนครั้งในการเข้ารับบริ การ 2-5 ครั้ง/ปี จานวน 184 คน คิด
เป็ นร้อยละ 46.00
ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความสะดวกของผูม้ ารับบริ การผูต้ อบแบบสอบถามใหญ่ ได้รับ
การเอาใจใส่ จากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ขณะเข้ารับการรักษามีความพอใจ จานวน 201 คน
คิดเป็ นร้อยละ 50.75 ได้รับความเสมอภาคในการรับบริ การ ขณะเข้ารับการรักษาระดับปานกลาง
จานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.00 พอใจในบุคลิกและอัธยาศัย ในการให้บริ การของแพทย์
พยาบาล และเจ้าหน้าที่อยูใ่ นระดับพอใจ จานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.75 และความรวดเร็ ว
ในการในการรับบริ การระดับไม่พอใจ จานวน 215 น คิดเป็ นร้อยละ 53.75
ส่ วนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนมากตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเพราะความสะดวกในการเดินทางมารับบริ การ มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.84 คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.7410 คะแนน อันดับสองคือการ
ได้รับความอานวยความสะดวกและบริ การที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.82 คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐานเท่ากับ 0.7964 คะแนน อันดับที่สามคือมีความเชื่อมัน่ ในแพทย์มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.81
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คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.7350 คะแนน ส่ วนอันดับสุ ดท้ายคือระยะเวลาในการ
รอรักษา มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.76 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.8913 คะแนน
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมติฐาน
ผลการทดสอบสมติฐาน

ค่ านัยสาคัญ

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

เพศ
อายุ

0.0648
0.0405*

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ย
การใช้สิทธิในการเข้ารับบริ การ
ส่ วนใหญ่ท่านใช้บริ การด้านใดบ่อยที่สุด

0.2775
0.0160*
0.0657
0.0135*
0.0563
0.2901

ท่านสะดวกใช้บริ การเวลาใดบ่อยที่สุด
ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้ารับบริ การรักษา
ปัจจัยที่เลือกใช้บริ การ
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การ
จานวนครั้งในการเข้ารับบริ การ ต่อปี
การเอาใจใส่ จากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่

0.0339*
0.0199*
0.0459*
0.0569
0.3746
0.0188*





ความเสมอภาคในการรับบริ การ
ความพึงพอใจในบุคลิกและอัธยาศัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ความรวดเร็ วในการในการรับบริ การ

0.0126*
0.0126*
0.0292*
0.0312*






ไม่ สอดคล้องกับ
สมมติฐาน














การอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารแผนกอายุร กรรม
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัลแนล สรุ ปการอภิปรายผลได้ดงั นี้
ผูท้ ี่เข้ารับบริ การโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ เนชัลแนล มีความคิดเห็นอย่างไรต่อปั จจัย
ที่ มีอิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์
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เนชัลแนลจากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุ ด ส่ วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ
โชษิ ด า แก้ วเกษ (2551) ที่ พ บว่า อายุข องผูร้ ั บ บริ ก ารที่ แตกต่างกันไม่ มี ผ ลต่ อระดับ การรั บ รู ้ ก าร
บริ การโรงพยาบาลที่แตกต่างกัน โดยส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งสอดคล้องกับ
มยุรี กิตติจารุ ขจร, รวิวรรณ โสธรเจริ ญสิ นธุ์ และวิชิตา ตั้งภักดีรัตน์ (2542) พบว่า ระดับการศึกษา
ของผูใ้ ช้บริ การมีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริ การโรงพยาบาล โดยผูม้ ีการศึกษาในระดับสู งมัก
มีความพึงพอใจน้อยกว่าผูม้ ีการศึกษาในระดับต่ากว่า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของดวงพร รั ตนอ
มรชั น (2535) และสุ ภทั รา ทรัพ ย์นภาพร (2546) ที่ พบว่าผูร้ ับบริ การที่ มีระดับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาและต่ากว่าจะมีความคาดหวังต่อการบริ การสู งเนื่ องจาขาดการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสาวที่
ได้รับทาให้มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การต่า กว่าผูม้ ีการศึกษาในระดับสู งซึ่ งมีการวิเคราะห์
และตรวจสอบข้อมู ล ล่ วงหน้า โดยส่ วนใหญ่ ส ะดวกเข้า รั บ บริ ก ารใช้บ ริ ก ารด้านการฉี ด วัค ซี น
สะดวกเข้า ใช้บ ริ ก ารเวลา 08.00-12.00น. ใช้ร ะยะเวลาในการเข้ารั บ บริ ก าร 1-2 ชั่ว โมง ซึ่ ง
สอดคล้องกับ วัชรพล ทองหอม (2552) พบว่า ช่วงเวลาที่ใช้บริ การที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความ
พึงพอใจที่แตกต่างกัน
ปั จจัยในการเลื อกใช้บริ การ คื อ การเข้ารับบริ การง่าย ผูท้ ี่ มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การคือ ตนเอง และจานวนครั้งในการเข้ารับบริ การ 2-5 ครั้ง/ปี ซึ่ งสอดคล้องกับ ชนิดาภา วรณา
ภรณ์ (2555) ซึ่ งอธิ บาย ทฤษฎี การตัดสิ นใจใช้บริ การไว้ว่า ในการตัดสิ นใจใช้บ ริ การหรื อไม่ใช้
ขึ้ น อยู่ก ับ องค์ ป ระกอบ 6 ประการ ได้แ ก่ (1) ข้อ มู ล ข่ า วสารหรื อ ข้อ เท็ จ จริ ง ของบริ ก ารหรื อ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นข้อมูลข่าวสารที่ผรู ้ ับบริ การได้รับรู ้ (2) เครื่ องหมายการค้า ทาให้ผรู ้ ับบริ การได้นึก
ถึงบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ ในด้านต่างๆ เช่น รู ป รส กลิ่น เสี ยง การออกแบบ และคุณภาพบริ การ (3)
เจตคติ หรื อ ท่าทีหรื อความรู ้ สึกของผูร้ ับบริ การต่อบริ การหรื อผลิ ตภัณฑ์ เป็ นความรู ้ สึกทางบวก
หรื อลบต่อบริ การหรื อผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ (4) ความเชื่ อมัน่ ในบริ การหรื อผลิ ตภัณฑ์ คื อการประเมิ น
และตัดสิ นใจว่าตรงกับความต้องการของตนเองหรื อไม่ ความเชื่ อมัน่ เกิ ดจากที่ผูร้ ับบริ การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารในบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความศรัทธาที่มีต่อเครื่ องหมายการค้า อิทธิ พลของ
ความเชื่ อมัน่ ในบริ การหรื อผลิ ตภัณฑ์ จะส่ งผลต่อความมุ่งมัน่ ในการใช้บริ การหรื อผลิ ตภัณฑ์น้ นั
ต่อไป (5) ความมุ่งมัน่ ในการใช้ หมายถึง การตัดสิ นใจในการวางแผนที่จะใช้บริ การหรื อผลิตภัณฑ์
และ (6) การซื้ อบริ การหรื อผลิ ตภัณ ฑ์ เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายที่ ผูร้ ั บ บริ ก ารตัดสิ นใจใช้บริ ก ารหรื อ
ผลิตภัณฑ์น้ นั แล้ว จึงแสดงเป็ นพฤติกรรมการใช้บริ การหรื อผลิตภัณฑ์น้ ั และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของวัฒนะเพชรสุ วรรณ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง มิติคุณภาพบริ การที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของ
ผู ้ใ ช้ บ ริ การโรงพยาบาลเอกชนที่ ได้ รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพ HA และ JCI ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
พบว่า มิติคุณภาพบริ การผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญด้านความเชื่อถือได้สูงที่สุด มิติคุณภาพบริ การมี
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อิทธิ พลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนโดยภาพรวม
โดยมี ความสะดวกในการเข้ารับบริ การเรื่ อง การได้รับการเอาใจใส่ จากแพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ ขณะเข้ารับการรักษามีระดับความพอใจ เรื่ องการได้รับความเสมอภาคในการรับบริ การ
ขณะเข้ารับการรักษาระดับ ปานกลาง เรื่ องความพอใจในบุคลิ ก และอัธยาศัย การให้บริ การของ
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับ พอใจ และเรื่ องความรวดเร็ วในการในการรั บ บริ การ
ระดับไม่พอใจซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาไพ ทองยศ (2550) จากการวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็ น
เกี่ ยวกับปั จจัยในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชล อาเภอเมืองจังหวัดชลบุ รี พบว่า
ด้านแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เรื่ องความเป็ นมิตร การพูดจาสุ ภาพ ไพเราะและมีความพร้อมใน
การให้บริ การได้อย่างทันทีและ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทนา รักษ์ นาค (2554(ได้ทาการศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี
ผลต่อการตัดสิ นใจรับบริ การโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในกรุ งเทพมหานคร ที่มีความสาคัญอยู่
ในระดับ มาก ได้ แ ก่ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นสถานที่ บ ริ ก าร ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้ า น
กระบวนการให้บริ การ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทางด้านราคา และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
ข้ อเสนอแนะสาหรับนาผลไปใช้ ในทางธรุ กจิ
จากการศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารแผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ เนชัลแนล ผูว้ ิจยั เห็ นว่า ธุ รกิจที่ดาเนิ นการเกี่ ยวกับโรงพยาบาล
เอกชนสามารถนาผลการศึกษานี้ไปใช้ได้ดงั นี้
1.จากผลการศึกษา ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่าผูเ้ ข้าใช้บริ การแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบางปะ
กอก 9 อิ น เตอร์ เนชั ล แนลส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 20-30 ปี มี ส ถานภาพโสด
การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี อาชี พ พนัก งานเอกชน ใช้สิ ท ธิ ในการเข้ารั บ บริ ก ารประเภทประกัน
สุ ขภาพ โดยมีรายได้เฉลี่ ย 30,001 - 45,000 บาทผูป้ ระกอบการเกี่ ยวกับธุ รกิ จโรงพยาบาลเอกชน
สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปทาการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์เพื่อดาเนิ นการทางการตลาดต่อไป
เช่ น การน าข้อ มู ล ไปท าการส่ ง เสริ ม การขายและการตั้ง ราคาให้ เหมาะสมกับ กลุ่ ม ผู ร้ ั บ บริ ก าร
เป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น ในการเพิ่มกาไรชองโรงพยาบาลต่อไป
2. จากการศึกษา พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูเ้ ข้าใช้บริ การแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบาง
ปะกอก 9 อิ นเตอร์ เนชัล แนลส่ วนใหญ่ ใช้บ ริ ก ารประเภทสิ ท ธิ ก ารประกันสุ ข ภาพในการรั ก ษา
บริ การ โดยใช้บริ การด้านการฉี ดวัคซี น สะดวกเข้าใช้บริ การเวลา 08.00-12.00น. ใช้ระยะเวลาใน
การเข้ารั บ บริ ก าร 1-2 ชั่วโมง โดยปั จจัย ในการเลื อกใช้บ ริ ก าร คื อ การเข้ารั บ บริ ก ารง่ าย ผูท้ ี่ มี
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อิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การคือ ตนเอง และจานวนครั้งในการเข้ารับบริ การ 2-5 ครั้ง/ปี
โดยผูบ้ ริ หารสามารถนาข้อมูลไปพัฒนารู ปแบบบริ การพยาบาลโดยใช้วิธีวิเคราะห์โครงสร้างเชิ ง
ตรรกะและปรับปรุ งรู ปแบบบริ การที่เกิดจากการมีส่วนร่ วมของผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงาน ที่ช่วยกัน
ระดมสมองค้นหาปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหาให้ได้ตรง ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
3. จากการศึ ก ษา ความสะดวกในการเข้ารั บ บริ ก ารเรื่ องการได้รับ การเอาใจใส่ จากแพทย์
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ขณะเข้ารับการรักษามีระดับความพอใจ เรื่ องการได้รับความเสมอภาคใน
การรับ บริ การ ขณะเข้ารับ การรักษาระดับปานกลาง เรื่ องความพอใจในบุคลิ ก และอัธยาศัย การ
ให้บริ การของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อยูใ่ นระดับพอใจ และเรื่ องความรวดเร็ วในการในการ
รั บ บริ ก ารระดับ ไม่ พ อใจดังนั้น ผู บ้ ริ ห าร จึ ง ควรให้ ค วามส าคัญ กับ ความรวดเร็ วในการในการ
ให้บริ การรวมถึงให้การบริ การที่ทวั่ ถึ ง ไม่เลื อกปฏิ บตั ิ และมีการปรับปรุ งคุ ณภาพการบริ การให้ดี
ขึ้ น อย่างสม่ าเสมอจากการรั บ ค าแนะน าติ ช มจากผูเ้ ข้ามารั บบริ ก าร เพื่ อใช้เป็ นแนวทางส าหรั บ
บุคลากรการแพทย์ในการปรับปรุ งคุณภาพด้านเวลาการบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
ผลจากการศึกษาค้นคว้าวิจยั ในครั้งนี้ สามารถขยายต่อไปในทัศนะและการศึกษาที่กว้างขึ้น ซึ่ งจะ
เป็ น
ประโยชน์ในการอธิ บายสาเหตุและปั ญหาต่างๆทางด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาล
เอกชน ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. เลือกกลุ่มตัวอย่างอื่นๆที่มีความแตกต่างจากการศึกษาในครั้งนี้ เช่นการเลือกศึกษาประชากร
จากแผนกอื่นๆในหน่วยงาน หรื อโรงพยาบาลในเครื อ เพื่อจะได้เห็นว่าผลการศึกษาเป็ นอย่างไร
2. ควรมีการติดตามผลการพัฒนารู ปแบบบริ การพยาบาลในระยะยาวเพื่อศึกษาผลของการพัฒนา
และเพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนาในครั้งต่อ ๆ ไป
3. ควรมีการวิจยั เปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การโรงพยาบาลบางปะกอก 9
อินเตอร์เนชัลแนล กับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนาอื่นๆ
4. ควรมีการประเมินความพึงพอใจและความรวดเร็ วในการเข้ารับบริ การของผูใ้ ช้บริ การที่มา
ใช้บริ การ ภายหลังการพัฒนารู ปแบบบริ การพยาบาล
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ปัจจัยการเลือกใช้ บริการระบบประกันสั งคม ของโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
Factors influencing the selection of a social security system
of private hospitals Bangkok Metropolitan
วิชชุ ดา บุญยี่
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin Program รุ่ น 2/1
กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิ จยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษา (1( ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารระบบ
ประกันสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล (2( พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค ในการเลือกใช้บริ การระบบประกันสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล (3( ปั จจัยคุ ณ ภาพการให้บริ ก าร ในการเลื อกใช้บ ริ ก ารระบบประกันสั งคม ของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น ผู ้ใ ช้ บ ริ การระบบประกั น สั ง คม ของโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามปลาย
ปิ ดที่มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ปั จจัยใน
การเลื อ กใช้บ ริ ก ารระบบประกัน สั ง คมของโรงพยาบาลเอกชน การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Variables) โดยโปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติในรู ปของ
ความถี่และร้อย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่า ANOVA (f-test, t-test(
ผลการศึกษา จากการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ที่
แตกต่างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการเลื อกใช้บ ริ การระบบประกันสั งคมของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.00 และที่ระดับ 0.05 ตามลาดับ
จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคพบว่า เหตุผลในการเข้ารับบริ การที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อ
การเลือกใช้บริ การระบบประกันสังคมของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.04 และจากการศึกษาปั จจัยคุณภาพการให้บริ การพบว่า การได้รับการดูแลเอา
ใจใส่ จากเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และระยะเวลาในการรอเข้ารับการรักษา ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พล
ต่อการเลื อกใช้บ ริ ก ารระบบประกันสังคมของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 และ 0.03 ตามลาดับ
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คาสาคัญ : ระบบประกันสังคม, โรงพยาบาลเอกชน
ABSTRACT
This research aims to study the (1) Personal factors that influence in the social security
system, of available private hospitals in Bangkok Metropolitan. (2) Personal factors that influence
in the social security system, of available private hospitals in Bangkok Metropolitan. (3) The
quality of service in the social security system of available private hospitals in Bangkok
Metropolitan.
For example, as a group, use the services of the social security system for private
hospitals in Bangkok Metropolitan from 400 people. The instrument used was a questionnaire
with comments on personal factors, Consumer behavior, The quality of service, Factors in the
social security system of private hospitals. This research is quantitative (Quantitative Variables)
by using Microsoft Excel data analysis programs in the form of statistics and frequency. The
standard deviation and the ANOVA test (f-test, t-test).
The results of the study showed that personal factors, gender, age, education and income
are different. Influence service selection of the social security system of private hospitals in
Bangkok Metropolitan differs significantly at 0.00 and 0.05 respectively. The study found that
consumer behavior. Influence service selection of the social security system of private hospitals in
Bangkok Metropolitan are significant at 0.04 level. And the study found that the quality of
service. To get care from doctors, nurses and staff time to be admitted. Influence service selection
of the social security system of private hospitals in Bangkok Metropolitan differ significantly at
.01 and .03 respectively.
KEYWORDS: THE SOCIAL SECURIRY OFFICE, THE PRIVATE HOSPITALS
บทนา
การประกั น สั ง คมในประเทศไทย กองทุ น เงิ น ทดแทน นั บ เป็ นก้ า วแรกของการ
ประกัน สั ง คมไทย ที่ ให้ ห ลัก ประกัน แก่ ลู ก จ้างกรณี ป ระสบอัน ตราย หรื อเจ็บ ป่ วยด้วยโรคอัน
เนื่ องมาจากการทางาน ทั้งนี้ กองทุ นเงิ นทดแทน เกิ ดขึ้ นในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515
ภายใต้การบริ หารของสานักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน ตามประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับที่
103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 โดยในปี แรกของ การให้ความคุ ม้ ครอง จะครอบคลุมเฉพาะ สถาน
ประกอบการที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไปที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร แล้วจึงค่อย ๆ ขยายความคุม้ ครอง
ออกไปจนครบทุ กจังหวัด ทัว่ ประเทศใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2531จวบจนกระทัง่ ได้มีการผลักดัน
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พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533ให้มีผลบังคับ ใช้ต้ งั แต่ วันที่ 2 กันยายน 2533 เป็ นต้นมา
ประเทศไทยจึงมีการประกันสังคมอย่างเต็มรู ปแบบ โดยลู กจ้างจะได้รับความคุม้ ครอง ทั้งในเรื่ อง
การประสบอันตราย หรื อเจ็บป่ วยทุพพลภาพ และตาย ทั้งนี้เนื่องและไม่เนื่องจากการทางาน รวมไป
ถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ
ในปั จจุบนั สถานพยาบาลประกันสังคม ประจาปี 2559 ในกรุ งเทพมหานคร มีจานวนทั้งสิ้ น
57 แห่ ง แบ่งเป็ น สถานพยาบาลของรั ฐบาล จานวน 18 แห่ ง สถานพยาบาลของเอกชน จานวน
29 ผูป้ ระกันตนมีสิทธิ ในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ใดๆ แต่ ในกรณี ผูป้ ระกัน ตนประสบอุ บ ัติเหตุ ฉุ ก เฉิ น ให้ เข้ารั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลที่ ใกล้
ที่สุด และทาการแจ้งโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ ประกันสังคมให้ทราบโดยเร็ ว โดยสานักงาน
ประกันสังคมจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้ นจริ ง สาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้ นก่อนการ
แจ้ง โรงพยาบาลที่ ผู ้ป ระกัน ตนได้ล งทะเบี ย นรั บ สิ ท ธิ ไ ว้ และผู ้ป ระกัน ตนได้ท ดลองจ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาลไปก่อน ผูป้ ระกันตนสามารถเบิกคืนได้จากสานักงานประกันสังคม
ดัง นั้น ผู ท้ าวิจ ัย จึ งได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารระบบ
ประกันสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล เพื่อสารวจความพึง
พอใจ และปั จจัยในการเลื อกใช้บริ การของระบบประกันสังคม ในเรื่ องคุ ณภาพการให้บริ การของ
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาล การได้รับ ความดู แลเอาใจใส่ ที่ ท ดั เที ยมกัน เพื่ อเป็ น
แนวทางในการวางแผน การกาหนดนโยบาย และการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชน ให้มีคุณภาพการ
ให้บริ การ และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึ งความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ในการเลื อกใช้บริ การระบบประกันสังคม
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความแตกต่ า งด้า นพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภค ในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารระบบ
ประกันสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
3. เพื่ อศึ ก ษาถึ งความแตกต่ างด้านปั จจัยคุ ณ ภาพการให้บ ริ การ ในการเลื อกใช้บริ ก ารระบบ
ประกันสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ทาให้ทราบปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มี อิทธิ พลในการเลื อกใช้บริ การระบบประกันสังคม ของ
โรงพยาบาลเอกชน เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย และพัฒนาให้มีคุณภาพการให้บริ การ
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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2. ท าให้ ท ราบความแตกต่ า งด้า นพฤติ ก รรมของมี อิ ท ธิ พ ลในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารระบบ
ประกันสังคม
ของโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้ผูบ้ ริ หารสามารถนาข้อมูลที่ ได้จากการวิจยั ไปกาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด ของโรงพยาบาลเอกชนได้
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ที่
แตกต่างกัน มี
อิทธิ พลในการเลือกใช้บริ การระบบประกันสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลต่างกัน
2. พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ความถี่ ในเข้ารับบริ การ เข้าบริ ก ารในด้านใด
ปัจจัยในการ
เลือกเข้ารับบริ การ ระยะเวลาที่สะดวกเข้ารับบริ การ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการเลื อกเข้ารับบริ การ และ
ช่องทางในการรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารของโรงพยาบาล ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลในการเลื อกใช้บริ การ
ระบบประกันสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกัน
3. ปั จจัยคุ ณภาพการให้บ ริ ก าร ซึ่ งประกอบด้วย การได้รับ การดู แลเอาใจใส่ จากเจ้าหน้าที่
แพทย์
พยาบาล ความสะดวกของสถานที่ ระยะเวลาในการรอเข้ารับการบริ การที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลใน
การเลื อ กใช้บ ริ ก ารระบบประกัน สั ง คม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ
ปริ มณฑลต่างกัน
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- สถานะภาพ
- อาชีพ

- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได้

พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
- เข้ารับบริ การในระบบประกันสังคมมากน้อย
เพียงใด
- ส่ วนใหญ่ใช้บริ การระบบประกันสังคมด้านใด
- ปัจจัยที่เลือกเข้ารับบริ การ
- เวลาที่สะดวกในการเข้ารับบริ การ
- ผูท้ ี่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจในการเข้ารับ
บริ การ
- ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงพยาบาลได้
อย่างไร

ตัวแปรตาม
ปั จจั ย การเลื อ กใช้ บ ริ การ
ระบบประกั น สั ง คม ของ
โรงพยาบาลเอกชน ในเขต
ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ
ปริ มณฑล

ปัจจัยคุณภาพการให้บริ การ
- การได้รับการดูแลเอาใจใส่
- ความสะดวกของสถานที่
- ระยะเวลาในการรอเข้ารับการบริ การ
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาปั จจัยในการเลื อกใช้บริ การระบบประกันสังคม ของโรงพยาบาลเอกชน ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ไว้
ตามลาดับ ดังนี้
1. ทฤษฎีการจูงใจ (motivation theory)
แรงจูงใจ (Motive( มีการให้ความหมายไว้แตกต่างกันหลายความหมาย ดังต่อไปนี้
วอลเตอร์ (Walters, 1978) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง บางสิ่ งบางอย่างที่อยูภ่ ายในตัวบุคคล
ที่ มี ผ ลท าให้ บุ ค คลต้องการมี ก ารกระท า การเคลื่ อนไหวหรื อ มี พ ฤติ ก รรมในลัก ษณะเพื่ อมุ่ ง สู่
เป้าหมาย
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โซโลมอน (Solomon, 1996) กล่ าวว่าแรงจูงใจ หมายถึ งสภาพภายในจิตใจของบุ คคลซึ่ ง
เป็ นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเพื่อการบรรลุเป้ าหมาย
ลู ด อน, บิ ต ต้า และอัล เบิ ร์ต (Loudon, Bitta & Albert, 1979( กล่ าวว่า แรงจู ง ใจหมายถึ ง
สภาวะที่ อยู่ภายในตัวบุ คคลหรื อผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นพลังผลัก ดันให้ ร่างกายมี ก ารเคลื่ อนไหวหรื อมี
พฤติกรรมไปในทิศทางที่เป็ นเป้าหมายตามที่ได้เลือกแล้ว
แรงจูงใจเป็ นสิ่ งที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งแรงจูงใจของ
มนุษย์ประกอบไปด้วย
1.
แรงจูงใจของผูบ้ ริ โภคเกิดมาจากความต้องการเป็ นพื้นฐาน (Based on Needs) เมื่อ
ความต้องการนั้นมากขึ้นจนเกิดเป็ นความเครี ยดและกลายเป็ นแรงจูงใจขึ้นมา
2.
แรงจูงใจของผูบ้ ริ โภคต้องมีจุดหมายปลาทางหรื อมีทิศทาง (Goal) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการนั้นโดยเฉพาะ
3.
แรงจูงใจของผูบ้ ริ โภคเป็ นตัวความเครี ยดหรื อความไม่สมดุล (Tension Reduction)
กล่าวคือ ถ้าหากเกิดการหรื อความไม่สมดุลแล้ว ผูบ้ ริ โภคหรื อมนุ ษย์ก็จะมีความหงุดหงิด ตึงเครี ยด
ดังนั้นจึงมีแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการการทาที่จะลดความเรี ยดหรื อความไม่สมดุลนั้น
4.
แรงจูงใจของผูบ้ ริ โภคเกิ ดขึ้นได้จากการกระตุน้ เร้ าของสภาวะแวดล้อมภายนอก
(Operation in Environment) กล่าวคือ แรงจูงใจจะเกิดขึ้นตามสภาวะแวดล้อมภายนอกในขณะนั้น
สรุ ปได้ว่าแรงจูงใจเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ ผลักดันให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง ซึ่ งกระบวนการการเกิ ดแรงจู ง ใจนั้น ต้องเกิ ดจากการที สิ่ ง เร้ าหรื อ สิ่ ง
กระตุน้ ให้เกิดความตึงเครี ยดจากการเกิดความต้องการ ซึ่ งจะเกิดเป็ นแรงผลักดันให้ตดั สิ นใจกระทา
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อลดความตึงเครี ยดนั้น (อริ สา สารอง, 2551, น. 140-152(
2. ทฤษฎีลาดับขั้นความต้ องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs)
ทฤษฎีน้ ี พฒั นาโดยอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ทฤษฎีน้ ี ได้กล่าวว่า เมื่อความต้องการขั้น
พื้นฐานของบุคคลได้รับการตอบสนองในระดับหนึ่ งแล้ว บุคคลจะพยายามที่ จะตอบสนองความ
ต้องการในระดับ ที่ สูงขึ้ นต่อไปอี ก กล่ าวคื อ ลาดับขั้นความต้องการจะเรื่ องจากต่ าสุ ดไปสู่ ลาดับ
สู งสุ ด
1. ความต้องการด้านร่ างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการพื้นฐานเพื่อความ
อยูร่ อดและการดารงชีวิต เช่น อาหาร น้ า อากาศ ที่อยูอ่ าศัย ความต้องการด้านเพศ เป็ น
ต้น
2. ความต้องการความปลอดภัยและมัน่ คง (Safety and security needs) เป็ นความต้องการ
ในระดับที่สูงกว่าความต้องการเพื่อความอยูร่ อด เป็ นความต้องการความมัน่ คงในการ
ท างาน และต้อ งการได้รับ การปกป้ อ งคุ ้ม ครอง ความต้อ งการความปลอดภัย จาก
อันตรายต่างๆ
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3. ความต้องการด้านสังคม (Social needs) หรื อความต้องการความรักและการยอมรับการ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม (Love and belongingness needs) เป็ นความต้องการทั้งในแง่
ของการให้และได้รับความรัก เป็ นความต้องการที่จะเป็ นส่ วนหนึ่ งและเป็ นที่ยอมรับ
ของสังคม
4. ความต้อ งการการยกย่อ ง (Esteem needs) เป็ นความต้อ งการที่ จะได้รั บ การยกย่อ ง
(Self-esteem) การได้รับ ความนับ ถื อ (Recognition) และการมี ส ถานะทางสั งคมที่ ดี
เช่น ความสาเร็ จ ความรู ้ ความสามารถ ละความมีชื่อเสี ยงในสังคม เป็ นต้น
5. ความต้องการเป็ นตัวของตัวเอง/ความต้องการประสบความสาเร็ จ (Self-actualization
needs) บุคคลมีความต้องการที่บรรลุ ศกั ยภาพสู งสู ดของตัวเอง ซึ้ งเป็ นความต้องการ
ส่ วนตัวของแต่ละบุคคล ได้แก่ การมีภาวะความสมบูรณ์แห่งชี วติ ซึ่ งเป็ นความต้องการ
ที่เติมเต็มความสมบูรณ์ของชีวติ (ปณิ ศา มีจินดา, 2553, น. 160-162(
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ ธีรัตน์ ม้าอุตส่ าห์ (2555( ได้ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจต่อการใช้บริ การ
ทางการแพทย์ระหว่างผูป้ ระกันตนในโครงการประกันสังคมกับผูใ้ ช้บริ การตามโครงการประกัน
สุ ขภาพถ้ ว นหน้ า ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ พบว่ า ผู ้ป ระกั น ตนในโครงการ
ประกันสังคมส่ วนใหญ่มีส ถานภาพโสด มี อาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั มี รายได้ต่อเดื อน 10,001 –
20,000 บาท จากประวัติก ารรักษาโรคเคยเป็ นโรคภูมิ แพ้จานวนมากที่ สุ ดและใช้เวลาในการรับ
บริ การน้อยกว่า 1 ชัว่ โมง ในขณะที่ผูใ้ ช้บริ การตามโครงการประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าส่ วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสแล้ว มีอาชี พเกษตรกร มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,001 บาท จากประวัตการรักษา
โรคเคยเป็ นโรคหูคอจมูกและตา จานวนมากที่สุด และใช้เวลาในการรับการ 1-2 ชัว่ โมง
ธรรมพร แซ่ ปั ง (2555( ได้ ศึ ก ษาเรื่ อง ความพึ ง พอของผู ้เข้ า รั บ บริ การในระบบ
ประกันสังคม กรณี ศึกษา : โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน ผูว้ จิ ยั ได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้ ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการ
รักษาในแผนกผูป้ ่ วยนอก ในระบบประกันสังคม ณ โรงพยาบาลน่ าน จ.น่ าน มีรายได้ค่อนข้างต่ า
ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจ้างประจา ซึ่ งถือว่าเป็ นประชาชนรากหญ้าของจังหวัดน่าน วิเคราะห์ได้
ว่า ความรู ้ และโอกาสการเข้าถึ งบริ ก ารและคุ ณ ภาพทางการแพทย์เป็ นสิ่ งส าคัญ เพราะเป็ นการ
พัฒนาสุ ขภาพอนามัย และแก้ไขความแออัด รวมถึงการแก้ปัญหาความรวดเร็ วในการให้บริ การใน
ระยะยาว ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งมี ขอ้ เสนอแนะให้มี การจัดตั้งศู นย์บ ริ การให้คาแนะนาการป้ องกันและ
รักษาสุ ขภาพเข้าไปในแต่ละชุ มชน โดยร่ วมมือกับตัวแทนภาคประชาชนในแต่ละท้องถิ่ น เป็ นผู ้
ประสานดู แลในท้องถิ่ นนั้นๆ และควรจัดให้มีทีมแพทย์สัญจรออกให้คาปรึ กษาโดยกาหนดเป็ น
ตารางงานในแต่ละสัปดาห์
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สิ ริกาญจน์ กมลปิ ยะพัฒน์ (2556( ได้ศึกษาเรื่ อง การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาล
เอกชนในกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดวิเคราะห์ คุณ ภาพการบริ ก าร ปั จจัย ด้านการประกัน สุ ข ภาพที่ มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ริ ก ารพบว่า เพศของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คื อ เพศหญิ ง มี ช่ วงอายุ
ระหว่ า ง 20 – 30 ปี สถานภาพโสด มี ร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พ พนั ก งาน
บริ ษทั เอกชน มี รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ใช้สิทธิ ในการเข้า รับบริ การในโรงพยาบาลเอกชนโดยใช้สิทธิ ประกันกลุ่ม/สวัสดิการพนักงาน ผูม้ ี
อิทธิพลในการตัดสิ นใจ เลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชน คือ ตัดสิ นใจด้วยตัวเอง และจานวนครั้ง
ในการเข้ารั บ บริ ก าร คื อ 2-5 ครั้ ง /ปี ปั จจัย ด้านส่ วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับ
ความสาคัญมาก ปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ปั จจัยด้านการ
ประกันสุ ขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และปั จจัยด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาล
เอกชนในกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ไพศาล พินทิสืบ ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ วรางคณา จันทร์ คง (2555( ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการเลื อกใช้บริ การสุ ขภาพของผูป้ ระกัน ตนที่ ใช้สิทธิ ประกันสังคมในสถานพยาบาล
จังหวัดลาปาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยลักษณะบุคคล ปั จจัยนา ปั จจัยเอื้อและปั จจัยสนับสนุ น
ใช้ บริ ก ารสุ ข ภาพของผู ้ป ระกัน ตนที่ ใ ช้ สิ ทธิ ป ระกัน สั ง คม การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพของ
ผูป้ ระกันตนที่ใช้สิทธิ ประกันสังคม ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การสุ ขภาพของผูป้ ระกันตน
ในสถานพยาบาลจังหวัดลาปางและ ปั ญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการเลือกใช้บริ การสุ ขภาพ
ในสถานพยาบาลจังหวัดล าปาง พบว่า ปั จจัย นาคือความรู ้ สิ ทธิ ประโยชน์ ในการรั บบริ ก ารทาง
การแพทย์อยู่ในระดับต่ า ปั จจัยเอื้อได้แก่ ระยะทางจากบ้านถึ ง โรงพยาบาลเฉลี่ ย 11.14 กิ โลเมตร
จานวนครั้งที่มาใช้บริ การเฉลี่ ย 5.7 ครั้ง ระยะเวลาในการมาใช้บริ การเฉลี่ย 1 ชัว่ โมง 45 นาที(105
นาที( ระยะเวลารอคอยแพทย์ตรวจเฉลี่ ย 53 นาที และระยะเวลาการเป็ นผูป้ ระกันตน เฉลี่ ย 4.9 ปี
ปั จจัยสนับสนุนในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ องปั จจัยในการเลือกใช้บริ การระบบประกันสังคม ของโรงพยาบาลเอกชน ใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑล เป็ นการวิจ ัย เชิ งปริ ม าณ (Quantitative Variables) โดยใช้
ลักษณะการวิจยั สารวจ (Survey Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผูม้ า
เลือกใช้บริ การระบบประกันสังคม ของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
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ประชาการและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่าง ได้แก่ ผูเ้ ข้ารั บ บริ ก ารระบบประกันสั งคม ของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จานวน 400 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เป็ นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษา เอกสารแนวคิดและการทบทวนรายงาน การ
วิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความการเลือกใช้ระบบประกันสังคมของผูป้ ระกันตน ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับ
บริ การในระบบประกันสังคม ลักษณะคาถาม ประกอบด้วยคาถามปลายปิ ด แบ่งเป็ น 4 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูร้ ับบริ การ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมของผูม้ ารั บ บริ การ ได้แก่ ท่ านเข้ารั บบริ การใน
ระบบประกันสังคมมากน้อยเพียงใด ท่านใช้บริ การระบบประกันสังคมด้านใด ปัจจัยที่ท่านเลือกเข้า
รับบริ การ เวลาที่สะดวกในการเข้ารับบริ การผูท้ ี่มีอิ ทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกเข้ารับบริ การ
ท่านรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงพยาบาลได้อย่างไร
ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ได้แก่ การได้รับการดูแลเอาใจใส่
จากเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ความสะดวกของสถานที่ ระยะเวลาในการรอเข้ารับการบริ การ
ส่ วนที่ 4 ปั จจัยในการเลื อกใช้บริ การระบบประกันสังคมของโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทาง ความน่าเชื่ อถือของแพทย์ และ
ชื่อเสี ยงของโรงพยาบาล ความรวดเร็ วในการรอเข้ารับการรักษา การให้บริ การของเจ้าหน้าที่ และ
บุคลากร ได้รับยา และเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูท้ าวิจยั ทาการสุ่ มผูม้ ารับบริ การตามจานวน 400 คน จากจานวนการใช้บริ การของผูป้ ระ
ผูป้ ระกันตนโดยประมาณ 2,679,239 คน กาหนดการประเมินการบันทึ ก โดยใช้ตารางกาหนดขนาด
ตัวอย่างของ Taro Yamane (1967( (อ้างอิงในเอกชัย อภิ ศกั ดิ์ กุล กิ ตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์ เกี ยรติ และจตุพร
เลิศล้ า, 2551( ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Variables) โดยโปรแกรม Microsoft
Excel ในวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ในรู ป ความถี่ และร้ อ ยละ สถิ ติ ที่ ใช้ใ นการวิเคราะห์ ข้อมู ล คื อสถิ ติเชิ ง
พรรณนาหรื อบรรยาย (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าร้อยละหรื อค่าเฉลี่ย เพื่ออธิบายลักษณะ
ตัวแปร และสถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) โดยการใช้วธิ ี t-Test F-Test
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สรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวน 308 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.00 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จานวน 172
คน คิดเป็ นร้อยละ 43.00 มีสถานภาพโสด จานวน 261 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.25 การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 245 คิดเป็ นร้อยละ 61.25 อาชีพพนักงานเอกชน จานวน 267 คน คิดเป็ นร้อยละ
66.75
ส่ วนที่ 2 พฤติ กรรมของผูต้ อบแบบสอบถาม จากการสารวจพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เข้ารับการรักษาในระบบประกันสังคม น้อยกว่าเดือนละครั้ง จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 58.25 โดยส่ วนใหญ่จะเข้ารับการรักษาในรู ปแบบของ เจ็บป่ วยทัว่ ไป (ผูป้ ่ วยนอก( จานวน 278
คน คิดเป็ นร้อยละ 69.50 มีปัจจัยในการเลือกใช้บริ การเพราะความสะดวกในการเดินทาง 204คน
คิดเป็ นร้อยละ 51.00 ระยะที่สะดวกในการเช้ารับบริ การอยูร่ ะหว่าง 16.01 - 20.00 น. จานวน 160
คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 ผูท้ ี่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคือ ตนเอง จานวน 285 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 71.25 รับรู ้ ข่าวสารของโรงพยาบาลจากเพื่อนร่ วมงาน จานวน 164 คน คิดเป็ นร้ อยละ
41.00
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ จากการสารวจพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เห็ นว่าโรงพยาบาลมี การให้ความเสมอภาคในการบริ การ จานวน 234 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.50
คานึงถึงความสะดวกในการเข้าถึงโรงพยาบาล 289 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.25 ใช้ระยะเวลาในการรอ
เข้ารับการรักษา 1-2 ชัว่ โมง จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.25
ส่ วนที่ 4 ปั จจัยในการเลื อกใช้บ ริ ก ารระบบประกันสั งคม ของโรงพยาบาลเอกชนของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
เนื่ องจากความน่ าเชื่ อถื อของแพทย์ และชื่ อเสี ยงของโรงพยาบาลอันดับหนึ่ ง มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.18
คะแนนและมี ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 1.0577 คะแนน อัน ดับ สองคื อความสะดวกในการ
เดินทาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.16 คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.9967 คะแนน ส่ วนอันดับ
สุ ดท้ายคื อความรวดเร็ วในการรอเข้ารั บการรั กษา มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.95 คะแนนและมี ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.1371 คะแนน
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อภิปรายผลการวิจัย
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ความถี่ในการเข้ารับการรักษา
การรับการรักษา
ปัจจัยในการเลือกสถานพยาบาล
ระยะเวลาที่สะดวกในการรับบริ การ
ผูท้ ี่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจ
การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของโรงพยาบาล
การได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล
ความสะดวกของสถานที่
ระยะเวลาในการรอเข้ารับการบริ การ
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่ า
สอดคล้องกับ ไม่ สอดคล้อง
นัยสาคัญ สมมติฐาน กับสมมติฐาน
0.0252*

0.0038*

0.4434

0.0194*

0.9656

0.0000*

0.7163

0.2658


0.0492*
0.2347

0.1851

0.0735


0.0136*
0.5225


0.0301*

จากสมมติฐานที่วา่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ
และ
รายได้ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลในการเลือกใช้บริ การระบบประกันสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกัน พบว่าไม่เป็ นไปตามสมมติฐานโดยมีความแตกต่าง 4
ด้านคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ มีอิทธิ พลต่อการเลื อกใช้บริ การระบบประกันสังคม
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ ระดับ 0.05 ตามลาดับ ซึ้ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กมนวรรณ มัน่ มาก กิตติพนั ธ์
คงสวัสดิ์เกียรติ (2556( ได้ศึกษาถึง คุณภาพการบริ การต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ ย
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ต่อเดื อนที่ แตกต่างกนมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากสมมติฐานที่วา่ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ผูใ้ ช้บริ การคือใคร ใช้บริ การ
ในด้านใด
ระยะเวลาที่ เข้าใช้บริ การ เหตุ ผลในการเลื อกใช้บริ การ ผูท้ ี่มี อิทธิ พลในการเลื อกใช้บริ การ และ
ช่องทางในการรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารของโรงพยาบาล ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลในการเลื อกใช้บริ การ
ระบบประกันสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกัน พบว่า
ไม่เป็ นไปสมมติฐานโดยมีความแตกต่าง คื อ เหตุผลในการเลื อกเข้ารับริ การ รายได้ มี อิทธิ พลต่อ
การเลื อ กใช้บ ริ ก ารระบบประกัน สั ง คมของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ
ปริ มณฑล ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.04 ซึ้ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตติมา พะ
นา (2550( ได้ศึกษาเรื่ อง การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม พบว่า
ปั จจัยด้านสถานเป็ นตัวเลื อกที่ ผูป้ ระกันตนให้ความสาคัญในการเลื อกโรงพยาบาลในโครงการ
ประกันสังคมในปั จจุบนั มากที่สุดที่ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ 41.9 จากจานวนตัวอย่างทั้งหมด 384 ราย
จากกสมมติฐานที่วา่ ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ซึ่ งประกอบด้วย การได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่ จากเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ความสะดวกของสถานที่ ระยะเวลาในการรอเข้ารับการบริ การที่
แตกต่างกัน มี อิทธิ พลในการเลื อกใช้บริ การระบบประกันสั งคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกันพบว่าไม่เป็ นไปสมมติฐานโดยมีความแตกต่างคือ การได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ จากเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และระยะเวลาในการรอเข้ารับการบริ การ มีอิทธิ พล
ต่อการเลื อกใช้บ ริ ก ารระบบประกันสังคมของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ ม ณฑล ต่ างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01และ 0.03 ตามล าดับ ซึ้ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กมลรัตน์ มังวงษ์ ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง (2555( ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริ การของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ ระกันตนเขตสานักงานประกันสังคมกรุ งเทพมหานคร
พื้ น ที่ 10 โดยด้า นแพทย์ผูเ้ ชี่ ย วชาญ และด้า นความรวดเร็ ว และความสะดวก แตกต่ า งอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ที่ระดับ .01 ตามลาดับ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
1) จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับชื่ อเสี ยงของ
แพทย์ และโรงพยาบาลเป็ นอันดับแรกในการเลือกเข้ารับการรักษา ดังนั้นโรงพยาบาล
จึงควรรักษามาตรฐานและชื่อเสี ยงให้อยูใ่ นระดับที่ดียงิ่ ขึ้น
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2) โรงพยาบาลควรมีการปรับปรุ งรู ปแบบการให้บริ การในด้านต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิ่งขึ้น เพื่อลดระยะเวลาในการรอเข้ารับบริ การของผูป้ ่ วย เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้า
รับการบริ การของผูป้ ระกันตน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1) ผูว้ ิจยั ควรมีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของโรงพยาบาล ใน
ด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้น
2) ผูว้ ิจยั ควรมีการทดลองทาแบบสอบถาม ก่อนที่จะนาไปใช้สารวจ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนและการใช้ภาษาที่จะทาให้เกิ ดการสับสนในการตอบแบบสอบถาม
หรื อไม่
3) ผูว้ ิจยั ควรท าการวิจยั เปรี ย บเที ย บความเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ในการรั ก ษาพยาบาลในระบบ
ต่างๆ เพื่ อเป็ นการสารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆ และนาข้อมู ลที่ ได้ม าปรับ ปรุ ง
และพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการเลือกซื้อเครื่ องสาอางผ่ านเคาน์ เตอร์ แบรนด์ ของผู้บริโภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
FACTORS AFFECTING OF THE CONSUMER DECISION PROCESS IN
PURCHASING COSMETIC BY COUNTER BRANDS
IN BANGKOK AND PERIMETERS
เฉลิมขวัญ ศักดา
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin Program 2/1
กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเคาน์เตอร์ แบ
รนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
วิจยั โดยการเก็บข้อมู ล จานวน 400 คน ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล สถิ ตที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ สถิติเชิ งพรรณา (Descriptive statistics) การหาค่าร้อยละ และความถี่ และค่าเฉลี่ ยใน
การอธิบายตัวแปรเชิงปริ มาณ และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยใช้ T-Test, F-Test For
one way Anova ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ และอาชี พที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑลต่างกัน
2. พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคหลัก เหตุ ผ ลในการเลื อกซื้ อ ช่ วงเวลาที่ ใช้
เครื่ องสาอาง สถานที่ซ้ื อเครื่ องสาอาง ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลแตกต่างกัน
3. ส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า สถานที่ จาหน่ ายเครื่ องสาอาง และการส่ งเสริ ม
การตลาดที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อเครื่ อ งส าอางผ่ า นเคาน์ เตอร์ แ บรนด์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลแตกต่างกัน
คาสาคัญ : ปัจจัย,อิทธิพล,เครื่ องสาอาง,เคาน์เตอร์แบรนด์,กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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Abstract
The purpose of this independent study report is to study the factors of personal, factors of
marketing mix and factors of behavior which affecting of the consumer decision process in
purchasing cosmetic by counter brands in Bangkok and Perimeters. Questionnaires were used to
gather data for 400 set in Bangkok area and Perimeters. Descriptive statistics is using percentage,
arithmetic mean and standard deviation. Inferential Statistics is using Analysis of Variance
Independent Sample, T-Test, F-Test One way ANOVA
The results of the study are as follows :
1. Factors of personal comprise of sex, age, education, marital status and occupation are
affect on the consumer decision process in purchasing in purchasing cosmetic by counter brands
in Bangkok and Perimeters
2. Factors of consumers behavior have affect on the consumer decision process in
purchasing cosmetic by counter brands in Bangkok and Perimeters
3. Factors of marketing mix of place and promotion affect on the consumer decision
process in purchasing cosmetic by counter brands in Bangkok and Perimeters
Keywords : Factors, Affecting, Cosmetic, Counter brands, Bangkok and Perimeters
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั ผูห้ ญิงและผูช้ ายตั้งแต่วยั รุ่ นจนถึงวัยผูใ้ หญ่ได้ให้ความสนใจในการดูแลผิวพรรณ
เป็ นอย่า งมากเนื่ องจากการท างานต้องพบปะผูค้ นทั้ง ในสถานที่ ท างานและ การพบปะในการ
สังสรรค์ในที่ ต่าง ๆ การดู แลผิวพรรณให้ดูดีอยู่เสมอทาให้เกิ ดแรงจูงใจในการติ ดต่อสื่ อสารและ
พัฒนาบุคลิ กภาพให้มีความน่ าเชื่ อถื อ ดังนั้นจึงทาให้ธุรกิ จความงามและธุ รกิ จเครื่ องสาอางมี การ
แข่งขันสู งขึ้นมาก เนื่ องจาก ทั้งผูห้ ญิงและผูช้ ายต่างก็ให้อยากให้มีใบหน้าและผิวพรรณเปล่งปลัง่
สดใสและดู ดีในสายตาผูอ้ ื่น ตลาดเรื่ องความสวยความงาม จึ งเติ บ โตอย่างต่ อเนื่ องทุ ก ปี และดู
เหมื อนว่าจะไม่ ได้รับ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จมากเท่ าไรนัก หากดู ข ้อมู ลจากกรมส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม(กสอ.( จะพบว่า เครื่ องสาอางไทยมีมูลค่าพุ่งไปถึงหลัก 2 แสนล้านบาท เฉพาะตลาด
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ในประเทศมีมูลค่าถึง 1.2 แสนล้านบาทส่ วนตลาดส่ งออกไปในต่างประเทศมีมูลค่า 8 หมื่นล้านบาท
ซึ่ งความพยายามของกสอ. ก็หวังจะผลักดันให้อุตสาหกรรมเครื่ องสาอางไทย มีมูลค่าส่ งออกติ ด
อันดับ 1 ใน 10 ของโลก ในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า นัน่ หมายความว่า จะต้องขยายตัวอย่างต่อเนื่ องปี ละ
10% ซึ่ งไม่น่าจะยากเกินความสามารถของผูป้ ระกอบการไทย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้มีแบรนด์เครื่ องสาอางใหม่ ๆ เกิดขึ้นในตลาดเครื่ องสาอางเป็ น
จานวนมาก ทั้งเครื่ องสาอางนาเข้าแบรนด์ใหม่ๆ และเครื่ องสาอางที่ ผลิ ตขึ้ นภายในประเทศไทย
และขายในราคาถู ก ทั้งยังมี ช่องทางการจาหน่ ายหลากหลาย ทั้งในร้ านค้า แผงลอย และ ในสื่ อ
อินเตอร์ เน็ต ไม่วา่ จะเป็ น facebook, line และ Instagram ซึ่ งทาให้ช่องทางการจัดจาหน่ายออนไลน์
ได้รับความนิ ยมอย่างมาก และตลาดออนไลน์ยงั เติบโตขึ้นเรื่ อย ๆ เมื่อเทียบกับเครื่ องสาอางที่ขายใน
เคาน์เตอร์แบรนด์ที่มีราคาสู ง
การศึ ก ษาวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ได้ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อเครื่ อ งส าอางผ่ า น
เคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะมี
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ตลาดของการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ เพื่อวางแผน
การตลาดให้รักษาระดับการเติบโตในตลาดเครื่ องสาอางได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อทราบถึง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อนาไปพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่าน
เคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลแตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมของผูอ้ ุปโภคที่ มีผลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง
ผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ของผูอ้ ุปโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลแตกต่างกัน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งด้ า นส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ของผูอ้ ุปโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลแตกต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เพื่ อให้ทราบถึ งความคิ ด และทัศนคติ และพฤติ กรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อ
เครื่ องสาอางผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
2. เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง
ผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล เพื่อเป็ นข้อมูลในการ
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วางแผนการตลาดเพื่อรักษาระดับการเติบโตของธุ รกิ จ และเพื่อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้ตรงตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้ ได้ทาการศึ กษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง
ผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลแบบไม่เลือกเขต โดยใช้
แบบสอบถามในการสารวจจานวน 400 คน
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่าง
กั น มี อิ ท ธิ พลต่ อ การเลื อ กซื้ อเครื่ องส าอางผ่ า นเคาน์ เตอร์ แ บรนด์ ข องผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกัน
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคประกอบไปด้วย ผูซ้ ้ื อเครื่ องสาอางผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ ผลิตภัณฑ์
ที่ซ้ื อผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ เหตุผลที่เลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ ช่วงเวลาที่เลือกใช้
ผลิ ตภัณ ฑ์ สถานที่ ที่เลื อกซื้ อ ผูม้ ี อิท ธิ พ ลต่อการซื้ อ ความถี่ ในการใช้ผลิ ตภัณฑ์ ที่ แตกต่างกัน มี
อิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลต่างกัน
3. ส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านตราสิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัย
ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการขาย ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการ
เลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
ต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การจัดท าวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) มีระเบียบวิธีวิจยั
แบบเชิ งพรรณนา (Descriptive Research Methodology) โดยมุ่งเน้นศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการ
เลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคทั้งผูห้ ญิงและผูช้ ายที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ขึ้นไป จานวน 400 คน
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
เนื่ องจากประชากรมี ข นาดใหญ่ และไม่ ท ราบจานวนประชากรที่ แน่ น อน ดัง นั้น ขนาด
ตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตร W.G. Cochranโดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมันร้อยละ95 และ
ระดับค่าความคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549, หน้า 74) ซึ่ งสู ตรในการคานวณที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
n

เมื่อ

p(1  p) z 2
e2

n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
p=สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กาลังสุ่ ม .50

z = ระดับ ความเชื่ อมัน่ ที่ ผูว้ ิจยั ก าหนดไว้ z มี ค่ าเท่ ากับ 1.96 ที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (0.05(
e = ค่าความผิดพลาดสู งสุ ดที่เกิดขึ้น = .05
แทนค่า

n

(.50 )(1  .5)(1.96 ) 2
(0.05) 2

n = 384.16
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาด
ไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมันร้อยละ95 ดังนั้นจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
การสุ่ มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเครื่ องสาอางผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล แบบไม่แบ่งเขต ทั้งเพศหญิงและเพศชายที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี
ขึ้นไป จานวน 400 คน โดยแบ่งเป็ นเพศชายจานวน 83 คน และ เพศหญิงจานวน 317 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม
(questionnaires) แบ่งออกเป็ น 4ส่ วนดังนี้
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ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศอายุ ระดับการศึกษา รายได้
อาชีพ และสถานภาพ
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผูซ้ ้ื อเครื่ องสาอางผ่าน
เคาน์ เตอร์ แ บรนด์ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ซ้ื อ ผ่า นเคาน์ เตอร์ แ บรนด์ เหตุ ผ ลที่ เลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางผ่า น
เคาน์เตอร์ แบรนด์ ช่วงเวลาที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ สถานที่ที่เลือกซื้ อ ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการซื้ อ ความถี่ใน
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ปั จจัยด้านตราสิ นค้า
ของผลิ ตภัณ ฑ์ ปั จจัย ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด จาหน่ าย ปั จจัยด้านส่ งเสริ ม การตลาด ของ
เครื่ องสาอางที่ซ้ื อผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการการเลื อกซื้ อเครื่ องส าอางของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ ม ณฑล โดยให้เลื อกตอบแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า
(
rating
scale)
5 ระดับ ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดจานวน 6 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนแต่ละคาตอบ ดังนี้มากที่สุดให้ 5 คะแนนมากให้ 4 คะแนนปานกลางให้ 3 คะแนนน้อยให้ 2
คะแนนน้อยที่สุดให้ 1 คะแนน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ ลักษณะข้อมูลจะ
เป็ นข้อมู ล ปฐมภู มิ ได้จากการเก็ บ ข้อมู ล ภาคสนามด้วยการแจกแบบสอบถามผู บ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้เข้าพบกลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ต่าง ๆ เช่นห้างสรรพสิ นค้า และมหาวิทยาลัยใน
เขตกรุ งเทพและปริ มณฑล และอธิ บ ายวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการแจกแบบสอบถาม และเก็ บ
แบบสอบถามคืนเพื่อรวบรวมข้อมูล
2. เมื่ อกลุ่ มตัวอย่างตอบแบบสอบถามครบถ้วนแล้ว ผูว้ ิจยั ได้เก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดยมี
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนและมีความสมบูรณ์จานวน 400 ชุ ด เพื่อนามาคานวณตามขั้นตอนวิธี
วิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 5ตอน คือ ข้อมูลส่ วน
บุ ค คลของผู ต้ อบแบบสอบถาม พฤติ ก รรมของผู บ้ ริ โภค ส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัย ที่ มี
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อิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วิธีการ
ประมวลผลค่าทางสถิติดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งมีค่านัยสาคัญอยูท่ ี่ 0.05
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล ดังนี้
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ
สถานภาพ โดยวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ค่ า ความถี่ (frequency distribution) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)
2. ข้อมูลพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้สถิติค่าความถี่ (frequency
distribution) และค่าร้อยละ (percentage)
3. ข้ อ มู ล ส่ ว นประสมทางการตลาดของผู ้ต อบแบบสอบถามโดยใช้ ส ถิ ติ ค่ า ความถี่
(frequency distribution) และค่าร้อยละ (percentage)
4. ข้อมูลการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (mean) ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าต่าสุ ด (min) และค่าสู งสุ ด (max)
5. การทดสอบสมมติ ฐ าน ใช้ส ถิ ติ T-Test และ F-Test One-Way ANOVA เพื่ อ ทดสอบ
ปั จจัยส่ วนบุ คคล พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมทางการตลาด เพื่อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของตัว
แปรอิสระ โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงโดย เพศหญิงจานวน 317 คน
คิดเป็ นร้อยละ 79.25 และชาย จานวน 83 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.75, อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ อายุ 26-35 ปี จ านวน 215 คน มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 53.75 , รายได้ พ บว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากที่สุดคือ 15,000-20,000 บาท จานวน 107 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 26.75, อาชี พ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั มากที่สุด จานวน 222
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 55.50, การศึ ก ษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ อยู่ในระดับ การศึ ก ษา
ปริ ญญาตรี จานวน 287 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.75
2. ด้านพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค พบว่า ส่ วนใหญ่ผูต้ อบแบบสอบถามซื้ อเครื่ องสาอางใช้เอง
จานวน 269 คน คิดเป็ นร้อยละ 74, เหตุผลที่เลือกซื้ อส่ วนใหญ่คือ สิ นค้ามีคุณภาพดี จานวน 129 คน
คิดเป็ นร้อยละ 32.25 รองลงมาคือ ความเชื่อมัน่ ของตราสิ นค้า จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.75
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3. ปั จ จัย ด้ า นส่ วนประสมทางการตลาด พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความส าคัญ มากที่ สุ ดคื อ โฆษณาผ่านสื่ อต่ างๆ จานวน 104 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 26, สถานที่ จ ัด
จาหน่ าย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลื อกซื้ อเครื่ องสาอางที่ เซ็นทรัล มากที่สุด จานวน
172 คน คิดเป็ นร้อยละ 43 รองลงมาคือ เดอะมอลล์ จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.25
ผลการทดสอบสมมุตฐาน
ตัวแปรอิสระ
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
สถานภาพ
รายได้
อาชีพ
2. พฤติกรรมผู้บริโภค
ใครเป็ นผูใ้ ช้หลัก
ประเภทเครื่ องสาอาง
เหตุผลที่เลือกซื้ อ
ช่วงเวลาที่ใช้เครื่ องสาอาง
สถานที่ที่ใช้เครื่ องสาอาง
บุคคลที่มีอิทธิ พลในการเลือกซื้ อ
3. ส่ วนผสมทางการตลาด
แบรนด์สินค้าที่ซ้ื อ
ราคาเครื่ องสาอางที่ซ้ื อเป็ นประจา
สถานที่ซ้ื อเครื่ องสาอาง
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

สถิติที่ใช้ ค่านัยสาคัญ ผลการทดสอบสมมติฐาน
t-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test

0.00076
0.00366
0.03980
0.00050
0.85891
0.00000

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง

F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test

0.00000
0.40379
0.00000
0.00050
0.00000
0.00000

สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

F-test
F-test
F-test
F-test

0.14933
0.08290
0.00000
0.00941

ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

อภิปรายผล
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ และอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
เลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
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ต่างกัน รายได้ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กช
พรรณ วิล าวรณ์ ผ ศ.(พิ เศษ( ดร.อิ ท ธิ ก ร ข าเดช(วารสาร การเงิ น การลงทุ น การตลาด และการ
บริ หารธุ รกิ จ ปี ที่ 2 ฉบับที่ 3( ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางค์ประเทศ
เกาหลี ประเภทผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า (SKIN CARE) สาหรับผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร”
ผลการศึ ก ษาพบว่า ระดับ การศึ ก ษาที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการเลื อกซื้ อเครื่ องส าอางจากประเทศเกาหลี
ประเภทผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร, ประสพชัย พสุ นนท์ และ
คณะ.(2556(. ”ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งสวนจิต
ลดาของกลุ่ ม วัยรุ่ น ในเขตดุ สิ ต กรุ งเทพมหานคร” พบว่า เพศที่ ต่างกันมี ผ ลต่ อส่ วนประสมทาง
การตลาด,สุ ดารัตน์ โลกธรรมรักษ์ (2554) ได้ศึก ษาเรื่ อง “ปั จจัยการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์
บารุ ง ผิวส าหรั บ เพศชายของนัก ศึ ก ษามหาวิทยาลัยศิ ล ปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี ” ผล
การศึ ก ษาพบว่าอายุที่ แตกต่ างกัน จะมี ก ารตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ บ ารุ งผิวส าหรั บเพศชาย
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค พบว่ า ผู ้บ ริ โภคหลั ก เหตุ ผ ลในการเลื อ กซื้ อ ช่ ว งเวลาที่ ใ ช้
เครื่ องสาอาง สถานที่ซ้ื อเครื่ องสาอาง ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรรณกมล เผ่าไทย (2544( การศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลื อ กซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ วของผู บ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวด้วยตนเอง หรื อเพื่อซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวให้กรณี ที่มีสภานภาพโสด และภรรยา
เป็ นผูเ้ ลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวให้ กรณี ที่มี สถานภาพสมรส สถานที่ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวส่ วน
ใหญ่ ซ้ื อที่ ซุ ป เปอร์ ม าเก็ ต , พิ ไ ลลัก ษณ์ ชื่ น สุ ขศรี (2556( “การศึ ก ษาการตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ
เครื่ องสาอางประเภทผลิ ตภัณฑ์รองพื้น ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่าด้านข้อมู ล
พฤติกรรมในการใช้เครื่ องสาอางพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะใช้เครื่ องสาอางเป็ นประจา
ทุ ก วัน เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจ ซื้ อเครื่ องส าอางในแต่ ล ะครั้ งตั้ง แต่ 1,000 บาทขึ้ นไป จะซื้ อ
เครื่ องสาอางที่หา้ งสรรพสิ นค้า และเลือกซื้ อเครื่ องสาอางยีห่ อ้ อื่นๆทัว่ ไป
3. ส่ ว นประสมทางการตลาด พบว่า สถานที่ จ าหน่ า ยเครื่ อ งส าอาง และการส่ ง เสริ ม
การตลาดที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อเครื่ อ งส าอางผ่ า นเคาน์ เตอร์ แ บรนด์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุมาพร บิณษรี (2545) ที่
927

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

พบว่า ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย และด้านส่ งเสริ ม การตลาดมี ความสั ม พันธ์ ต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องส าอาง
นาเข้าจากต่างประเทศที่จดั จาหน่ายระบบขายหน้าร้าน ในด้านคุณภาพของสิ นค้า และ ด้านความถี่
ในการซื้ อ, ภาคินี การวิชา (2547) “การศึกษาพฤติกรรมการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางของสตรี ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”
ที่พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีผลต่อและความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อเครื่ องสาอางของสตรี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์,
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ทจี่ ะนาผลวิจัยไปใช้
จากการศึ ก ษาพบว่ า เครื่ อ งส าอางที่ ซ้ื อผ่ า นเคาน์ เตอร์ แ บรนด์ ของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและ ปริ มณฑล ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านการโฆษณาผ่านสื่ อ มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด เนื่ องผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีอุปกรณ์ สื่อสารที่ทนั สมัยง่ายต่อการมองเห็ น
สิ น ค้า และท าให้ ผู ้บ ริ โ ภคได้รู้ จ ัก ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ ม ากขึ้ น และรองลงมาคื อ สถานที่ จ ัด จ าหน่ า ย
ผลิ ตภัณฑ์ สถานที่ จดั จาหน่ ายต้องสะดวกต่อการซื้ อ และอยู่ในห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาต่าง ๆ ซึ้ ง
ห้างสรรพสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคไปซื้ อสิ นค้ามากที่สุดคือ ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล
จากการศึ ก ษาพบว่ า เครื่ อ งส าอางที่ ซ้ื อผ่ า นเคาน์ เตอร์ แ บรนด์ ของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและ ปริ มณฑล ผูบ้ ริ โภคให้ความส าคัญกับความเชื่ อมัน่ ในตราสิ นค้ามากที่ สุ ด
และการตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ องส าอางผ่า นเคาน์ เตอร์ แบรนด์ม ากที่ สุ ดคื อ สิ น ค้ามี คุ ณ ภาพดี โดยมี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.22 ดังนั้นผูน้ าผลการวิจยั ไปใช้ตอ้ งรักษาความเชื่ อมันในตราสิ นค้าไว้ให้มากที่ สุด
โดยที่สินค้าต้องมีคุณภาพดี เพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่างานวิจยั ในครั้งนี้ จะเป็ นข้อมูลให้ผปู ้ ระกอบการนาไปใช้ประโยชน์
ไม่มากก็นอ้ ย เพื่อวางแผนการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้
มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่ อไป
การศึ ก ษางานวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ได้ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค และส่ วนประสมทางการตลาด ในเขตกรุ งเทพมหานครและ ปริ ม ณฑลเท่ านั้น ควรมี
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคในการเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางของผู ้ห ญิ ง ในวัย ท างาน นอกเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อศึกษาแนวโน้มการเติบโตตลาดเครื่ องสาอางในต่างจังหวัด เพื่อ
วางแผนขยายตลาดเครื่ องสาอางต่อไป
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วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
พรรณกมล เผ่าไทย (2544( “การศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิว
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร”.วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริ หาร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,
ภาคินี การวิชา. (2547). “การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางของสตรี ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์”. วิทยานิพนธ์คณะบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล,
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ประสพชัย พสุ นนท์ และคณะ.(2556(.”ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์น้ าผึ้งสวนจิตลดาของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตดุ สิต กรุ งเทพมหานคร”.คณะวิทยาการ
จัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปกร,
อุมาพร บิณษรี (2545) “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจาก
ต่าง ประเทศ ที่จาหน่ ายผ่านระบบขายหน้าร้ าน”. ปริ ญญาบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต สาขา
การตลาด มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
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แรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ อีโค่ คาร์ กรณีศึกษาประชากรทีอ่ าศัย
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
Motivation in Buying Decision of Eco Car: A Case Study of People Who Living
in Bangkok Metropolitan Area
ชั ญญานุช ทิวะสิ งห์
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัญฑิต Twin Program รุ่ น 2/1
กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัญฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครั้ งมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง แรงจู ง ใจในการตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ อี โค่ คาร์
กรณี ศึกษาประชากรที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อ
ศึกษาคุณลักษณะและความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ ที่เป็ นแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
อีโค่ คาร์ ของประชากรที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (2) เพื่อศึกษาปั จจัยทางการ
ตลาดที่ ป ระกอบไปด้ว ย Price, Place, Product, Promotions ที่ เป็ นแรงจู ง ใจในการตัด สิ น ใจซื้ อ
รถยนต์ อีโค่ คาร์ ของประชากรที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (3) เพื่อศึกษาปั จจัย
ด้านความพึ งพอใจ ที่ ป ระกอบไปด้วย ความคาดหวัง ปั ญ หา การให้ บ ริ ก ารหลังการขายที่ เป็ น
แรงจู งใจในการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ อี โค่ คาร์ ของประชากรที่ อาศัยในเขกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
ใน ก ารศึ กษ าครั้ งนี้ ก ลุ่ มตั ว อย่ า งที่ ใช้ ก ารท าวิ จ ั ย คื อ ป ระชากรที่ อาศั ย ใน เขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่มีอายุต้ งั แต่ 20-55 ปี โดยสุ่ มจากกลุ่มตัวอย่างประชากร จานวน
ทั้งสิ้ น 400 ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าเร็ จรู ป Microsoft Excel โดยใช้ส ถิ ติเชิ งพรรณนาอธิ บ ายค่าความถี่
(Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิ งอ้างอิง โดยใช้ ANOVA เพื่อหาค่า t-test, f-test ของ ค่า
Sig ที่ระดับความแตกต่างตัวแปรอิสระที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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จากผลการสารวจของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
แล้วเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 61.25 ของกลุ่มตัวอย่าง มีช่วงอายุอยู่ในระหว่าง 31 ถึง 35 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 36ของกลุ่มตัวอย่าง มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 66.50 ของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มี
ระดับ การศึ กษาสู งสุ ดอยู่ที่ ระดับ ปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 67.75 ของกลุ่ ม ตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ มี
ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 49.75 กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 15,001
ถึง 25,000 บาท/เดือน คิดเป็ นร้อยละ 40.75 ของกลุ่มตัวอย่าง โดย ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่ประกอบไปด้วย Price, Place, Product, Promotions ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเลื อกซื้ อรถยนต์ อี
โค่ คาร์ ของผูต้ อบแบบสอบถามสู งที่สุดคือ คุณภาพของรถยนต์ อีโค่ คาร์ รองลงมา คือ รู ปลักษณ์
ภายนอก/ภายในของรถยนต์ อีโค่ คาร์ โดยจะให้ความสาคัญเกี่ยวกับอุปกรณ์ ตกแต่งที่มาพร้อมกับ
รถยนต์ อีโค่ คาร์ เป็ นสิ่ งสุ ดท้าย ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ และระดับรายได้มี
ความแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเลื อกซื้ อรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของประชากรในเขตกรุ งเทพ
และปริ มณฑลอย่างมีนยั ยะสาคัญทางด้านสถิ ติที่ 0.05 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบ
ไปด้วย Price, Place, Product, Promotions ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเลื อกซื้ อรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.000 และความพึง
พอใจ ที่ประกอบด้วย ความคาดหวัง ปั ญหา การบริ การหลังการขาย มีความสัมพันธ์กบั ต่อแรงจูงใจ
ในการเลื อ กซื้ อ รถยนต์ อี โ ค่ คาร์ ของประชากรในเขกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.000
คาสาคัญ : แรงจูงใจในการซื้ อ การตัดสิ นใจ รถยนต์อีโค่ คาร์
ABSTRACT
The research for the purpose is to study the motivation in the decision to buy a car e-co
car case study the population living in Bangkok and Metropolitan Area, The objectives are as
follows: (1) to study the features and the difference the demographic is the motivation in the
decision to buy a Eco Car of the population living in Bangkok and Metropolitan Area, (2) to study
the factors that contains notes place product promotions that are motivated in the decision to buy
a Eco Car of the population living in Bangkok and Metropolitan Area, (3) to study the factor of
the satisfaction with the expectation of after-sales service that is the motivation in the decision to
buy a Eco Car of the population living in the Bangkok Metropolitan Area,
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In the study of the research is the population living in Bangkok and the metropolitan area
from 20-55 years by sampling from a group of a sample of the Population Total 400 Example tool
that is used to collect data is Query. And the analysis of the data with the Microsoft excel by
using a Statistics Description describes the frequency (frequency) the percent value (percentage)
(Mean and Standard Deviation (standard deviation and test the assumptions statistics, reference
by using the ANOVA to find the t-test, f-test of the sig at the level of different independent
variables that the significance level 0.05
Results from the survey of the subject of 400 people found, The answer the questionnaire
is mostly females 61.25 % of the subject, There is the age range is between 31 and 35 years old
36% of the subject, Single 66.50 % of the subject, Most of the highest level of education on the
undergraduate level as a of 67.75 % a subject, Most of the occupation of private employees as a
49.75 % a subject, Most of the average income 15,001 to 25,000 Baht/Month40.75 % of the
subject by the factors mix of marketing with notes place product promotions that affects the
motivation to buy a Eco Car of the respondents is The quality of your Eco Car is the
Exterior/interior of the Eco Car by the important information about the finishing device that
comes with Eco Car is the last thing in the order. The results of the hypothesis testing found that
the demographic career and the income level is the difference between the motivation to select the
buy Eco Car of the population in the Bangkok Metropolitan area is the implication of a Statistical
0.05, The factors mix of marketing with notes place product promotions that affects the
motivation to buy a Eco Car of the population in Bangkok and the metropolitan area at the
exemption of 0.000, And their satisfaction with the expectation of after-sales service has a
relationship with the motivation to select the buy Eco Car of the population in Bangkok and the
metropolitan area at the exemption of 0.000.
KEY WORDS: Motivation in buying, Decision, Eco Car
1.บทนา
ทุกวันนี้ ทุกคนคงจะยอมรับว่าปั จจัยที่ 5 ที่เข้ามามีส่วนสาคัญในชี วิตเราคือ “รถยนต์” ซึ่ ง
ครั้งหนึ่ งเคยเป็ นสิ่ งไกลตัว แต่ในปั จจุบนั รถยนต์กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งในชี วิตของคนเราไปแล้ว
โดยเฉพาะในสังคมเมือง หลายครั้งที่รถยนต์ขนาดกะทัดรัดถูกปฏิเสธว่าเป็ น “ขับรถยนต์นงั่ ขนาด
เล็กๆดูดีไม่เท่าขับรถยนต์นงั่ ขนาดใหญ่” เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ปีทาให้กระแสพลิกกลับกลายเป็ นว่า
“ขับรถยนต์นงั่ ขนาดเล็กขนาดพอเหมาะเป็ นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าขับรถยนต์
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นั่งขนาดใหญ่ ” สิ่ งที่ พิ สู จน์ คาพู ดในประโยคหลังก็คื อ ยอดขายรถที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อมทั้ง
รถยนต์อีโค คาร์ ที่ขายดี เงื่อนไข 4 ข้อของทางคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ที่กาหนดไว้
สาหรับรถประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากลหรื อ ที่เรานิ ยมเรี ยกว่า อีโค คาร์ มีดงั นี้ (1) ด้านการ
ประหยัดพลังงาน ต้องมีอตั ราการใช้หรื อสามารถใช้น้ ามันเชื้ อเพลิ งไม่เกิ น 5 ลิ ตร/100 กิ โลเมตร
(2)ด้ า น สิ่ งแ วด ล้ อ ม ต้ อ งเป็ น ไป ต าม ม าต รฐ าน ม ล พิ ษ ระ ดั บ Euro 4 คื อ ป ล่ อ ย ก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ออกมาไม่เกิน 120 กรัม/ 1 กิ โลเมตร (3) ด้านความปลอดภัย ต้องมีคุณสมบัติ
ในการป้ อ งกัน ผูโ้ ดยสาร กรณี ที่ เกิ ด อุ บ ัติ เหตุ จ ากการชนด้า นหน้ าและด้า นข้า งตามมาตรฐาน
UNECE หรื อระดับที่ สูงกว่า (4) ด้านขนาดเครื่ องยนต์ตอ้ งมี ความจุ กระบอกสู บไม่เกิ น 1,300 ซี ซี
สาหรับเครื่ องยนต์เบนซิ น และไม่เกิน 1,400 ซี ซี สาหรับเครื่ องยนต์ดีเซล
อย่างไรก็ตาม ภาวะซื้ อขายในตลาดรถยนต์ช่วง 3 เดือนที่ผา่ นมา แม้จะมีแนวโน้มดีข้ ึน จาก
ความมั่น คงทางการเมื อ ง และมี เม็ ด เงิ น ไหลเข้า สู่ ร ะบบมากขึ้ น แต่ ภ าวะการขายยัง ไม่ ดี ข้ ึ น
โดยเฉพาะตลาดอีโค่คาร์ ซึ่งมียอดขายลดลง สาเหตุอาจมาจากหลายปั จจัย เช่น ประการแรกคือขาด
แรงจู ง ใจจากการคื น ภาษี ใ นโครงการรถคัน แรก ประการที่ ส อง อี โ ค่ ค าร์ เน้น น าเสนอจุ ด ขาย
ประหยัด แต่เอาเข้าจริ งอัตราสิ้ นเปลื องกลับใกล้เคียงกับรถยนต์นงั่ ขนาดเล็กทัว่ ไป ทาให้ผบู ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่หนั ไปเลือกซื้ อรถที่ได้ประโยชน์ใช้สอยมากกว่า และสุ ดท้ายเมื่อเปรี ยบเทียบราคาอีโค่คาร์
ดูจะยังสู งเกินไป
จากการสรุ ปข้อมู ลปั ญหาที่ กล่ าวมาข้างต้น ท าให้ผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่ จะศึ กษาเกี่ ยวกับ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ อี โค่ คาร์ ของประชากรที่ อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล โดยผูว้ จิ ยั ได้นาองค์ความรู ้กรอบแนวคิด และทฤษฎีต่างที่ได้ศึกษามาใช้ในการเก็บข้อมูล
และวิ เคราะห์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ งข้ อ ค้ น พบที่ ส าคัญ และน าผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ จ ัย ครั้ งนี้ มาเป็ น
ข้อเสนอแนะสาหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้องและสนใจต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะและความแตกต่ างด้านประชากรศาสตร์ ที่ เป็ นแรงจู งใจในการ
ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของประชากรที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบไปด้ว ย Price, Place, Product,
Promotions ที่เป็ นแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของประชากรที่ อาศัยในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นความพึ ง พอใจ ที่ ป ระกอบไปด้ว ย ความคาดหวัง ปั ญ หา การ
ให้บริ การหลังการขายที่เป็ นแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของประชากรที่อาศัย
ในเขกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึ ก ษา อาชี พ
รายได้ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อรถยนต์อีโค่ คาร์ ของประชากรที่อาศัยในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
2.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ประกอบไปด้วย Price, Place, Product, Promotions มี
ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ การตั ด สิ นใจซื้ อรถยนต์ อี โ ค่ คาร์ ของประชากรที่ อาศั ย ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3.ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ที่ประกอบไปด้วย ความคาดหวัง ปั ญหา การให้บริ การหลังการ
ขายมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ การตัด สิ นใจซื้ อรถยนต์ อี โ ค่ คาร์ ของประชากรที่ อ าศัย ในเข
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้เข้าใจถึงแรงจูงใจต่างๆ ที่มีต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. ท าให้ไ ด้ข ้อมู ล ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อการก าหนดกลยุท ธ์ ท างการตลาดส าหรั บ ธุ รกิ จที่
เกี่ยวข้องกับยานยนต์
3. ทาให้ได้ขอ้ มู ลพื้นฐานนามาเป็ นโครงการนาร่ องที่ใช้เป็ นแนวทางสาหรับการศึกษาใน
อนาคต
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพศ คื อ เพศชาย หญิ ง และ เพศทางเลื อ กของประชากรที่ อ าศัย ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล
อายุ คือ อายุของประชากรที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สถานภาพคือโสด สมรส หย่าร้างของประชากรที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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ระดับการศึ กษา คือ ระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอกของประชากรที่
อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
อาชี พ ได้แก่ รับ ข้าราชการ/พนัก งานรั ฐวิส าหากิ จ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชนประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว
นักเรี ยน/นิ สิ ต/นักศึ ก ษาไม่ ได้ประกอบอาชี พของประชากรที่ อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
รายได้ คื อ เงิ น เดื อ นที่ ไ ด้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของของประชากรที่ อ าศัย ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด คือตัวแปรหรื อองค์ประกอบของส่ วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่า
เป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent
Variables)
ปั จจัยส่วนบุคคล
ลักษณะประชากรศาสตร์
- อายุ
-ระดับการศึกษา
- รายได้

เพศ
- สถานภาพ
- อาชีพ
-

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

-Product
-Promotion

-Price
-Place

แรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ อีโค่ คาร์
กรณี ศึกษาประชากรที่อาศัยในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

ปั จจัยด้านความพึงพอใจ
- ความคาดหวัง
- ปั ญหา
- การให้บริ การหลังการขาย
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2.แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การทบทวนวรรณกรรม
แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์อีโคคาร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มี
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้อธิ บายโดยผูว้ จิ ยั นาเสนอ ตามลาดับหัวข้อ
ต่อไปนี้
1.แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับแรงจูงใจ
ทฤษฎี เกี่ ยวกับการจูงใจของมาสโลว์(Maslow’s General Theory of Human & Motivation)โดยมาส
โลว์ ได้อธิ บายถึงความต้องการของมนุ ษย์ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นลาดับขั้นจากต่าไปหาสู ง (Hierarchy&
Needs) และเป็ นทฤษฎี ที่ยอมรับกันแพร่ หลายสมมติฐานดังกล่ าวมี ความเกี่ ยวกับ พฤติ กรรมของ
มนุษย์ดงั นี้ (Abraham Maslow. 1954: 80 - 106)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ
โฮเยอร์ แ ละแม็ ค อิ น นี ส (Hoyer & MacInnis, 1997,p.3) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่า พฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นผลสะท้อนของการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กบั การได้รับ
มาการบริ โภคและการจากัด อันเกี่ยวกับสิ นค้า บริ การ เวลา และความคิด โดยหน่วยการตัดสิ นใจวื้อ
(คน) ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
คอตเลอร์ , ฟิ ลลิ ป (2546 : 24) กล่ า วว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ ง
เครื่ องมื อ ทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซึ่ งกิ จการผสมผสานเครื่ องมื อเหล่ านี้ ให้ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด
ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ
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ส่ วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ ม ดังที่ รู้จกั กันว่าคื อ “4 Ps” อันได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์
(Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
นิ พ นธ์ สิ ริ น วัฒ นานุ กู ล ( 2557: บทคัด ย่ อ ) ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งแรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลอืกซื้ อรถยนต์อีโค่คาร์ ต่อโครงการรถคันแรกของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและความต้องการสิ่ งแปลกใหม่ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถยนต์อีโค่คาร์ ต่อโครงการรถคันแรกของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง
ประกอบการธุ ร กิ จ รถยนต์ ค วรให้ ค วามส าคัญ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพในด้า นการบริ ก ารของ
ศูนย์บริ การให้มีมาตรฐานและความเชื่ อมัน่ ของผบูร้ ิ โภคที่ดีข้ ึนเพื่อเพิ่มทัศนิ คติและประสบการณ์
ในด้านบวก เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผบูร้ ิ โภคและในด้านการส่ งเสริ ม
ทางการตลาดทาให้เกิดความจงรักภักดี ต่อตราสิ นค้าให้เกิดการบอกต่อและให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ
ซ้ า
ธี รยุทธ จึงธี รพานิ ช ( 2556 : บทคัดย่อ) ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์ประหยัดพลังงานของผ้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า
ลักษณะประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่ ยกเว้นเพศและสถานภาพสมรส และทุกพฤติกรรมการซื้ อและ
ใช้รถยนต์มีผลกับการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Eco Car ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยทุก
ส่ วนประสมทางการตลาดและตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อดังกล่าว
นันธิ ญา ทองบุญส่ ง (2555 : บทคัดย่อ ) ทาการศึกเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถอี โคคาร์ ข องผูบ้ ริ โภคในเขตราชเทวีกรุ งเทพมหานครผลการศึ กษาพบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อ ทั้งโดยรวม และ
รายด้านอยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ซึ่ งสามารถเรี ยงลาดับความสาคัญคือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ
3.วิธีการดาเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใ ช้ใ นการวิ จยั ครั้ งนี้ คื อ ประชากรที่ อ าศัย ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลที่มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้ นไป โดยเก็บ ข้อมูลจากรายงานราชกิจจานุ เบกษาประกาศสานัก
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ทะเบีย นกลาง เมื ่อ วัน ที ่ 11 กุม ภาพัน ธ์ 2558 เรื่ อ ง จ านวนราษฎรทัว่ ราชอาณาจัก ร แยกเป็ น
กรุ งเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามทะเบียนราษฎร สานักทะเบียนกลางผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาด
ตัวอย่างดังกล่าวโดยใช้ตารางสาเร็ จรู ป Taro Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และ
มีค ่า ความคลาดเคลื ่อ นจากการสุ ่ ม ตัว อย่า งร้อ ยละ 5 ได้จานวนตัว อย่า ง 400 คน จากจานวน
ประชากรที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลโดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งสิ้ น 1 เดือน (เริ่ มเก็บรวบรวมข้อมูลวันที่ 6 มีนาคม 2559 สิ้ นสุ ด วันที่ 5เมษายน 2559)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทาวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็ นขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจยั และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามเพื่อ ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของ
ประชากรในเขตที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. นาแบบสอบถามที่ ได้สร้ างขึ้ นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบเนื้ อหาและ
เสนอแนะข้อปรับปรุ งแก้ไข
4.ทาการแก้ไขปรับปรุ งแบบสอบถามให้ถูกต้องตามอาจารย์ที่ปรึ กษาเสนอแนะก่อนแจก
แบบสอบถาม
5. แจกแบบสอบถามไปยังตัวอย่าง
4.สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 จากผลการสารวจของกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 400 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่แล้วเป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ 61.25 ของกลุ่มตัวอย่าง มีช่วงอายุอยู่ในระหว่าง 31 ถึง
35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 36 ของกลุ่มตัวอย่าง มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 66.50 ของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาสู งสุ ดอยูท่ ี่ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 67.75 ของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วน
ใหญ่มีประกอบอาชี พพนักงานเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 49.75 กลุ่ มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ ย
15,001 ถึง 25,000 บาท/เดือน คิดเป็ นร้อยละ 40.75 ของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2 จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ อีโค่
คาร์ เพราะรู ปลักษณ์ ภายนอก/ภายในของรถยนต์ อีโค่ คาร์ มีจานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.25
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ราคาไม่สูงเกินไป จานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.75ศูนย์บริ การมีหลายแห่ง จานวน 100 คน คิด
เป็ นร้อยละ 25 มีการทาประกันภัยให้ฟรี จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 46
ส่ วนที่ 3 จากการสารวจพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคาดหวังว่าลู กค้าจะ
ได้รับการเอาใจใส่ จากพนักงานและสามารถให้ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน มีจานวน 209 คน คิด
เป็ นร้อยละ 52.25 มีการรับประกันหลังการขาย คิดเป็ นร้อยละ 44.50 ของกลุ่มตัวอย่าง มีศูนย์บริ การ
มี อะไหล่ /อุ ป กรณ์ ที่ ห าง่ ายและราคาถู ก ไว้ส าหรั บ บริ ก ารลู ก ค้า คิ ดเป็ นร้ อยละ 43.75 ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง
ส่ วนที่ 4 ผลจากการส ารวจพบว่า แรงจู งใจในการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ อี โค่ คาร์ ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ที่มาเเป็ นอันดับหนึ่ งมาจากคุณ ภาพของรถยนต์ อีโค่ คาร์ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่
4.40 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.8496 คะแนน อันดับสองคือรู ปลักษณ์ภายนอก/
ภายในของรถยนต์ อีโค่ คาร์ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.31 คะแนนและมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.8183
คะแนน ส่ วนอันดับ สุ ดท้ายคื อขนาดของรถยนต์ อี โค่ คาร์ มี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.25 คะแนนและมี ค่ า
เบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.7947 คะแนน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอาชี พ และระดับรายได้มี
ความแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเลื อกซื้ อรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของประชากรในเขตกรุ งเทพ
และปริ มณฑลอย่างมีนยั ยะสาคัญทางด้านสถิติที่ 0.05 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบ
ไปด้วย Price, Place, Product, Promotions ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเลื อกซื้ อรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.000 และความพึง
พอใจ ที่ประกอบด้วย ความคาดหวัง ปั ญหา การบริ การหลังการขาย มีความสัมพันธ์กบั ต่อแรงจูงใจ
ในการเลื อ กซื้ อ รถยนต์ อี โ ค่ คาร์ ของประชากรในเขกรุ งเทพมหานคร และปริ ม ณฑลอยางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.000
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่ า
นัยสาคัญ

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพศ
อายุ
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อุปกรณ์ตกแต่งที่มาพร้อมกับรถยนต์ อีโค่ คาร์
ขนาดของรถยนต์ อีโค่ คาร์
วางเงินมัดจาหรื อเงินจองไม่สูงเกินไป
บริ ษทั และตัวแทนจาหน่าย (โชว์รูม( มีชื่อเสี ยง น่าเชื่อถือ
มีการทาประกันภัยให้ฟรี
การเสนอรายการของแจกแถมที่จะได้รับเมื่อจอง/ซื้ อ
ความผิดพลาดในการให้บริ การ
บริ การที่สะดวกรวดเร็ ว

0.2630
0.0997
0.1594
0.1393
0.0175*
0.0000*
0.1772
0.1772
0.0431*
0.1878
0.3062
0.0374*
0.0000*
0.7799

เป็ น
ไปตาม
สมมติฐาน











อภิปรายผล
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผลการวิจยั พบว่า อาชีพและรายได้ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อรถยนต์อีโคคาร์ ของประชากรในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ทั้งนี้ อาชี พของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ ความต้องการสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน ดังนั้นนักการ
ตลาดจะต้องศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่มอาชี พใดเพื่อที่จะนามาจัดกิจกรรม
ทางการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของลู กค้าเป้ าหมายได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของจีราวรรณ หรด (2556) ได้ทาการศึกษา ทาการศึกษา อิทธิ พลของความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Eco Car
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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จากการศึกษาในครั้งนี้ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านความพึงพอใจ ได้แก่ ความคาดหวัง ปั ญหา การ
ให้บ ริ ก ารขาย มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อรถยนต์อีโคคาร์ ของประชากรในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล เนื่องจากการสร้างภาพลักษณ์ ในด้านต่างๆที่ดีเป็ นสิ่ งสาคัญ คือ หากมีภาพลักษณ์ที่ดีก็มี
ชัยไปกว่าครึ่ ง ไม่ว่าจะเป็ นด้านการแต่งกาย การพูดจา การตอบกลับอย่างรวดเร็ ว เพราะคนส่ วน
ใหญ่ทุกวันนี้ คาดหวังคาตอบจากสิ่ งที่ พวกเขาถามไว้กลับมาภายในกรอบเวลาที่สมเหตุสมผล ที่
สาคัญคือควรตอบกลับในช่วงเวลาที่ลูกค้าสะดวก โดยทาให้เห็นว่าสามารถที่จะดูแลพวกเขาเหมือน
ลูกค้าและดูแลในส่ วนที่ลูกค้าต้องการจริ งๆได้ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของนิ ตา ดิษฐ์บุญเชิ ญ (2553) ได้ทาการศึกษา ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์ อี โ คคาร์ ของผู ้บ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครผลการวิ จ ัย พบว่ า อาชี พ และรายได้ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อรถอีโคคาร์ และสอดคล้องกับ งานวิจยั ของสิ ริกร แสน
ชัย นาท(2556) ได้ท าการศึ ก ษา ปั จจัย ด้านความพึ งพอใจที่ มี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อรถประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล ( Eco Car)ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากผลการศึ กษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญกับปั จจัยด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การในเรื่ องพนักงานขายให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับรถยนต์อย่าง
ชัดเจน
ข้ อเสนอแนะ
บริ ษทั รถยนต์ค่ายต่างๆควรศึกษาพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ อีโค่ คาร์ และความ
คาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อรถยนต์ อีโค่ คาร์ เพื่อที่จะได้นามาปรับปรุ ง และพัฒนารถยนต์ อีโค่
คาร์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด เพื่อเป็ นการดึงลูกค้ารายใหม่ให้มาใช้
รถยนต์ อีโค่ คาร์ เพิ่มขึ้น

942

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

บรรณานุกรรม
นิพนธ์ สิ รินวัฒนานุกูล. “แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์อีโค่คาร์ ต่อโครงการรถคัน
แรกของ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร.”วารสารการเงิน การลงทุน การตลาดและการ
บริ หารธุ รกิจ, 4(เมษายน-มิถนายน 2556(,หน้า 515-531
ณัฐฌาน นาวีวงค์. “ปั จจัยการตลาดการรับรู ้และทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์อีโคคาร์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร”.วารสารวิช าการมหาวิท ยาลัยอี ส เทิ ร์นเอเชี ย ,1(
มกราคม-เมษายน 2558) สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , หน้า 262-274
นันธิ ญา ทองบุญส่ ง.“ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถอีโคคาร์ ของผูบ้ ริ โภค
ในเขต ราชเทวีกรุ งเทพมหานคร.”[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://mis.krirk.ac.th. (วันที่
ค้นข้อมูล : 20 มีนาคม 2559).
อานาจ พนาคุณากร. “ ปั จจัยแวดล้อมในการดารงชี วิตที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Eco-Car
ในเขต กรุ ง เทพมหานคร.” [ออนไลน์ ]. เข้าถึ งได้จาก http://dspace.bu.ac.th. (วัน ที่ ค้น
ข้อมูล : 20 มีนาคม 2559).
นางสาวสิ ริ กร แสนชั ย นาท.“ปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อรถประหยัด พลั ง งาน
มาตรฐานสากล ( Eco Car)ในเขตกรุ งเทพมหานคร.”หน้า 103
อัจฉรา อินทรี ยว์ งศ์.“ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการซื้ อรถยนต์นิสสัน มาร์ ช ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร.” [ออนไลน์]. เข้าถึ งได้จาก. http://www.research.rmutt.ac.th. (วันที่ คน้
ข้อมูล : 20 มีนาคม 2559).
กาญจนา ยิม้ งาม.“การตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์อีโคคาร์ของลูกค้าที่มาทาสัญญาจองในงานมอเตอร์
โชว์.” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีส เทิ ร์นเอเชี ย , 5(กันยายน 2554) สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ , หน้า1-6
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้อประกันสุ ขภาพของผู้บริ โภค
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
Factors affecting the consumer buying decision toward health insurance
in Bangkok and metropolitan region
นภิสา มูหะหมัดตาเฮต
นักศึกษาโครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin Program รุ่ น 2/1
กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา(1(ความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อ
แรงจู ง ใจในการตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน สุ ข ภาพของผู ป้ บริ โภค ในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล(2(ความแตกต่ างกัน ของปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการ
ตัด สิ น ใจซื้ อประกัน สุ ข ภาพของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล(3(ความ
แตกต่างกันของปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นครั้ งนี้ เป็ นกลุ่ ม ผู ้ที่ ซ้ื อ ประกัน สุ ข ภาพในกรุ ง เทพมหานคร และ
ปริ มณฑลจานวน 400 คนเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิ ติพรรณนาที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล คื อ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ต่ า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด ส่ ว นสถิ ติ อ้า งอิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-test และ F-test (ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านประชากร เพศ อายุ สถานภาพ กับแรงจูงใจในการตัดสิ นใจ
ซื้ อประกันสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคต่างกันอย่างมีนยั สาคัญมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0007 , 0.0344 และ
0.0124 ตามล าดับ ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านส่ ง เสริ ม ทางการตลาด
0.0300 และ 0.0002 ตามลาดับ ปัจจัยอื่นๆ ด้านภาพลักษณ์ มีความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.0025
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจ , ประกันสุ ขภาพ
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study, (1) the difference between the personal factors of
motivation toward the purchase of health insurance for those on consumption in Bangkok
Metropolitan, (2) differences in the marketing mix of factors that affect the incentive to purchase
health insurance consumers in Bangkok Metropolitan, (3) the difference of the other factors that
affect the incentive to purchase health insurance consumers in Bangkok Metropolitan.
In the sample, this time as a group of people to purchase health insurance in the Bangkok
Metropolitan area and number of 400 people, the questionnaires was used in the research and
analyzes the data by using the Microsoft Excel program. Descriptive statistics used in the data
analysis is Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation, Maximum and Minimum. The
statistical analysis that is used for hypothesis testing t-test F-test (ANOVA) and significant 0.05
in finding the difference between independent variables and dependent variables.
The results of the study found that gender, age, marital status, population, with a factor of
motivation in the purchasing decisions of consumers health insurance differ significantly with
standard deviation. And 0.007, respectively, 0.0124 0.034. Marketing mix, product promotion and
marketing 0.0300 0.0002 respectively. The other factors, the image of a standard deviation at the
0.0025.
KEY WORDS: Decision, Health Insurance
บทนา
ประกันสุ ขภาพ มีความหมายว่า การจ่ายเงินทดแทน หรื อการจ่ายค่าสิ นไหมจานวนหนึ่ ง
ให้ แ ก่ ผู ้เอาประกัน ไว้ใ ช้ จ่ า ยเป็ นค่ า รั ก ษาพยาบาล ค่ า ยา ค่ า บริ ก าร ซึ่ งการจ่ า ยเงิ น เหล่ า นี้ จะ
ครอบคลุ มตั้งแต่ การเจ็บป่ วยที่เกิ ดจากโรคภัยต่างๆ ไปจนถึ งอาการบาดเจ็บต่างๆ อันเนื่ องมาจาก
อุ บ ัติ เหตุ ตามลัก ษณะการคุ ้ม ครองที่ เราเลื อ กเอาไว้ ประโยชน์ ข องการท าประกัน ภัย สุ ข ภาพ
โดยทัว่ ไปการประกันภัยสุ ขภาพ เป็ นการประกันภัยที่ให้ความคุม้ ครองต่อผูเ้ อาประกันภัยในกรณี ที่
ผูเ้ อาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บทางร่ างกายเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ หรื อการเจ็บป่ วยจากโรคภัย และ
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หากการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั้นส่ งผลให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล บริ ษทั
ประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผูเ้ อาประกันภัย
การท าประกันมี จุดประสงค์แท้จริ งเพื่ อแบ่ งเบาความเสี่ ยง จากบุ ค คล, กลุ่ ม บุ คคล หรื อ
ทรั พ ย์สินนั้น ๆ ออกเป็ นส่ วนโดยร่ วมกันชดเชยเมื่ อมี ค วามสู ญเสี ย เสี ยหายเกิ ดขึ้ น โดยยึดหลัก
สุ จริ ตเป็ นสาคัญ และการทาประกันมิใช่สัญญาเพื่อค้ากาไร ในปั จจุบนั รู ปแบบการทาประกันนั้นมี
ความหลากหลายเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิ่งขึ้น ซึ่ งการซื้ อประกันจึงเป็ นอีก
ทางเลื อกหนึ่ งสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการความคุม้ ครอง ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับสุ ขภาพร่ างกายที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต เพราะจะได้รับความคุ ม้ ครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ที่ เกิ ดจาก
อุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ าย
ดังนั้นผูท้ าวิจยั จึงได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อสารวจความต้องการ และปั จจัยที่มีต่อ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพ ในด้านของผลิ ตภัณฑ์(รู ปแบบกรมธรรม์( ราคาของ
กรมธรรม์ ความสะดวกในการซื้ อกรมธรรม์ ประโยชน์ที่จะรับได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ การบริ การต่างๆ ให้ตรงความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาความแตกต่ างกันของปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มี ต่อแรงจู งใจในการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันสุ ขภาพของผูป้ บริ โภค ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อประกัน
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนเพื่อกาหนดกลุ่มเป้ าหมายและวางแผนการตลาดเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
2. เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์และการบริ การให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้า
3. เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งภาพลักษณ์ขององค์ให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
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สมมติฐานงานวิจัย
1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซ่ ึงประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ อาชีพ
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
2.ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มทางการตลาดที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจ
ซื้ อประกันสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
3.ปั จจัยด้านอื่นๆ ซึ่ งประกอบด้วย สิ ทธิ ประโยชน์ในการทาประกัน ภาพลักษณ์ขององค์กร
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้นามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดเพื่อเป็ นแนวทางใน
การวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยประชากรศาสตร์
- เพศ
- การศึกษา
- อายุ
- อาชีพ
- สถานะภาพ
- รายได้
ตัวแปรตาม
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการตลาด
- ด้านส่ งเสริ มการตลาด

ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจซื้อประกันสุขภาพของ
ผูบ้ ริ โภค ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

ปั จจัยอื่นๆ
- ด้านประโยชน์ในการทาประกัน
- ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
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แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่ วข้ อง
1. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ คือ
1. ผลิ ตภัณฑ์ (Product) คื อ สิ่ งที่ ถูกเสนอขายเพื่อสนองความต้องการของผูซ้ ้ื อ
การกาหนดกลยุทธ์ด้านผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งนึ กถึ งปั จจัยต่างๆ เช่ น คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสิ นค้า ฯ และกาหนดให้สอดคล้องกับตาแหน่งของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่ อแสดงความแตกต่ างและสร้ างจุ ดยืน ในใจของผูซ้ ้ื อได้อย่าง
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
2. ราคา (Price) คื อ คุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นรู ป ของเงิ น ผู ้บ ริ โ ภคจะท าการ
เปรี ยบเที ยบคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์กบั ราคา หากเห็ นว่าคุ ณค่านั้นสู งกว่าราคา
ผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อ การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาจึงต้องให้ความสาคัญ
กับมูลค่าที่ผซู ้ ้ื อยอมรับเป็ นหลัก
3. การจัดจาหน่ าย (Place) คือ สถานที่ หรื อตลาดที่ใช้เคลื่ อนย้ายผลิ ตภัณฑ์จาก
ผูข้ ายไปยังผูบ้ ริ โภค ผลิ ตภัณฑ์ที่ ต่างกันย่อมมี ช่องทางในการจัดจาหน่ ายที่
แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ประเภทของสิ นค้านั้นๆ เป็ นสาคัญ
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) คือ การติดต่อกับผูซ้ ้ื อเพื่อแจ้งข่าวสารหรื อ
เพิ่มแรงจูงใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดทัศนคติที่ดี
ต่อสิ นค้า ได้แก่ การใช้สื่อโฆษณาให้เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมาย การจ้างพนักงาน
ขายเพื่อแจ้งข่าวสารที่น่าสนใจแก่ผซู ้ ้ื อ การส่ งเสริ มการขายนอกเหนื อจากการ
โฆษณา เช่น การให้ส่วนลดพิเศษ และการให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เป็ นต้น
2. ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การจู ง ใจของมาสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human &
Motivation) มาสโลว์ ไ ด้ ต้ ั งทฤษฎี เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจ (Maslow’s General Theory of
Human & Motivation) โดยมาสโลว์ ได้อธิบายถึงความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมีลกั ษณะ
เป็ นล าดั บ ขั้น จากต่ า ไปหาสู ง (Hierarchy& Needs) และเป็ นทฤษฎี ที่ ย อมรั บ กั น
แพร่ ห ลายสมมติ ฐานดังกล่ าวมี ค วามเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ดังนี้ (เอกวินิ ต
พรหมรักษา. (2555).)
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1. มนุ ษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยูเ่ สมอ และไม่มีที่สิ้นสุ ด แต่สิ่งที่มนุษย์ตอ้ งการนั้น
ขึ้นอยู่กบั ว่า เขามีสิ่งนั้นอยู่แล้วหรื อยัง ขนาดที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว
ความต้อ งการอื่ น จะเข้า มาแทนที่ กระบวนการนี้ ไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด และจะเริ่ ม ตั้ง แต่ เกิ ด
จนกระทัง่ ตาย
2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความ
ต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็ นแรงจูงใจของพฤติกรรม
3. ความต้องการของมนุ ษย์มีลาดับขั้นความสาคัญ กล่าวคือ เมื่อความต้องการระดับต่า ได้รับ
การตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสู งก็จะมีการเรี ยกร้องให้มีการตอบสนองทันที
4. ตามทฤษฎีของมาสโลว์ได้แบ่งลาดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Needs) ไว้ 5 ขั้น
จากต่าไปสู ง
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
จากงานวิจยั ของ วราพร วิไลเลิศ และอิทธิ กร ขาเดช (2557( (บทคัดย่อ( ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ปั จจัยด้านส่ วนบุคคล
ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครนคร ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การ และ ปั จจัยอื่นๆ ซึ่ งประกอบด้วย ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านกระบวนการ
และด้า นความไว้ว างใจในตราสิ น ค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน สุ ข ภาพของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง (2554( ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันชี วติ ของ
ข้าราชการในเขต อ.แม่แจ่ม จ.เชี ยงใหม่ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยและการตัดสิ นใจ
ท าประกัน ชี วิต จากการส ารวจกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ต ัด สิ น ใจท าประกัน ชี วิ ต ส่ วนใหญ่ ให้ เหตุ ผ ลว่า
ประกันชี วิตเป็ นการสร้ างหลักประกันความมัน่ คงแก่ชีวิตและครอบครัว สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
ท าประกัน ชี วิตส่ วนใหญ่ ให้ เหตุ ผ ลว่า ประกันชี วิตมี เงื่ อนไขสั ญ ญาและระยะเวลาไม่ ผูก พันไม่
เหมาะสม ประกันชีวิตไม่ได้ให้ผลตอบแทนสู งกว่าการออมทรัพย์ในรู ปแบบอื่น ค่าเบี้ยประกันชี วิต
ไม่เหมาะสมกับผลประโยชน์ที่ได้รับและตัวแทนประกันชีวติ ไม่มีความน่าเชื่อถือ
ผลการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตของข้าราชการในเขต อ.แม่
แจ่ม จ.เชี ยงใหม่ จากปั จจัยที่ ทาการศึ กษาจานวน 13 ปั จจัย พบว่ามี 3 ปั จจัยที่ มีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ได้แก่ บริ ษทั และตัวแทนประกันชี วิตมี ความน่ าเชื่ อถื อ ประกันชี วิตเป็ นการสร้ างหลักประความ
มัน่ คงแก่ชีวติ และครอบครัว และค่าเบี้ยประกันชีวติ มีความเหมาะสมกับผลประโยชน์ที่ได้รับ
ชนิ ด า ครั วจัตุ รัส (2553( ได้ศึ ก ษา “ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อ กรมธรรม์ป ระกัน
สุ ขภาพของประชาชนวัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร” จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพอย่ามี นยั สาคัญทางสถิ ติ คื อ ผูท้ ี่ มีอายุ
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มากมี ค วามน่ าจะเป็ นในการซื้ อกรมธรรม์ป ระกันสุ ข ภาพอ มากกว่าผูท้ ี่ อายุน้อย ที่ ระดับ ความ
เชื่ อมัน่ 95% ระดับการศึกษาพบว่าผูท้ ี่ศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความน่าจะเป็ นในการซื้ อกรมธรรม์
ประกันสุ ขภาพ น้อยกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อย่างมนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ประวัติการดื่ มแอลกอฮอล์ พบว่า ผูท้ ี่เคยดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แต่ปัจจุบนั เลิกดื่มแล้วและผูท้ ี่ไม่
เคยดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ มี ความน่ าจะเป็ นในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ
มากกว่าผูท้ ี่เคยดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และปั จจุบนั ก็ยงั ดื่ มอยู่อย่างมีนยั สาคัญที่ระความเชื่ อมัน่ ที่
ระดับ 90% และ 95% ตามลาดับ ประวัติการได้รับอุบตั ิเหตุพบว่า ผูท้ ี่เคยได้รับอุบตั ิเหนุ ครั้งสุ ดท้าย
ภายในระยะเวลา 1 ปี ที่ ผ่านมา มี ค วามน่ าจะเป็ นในการตัดสิ น ใจซื้ อกรมธรรม์ป ระกัน สุ ข ภาพ
มากกว่าผูท้ ี่ ไม่เคยได้รับอุบตั ิเหตุ ในระยะเวลา 1 ปี ที่ ผ่านมา อย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับความเชื่ อมัน่
90% ผูท้ ี่เคยนอนพักรักษาที่โรงพยาบาลนั้นมีความน่ าจะเป็ นในการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกัน
สุ ขภาพ น้อยกว่า ผูท้ ี่ไม่เคยนอนพักรักษาที่โรงพยาบาลอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่ อมัน่ 90%
การมีชิวิตอยูจ่ องมารดานั้นมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพอย่างมีนยั สาคัญโดยผู ้
ที่ ม ารดายังมี ชี วิตอยู่มี ค วามน่ าจะเป็ นในการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ป ระกันสุ ขภาพน้อยกว่าผูท้ ี่
มารดาเสี ยชีวติ แล้วอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ระดับ 90%
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยมีการสารวจความพันธ์ของปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ซึ่ งเป็ นกลุ่มประชากรที่ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามในการ
รวบรวมข้อมู ล จากกลุ่ มตัวอย่าง คื อ ผูท้ ี่ ซ้ื อประกันสุ ขภาพ จานวน 400 คน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ ม
ตัวอย่างตามสู ตรกาหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (1967( ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% โดยการ
เลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากการเก็บข้อมูลแบบปฐมภู มิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ลคือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ต่ า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด ส่ ว นสถิ ติ อ้า งอิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ที่ ระดับ นัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างของ
ปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆที่ มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิงจานวน 251 คน
คิดเป็ นร้อยละ 62.75 เพศชายจานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.25 ส่ วนใหญ่อายุ 25 – 30 ปี จานวน
250 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.50 อายุ31 – 40 ปี จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.75 และอายุ 41 – 50 ปี
จานวน 41 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.25 ส่ วนใหญ่ มี ส ถานภาพโสด จานวน 227 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
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56.75 สถานภาพสมรส จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.00 สถานภาพหย่าร้าง จานวน 29 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 7.25 ส่ วนใหญ่ ก ารศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี จานวน 204 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 51 ระดับ
อนุปริ ญญา จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.75 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 64 คน
คิดเป็ นร้อยละ 16.00 ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พพนักงานเอกชจานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.75
ธุ รกิจส่ วนตัวจานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00 รับจ้างทัว่ ไปจานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00
ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,001-20,000 บาท จานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.25 เดือนละ
20,001-30,000 บาท จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.50 เดื อนละต่ ากว่า 10,000 บาท จานวน 47
คน คิดเป็ นร้อยละ 11.75
ส่ วนที่ 2 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ส่ วนใหญ่
ให้ความส าคัญกับ รู ป แบบกรมธรรม์คุ ้มครองตามความต้องการ จานวน 151 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
37.75 ด้านราคา ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับราคาเหมาะสมกับความคุ ม้ ครองและสิ ทธิ์ ประโยชน์
จานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.75 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการที่
มี ต ัว แทนและพนัก งานให้ บ ริ ก ารถึ ง บ้า น จ านวน 144 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 36.00 ด้านส่ ง เสริ ม
การตลาด ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญมีการส่ งข่าวสารถึงลูกค้าอย่างสม่าเสมอ จานวน 148 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 37.00
ส่ วนที่ 3 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยอื่นๆ ด้านประโยชน์ในการทาประกัน ส่ วนใหญ่ให้
ความสาคัญกับการช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลยามฉุ กเฉิ น จานวน 115 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.75
ด้านภาพลักษณ์ ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการให้คาแนะนาที่ดีจากตัวแทนจาหน่ าย จานวน 189
คน คิดเป็ นร้อยละ 47.25
ส่ วนที่ 4 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อประกันสุ ขภาพ ส่ วน
ใหญ่ตดั สิ นใจเลื อกซื้ อประกันสุ ขภาพอันดับหนึ่ งคือช่ วยลดภาระค่ารั กษาพยาบาลยามฉุ กเฉิ น มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.23 คะแนน อันดับสองคือความน่าเชื่ อถือขององค์กรและตัวแทนมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.10
คะแนน ส่ วนอันดับสุ ดท้ายคือมีบริ การหลังการขายที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.09 คะแนน
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
อภิปรายผล
จากสมมติ ฐานที่ ว่า ปั จ จัย ด้านประชากรศาสตร์ ซ่ ึ งประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา รายได้ อาชี พที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อประกันสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ต่างกัน ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยมีความแตกต่าง 3 ด้าน คือ
เพศ อายุ และสถานภาพมีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล ต่ างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.0007 , 0.0344 และ
0.0124 ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วราพร วิไลเลิศ,ผศ.(พิเศษ( ดร.อิทธิ การ ขาเดช
จากสมมติ ฐานที่ ว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มทางการตลาดที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจใน
การซื้ อประกันสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ ต่างกัน ไม่เป็ นไปตาม
สมมุติฐาน โดยมี ความแตกต่าง 2 ด้าน คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านส่ งเสริ มทางการตลาดมี ผลต่อ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้
ค่านัยสาคัญ ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
t-test
0.0007
สอดคล้อง
อายุ
F-test
0.0344
สอดคล้อง
สถานภาพ
F-test
0.0124
สอดคล้อง
การศึกษา
F-test
0.1741
ไม่สอดคล้อง
อาชีพ
F-test
0.1921
ไม่สอดคล้อง
รายได้
F-test
0.3661
ไม่สอดคล้อง
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
F-test
0.0300
สอดคล้อง
ด้านราคา
F-test
0.7349
ไม่สอดคล้อง
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
F-test
0.0957
ไม่สอดคล้อง
ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด
F-test
0.0002
สอดคล้อง
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่นๆ
ด้านประโยชน์
F-test
0.0864
ไม่สอดคล้อง
ด้านภาพลักษณ์
F-test
0.0025
สอดคล้อง
ต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.0300 และ 0.0002 ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ พงศธร สุ ทธิพงษ์
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ปั จจัยด้านอื่นๆ ซึ่ งประกอบด้วย สิ ทธิ ประโยชน์ในการทาประกัน ภาพลักษณ์ขององค์กรที่
แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อแรงจู งใจในการซื้ อประกันสุ ข ภาพของผูบ้ ริ โภค ในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลที่ต่างกัน ไม่เป็ นไปตามสมมุติฐาน โดยมีความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0025
ข้ อเสนอแนะในการนาข้ อวิจัยนีไ้ ปประยุกต์ ใช้
ข้ อเสนอแนะจาการศึกษา
จากผลการวิจยั การศึกษา “ปั จจัยที่ผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” สามารถแบ่งได้ดงั นี้
1. ด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพมากที่สุดคือ รู ปแบบ
กรมธรรม์คุม้ ครองตามต้องการ เพราะฉะนั้นผูป้ ระกอบการธุ รกิจประกันสุ ขภาพควรให้ความสาคัญ
กับรู ปแบบของผลิตภัณฑ์(รู ปแบบกรมธรรม์(เพื่อสร้างมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
2. ด้านราคา ปั จจัยที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพมากที่สุดคือ ราคากรมธรรม์
เหมาะสมกับความคุม้ ครองและสิ ทธิ์ ประโยชน์ เพราะฉะนั้น การกาหนดราคาจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ ควร
เป็ นราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้ และไม่กระทบต่อรายได้ของผูบ้ ริ โภค
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพมากที่สุด
คือ มีตวั แทนและพนักงานให้บริ การถึงบ้าน เพราะฉะนั้น ผูป้ ระกอบการธุ รกิจประกันสุ ขภาพควร
ให้ความสาคัญกับตัวแทนและพนักงานในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆให้แก่ผบู ้ ริ โภค
4. ด้านส่ งเสริ มการตลาดปั จจัยที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพมากที่สุดคือ มี
การส่ งข่าวสารถึ งลู กค้าอย่างสม่ าเสมอ เพราะฉะนั้น ตัวแทนหรื อพนักงานควรให้ความเอาใส่ ใจ
ผูบ้ ริ โภคอย่างเต็มที่
5. ปั จจัยด้านอื่นๆ ปั จจัยที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพมากที่สุดคือ ช่ วยลด
ภาระค่ ารั ก ษาพยาบาลยามฉุ ก เฉิ น และ การให้ ค าแนะน าที่ ดีจากตัวแทนจาหน่ า ย เพราะฉะนั้น
ข้อตกลงและเงื่ อนไขในกรมธรรม์ควรให้ความรู ้ ว่าผูบ้ ริ โภคได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์อย่าง
คุม้ ค่า
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ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
จากผลการวิจยั การศึกษา “ปั จจัยที่ผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ผูศ้ ึกษาขอเสนอแนะดังนี้
1. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นเชิงสารวจ ซึ่ งข้อมูลที่ได้อาจยังไม่ครอบคลุม ดังนั้นหาก
ต้องผลการวิจยั ทางการตลาดในเชิง ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเพิ่มเติม
2. เนื่ องจากการศึ กษาในครั้ งนี้ เป็ นการสุ่ มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลเท่านั้น
การศึ ก ษาในครั้ ง ต่ อ ไป ผู ว้ ิจยั คิ ดว่าควรขยายพื้ น ที่ เขตในการส ารวจ เพื่ อให้ ผ ลการวิจยั มี ค วาม
ครอบคลุมมากยิง่
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การสร้ างบรรยากาศองค์ การส่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงาน
กรณีศึกษา บริษัท บริการเชื้ อเพลิงการบินกรุ งเทพจากัด มหาชน
THE WORKING ENVIROMENT IN THE ORGANIZATION AFFECTED TO
PERFORMANCE EFFICIENCY: CASE STUDY BANGKOK AVIATION FUEL
SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
สิ ทธิพฒ
ั น์ เพ็งปรีชา
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการค้นคว้าวิจยั อิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระเรื่ อง การสร้ างบรรยากาศองค์การส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษทั บริ การเชื้ อเพลิงการบินกรุ งเทพจากัดมหาชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อถึงปั จจัยส่ วน
บุ คคลและการสร้ างบรรยากาศองค์การที่ ส่ งต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานบริ ษ ทั
บริ ก ารเชื้ อเพลิ ง การบิ น กรุ ง เทพจากัด มหาชน สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ สถิ ติ เชิ ง
พรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สถิ ติเชิ งอนุ ม าน
ป ระ ก อ บ ด้ ว ย Independence sample T Test , One Way ANOVA ,Least Significant Difference
(LSD) และ Multiple linear regression ระกับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลวิจยั พบว่า เพศ และ ตาแหน่ งงานที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงาน
แตกต่ า งกัน ผลการวิเคราะห์ ปั จ จัย การสร้ า งบรรยากาศองค์ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิ บตั ิงาน พบว่า มิ ติโครงสร้ าง (X1( มิติความรับผิดชอบ (X2) มิติการสนับสนุ น (X6( มิติความ
ขัดแย้ง (X7( และ มิติความเป็ นหนึ่งเดียว (X9( ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงาน (Y1( สามารถ
นามาสร้ างสมการพยากรณ์ ได้ว่า Y1 = 1.547+0.139 X1+0.181 X2+0.189 X6-0.284 X8+0.339 X9
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R( เท่ากับ 0.856 สามารถทานายสมการได้ร้อยละ 72.5
คาสาคัญ : การสร้างบรรยากาศองค์การ, ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
Abstract
The independence study studies about the working environment in the organization
affected to performance efficiency case study Bangkok Aviation Fuel Service Public Company
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Limited. The purposes of the study are: To study the difference individual and working
environment factors affecting performance efficiency. The sample group in this study was 300
employee working in Bangkok Aviation Fuel Service Public Company Limited. The statistic used
to analyze data were description statistics including Frequency, Percentage, Mean and Standard
Deviation;
and inferential statistics including Indecent Samples T Test , One way ANOVA , Least
Significant Difference (LSD) and Multiple linear regression at the statistically significant level
0.05
The result of Analysis found the difference in Ages and Position of working affected
performance efficiency. And the analysis of working environment, found Structure (X1),
Responsibility (X2), Support (X3), Conflict (X7) and Identity (X9) affected performance
efficiency

can form the forecasting equation as follows : Y1 = 1.547+0.139 X1

+0.181X2+0.189X6-0.284X8+0.339X9 with multiple correlation coefficient value (R) was 0.84 and
ability to predict equal 70.1 percentage
Keyword : working environment , performance efficiency
บทนา
สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วในตลาดโลก ย่อมส่ งผลให้เกิ ด
การแข่งขันที่รุนแรงของธุ รกิจต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลกาไรและส่ วนแบ่งของตลาด ผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูป้ ระกอบการจะต้องมี การปรั บแผนธุ รกิ จและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพขององค์การให้มีส มรรถนะ
สู งสุ ด เพื่อที่จะทาให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่ งในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพขององค์การนั้น บรรยากาศ
ภายในองค์การ เป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญที่ผบู ้ ริ หารควรให้ความสาคัญและคานึงถึง
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพขององค์การนั้น จาเป็ นที่จะต้องให้พนักงานภาพในองค์การรู ้สึก
เสมือนเป็ นหนึ่งในคนสาคัญภายในองค์การ การสร้างบรรยากาศองค์การเป็ นสิ่ งหนึ่งที่สามารถช่วย
ได้ ไม่วา่ จะเป็ น มิติโครงสร้างขององค์การ มิติความรับผิดชอบมิติรางวัล มิติความเสี่ ยง มิติความ
อบอุ่น มิติสนับสนุน มิติมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน มิติความขัดแย้ง และ มิติความเป็ นอันหนึ่งอัน
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เดียวกัน เมื่อบรรยากาศขององค์การเอื้ออานวยต่อความรู ้สึกของพนักงาน ก็จะสามารถส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงานเพิม่ มากขึ้นได้
บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพจากัด มหาชน บริ ษทั ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม
2526 โดยคณะรัฐมนตรี อนุมตั ิให้ดาเนินการตามความเห็นและมติสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการจัดตั้งโครงการเติมน้ ามันอากาศยาน ปั จจุบนั บริ ษทั
เป็ นบริ ษทั เดียวที่ได้รับสิ ทธิ จากรัฐบาลไทยในการดาเนินธุ รกิจจัดเก็บ และให้บริ การเติมน้ ามัน
เชื้อเพลิงแก่อากาศยานทุกประเภทและทุกเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยบริ ษทั ให้บริ การ
เชื้อเพลิงการบินอย่างครบวงจรทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบคลังน้ ามันอากาศยาน ระบบส่ งน้ ามันอากาศ
ยานผ่านท่อฯ และระบบเติมน้ ามันอากาศยาน
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพจากัด มหาชน
2. เพื่อศึกษาปั จจัยการสร้างบรรยากาศขององค์การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพกาปฏิ บตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพจากัด มหาชน
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั บริ การ

เชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพจากัด มหาชน แตกต่างกัน
2. ปั จ จัย ด้านการสร้ างบรรยากาศองค์ก ารที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ งานของ

บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพจากัด มหาชน แตกต่างกัน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ท าให้ ท ราบถึ งปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ัติ งานของบริ ษ ัท
บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพจากัด มหาชน
2. ท าให้ ท ราบถึ งปั จจัย การสร้ า งบรรยากาศขององค์ก ารที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพจากัด มหาชน
เพื่อให้ขอ้ มูลแก่ผบู ้ ริ หารนาไปต่อยอดเพื่อให้ได้มาซึ่ งประสิ ทธิ ภาพการทางานที่สูงสุ ด
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กรอบแนวความคิด
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตาแหน่งงาน
5. รายได้
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

6. อายุงาน
การสร้ างบรรยากาศขององค์ การ
1. มิติโครงสร้างองค์การ
2. มิติความรับผิดชอบ
3. มิติรางวัล
4. มิติความเสี่ ยง
5. มิติความอบอุ่น
6. มิติการสนับสนุน
7. มิติมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
8. มิติความขัดแย้ง
9. มิติความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เจนนารา สิ ทธิ เหรี ยญชัย (2541( ได้ศึกษาเรื่ อง บรรยากาศองค์การกับความผูกพันในงาน
ของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิ ท ยาลัย พยาบาล ในสั ง กัด กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่ า
บรรยากาศองค์การ ด้านการรับรู ้ ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งโดยรวมและรายด้าน อยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง ความผู ก พั น ในงานโดยรวมอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
บรรยากาศองค์การกับความผูกพันในงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงาน
ของอาจารย์ค ณะพยาบาลศาสตร์ อย่างมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 เมื่ อศึ กษาเป็ นรายด้าน
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พบว่า มิ ติ โ ครงสร้ า งขององค์ ก าร มิ ติ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คล มิ ติ ค วามอบอบอุ่ น มิ ติ ก าร
สนับ สนุ น มิ ติ ก ารให้ รางวัล มิ ติ ม าตรฐานการปฏิ บ ัติ ง าน มิ ติ ค วามเป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน มี
ความสัม พันธ์ ปานกลางกับความผูกพันในงาน ส่ วนมิ ติค วามขัดแย้งและมิ ติความเสี่ ยงในงานมี
ความสัมพันธ์นอ้ ยกับความผูกพันในงาน
สัดดา สัจพันโรจน์ (2545( ได้ศึกษาเรื่ องบรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การ
ของพนัก งานบริ ษ ทั ชิ โน-ไทย เอ็นจี เนี ยริ่ ง แอนค์ คอนสตรั ค ชัน จากัด (มหาชน( ผลการศึ ก ษา
พบว่า พนักงานมีการรับรู ้บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
โดยบรรยากาศองค์การและความผูก พันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ0.01
เบญจมาศ คุ ม้ ด้วง (2547( ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ องค์การกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่ พบว่า สถานภาพส่ วนบุคคลที่
ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ของพนักงานมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การแตกต่างกัน จานวน 2 ตัวแปร
ได้แ ก่ อายุ และระดับ การศึ ก ษา ส่ วนเพศ และระยะเวลาในการปฏิ บ ัติ ง าน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
บรรยากาศองค์การไม่แตกต่างกัน
พีรดา เย็นทรวง (2548( ได้ศึกษาเรื่ อง บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการทางาน
ของพนักงานฝ่ ายขาย บริ ษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน( พบว่า บรรยากาศองค์การ ตามความคิดเห็น
ของพนักงานฝ่ ายขายของบริ ษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน( ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็ น เห็ น
ด้วยมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มิติดา้ นการสนับสนุ นช่วยเหลือที่มีต่อบรรยากาศองค์การ เป็ น
อันดับหนึ่ ง รองลงมาได้แก่ มิติดา้ นความอบอุ่น มิติดา้ นความรับผิดชอบ มิติดา้ นโครงสร้างองค์การ
มิติดา้ นความขัดแย้ง มิติดา้ นความภักดีต่อองค์การ และมิติดา้ นการให้รางวัล ตามลาดับ
ศศิธร ใจกว้าง (2551( ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ และทัศนคติ
ในการท างาน : กรณี ศึ ก ษาของพนัก งานบริ ษ ัท วัน ทู วนั คอนแทคส์ จ ากัด ผลการวิ จ ัย พบว่า
พนักงานส่ วนใหญ่มีปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปั จจัย
ด้านบรรยากาศองค์การรายด้าน พบว่า พนักงานมีปัจจัยมิติดา้ นรางวัลตอบแทนมากที่สุด รองลงมา
คื อ มิ ติด้านการแบ่ งชั้น ต่าง ๆ ในองค์การ มิ ติด้านความมัน่ คงและมิ ติก ารเสี่ ยง และมี ปั จจัยด้าน
โครงสร้างการทางานน้อยที่สุด
กิตติพงษ์ ศิริพร (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยแรงจูงใจภายในและปัจจัยแรงจูงใจภายนอกที่
มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บ ั ติ ง านของพนั ก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก า กรณี ศึ ก ษา
โรงงานผลิตรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาวิจยั ปรากฏดังนี้
ปั จจัยแรงจูงใจภายใน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ทา้
ทาย ด้านความมัน่ คงในงาน ด้านผลสาเร็ จในการปฏิ บตั ิงานและด้านการมีส่วนร่ วม ระดับปลานก
ลาง จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโอกาสในความก้าวหน้า ด้านการยกย่องและยอมรับนับถือ ด้านการมี
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อานาจหน้าที่ ปั จจัยแรงจูงใจภายนอกโดยรวมอยู่ในระดับปลานกลาง ด้านความปลอดภัยในการ
ทางานมีระดับมาก การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ได้แก่ ด้านต้นทุนการผลิต ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และด้านเวลาการผลิต
กิ ต ติ พ งษ์ เลิ ศ เลี ย งชัย (2553( ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของ
พนัก งานบริ ษ ทั นวโลหะไทย จากัด พบว่า พนัก งานที่ มีรายได้แตกต่างกัน มี ป ระสิ ท ธิ ภาพการ
ทางานไม่แตกต่างกัน
ขวัญ ชัย พู ลวิวฒั น์ชัยการ (2556( ได้ศึ กษาเรื่ อง ระบบการท างานและการท างานเป็ นที
ส่ งผลต่อประสิ ท ธิ ผลของการทางานของพนักงานระดับ ปฏิ บตั ิ การ (ย่านสี ลม( พบว่า อายุงานที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการทางานของพนักงานแตกต่างกัน
ธิ ดารัตน์ สิ นแสง (2556( ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน
ของพนักงาน TMB ในเขตธุ รกิจสมุทรปราการ พบว่าปั จจัยด้านเพศ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน TMB ในเขตธุ รกิจสมุทรปราการ
โสภา ทองอ่ อ น (2550( ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านของ
บุคลากรวิทยาลัยอาชี วะศึกษาพระนครศรี อยุธยา พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ประสิ ทธิ ภาพการทางานไม่แตกต่างกัน
Cohen and others (1996( ได้ ศึ ก ษาเรื่ อง การมี ส่ วนร่ วมของพนั ก งาน: กรณี ศึ ก ษา
ประสิ ทธิผลการทางานเป็ นทีม ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ประสิ ทธิ ผลของทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง ทั้งในคุ ณภาพชี วิตการทางานของลูกจ้างนั้นแตกต่างกัน โดยมีปัจจัยการทางานด้วยตัวเอง การ
เป็ นผูน้ า และการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ มีอิทธิ พลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการออกแบบ
งาน ลักษณะกลุ่ม และการมีส่วนร่ วมของพนักงาน
การดาเนินการวิจัย
ประชากรในการศึ กษาครั้ งนี้ คือ พนักงานบริ ษ ทั บริ การเชื้ อเพลิ งการบิ นกรุ งเทพจากัด
มหาชน จานวน 461 คน ตามข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
กลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเนื่ องจากทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน จึงกาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่ าจะเป็ น (Probability Sampling) โดยมีตวั อย่างแบบทราบ
จานวนประชากร ใช้วิธีการคานวณตามสู ตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1967: 886) ผูว้ ิจยั ได้
กาหนดขนาดตัวอย่างจานวนประชากรที่ใช้ในการวิจยั มีจานวน 300 คน โดยต้องการให้เกิดความ
ผิดพลาดจากคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างร้อยละ 5 หรื อ 0.05 กาหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95

961

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ได้ศึ กษาค้น คว้า ทบทวน
วรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี ต่างๆ รวมทั้งเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องมาเป็ นแบบสอบถาม โดย
แบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ประกอบไปด้วยคาถามลักษณะส่ วนบุ คคลที่ เกี่ ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา
ตาแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และรายได้ จานวน ซึ่ งคาถามเป็ นข้อคาถาม แบบปลายปิ ด
(Close ended question)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศขององค์การ ซึ่ งลักษณะของข้อคาถาม
จะแบ่งเป็ น
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศองค์การ จานวน 10 ข้อ
โดยแบบสอบถามจะใช้มาตราวัดข้อคิดเห็นแบบ 10 ระดับ (10 point scale rating)
สถิ ติที่ ใช้ท าการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ประกอบด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
และ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปส่ วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ในการปฏิบตั ิงาน และรายได้ ใช้วธิ ีการแจกแจงความถี่ และสรุ ปผลมาเป็ นค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ การสร้ างบรรยากาศองค์การและแบบสอบถามเกี่ ยวกับ
ประสิ ทธิ ภาพการท างาน ใช้วิธี ก ารแจกแจงความถี่ และสรุ ป ผลมาเป็ นค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
เพือ่ ใช้ทาการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
ใช้สถิติ Independent sample t-test ทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ของการ
ทางานเป็ นทีมจาแนกตามลักษณะข้อมูลทัว่ ไปส่ วนบุคคล ด้านเพศ
ใช้สถิ ติ One way Analysis of Variance (ANOVA) ทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของการทางานเป็ นทีมจาแนกตามลักษณะข้อมูลทัว่ ไปส่ วนบุคคล ด้านอายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และรายได้
กรณี พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติจะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
ในระดับนัยสาคัญ 0.05 หรื อระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้วธิ ี Least Significant Difference (LSD)
เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
ใช้ส ถิ ติ Multiple linear regression ในการวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ ระหว่างตัว แปรเพื่ อ
การพยากรณ์ โดยกาหนดรู ปแบบทัว่ ไปของสมการถดถอยพหุ คูณเชิงเส้นตรงทัว่ ไป

962

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาจานวน 300 คน ในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ
87.3 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 61 มีระดับพนักงานระดับปฏิบตั ิการ คิดเป็ นร้อยละ 81.7 มีระยะเวลาในการ ปฏิบตั ิง าน
1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.7 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,000-29,999 บาท คิดเป็ นร้อยละ
52.7
ข้ อ

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน
Sig
สมมุติฐาน

ปั จจัยส่ วนบุคคลที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
บริ การเชื้ อเพลิงการบิน
กรุ งเทพจากัด มหาชน
แตกต่างกัน
1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของ
พนักงานที่มีเพศที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
บริ การเชื้ อเพลิงการบิน
กรุ งเทพจากัด มหาชน
แตกต่างกัน
1.2 ปั จจัยส่ วนบุคคลของ
พนักงานที่มีอายุที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
บริ การเชื้ อเพลิงการบิน
กรุ งเทพจากัด มหาชน
แตกต่างกัน

ผลการทดสอบ

สถิติทใี่ ช้

1

Independent
samples t-test

0.021

สอดคล้องกับสมมุติฐาน

0.153

ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน One way Anova
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1.3 ปั จจัยส่ วนบุคคลของ
พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
บริ การเชื้ อเพลิงการบิน
กรุ งเทพจากัด มหาชน
แตกต่างกัน

0.070

ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน One way Anova

1.4 ปั จจัยส่ วนบุคคลของ
พนักงานที่มีตาแหน่ง
งานที่แตกต่างกัน ส่ งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
บริ การเชื้ อเพลิงการบิน
กรุ งเทพจากัด มหาชน
แตกต่างกัน

0.002

สอดคล้องกับสมมุติฐาน

1.5 ปั จจัยส่ วนบุคคลของ
พนักงานที่มีอายุงานที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
บริ การเชื้ อเพลิงการบิน
กรุ งเทพจากัด มหาชน
แตกต่างกัน

0.219

ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน One way Anova
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ข้ อ

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน (ต่อ(
สมมุติฐาน
ผลการทดสอบ

1.6

ปั จจัยส่ วนบุคคลของ

สถิติทใี่ ช้

พนักงานที่มีรายได้ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั

0.167

ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน One way Anova

บริ การเชื้ อเพลิงการบิน
กรุ งเทพจากัด มหาชน
แตกต่างกัน

2

การสร้างบรรยากาศ
องค์การส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพกาปฏิบตั ิงาน

สอดคล้องกับสมมุติฐาน

MRA

0.000

สอดคล้องกับสมมุติฐาน

MRA

2.1.1 มิติโครงสร้าง

0.011

สอดคล้องกับสมมุติฐาน

MRA

2.1.2 มิติความรับผิดชอบ

0.002

สอดคล้องกับสมมุติฐาน

MRA

ของพนักงาน บริ ษทั บริ การ
เชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ
จากัด มหาชน แตกต่างกัน
2.1 ปั จจัยเกี่ยวกับการสร้าง
บรรยากาศองค์การส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานโดยรวม แตกต่าง
กัน
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2.1.3 มิติรางวัล

0.236

ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน

MRA

2.1.4 มิติความเสี่ ยง

0.542

ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน

MRA

2.1.5 มิติความอบอุ่น

0.073

ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน

MRA

2.1.6 มิติการสนับสนุน

0.003

สอดคล้องกับสมมุติฐาน

MRA

2.1.7 มิติการปฏิบตั ิงาน

0.326

ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน

MRA

2.1.8 มิติความขัดแย้ง

0.000

สอดคล้องกับสมมุติฐาน

MRA

2.1.9 มิติความเป็ นหนึ่งเดียว

0.000

สอดคล้องกับสมมุติฐาน

MRA

อภิปรายผล
ผลของการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่ อง การสร้างบรรยากาศองค์การส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพกา
ปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งาน บริ ษ ัท บริ ก ารเชื้ อ เพลิ ง การบิ น กรุ ง เทพจากัด มหาชน สามารถน ามา
อภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. พนักงานที่มีเพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั
บริ การเชื้ อเพลิงการบินกรุ งเทพจากัด มหาชน ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ โดยเฉพาะในข้อ ท่ านสามารถท างานเสร็ จลุ ล่ วงตามเวลาที่
กาหนด , ในแต่ละวันท่านสามารถทางานได้ตามปริ มาณของงานที่หน่วยงานกาหนดไว้ และ ท่าน
รู ้สึกว่าท่านสามารถบริ หารงานของท่านได้เป็ นอย่างดี พบว่าพนักงานเพศหญิงมีผลประสิ ทธิภาพกา
ปฏิ บตั ิงานมากกว่าเพศชาย ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ธิ ดารัตน์ สิ นแสง (2556( ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน TMB ในเขตธุ รกิจสมุทรปราการ
พบว่าปั จจัย ด้านเพศ ส่ งผลต่อประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บตั ิ งานของพนัก งาน TMB ในเขตธุ รกิ จ
สมุทรปราการ
2. พนักงานที่มีอายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั
บริ การเชื้ อเพลิ งการบิ นกรุ งเทพจากัด มหาชน ที่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ปวิตรา ลาภละมู ล
(2557( ศึกษาเรื่ อง ความเครี ยดในองค์กรที่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของ
พนัก งาน บริ ษ ทั ไอ. เทค. คอมมู นิ เคชั่น จากัด พบว่า ปั จจัยด้านอายุที่ แตกต่างกัน ไม่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ไอ. เทค. คอมมูนิเคชัน่ จากัด
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3. พนักงานที่ มีระดับ การศึ กษาที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงาน บริ ษทั บริ การเชื้ อเพลิ งการบิ นกรุ งเทพจากัด มหาชน ที่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยเฉพาะข้อ ท่านสามารถทางานเสร็ จ
ลุ ล่วงตามเวลาที่ กาหนด และ ท่ านรู ้ สึกว่าท่ านสามารถบริ หารงานของท่านได้เป็ นอย่างดี พบว่า
พนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า มีผลประสิ ทธิ ภาพกาปฏิบตั ิงานมากกว่า
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ โสภา ทองอ่อน (2550( ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยอาชี วะศึกษาพระนครศรี อยุธยา พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการทางานไม่แตกต่างกัน
4. พนัก งานที่ มี ต าแหน่ ง งานที่ แตกต่ างกัน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ งานของ
พนักงาน บริ ษทั บริ การเชื้ อเพลิงการบินกรุ งเทพจากัด มหาชน ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทธี รา กมล
รัตนเวช (2549( ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ที.ยู.
ดับบลิว. เท็กซ์ไทล์ จากัด พบว่า พนักงานที่มีระดับตาแหน่งงานแตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ผลใน
การทางานไม่แตกต่างกัน
5. พนักงานที่มีอายุงานที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั บริ การเชื้ อเพลิ งการบินกรุ งเทพจากัด มหาชน ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งไม่ สอดคล้องกับสมมุ ติฐานที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขวัญชัย พู ล
วิวฒั น์ชยั การ (2556( ศึกษาเรื่ อง ระบบการทางานและการทางานเป็ นทีมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของ
การทางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ (ย่านสี ลม( พบว่า อายุงานที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลของการทางานของพนักงานแตกต่างกัน
6. พนักงานที่ มีรายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั บริ การเชื้ อเพลิ งการบินกรุ งเทพจากัด มหาชน ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิตติพงษ์ เลิศเลียง
ชัย (2553( ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานบริ ษทั นวโลหะไทย
จากัด พบว่า พนักงานที่มีรายได้แตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการทางานไม่แตกต่างกัน
7. วิเคราะห์ ส มการพยากรณ์ ในส่ วนตัวแปรของการสร้ างบรรยากาศองค์การ ที่ ร่วมกัน
พยากรณ์ ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั บริ การเชื้ อเพลิ งการบิ นกรุ งเทพจากัด
มหาชน พบว่า ตัวแปรที่ ส ามารถร่ วมกัน พยากรณ์ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งาน
โดยรวมมี 5 ด้าน ได้แก่ มิ ติโครงสร้ างองค์การ มิติความรับผิดชอบ มิ ติการสนับสนุ น มิติความ
ขัดแย้ง และ มิ ติความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน แสดงให้เห็ นว่า ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของ
พนั ก งานของ บริ ษ ัท บริ ก ารเชื้ อ เพลิ ง การบิ น กรุ ง เทพจ ากัด มหาชน ให้ ค วามส าคัญ กับ มิ ติ
โครงสร้ าง เช่ นการชี้ แจงนโยบายและแผนงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและ
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องค์การอย่างชัดเจน มิติความรับผิดชอบ เช่น การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีอิสระในการคิด
มิติการสนับสนุ น เช่ น การให้ความช่ วยเหลื อในการปฏิ บตั ิ งานและโอกาส มิติความขัดแย้ง เช่ น
การแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุ งได้อย่างเต็มที่ มิติความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน เช่น การทางาน
เป็ นทีม
เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะ
1. ปั จจัยด้านเพศส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ของพนักงาน แต่จานวนประชากร
ของเพศชายมีจานวนมากกว่าเพศหญิ งจานวนมาก และลักษณะของงานแตกต่างกับเพศหญิง การ
กาหนดนโยบายในการบริ หารหรื อแผนการดาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานอาจต้อง
พิจารณาแยกย่อยตามตาแหน่งหรื อสายงานเพิ่มเติม เพื่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานที่สูงที่สุด
2. ปั จจัยด้านตาแน่งงานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ของพนักงาน การมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจหรื อวางแผนงาน การรับฟั งและออกความคิดเห็น สามารถทาให้พนักงานในแต่ละ
ตาแหน่งมีประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานสู งขึ้น
3. การสร้ างบรรยากาศองค์การ ด้านมิติโครงสร้ าง ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
ของพนัก งาน ผูบ้ ริ ห ารและหัวหน้างานควรแจกแจงนโยบายขององค์ก าร แผนการดาเนิ นงาน
ตลอดจน หน้าที่ ค วามรั บ ผิดชอบ ให้ พ นัก งานอย่างชัดเจน เพื่ อให้ พ นัก งานปฏิ บ ัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
4. การสร้ า งบรรยากาศองค์ก าร ด้า นมิ ติ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิ บตั ิงาน ของพนักงาน การให้พ นักงานมี ส่วนร่ วมในการออกความคิ ดเห็ นในการดาเนิ นงาน
หรื อการคิดค้นนวัตกรรม หรื อ สิ่ งใหม่ มากขึ้นจะทาให้พนักงานมีประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานที่
สู งขึ้น
5. การสร้ า งบรรยากาศองค์ ก าร ด้า นมิ ติ ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิ บ ัติงาน ของพนัก งาน การได้รับ การช่ วยเหลื อและสนับ สนุ นจากเพื่ อร่ วมงาน หัวหน้างาน
ตลอดจนผูบ้ ริ หาร เพิ่มเติมมากขึ้นจะทาให้พนักงานมีประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้น
6. การสร้ างบรรยากาศองค์ก าร ด้า นมิ ติด้า นความขัดแย้ง ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงาน ของพนักงาน ผูบ้ ริ หารและหัวหน้างาน เป็ นตัวอย่างและเปิ ดโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นซึ่ งกันและกันเพื่อให้เกิดการปรับปรุ งการทางานได้อย่างเต็มที่
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ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรนาปั จจัยเรื่ องสถานที่ ทางานมาพิ จารณาด้วย เนื่ องจากพนักงานในบริ ษทั บริ การ
เชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพจากัด มหาชน แบ่งออกเป็ นพนักงานอ็อฟฟิ ต และ พนักงานปฏิบตั ิการตาม
สถานบริ การน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่ งจะสามารถทาให้ได้ผลการศึกษาที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
2. ควรศึกษาเจาะลึกในส่ วนของประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน โดยสามารถจาแนกออกเป็ น
ด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม
3. เช่น ด้านคุณภาพของงาน, ความพอใจในงาน, ปริ มาณงาน เป็ นต้น
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เอกสารอ้างอิง
ปวิตรา ลาภละมูลความเครี ยดในองค์กรที่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ .(2557( .ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ไอ.คอมมูนิเคชัน่ จากัด.เทค.
ปองปรัชญ์ บือราแงการทางานเป็ นท .(2554( .้มี ที่มีผลต่อการสร้างบรรยากาศองค์การ กรณี ศึกษา
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล.
วรรณทนีย ์ สุ ขวิบูลย์บรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธฺ กบั ความพึงพอใจและพฤติกรรม .(2548( .
.สานักงานใหญ่ (มหาชน( การทางานของพนักงานธนาคารไทยธนาคาร จากัด
อภิญญา วิเวโก .(2548( .ปัจจัยด้านงาน ความเครี ยด และประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ในกรุ งเทพมหานคร.
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ปัจจัยด้ านแรงจูงใจในการบริ โภคเครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
Factors Motivation As Consumption Of Beauty Drink Of Consumers In Bangkok
Metropolitan Areas
ศรีสุดา ณ พิทกั ษ์
นักศึกษา โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin Program รุ่ น 2/1
กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไกรชิต สุ ตะเมือง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1( เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปั จ จัย ด้า นแรงจู ง ใจในการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ ความงาม (Beauty Drink( ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (2( เพื่ อศึ กษาความแตกต่างของพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภค ที่ มีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านแรงจูงใจในการบริ โภคเครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink(
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (3( เพื่อศึกษาความแตกต่างของส่ วนประสม
ทางการตลาด ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อปั จจัยด้านแรงจู งใจในการบริ โภคเครื่ องดื่ มเพื่ อความงาม (Beauty
Drink( ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้วิจยั ครั้ ง นี้ เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ เคยบริ โภคเครื่ องดื่ ม เพื่ อความงาม (Beauty
Drink( ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล จ านวน 461 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย เป็ น
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วน
สถิติอา้ งอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ T-Test และ F-Test (ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ในการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ซึ่ งมีอายุ 15-24 ปี มีสถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี อาชีพค้าขาย และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท
ขึ้นไป บุคคลที่มีอิทธิ พลในการเลือกบริ โภคดื่มเพื่อความงามมากที่สุด คือ ดารา/ผูท้ ี่มีชื่อเสี ยง โดย
ต้องการเลือกบริ โภค สู ตรคอลลาเจน เหตุผลที่ทาให้เลือกบริ โภคก็เพื่อชะลอริ้ วรอย และช่วงเวลาที่
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สามารถเลื อกบริ โภคผลิ ต ภัณ ฑ์ดื่มเพื่ อความงามได้สะดวกที่ สุ ด คือ ตอนกลางคืน และยอมเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการบริ โภคเครื่ องดื่มเพื่อความงามในแต่ละเดือนมากกว่า 501 บาทขึ้นไป ความถี่ในการ
เลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ดื่มเพื่อความงาม คือ 4 ครั้งต่อสัปดาห์ข้ ึนไป แหล่งที่มาของการรับรู ้ข่าวสาร
ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากนิ ตยสารสุ ขภาพ ส่ วนยี่ห้อเครื่ องดื่มเพื่อความงามที่เลือกบริ โภค คือ ยี่ห้อเซ็ป
เป้ ซึ่ งราคาตั้งแต่ 51 บาทขึ้นไป สถานที่ จดั จาหน่ าย คือ ร้ านค้าทัว่ ไป และแรงจูงใจในการเลื อก
บริ โภคดื่มเพื่อความงามก็เพื่อการส่ งชิงโชค
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ อาชี พและรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน มี ผลต่อปั จจัยด้านแรงจูงใจใน
การบริ โภคเครื่ องดื่ ม เพื่ อความงาม (Beauty Drink) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑลต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 แต่ ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลด้าน เพศ อายุ
สถานภาพ และระดับ การศึ กษาแตกต่ างกัน ไม่ มี อิท ธิ พ ลต่ อปั จจัย ด้านแรงจู งใจในการบริ โภค
เครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค ได้แ ก่ การเลื อ กบริ โภคเครื่ อ งดื่ ม เหตุ ผ ลที่ ท าให้ เลื อ กบริ โ ภค
ช่วงเวลาที่เลือกบริ โภค ค่าใช้จ่ายในการบริ โภค และแหล่งที่มาของการรับรู ้ข่าวสารข้อมูล มีผลต่อ
ปั จจัยด้านแรงจู งใจในการบริ โภคเครื่ องดื่ มเพื่ อความงาม (Beauty Drink) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลต่ า งกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 แต่ พ ฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคด้าน บุคคลที่มีอิทธิ พ ลในการเลื อกบริ โภคและความถี่ ในการบริ โภคแตกต่ างกัน ไม่ มี
อิทธิ พลต่อปั จจัยด้านแรงจูงใจในการบริ โภคเครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ราคาของเครื่ องดื่ม และแรงจูงใจในการเลือกบริ โภค
เครื่ องดื่ม มี ผลต่อปั จจัยด้านแรงจูงใจในการบริ โภคเครื่ องดื่ มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่
ส่ ว นประสมทางการตลาดด้าน ยี่ห้ อ เครื่ อ งดื่ ม และสถานที่ จดั จ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ ความงาม
แตกต่ างกัน ไม่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ ปั จจัย ด้านแรงจู งใจในการบริ โภคเครื่ องดื่ ม เพื่ อความงาม (Beauty
Drink) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
คาสาคัญ: ปัจจัยด้านแรงจูงใจ,การบริ โภค,เครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink(
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ABSTRACT
This study aimed to investigate ( 1( to study the different types of personal factors
motivation as consumption of ( Beauty Drink( of consumers in Bangkok Metropolitan Areas (2(
to study the differences in consumer behavior factors motivation as consumption of ( Beauty
Drink( of consumers in Bangkok Metropolitan Areas (3( to study the differences of the marketing
mix factors motivation as consumption of ( Beauty Drink( of consumers in Bangkok Metropolitan
Areas.
The sample of this research consumers who have consumed the beverage to beauty
(Beauty Drink) of consumers in Bangkok Metropolitan Areas of 461 people The tools used in this
study was a questionnaire. Data were analyzed using Microsoft Excel, descriptive statistics used
to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum, maximum and
statistical references are used to test the T-Test, and F. -Test (ANOVA) at a significance level of
0.05 to determine the difference between independent variables and the dependent variable.
The study found that Most of the respondents were female, aged 15-24 years old, single
education below a bachelor's degree and a career in trading revenue per month. 25,001-35,000
baht to influential individuals in the consumption of drinking so much beauty The actor /
celebrity. The consumer wants to choose a recipe collagen reason consumers choose not to slow
down aging. And over time can consume drinks for beauty has come with the end of the night and
wasted costs in beverage consumption for the beauty of each month, more than 501 baht or more
frequency selection consuming drink to. Beauty is more than four times a week. A source of
information, education, product information from health magazines. All the drinks to beauty
consumers choose the brands Giuseppe. The prices range from 51 baht up by the supplier is at the
general store. And incentives for consumers to drink most beauty. Send it to Sweepstakes
The hypothesis testing found
1. Personal factors, occupation and income per month. factors motivation as
consumption of ( Beauty Drink( of consumers in Bangkok Metropolitan Areas . Statistically
significant at the 0.05 level, but personal factors as gender, age, marital status and education level
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are different. No influence on factors motivation as consumption of ( Beauty Drink( of
consumers in Bangkok Metropolitan Areas.
2. Consumer behavior, including the selection of drinks. The reason consumers
choose Moments consumption The cost of consumption And the source of the perceived
information. factors motivation as consumption of ( Beauty Drink( of consumers in Bangkok
Metropolitan Areas.. Statistically significant at the 0.05 level, but consumer behavior. Influential
individuals in the consumption and frequency of consumption vary. No influence on the factors
motivation as consumption of ( Beauty Drink( of consumers in Bangkok Metropolitan Areas.
3. The marketing of such drinks and the motivation to consume the drink. factors
motivation as consumption of ( Beauty Drink( of consumers in Bangkok Metropolitan Areas.
Statistically significant at the 0.05 level, but the marketing mix. All drinks and venues fount of
beauty is different. No influence on the factors motivation as consumption of ( Beauty Drink( of
consumers in Bangkok Metropolitan Areas.
Keywords: motivation factors, consumption, Drink for beauty (Beauty Drink)

บทนา
ปั จจุบนั สังคมไทยกาลังก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ (Aging Society( ท่ามกลางวิถีการดาเนิ น
ชี วิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป มีความเร่ งรี บในการดารงชี วิตประจาวันมากขึ้น ความต้องการ
สิ นค้าและบริ การที่ ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็ วยิ่งขึ้ น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
ระบบสาธารณสุ ขที่ มี ก ารพัฒ นาก้าวหน้ามากยิ่งขึ้ นตลอดเวลา ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ ท าให้เกิ ด เทรนด์
กระแสรักสุ ขภาพและความงามของคนในสังคมไทยอย่างแพร่ หลาย ไม่เพียงแต่กลุ่มผูส้ ู งอายุเท่านั้น
เทรนด์รักสุ ขภาพและความงามยังมีแนวโน้มเป็ นที่นิยมไปถึงกลุ่มคนทางานและกลุ่มเด็กรุ่ นใหม่ ที่
ถูกปลูกฝังให้ดูแลสุ ขภาพตั้งแต่อายุยงั น้อย ส่ งผลให้เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพและความงามเติบโตอย่าง
ต่อเนื่ อง คื อ “ ฟั งก์ชันนัลดริ งค์ ” (Functional Drink( ซึ่ งประเทศญี่ ปุ่ นถื อเป็ นผูร้ ิ เริ่ มและคิ ดค้น
ผลิ ตภัณฑ์เพื่อวางจาหน่ ายในตลาดมากที่สุด จากนั้นความนิ ยมได้ขยายไปยังยุโรป สหรัฐอเมริ กา
และกาลังมาแรงในตลาดเครื่ องดื่มของประเทศไทยในขณะนี้
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ตลาดเครื่ องดื่ มฟั งก์ชนั นัลดริ งค์ ( Functional Drink ( ในประเทศไทย มีเพียงแค่ 2 เซ็ก
เมนต์ใหญ่ ๆ กล่าวคือ 1. เครื่ องดื่มเสริ มวิตามิน 2. เครื่ องดื่มบารุ งสุ ขภาพ ซึ่ งประกอบไปด้วยกลุ่มที่
เกี่ ยวกับความสวยงาม กลุ่มที่ให้ความสดชื่ นและผ่อนคลาย กลุ่มที่เกี่ ยวกับการบารุ งสมองและทา
ให้ความจาดี และกลุ่มที่ช่วยเสริ มสร้ างกล้ามเนื้ อ โดยมีการเติบโตในตลาดอยู่ที่ 35%, 29%, 26%
และ 10% ตามลาดับ (ฟู้ดอินดัสตรี ไทยแลนด์, ออนไลน์, 2552) อัตราการเติบโตของเครื่ องดื่มบารุ ง
สุ ขภาพ ซึ่ งในส่ วนที่เกี่ ยวกับความสวยงามมีอตั ราการเติบโตสู งกว่าเครื่ องดื่มกลุ่มอื่น ๆ ซึ่ งได้รับ
ความนิ ยมจากผูผ้ ลิต เป็ นจานวนมาก และได้ทยอยเปิ ดตัวเข้ามาในตลาด เช่ น บริ ษทั ทรัพย์อนันต์
เยนเนอรัลฟู้ด จากัด เป็ นผูบ้ ุกเบิกตลาดรายแรก ๆ และถือเป็ นรายใหญ่ในตลาดนี้ ได้ออกผลิตภัณฑ์
เซปเป้ บิ วตี้ ดริ งค์ มาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่ งเป็ นน้ าผลไม้ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจน หลังจากนั้นได้
ออกแบรนด์บิวติชอต ผสมคอลลาเจนและไฟเบอร์ กับสู ตรโคเอ็นไซม์คิวเท็น และไลโคปี น และ
อี ก ผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ ST.ANNA เครื่ อ งดื่ ม ผสมคอลลาเจนและโคเอ็ น ไซม์คิ ว เท็ น ส าหรั บ บริ ษ ัท
สหพัฒนพิบูลย์ จากัด ได้ออกแบรนด์ ไอ-เฮลท์ธี คิวเท็น เครื่ องดื่มเสริ มอาหารโคเอ็นไซม์ มุ่งเจาะ
กลุ่มผูห้ ญิง กลุ่มเป้ าหมายคนรุ่ นใหม่ที่ใส่ ใจสุ ขภาพทั้งผูห้ ญิงและผูช้ ายอายุต้ งั แต่ 25 ปี ขึ้นไป และ
การรี โพสิ ชันนิ่ งของบริ ษทั ที .ซี .ยูเนี่ ยน จากัด คื อผลิ ตภัณฑ์เครื่ องดื่ มบริ๊ งค์ เป็ นผลิ ตภัณฑ์เสริ ม
อาหารเพื่อความงาม และเวคกี้ เป็ นเครื่ องดื่มดีทอ็ กซ์ หรื อล้างสารพิษ (โพซิ ชนั่ นิ่ง, ออนไลน์, 2552)
เป็ นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผูศ้ ึกษาสนใจต้องการที่จะศึกษาถึ งปั จจัยด้านแรงจูงใจ
ในการบริ โภคเครื่ องดื่ ม เพื่อความงาม (Beauty Drink( ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ในการปรับเปลี่ ยนกลยุทธ์ทางธุ รกิจให้สามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งเดิมหรื อที่กาลังเกิดขึ้นใหม่ๆ ในท้องตลาด และเพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผสู ้ นใจอื่นๆ
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านแรงจูงใจในการ
บริ โภคเครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink( ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ที่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านแรงจูงใจ
ในการบริ โภคเครื่ องดื่ ม เพื่อความงาม (Beauty Drink( ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปั จ จัย ด้า น
แรงจู ง ใจใน ก ารบ ริ โภ ค เค รื่ องดื่ ม เพื่ อ ความ งาม (Beauty Drink( ข องผู ้ บ ริ โภ คใน เข ต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยด้านแรงจูงใจในการบริ โภคเครื่ องดื่มเพื่อความงาม
(Beauty Drink( ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
2. พฤติ กรรมผู้บ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย บุ คคลที่ มี อิทธิ พ ลในการเลื อกบริ โภคการเลื อก
บริ โภคเครื่ องดื่ ม เหตุ ผลที่ ท าให้เลื อ กบริ โภค ช่ วงเวลาที่ เลื อกบริ โภค ค่ าใช้จ่ายในการบริ โภค
ความถี่ในการบริ โภค และแหล่งที่ มาของการรั บรู ้ ข่าวสารข้อมู ล ที่ แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยด้าน
แรงจู ง ใจใน การบ ริ โภคเครื่ องดื่ ม เพื่ อความ งาม (Beauty Drink( ของผู ้ บ ริ โภ คใน เขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
3. ส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย ยีห่ อ้ เครื่ องดื่ม ราคาของเครื่ องดื่ม สถานที่จดั
จาหน่ ายเครื่ องดื่ ม และแรงจูงใจในการเลื อกบริ โภคเครื่ องดื่ ม ที่ แตกต่ างกันมี ผลต่อปั จจัยด้าน
แรงจู ง ใจใน การบ ริ โภคเครื่ องดื่ มเพื่ อความงาม (Beauty Drink( ของผู ้ บ ริ โภคใน เข ต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
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ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต และตัวแทนจัดจาหน่ ายเครื่ องดื่ มเพื่อความงาม
สามารถนาข้อมู ลปั จจัยส่ วนบุคคลที่ มีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านแรงจูงใจในการบริ โภคเครื่ องดื่ มเพื่อ
ความงาม (Beauty Drink( มาเป็ นแนวทางในการก าหนดกลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมาย (Segment Target
Positioning(
2. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ที่ มีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านแรงจูงใจในการบริ โภค
เครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink( ให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ตามยุค ตามสมัยนิยม
และเป็ นประโยชน์ แ ก่ บ ริ ษ ัท ผู ้ผ ลิ ต และตัว แทนจัด จ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ ความงาม ในการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุ รกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ ทอ้ งตลาดต่อไป
3. เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยด้านแรงจูงใจในการใช้ส่วนประสมทางการตลาด กล่าวคือ ยี่ห้อ
เครื่ อ งดื่ ม ราคาของเครื่ อ งดื่ ม สถานที่ จดั จ าหน่ ายเครื่ อ งดื่ ม และแรงจู งใจในการเลื อ กบริ โภค
เครื่ องดื่ ม มี อิท ธิ พ ลต่ อปั จจัยด้านแรงจูงใจในการบริ โภคเครื่ องดื่ มเพื่อความงาม (Beauty Drink(
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ขอบเขตขอบงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูบ้ ริ โภคทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เคยบริ โภคเครื่ องดื่มเพื่อ
ความงาม (Beauty Drinkในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล ( โดยใช้แบบสอบถามในการ
สารวจ
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการบริ โภคเครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink( ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีกรอบแนวความคิดของการวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ

-ระดับการศึกษา

-อายุ

-อาชีพ

-สถานภาพ

-รายได้เฉลี่ย

พฤติกรรมของผู้บริโภค
- บุคคลที่มีอิทธิพลในการบริ โภค
- การเลือกบริ โภคเครื่ องดื่ม

ปัจจัยด้ านแรงจูงใจในการบริ โภคเครื่ องดื่ม
เพื่อความงาม (Beauty Drink) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล

-เหตุผลที่ทาให้เลือกบริ โภค
-ช่วงเวลาที่เลือกบริ โภค
-ค่าใช้จ่ายในการบริ โภค
-ความถี่ในการบริ โภค
-แหล่งที่มาของการรับรู ้ข่าวสาร
ส่ วนประสมทางการตลาด

ข้อมูล
- ยีห
่ อ้ เครื่ องดื่ม

- ราคาของเครื่ องดื่ม
- สถานที่จดั จาหน่ายเครื่ องดื่ม
- แรงจูงใจในการเลือก
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. ท ฤ ษ ฎี ค ว าม ต้ อ ง ก าร ส าม ป ร ะ ก าร (Three-Needs Theory) ข อ ง McClelland
(อ้างถึงในพิทยา บวรวัฒนา, 2544: 32) เสนอแนวคิดไว้ว่า ในการทางานนั้นมีแรงจูงใจหรื อความ
ต้องการอยู่ 3 ประการ คือ
1.1( ความต้อ งการที่ จ ะประสบความส าเร็ จ (Achievement) หมายถึ ง พลังผลัก ดัน ที่
ต้องการแสดงออกถึ งความดี เด่ น ความต้องการที่ จะท าอะไรให้ส าเร็ จได้ดีกว่าคนอื่ นหรื อดี กว่า
มาตรฐานทัว่ ไป ความมุมานะพยายามต่อสู ้ฟันฝ่ า เพื่อความสาเร็ จ คนที่มีความต้องการแบบนี้ เป็ น
คนที่ ป รารถนาจะท าอะไรให้ ได้ดีก ว่าคนอื่ นเป็ นคนที่ ถื อว่างานเป็ นเรื่ องที่ ท ้าทายและเป็ นคนที่
รับผิดชอบต่อความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวต่องานของตน
1.2( ความต้องการที่จะมีอานาจ (Power) หมายถึง ความต้องการทีจะมีอิทธิพลและเข้า
ไปควบคุ มก ากับ คนอื่ นให้ก ระท าตามที่ ตนต้องการ คนพวกนี้ ช อบท าตัวเป็ นคนคุ มเกม ชอบมี
อานาจชอบศัก ดิ์ ศรี ม ากกว่าที่ จะให้ ค วามส าคัญ ต่ อการท างานที่ ดี และชอบท างานในลักษณะที่
แข่งขันกับคนอื่น
1.3( ความต้องการ ที่ผูกพัน (Affiliation) หมายถึง ความต้องการที่จะให้คนอื่นชอบและ
เป็ นมิ ต ร คนพวกนี้ ต้อ งการบรรยากาศการท างานแบบต่ า งฝ่ ายต่ า งเข้า ใจกัน และร่ ว มมื อ กัน
ทางาน ซึ่ งโดยสรุ ปแล้ว คนที่มีความต้องการที่จะประสบความสาเร็ จสู ง จะประสบความสาเร็ จถ้า
ได้บริ หารกิ จการของตนเอง หรื อได้บริ หารงานหน่ วยงานอิสระภายในองค์การขนาดใหญ่ แต่คน
เหล่านี้ ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นนักบริ หารที่ดีสาหรับองค์การขนาดใหญ่เสมอไป นักวิชาการบางท่าน
เชื่ อว่า คนที่มีความต้องการอยากมีอานาจ และมีความต้องการที่จะผูกพันน้อยจะเป็ นคนที่เป็ นนัก
บริ หารที่ดี
2. แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ของมัลธัส
มัลธัสผูต้ ้ งั ทฤษฎีน้ ี เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ และนักบวชชาวอังกฤษ มัลธัสอาศัยข้อมูลจาก
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลการเพิ่มประชากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นพื้นฐาน
ประกอบแนวความคิ ดในการตั้งทฤษฎี น้ ี จากแนวความคิ ด ของมัล ธัส ที่ พิ ม พ์ไ ว้ใ นหนังสื อ
Primciple of Population ตั้งแต่ครั้งแรกและครั้งสุ ดท้าย พอจะสรุ ปสาระสาคัญ ได้ดงั นี้
(1( อาหรเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับมนุษย์
(2) ความรู ้สึกในเพศตรงข้ามเป็ นสิ่ งหลีกเหลี่ยงไม่ได้
(3) ประชากรขึ้นอยูก่ บั เครื่ องยังชีพ และประชากรจะเพิม่ มากขึ้นเมื่อเครื่ องยังชี พ
เพิ่มมากขึ้ น ยกเว้นจะมีสิ่งใดสิ่ งหนึ่ งมาควบคุ ม มัลธัสเสนอว่าสิ่ งที่จะควบคุ มได้แก่ ขอ้ ห้ามทาง
ศีลธรรม ความเสื่ อมและความยากแค้น
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(4) การเพิ่ ม ประชากร ไม่ ไ ด้ส มดุ ล กับ การเพิ่ ม ของอาหารและเครื่ อ งยัง ชี พ
กล่าวคือ การเพิ่มประชากร จะเพิ่มทวีในอัตราเรขาคณิ ต ส่ วนการเพิ่มของอาหารและเครื่ องยังชี พ
จะเพิ่มเป็ นสองเท่าในทุก ๆ ช่วงระยะเวลา 25 ปี
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
Engle, Blackwe และ Miniard กล่ า วว่า พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง “กิ จกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ น หาและการบริ โภคใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อบริ การ ซึ่ งทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ นต้ อ งอาศัย
กระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมเพื่ อให้กิ จกรรมนั้น ลุ ล่ วง” เสรี วงษ์มณฑา (2548:32-46) กล่ าวว่า
พฤติกรรมบริ โภค คือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุ คคลแต่ละบุ คคลในการค้นหา การเลื อกซื้ อ
การใช้ การประเมิ น ผล หรื อ การจัด การกับ สิ น ค้า และบริ ก าร ซึ่ งผู ้บ ริ โ ภคคาดว่ า จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้
ทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค จะอยูท่ ี่กิจกรรมหลัก 3 ประการคือ
1. การจัดหา (Obtaining) หมายถึ ง กิ จกรรมต่างๆที่คนนาไปสู่ การซื้ อหรื อได้มาซึ่ ง
รับสิ นค้าและบริ การมาใช้ กิจกรรมนับตั้งแต่การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
2. การบริ โภค (Consuming) หมายถึ ง การติ ดตามดู ว่าผูบ้ ริ โภคนั้นทาการใช้สินค้า
หรื อบริ การนั้นๆที่ไหน อย่างไร ภายใต้สถานการณ์อย่างไร
3. การกาจัด หรื อทิ้ง (Disposing) หมายถึ ง การติ ดตามดู ว่า ผูบ้ ริ โภคใช้สิ้ นค้าหรื อ
บริ การ และหี บห่ อของสิ นค้าหมดไปอย่างไร โดยติดตามดูพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ดาเนิ นไป และที่
กระทบติดตามดูพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ดาเนิ นไป และที่กระทบต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวด้วย รวม
ไปถึงการดาเนินการโดยวิธีอื่นกับสิ นค้าหรื อบริ การที่ใช้แล้ว
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยมีการสารวจความพันธ์ของปั จจัยด้าน
แรงจู ง ใจใน การบ ริ โภคเครื่ องดื่ ม เพื่ อความ งาม (Beauty Drink( ของผู ้ บ ริ โภ คใน เขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล เป็ นกลุ่ ม ประชากรที่ ไ ม่ ท ราบจานวนที่ แ น่ น อน ผูว้ ิจยั ได้ใ ช้
แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ แรงจูงใจในการบริ โภคเครื่ องดื่มเพื่อความ
งาม (Beauty Drink( ที่เคยบริ โภคเครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink( ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ปั จจุบนั ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จานวน 461 คน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ มตัวอย่างตาม
สู ตรเนื่ องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่าง
สามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochranโดยกาหนดระดับค่าความ
เชื่ อมันร้ อยละ95 และระดับค่าความคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์บญ
ั ชา, 2549, หน้า 74(
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โดยการเลื อกตัวอย่างแบบตามสะดวกการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากการเก็บข้อมู ลแบบปฐมภู มิโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ในการคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมู ลคื อ ค่ าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าต่ าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิ ติ
อ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ F-test (ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการ
หาความแตกต่างของ ปั จจัยส่ วนบุ คคล พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคและปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อปั จจัยด้านแรงจูงใจในการบริ โภคเครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink( ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลการดาเนินการวิจัย
1.ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ตามแยกเพศ คื อ เพศหญิ ง มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.33 และเพศชาย มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.28
ส่ วนใหญ่ผูบ้ ริ โภคมีอายุ 15-24 ปี มีค่าเฉลี่ย 3.42 รองลงมาอายุ 45 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ ย 3.31 อายุ
25-34 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย 3.30 และอายุ 35-44 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย 3.24 สถานภาพโสด มี ค่ า เฉลี่ ย 3.32
โดยมี ร ะดับ 3.29 แยกกัน อยู่ มี ค่ า เฉลี่ ย /หย่า ร้ า ง /และหม้าย 3 .31 รองลงมาสมรส มี ค่ า เฉลี่ ย
รองลงมาระดับการศึ กษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ ย 3.41 การศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มี ค่าเฉลี่ ย
อาชี พ ที่นิยมดื่ มเพื่ อความงามมากที่ สุด คื อ 3.26 และปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่ า มี ค่าเฉลี่ ย 3.34
ค้าขาย ม้คี ่าเฉลี่ย นักศึกษา มี/นักเรี ยน 3.47 รองลงมาอาชีพประกอบธุ รกิจส่ วนตัว มีค่าเฉลี่ย 3.48
มี 3.26 รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ย/และข้าราชการ 3.26 พนักงานบริ ษทั เอกชน มีค่าเฉลี่ย 3.41 ค่าเฉลี่ย
25 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน,35-001,รองลงมารา 3.62 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ ย 000ยได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่ า
กว่า 5,15 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 3.45 บาท มี ค่าเฉลี่ ย 000,25-001,และ 3.26 บาท มีค่าเฉลี่ ย 000
5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน, 001– 15,3.12 บาท มีค่าเฉลี่ย 000
2.ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมของผู้บริ โภค
บุคคลที่มีอิทธิ พลในการเลือกบริ โภคเครื่ องดื่มเพื่อความงาม ก็คือ ดาราผูท้ ี่มีชื่อเสี ยง /
3.31 คนรู ้ จกั มี ค่ า/ กลุ่ ม เพื่ อน 3.32 รองลงมาพนักงานแนะนาสิ น ค้า มี ค่ าเฉลี่ ย 3.40 มี ค่าเฉลี่ ย
ซึ่ งเลื อกบริ โภคสู ตรคอลลาเจน มีค่าเฉลี่ ย 3.29 และครอบครัว มีค่าเฉลี่ย 3.30 ตัวเอง มีค่าเฉลี่ ย
และสู ตร 3.26 สู ตรไฟเบอร์ ใยอาหาร มีค่าเฉลี่ย 3.36 รองลงมาสู ตรวิตามินต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 3.59
เหตุผลที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคเลื อกดื่ มเพื่อความงามมากที่สุด คือ เพื่อชะลอริ้ ว 3.18 ดีท็อกซ์ มีค่าเฉลี่ย
รอย มี ค่ าเฉลี่ ย ดู แลรู ป ร่ างและ 3.52 รองลงมาทดแทนสารอาหารที่ ไ ม่ ได้รับ มี ค่าเฉลี่ ย 3.58
ช่วงเวลาที่เลือกบริ โภค คือ ตอน 2.87 และชื่ นชอบในรสชาติ มีค่าเฉลี่ย 3.33 ผิวพรรณ มีค่าเฉลี่ย
และตอน 3.10 ตอนเย็น มี ค่าเฉลี่ ย 3.40 รองลงมาตอนเช้า มี ค่าเฉลี่ ย 3.60 กลางคื น มี ค่าเฉลี่ ย
ค่าใช้จ่ายสู งสุ ดในการบริ โภคในแต่ละเดือนเพื่อซื้ อเครื่ องดื่มเพื่อความงาม 3.02 กลางวัน มีค่าเฉลี่ย
ดู แลรู ปร่ าง 3.30 บาท มีค่าเฉลี่ย 500-301 รองลงมา 3.69 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ ย 501 คือ มากกว่า
ลี่บาท มีค่าเฉ 300-151 3.33 และผิวพรรณ มีค่าเฉลี่ ยย 3.15 บาท มีค่าเฉลี่ย 150 และต่ากว่า 3.22
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ครั้ งต่อสัป ดาห์ มี 3-2 รองลง 3.39 ครั้ งต่อสัป ดาห์ ข้ ึ นไป มี ค่าเฉลี่ ย 4 ความถี่ ในการบริ โภค คือ
โดย 3.22 ครั้งต่อสัปดาห์ มีค่าเฉลี่ย 1และ 3.24 ครั้งต่อสัปดาห์ มีค่าเฉลี่ย 1 น้อยกว่า 3.38 ค่าเฉลี่ย
บรผูบ้ ริ โภครัู้ ้้ข่าวสารข้อมู ลผลิ ตภัณฑ์ดื่มเพื่อความงามจากแหล่งจาก นิ ตยสารเพื่อสุ ขภาพ มี
ค่าเฉลี่ย ใบปลิว /แผ่นพับ 3.17 โทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ย 3.51 รองลงมาจากอินเตอร์ เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.60
3.03 และวิทยุ มีค่าเฉลี่ย 3.09 มีค่าเฉลี่ย
3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
ยี่ ห้ อ ที่ ผู ้บ ริ โ ภคที่ นิ ย มดื่ ม เพื่ อ ความงามมากที่ สุ ด คื อ เซ็ ป เป้ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.37
3.23 และกิ ฟฟารี น มีค่าเฉลี่ย 3.28 บีอิ้ง มีค่าเฉลี่ ย 3.35 รองลงมา อะมิโน โอเค พลัส มีค่าเฉลี่ย
ราคา 3.36 บาท มี ค่าเฉลี่ ย 50-31 รองลงมาราคา 3.53 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ ย 51 ซึ่ งราคาตั้งแต่
สถานที่จดั จาหน่ายเครื่ องดื่ม 3.15 บาท มีค่าเฉลี่ย 20 และราคาน้อยกว่า 3.21 บาท มีค่าเฉลี่ย 30-21
รองลงมาห้างสรรพสิ 3.36 เพื่อความงามสะดวกที่ สุด คื อ ร้ านค้าทัว่ ไป มี ค่าเฉลี่ ยนค้า มีค่าเฉลี่ ย
และซุ ปเปอร์ สโตร์ เช่น 3.27 มีค่าเฉลี่ย 11-7 ร้านสะดวกซื้ อ เช่น 3.33 ร้านขายยา มีค่าเฉลี่ย 3.34
และแรงจูงใจของผูบ้ ริ โภคที่นิยมดื่ มเพื่อความงามมากที่สุด คื อ การส่ งชิ ง3.19 โลตัส มีค่าเฉลี่ ย
มาพนักงานขาย มี ค่รองลง 3.50 โชค มีค่าเฉลี่ ยาเฉลี่ย และแจก 3.22 การลดราคา มี ค่าเฉลี่ ย 3.47
3.03 ของแถม มีค่าเฉลี่ย
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อาชี พและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อปั จจัยด้าน
แรงจู ง ใจใน ก ารบ ริ โภ คเค รื่ อ งดื่ ม เพื่ อ ความ งาม (Beauty Drink) ข องผู ้ บ ริ โภ ค ใน เข ต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านแรงจูงใจใน
การบริ โภคเครื่ องดื่ ม เพื่ อความงาม (Beauty Drink) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ การเลือกบริ โภคเครื่ องดื่ม เหตุผลที่ทาให้เลือก
บริ โภค ช่วงเวลาที่เลือกบริ โภค ค่าใช้จ่ายในการบริ โภค และแหล่งที่มาของการรับรู ้ข่าวสารข้อมูล
มีผลต่อปั จจัยด้านแรงจูงใจในการบริ โภคเครื่ องดื่ มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคด้าน บุคคลที่มีอิทธิ พ ลในการเลื อกบริ โภคและความถี่ ในการบริ โภคแตกต่ างกัน ไม่ มี
อิทธิ พลต่อปั จจัยด้านแรงจูงใจในการบริ โภคเครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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สมมติฐานที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ราคาของเครื่ องดื่มและแรงจูงใจในการ
เลื อกบริ โภคเครื่ องดื่ ม มี ผลต่อปั จจัยด้านแรงจูงใจในการบริ โภคเครื่ องดื่ มเพื่อความงาม (Beauty
Drink) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 แต่ส่วนประสมทางการตลาดด้าน ยี่ห้อเครื่ องดื่มและสถานที่จดั จาหน่ ายเครื่ องดื่มเพื่อ
ความงามแตกต่ างกัน ไม่ มีอิท ธิ พ ลต่ อปั จจัยด้านแรงจู งใจในการบริ โภคเครื่ องดื่ ม เพื่ อความงาม
(Beauty Drink) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
T-test
อายุ
F-test
สถานภาพ
F-test
ระดับการศึกษา
F-test
อาชีพ
F-test
รายได้ต่อเดือน
F-test
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
บุคคลที่มีอิทธิพล
F-test
การเลือกบริ โภค
F-test
เหตุผลที่ทาให้เลือกบริ โภค F-test
ช่วงเวลาที่เลือกบริ โภค
F-test
ค่าใช้จ่ายในการบริ โภค
F-test
ความถี่ในการบริ โภค
F-test
แหล่งที่มาของการรับรู ้
F-test
สมมติฐานที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาด
ยีห่ อ้ เครื่ องดื่ม
F-test
ราคาของเครื่ องดื่ม
F-test
สถานที่จดั จาหน่าย
F-test
แรงจูงใจในการเลือกบริ โภค F-test
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ค่ านัยสาคัญ

ผลการทดสอบ

(0.9502)
(0.4555)
(0.9243)
(0.878)
(0.0003)
(0.0000(

ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.(9632(
(0.0000(
(0.0000(
(0.0000(
(0.0000(
(0.031(3
(0.0000(

ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.(3554(
0.(0027(
(0.6278(
(0.0000(

ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
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อภิปรายผลการวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่าง ไม่อิทธิ พลต่อปั จจัยด้านแรงจูงใจในการบริ โภคเครื่ องดื่ม
เพื่ อ ความงาม (Beauty Drink) ของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่ า
สถานภาพ ที่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งสอดคล้ อ งงานวิ จ ัย ของ อั ญ ชนี วิ ช ยาภั ย (2540 : 108) พบว่ า
สถานภาพสมรส ที่ แตกต่างกัน ไม่ได้ทาให้มีพฤติกรรมการบริ โภคต่างกัน ไม่ว่าคนโสด คนที่
แต่งงานแล้ว หรื อคนที่มีการหย่าร้าง ต่างก็มีการบริ โภคที่ใกล้เคียงกัน
2.พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคที่ แ ตกต่ า ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปั จ จัย ด้า นแรงจู ง ใจในการบริ โ ภค
เครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า
แหล่ งที่ มาของการรั บรู ้ ข่าวสารข้อมู ล ที่ แตกต่างกัน มี ผลต่ อปั จจัยด้านแรงจู งใจในการบริ โภค
เครื่ องดื่ ม เพื่ อความงาม (Beauty Drink) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่
แตกต่าง ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ณัฏ ฐิ กา ณวรรณโณ. (2543 : 11 ) ที่ ได้ศึก ษาว่า นักวิจยั
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้ พยายามใช้วิธีการต่าง ๆ ในการวัดความรู ้ ความเข้าใจของผูบ้ ริ โภค งานวิจยั
บางชิ้ นได้ปริ มาณการซื้ อหรื อประสบการณ์ ในการซื้ อสิ นค้ามา เป็ นตัวบ่งบอกระดับความรู ้ ความ
เข้าใจของผูบ้ ริ โภค ยิ่งผูบ้ ริ โภคมีประสบการณ์ ในการใช้สินค้ามากเท่าไหร่ ผูบ้ ริ โภคก็จะมีความรู ้
ความ เข้าใจเกี่ยวกับสิ นค้านั้นมากเช่นกัน
3.ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ แ ตกต่ า ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปั จจัย ด้า นแรงจู ง ใจในการ
บริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ ความงาม (Beauty Drink) ของผู ้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล พบว่า ราคาของเครื่ อ งดื่ ม ที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อปั จจัย ด้านแรงจู งใจในการบริ โภค
เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ ความงาม (Beauty Drink) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล
แตกต่ า งกั น ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย ของ กาญจนา บุ ญ นาที (2551:บทคั ด ย่ อ ) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพประเภท Functional Drink ของสตรี ว ยั ท างานใน
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการเลื อกซื้ อเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ Functional Drink
จะพิจารณาจากราคา โดยจะเห็ นได้ว่าสภาพปั จจุบนั การเลื อกดื่ ม เครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพนั้น หากมี
ราคาถูกนั้นจะได้รับความนิยมและควรดื่มได้ทุกโอกาส
ข้ อเสนอแนะทีจ่ ะนาผลการวิจัยไปใช้
1. เพื่ อเป็ นประโยชน์สาหรับบริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ต และตัวแทนจัดจาหน่ ายเครื่ องดื่ มเพื่อความงาม
สามารถนาข้อมู ลปั จจัยส่ วนบุคคลที่ มีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านแรงจูงใจในการบริ โภคเครื่ องดื่ มเพื่อ
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ความงาม (Beauty Drink( มาเป็ นแนวทางในการก าหนดกลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมาย (Segment Target
Positioning(
2. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ที่ มีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านแรงจูงใจในการบริ โภค
เครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink( ให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ตามยุค ตามสมัยนิยม
และเป็ นประโยชน์ แ ก่ บ ริ ษ ัท ผู ้ผ ลิ ต และตัว แทนจัด จ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ ความงาม ในการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุ รกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ ทอ้ งตลาดต่อไป
3. เพื่อให้ทราบถึ งปั จจัยด้านแรงจูงใจในการใช้ส่วนประสมทางการตลาด กล่ าวคือ ยี่ห้อ
ราคา สถานที่จดั จาหน่ ายเครื่ องดื่ม และแรงจูงใจในการเลือกบริ โภคเครื่ องดื่ม มีอิทธิ พลต่อปั จจัย
ด้ า นแรงจู ง ใจในการบริ โภคเครื่ องดื่ ม เพื่ อ ความงาม (Beauty Drink( ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรท าการศึ กษาวิจยั ซ้ าในเรื่ องนี้ โดยเน้นการติ ดตามผล การประเมิ นผล เป็ นระยะๆ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ทนั ยุคทันสมัย ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
ซึ่ งเป็ นประโยชน์แก่ผบู ้ ริ โภค บริ ษทั ผูผ้ ลิต และตัวแทนจัดจาหน่าย
2. ควรศึกษาเกี่ ยวความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหลังจากซื้ อหรื อบริ โภคเครื่ องดื่ มเพื่อความ
งาม ( Beauty Drink) เพื่ อให้บ ริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต และตัวแทนจัดจาหน่ ายสามารถเข้าถึ งกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมายได้อย่างทัว่ ถึง
3. บริ ษทั ผูผ้ ลิตและตัวแทนจัดจาหน่ายควรจะใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาขบวนการผลิตที่
ทันสมัยมาประยุกต์ในการผลิตพืชสมุนไพรไทยที่มีอยูแ่ ล้วของแต่ละท้องถิ่น แต่อาจจะต้องมีการ
ปรับปรุ งในเรื่ องของสารอาหารที่เพิ่มเติม และรสชาติให้บริ โภคง่ายยิง่ ขึ้น
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เอกสารอ้างอิง
กาญจนา บุญนาที. (2551(. พฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพประเภท Functional Drink
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อครีมบารุ งผิวหน้ าของผู้บริโภคเพศชาย
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
(FACTORS INFLUENCING ON BEVERAGES BUYING DECISION OF
CREAM FOR MEN’SIN BANGKOKMETROPOLITAN AREA)
ไอรินทร์ พิวฒ
ั น์ ธนาศาล
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM 2/1 กลุ่ม 3
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ครี มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผูว้ จิ ยั ทาการสุ่ มกลุ่ม
ตัวอย่างจากผูบ้ ริ โภคเพศชายที่เคยซื้ อและใช้ครี มบารุ งผิวหน้า จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติพรรณนาและสถิติอา้ งอิง
คือ โดยใช้สถิติ One Way ANOVA ในการคานวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิจยั ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคเพศชายที่ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่างปี เป็ นพนักงานบริ ษทั มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้อยู่ 30-23
บาท และมีสถานภาพโสด ส่ วนปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด 20,000-15,001ระหว่าง
พบว่า ผูบ้ ริ โภคเพศชายส่ วนใหญ่ตอ้ งการได้รับการบารุ งผิวหน้าด้าน กระชับรู ขมุ ขนและผิวเรี ยบ
เนียน โดยมีราคาเหมาะสมอยูท่ ี่ - 101 กรัมโดยมีราคาเหมาะสมอยูท่ ี่30บาทต่อปริ มาณครี ม 500-101
กรัม ผูบ้ ริ โภคเพศชายส่ วนใหญ่ชอบซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าผ่านช่องทาง30บาทต่อปริ มาณครี ม 500
ห้างสรรพสิ นค้้า โดยส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าเพราะการส่ งเสริ มทางการตลาด
จากรู ปแบบการโฆษณา ส่ วนปั จจัยอื่นๆ พบว่า ด้านแรงจูงใจ ผูบ้ ริ โภคเพศชายส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจ
ซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าครั้งแรกเพราะ ตนเอง และคิดว่า NIVEA FOR MEN มีภาพลักษณ์ที่ดีที่สุด
ผูบ้ ริ โภคเพศชายส่ วนใหญ่มีความภักดีต่อตราสิ นค้าโดยการซื้ อซ้ า
ส่ วนทางด้านพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคเพศชายส่ วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ครี มบารุ งผิวหน้า ครั้งต่อสัปดาห์ จากสถิติอา้ งอิง 4-1
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลที่มีระดับนัยสาคัญได้แก่ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ อายุ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
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การตลาดในด้านของราคา และการส่ งเสริ มทางการตลาด ปัจจัยอื่นๆด้านพฤติกรรมความถี่ในการ
ใช้ครี มบารุ งผิวหน้า
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวหน้า,
ABSTRACT
The purpose of this research is to study the difference factor of the demography, the
marketing mix, and the other factors that have the influence on buying facial cream for men in
Bangkok. This research random 400 people who have used or not used facial cream, using this
information to collect data. The statistic that we used for this research is One-Way ANOVA in
order to find T-test and F-test at the insignificant level of 0.05
The result in demographic factor found that, men ,whose aged between 23-30 Years old,
work as employees, income between 15000-20000 BAHT and single, prefer their facial skin to be
clear, pore, and smooth. The reasonable price for men's consumer is approximately 100-500
BAHT/ 30g of facial cream. The most effective distribution channel for them is at the shopping
mall. And also the most influence promotion for these target is from the Advertising. For the
other factors, we discovered that the motivation to buy facial cream is mostly come from
themselves. According to this collecting data, we found out that NIVEA FOR MEN has the best
image among other brands. Men's consumer is mostly a brand loyalty, and the frequency of
rebuying the facial cream is around 1-4 times a week.
In conclusion, from the data we can summarize that the major factor that influence men's
consumer, who lives in Bangkok, are demography, age, marketing factor including price,
marketing promotion and buying behavior on the facial cream.
KEY WORDS : DICISION, CREAM FOR MEN’S
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บทนา
เมื่อกล่าวถึงครี มบารุ งผิวหน้า จะทาให้ผคู ้ นส่ วนใหญ่นึกถึงผูห้ ญิง เพราะส่ วนใหญ่แล้วจะมี
แต่ผูห้ ญิ งที่ใช้ครี มบารุ งผิวหน้า เพื่อบารุ งผิวหน้าให้ขาวใสไร้ สิว เป็ นการช่ วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์
ภายนอกให้ดึงดู ดเพศตรงข้ามมากขึ้ น ดังนั้นครี มบารุ งผิวจึ งเป็ นสิ่ งที่ คู่กบั ผูห้ ญิ งมานาน ส่ วนใน
อดีตผูช้ ายใดที่ใช้ครี มบารุ งผิวหน้าจะถูกมองว่าเป็ นผูช้ ายไม่แท้ เป็ นผูช้ ายเจ้าสาอางค์ ไม่เป็ นที่นิยม
ของผู ห้ ญิ ง จึ ง ท าให้ ผู ้ช ายในอดี ต ไม่ ใ ช้ค รี ม บ ารุ ง ผิ ว หน้ า แต่ ใ นปั จ จุ บ ัน ผู ้ช ายหั น มาใส่ ใ จใน
ภาพลักษณ์ภายนอกของตนเองมากขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ผูห้ ญิงหันไปชอบผูช้ ายที่มีผิวหน้าขาวใส ตามแบบดาราเกาหลี ผูช้ ายไทยจึงหันมาบารุ งผิวหน้า
กันมากขึ้นเพื่อดึงดูดเพศตรงข้าม
ในท้องตลาดก็จะช่ วงแรกในท้องตลาดครี มยังไม่มีครี มบารุ งผิวหน้าสาหรับผูช้ าย ที่ มีอยู่
เป็ นครี มบารุ งผิวหน้าของผูห้ ญิง แต่เมื่อผูช้ ายหันมาใช้ครี มบารุ งมากขึ้น จึงทาให้แบรนด์ต่างๆที่เคย
ทาครี มบารุ งผิวหน้าสาหรับผูห้ ญิงก็หนั มาออกผลิตภัณฑ์ครี มบารุ งผิวหน้าต่างๆสาหรับผูช้ ายโดย
เฉพาะมากขึ้น และในปั จจุบนั ตลาดครี มบารุ งผิวหน้าผูช้ ายได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วมูลค่าตลาด
4,000 ล้ า นบาทในปี หรื อ 2010 1 ใน 10 ของตลาดเครื่ องส าอางผู ้ห ญิ ง และยัง มี ผู ้ช ายที่ ใ ช้
เครื่ องสาอางของผูห้ ญิงมีมากถึง 60% จึงทาให้ตลาดครี มบารุ งผิวหน้าผูช้ ายยังขยายตัวได้อีกมาก
จัยด้านประชากรศาสตรจากที่ กล่ าวมาข้างต้นทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึ กษาถึ งปั จ้์ ปั จจัย
ด้านส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าของ
ผูบ้ ริ โภคเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
วัตถุประสงค์ การศึกษา
.1เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี ม
บารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
.2เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
.3เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ แรงจูงใจ Brand Image BrandRoyalty และ
พฤติ ก รรมในการซื้ อที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจครี ม บ ารุ ง ผิ ว หน้ า ของผู ้บ ริ โ ภคเพศชายในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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สมมติฐานการวิจัย
.1ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ อาชี พ การศึกษา รายได้และสถานภาพที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลต่างกัน
.2ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิ ตภัณ ฑ์ (product) ราคา (price)
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (place) และการส่ งเสริ มการตลาด (promotion)ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่างกัน
.3ปั จจัยอื่ นๆ ได้แก่ แรงจู งใจ Brand Image Brand Royalty และ พฤติ กรรมที่ แตกต่างกัน
ส่ ง ผลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อ ครี ม บ ารุ ง ผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลต่างกัน
กรอบแนวความคิด
้ ครีมบารุงผิวหน้าของผูบ
ปัจจ ัยทีม
่ อ
ี ิทธิพลต่อการต ัดสินใจซือ
้ ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปั จจั ยส ่วนบุคคล
-อายุ
ี
-อาชพ
ึ ษา
-การศก
-รายได ้
-สถานภาพ
ิ ใจซอ
ื้ ครีมบารุง
การตัดส น
ผิวหน ้าของผู ้บริโภคเพศชาย
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปั จจั ยส ่วนประสมทางการตลาด (4'P)
-ผลิตภัณฑ์
-ราคา
่ งทางการจั ดจาหน่ าย
-ชอ
-การส ่งเสริมการตลาด
ปั จจั ยอืน
่ ๆ
-แรงจูงใจ
-Brand Image
-Brand Royolty
-พฤติกรรม
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
.1เพื่อทราบถึงปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวหน้า
เพศชาย เพื่อใช้ในการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายของผลิตภัณฑ์ครี มบารุ งผิวหน้าเพศชาย
.2เพื่อทราบถึงปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี ม
บารุ งผิวหน้าเพศชาย เพื่อใช้ในการเลือกกลยุทธ์ทางการตลาดและปรับปรุ งแผนการตลาด
.3เพื่ อทราบถึ งปั จจัย อื่ น ๆที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อครี ม บ ารุ ง ผิวหน้าเพศชายเพื่ อ
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหนือกว่าคู่แข่ง
นิยามศัพท์เฉพาะ
.1การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง เป็ นการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลายๆทางเลือก
และก่อนที่จะเลือกจะมีการพิจารณาไตร่ ตองอย่างดีแล้วว่าเป็ นทางให้บรรลุวตั ถุประสงค์
อิทธิ พล หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ่ งสองสิ่ งที่มีผลต่อกัน.2
.3ประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประชากรหรื อกลุ่มตัวอย่างที่
แตกต่างกันทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ และสถานภาพ
ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้วเิ คราะห์ประกอบการ.4
จัดการและวางแผนในการดาเนินกิจกรรมทางการตลาด มีองค์ประกอบอยู่ 4 ประการ ดังนี้
4.1Product หมายถึง สิ นค้าหรื อบริ การที่ธุรกิจต้องการตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคในที่น้ ีหมายถึงผลิตภัณฑ์ครี มบารุ งผิวหน้าผูช้ าย
4.2Price หมายถึง ราคาของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ ซึ่ งราคาสิ นค้าจะต้องมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้ าหมาย วัตถุดิบ เงินทุนในองค์กร เพื่อใช้ตดั สิ นใจในการวางตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์
4.3Place หมายถึง ช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ รวมถึงวิธีการที่จะนาสิ นค้าหรื อ
บริ การนั้นๆไปยังผูบ้ ริ โภคให้ทนั ต่อความต้องการ
4.4Promotion หมายถึง กิจกรรมการส่ งเสริ มการขาย เป็ นกลยุทธ์ที่ใช้กระตุน้ ความสนใจ
ของผูบ้ ริ โภคให้สนใจสิ นค้าหรื อบริ การมากยิง่ ขึ้น
แรงจูงใจ หมายถึง.5สิ่ งซึ่ งควบคุมพฤติกรรม อันเกิดจากความต้องการ (Needs) พลังกดดัน
(Drives) หรื อ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
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การทบทวนวรรณกรรม(ทฤษฎี)
1.แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
วอลเตอร์ (Walters, 1978: 115 อ้างถึ ง ในศิ ริว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ, 2546)ได้อ ธิ บ าย
ความหมายของคาว่าการตัดสิ นใจ(Decision) ไว้ว่าหมายถึ งการเลื อกที่จะกระทาการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
โดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือกต่างๆที่มีอยู่
คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178อ้างถึงในการศึกษาเรื่ อง การตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์
ยามาฮ่ า ของลู ก ค้า บริ ษ ัท คลี นิ ก ยานยนต์ จ ากัด ) กล่ า วว่ า วิ ธี ก ารที่ ผู ้บ ริ โ ภคท าการตัด สิ นใจ
ประกอบด้วยปั จจัยภายในคือแรงจูงใจการรับรู ้การเรี ยนรู ้บุคลิกภาพและทัศนคติของผูบ้ ริ โภคซึ่งจะ
สะท้อนถึ งความต้องการความตระหนักในการที่มีสินค้าให้เลื อกหลากหลายกิ จกรรมที่มีผูบ้ ริ โภค
เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ข้อมูลที่มีอยู่หรื อข้อมูลที่ฝ่ายผูผ้ ลิ ตให้มาและสุ ดท้ายคือการประเมินค่า
ของทางเลือกเหล่านั้น
อดุ ลย์จาตุรงกุล (2546 : 170อ้างถึ งในการศึกษาเรื่ อง การตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ยา
มาฮ่าของลูกค้า บริ ษทั คลีนิกยานยนต์ จากัด) ได้ให้ความหมายการตัดสิ นใจซื้ อว่าเป็ นกระบวนการ
ตัดสิ นใจขององค์กรโดยกาหนดความต้องการของสิ นค้าและบริ การที่ตอ้ งซื้ อแล้วระบุประเมินและ
เลือกตรายีห่ อ้ และผูข้ ายรายต่างๆ
2.แนวคิดส่ วนประสมการตลาด( Marketing Mix )
ส่ ว นประสมการตลาด (Marketing Mix) คื อ องค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ในการดาเนิ น งาน
การตลาดเป็ นปั จจัยที่ กิจการสามารถควบคุ มได้กิจการธุ รกิ จจะต้องสร้ างส่ วนประสมการตลาดที่
เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ( ศิริวรรณเสรี รัตน์และคณะ, 2541: 35-36, 337 )
ส่ วนประสมการตลาดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจาหน่ าย (Place) การกาหนดราคา
(Price) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เราสามารถเรี ยกส่ วนประสมทางการตลาดได้อีกอย่าง
หนึ่ งว่า 4’Ps ส่ วนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ ทุกตัวมี ความเกี่ ยวพันกันP (Product Place Price Promotion(
แต่ละตัวมีความสาคัญเท่าเที ยมกันแต่ข้ ึนอยู่กบั ผูบ้ ริ หารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์โดยเน้น
น้ าหนักที่ P(Product Place Price Promotionใดมากกว่ากันเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ(
ของเป้าหมายทางการตลาดคือตัวผูบ้ ริ โภค
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ะชากรกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ปั ปรจจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อ ครี ม บ ารุ ง
ผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลคื อผูบ้ ริ โภคเพศชายที่ เคยซื้ อ
และใช้ค รี ม บ ารุ งผิ วหน้ าในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลและได้รวบรวมข้อมู ล จากลุ่ ม
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ตัวอย่าง (Sampling) ด้วยการใช้แบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั กาหนดขึ้นและทาการสอบถามผูบ้ ริ โภคเพศ
ชายที่เคยซื้ อและใช้ครี มบารุ งผิวหน้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจานวน 400 คนเลือกสุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้หลักความสะดวก (Convenience Sampling)
ขอบเขตของการวิจัย
.1ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาครั้งนี้กลุ่มประชากรเป้ าหมาย :คือเพศชายที่เคยซื้ อและ
ใช้ครี มบารุ งผิวหน้า เท่านั้น
.2ขอบเขตด้านเนื้ อหาการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในเรื่ องของการตัดสิ นใจซื้ อครี ม :
บารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น
. 3 ขอบเขตด้ า นระยะเวลา :การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้ ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถาม และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผล และรายงาน โดยทาดาเนิ นการวิจยั ศึกษาตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2559 เดือนเมษายน เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
เครื่ องมือที่ผวู ้ จิ ยั เลือกใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม
สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
.1 สถิ ติ เชิ ง บรรยายหรื อสถิ ติ พ รรณนา (DescriptiveStatisticsเพื่ อ ใช้ ใ นการอธิ บ าย (
คุณลักษณะของข้อมูล
. 2 ส ถิ ติ อ้ า งอิ ง (Inferential statistics เพื่ อ ใช้ ใ น ก ารท ด ส อ บ ( Analysis of Variance
(ANOVA)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ พบว .1้่า ผูช้ ายที่ตอบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ มีอายุระหว่างคน 200อาชีพพนักงานบริ ษทั จานวน 52.5คน คิดเป็ นร้อยละ210ปี จานวน 30-23
รายได้ระหว่าง 64.75คน คิดเป็ นร้ อยละ 259การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 50คิดเป็ นร้ อยละ
สถานภาพโสด จา 29.75คน คิดเป็ นร้อยละ119 นวนบาท จา20,000-15,001นวนคน คิดเป็ นร้อย 318
79.5ละ
2.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภค
เพศชายส่ วนใหญ่ตอ้ งการได้รับการบารุ งผิวหน้าด้าน กระชับรู ขมุ ขนและผิวเรี ยบเนียน จานวน 161
ด้า นราคา ผู ้บ ริ โภคเพศชายส่ ว นใหญ่ คิ ด ว่าขน 40.25 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ าดครี ม กรั ม มี ร าคา30
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย 58.25คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 233บาท จานวน 500-101 เหมาะสมอยู่ที่
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คน 211 ผูบ้ ริ โภคเพศชายส่ วนใหญ่ชอบซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าผ่านช่องทางห้างสรรสิ นค้า เป็ นจานวน
นการส่ งเสริ มทางการตลาด ผูบ้ ริ โภคเพศชายส่ วนใหญ่ด้า 52.75คิดเป็ นร้ อยละตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
ครี มบารุ งผิวหน้าเพราะการส่ งเสริ มทางการตลาดรู ปแบบการโฆษณา จานวนคน คิดเป็ นร้อยละ 184
46
ผลการวิเคราะห์ดา้ นปั จจัยอื่นๆ พบว่า ด้านแรงจูงใจ ผูบ้ ริ โภคเพศชายส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจ.3
64.25 คน คิดเป็ นร้อยละ257งแรกเพราะ ตนเอง จานวน ซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าครั้ ด้าน Brand Image
ผูบ้ ริ โภคเพศชายส่ วนใหญ่คิดว่า NIVEA FOR MEN มีภาพลักษณ์ที่ดีที่สุด จานวน คน คิดเป็ น 175
ด้าน 43.75ร้อยละ BrandRoyalty ผูบ้ ริ โภคเพศชายส่ วนใหญ่มีความภักดีต่อตราสิ นค้าโดยการซื้ อซ้ า
จานวนด้านพฤติกรรม ผูบ้ ริ โภคเพศชายส่ วนใหญ่มีความถี่ ในการใช้ครี ม78ป็ นร้อยละคน คิดเ312
30คน คิดเป็ นร้อยละ 122ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 4-1 บารุ งผิวหน้า
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ทดสอบปัจจัยส่ วนบุคคลกับการ
ค่ านัยสาคัญ
สอดคล้องกับ
ไม่ สอดคล้องกับ
ตัดสิ นใจซื้อ
Sig.
สมมติฐาน
สมมติฐาน
อายุ
0.03
x
อาชีพ
0.86
x
การศึกษา
0.21
x
รายได้
0.73
x
สถานภาพ
0.11
x
จากสมมติฐานที่ 1พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลกับการตัดสิ นใจซื้ อ อายุ มีความสัมพันธ์ระหว่าง
การตัดสิ นใจครี ม บ ารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จึ ง
ยอมรับสมมติฐาน ยกเว้น อาชีพรายได้และสถานภาพ,การศึกษา,
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ทดสอบปัจจัยส่ วนประสมทาง
ค่ านัยสาคัญ
สอดคล้องกับ
การตลาดกับการตัดสิ นใจซื้อ
Sig.
สมมติฐาน
ผลิตภัณฑ์
0.44
ราคา
0.00
x
ช่องทางการจัดจาหน่าย
0.32
การส่ งเสริ มทางการตลาด
0.04
x
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ไม่ สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
x
x
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จากสมมติฐานที่ 2พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อ ราคาและการ
ส่ งเสริ มทางการตลาด มีความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสิ นใจครี มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคเพศชาย
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจึงยอมรับสมมติฐาน ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัด
จาหน่าย
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 3 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ทดสอบปัจจัยอื่นๆกับการ
ค่ านัยสาคัญ
สอดคล้องกับ
ตัดสิ นใจซื้อ
Sig.
สมมติฐาน
แรงจูงใจ
0.32
Brand Image
0.70
Brand Royalty
0.61
พฤติกรรม
0.00
x

ไม่ สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
x
x
x

จากสมมติ ฐ านที่ 3 พบว่า ปั จจัย อื่ น ๆกับ การตัด สิ น ใจซื้ อ พฤติ ก รรม มี ค วามสั ม พัน ธ์
ระหว่างการตัดสิ นใจครี มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จึงยอมรับสมมติฐาน ยกเว้น แรงจูงใจ,Brand Image,Brand Royalty
อภิปรายผล
การศึกษางานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภค
เพศชายในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อภิปลายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่ างกัน พบว่า ลักษณะปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่
อายุ ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคเพศชายใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้
พิไลลักษณ์ ชื่นสุ ขศรี (2556( ได้ทาการศึกษาการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางประเภท
ผลิตภัณฑ์รองพื้นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอธิ บายไว้วา่ อายุเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาให้คนมี
ความเหมื อนกัน หรื อแตกต่ างกัน ในด้านความคิ ดและพฤติ ก รรมนอกจากความแตกต่ างในด้าน
ความคิดแล้วอายุยงั เป็ นสิ่ งกาหนดความแตกต่างในเรื่ องความยากง่ายในการจูงใจด้วยโดยเมื่อคนมี
อายุมากขึ้นโอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจหรื อถูกชักจูงใจจะน้อยลง
สุ ด ารั ต น์ โลกธรรมรั ก ษ์ (2554( ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ในการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวสาหรับเพศชายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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กล่าวไว้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันทาให้มีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวสาหรับเพศ
ชายแตกต่างกัน
ปัจจัยทางด้ านส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน พบว่า ลักษณะด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ราคา และการส่ งเสริ มทางการตลาดเท่านั้นที่ มีอิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี ม
บารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งมีงานวิจยั ที่สอดคล้อง
กันดังนี้
ปานี ศรี ศกั ดิ์ (2557( ได้ศึก ษาเรื่ องพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ ม ที่ มีส่ วนผสม
คอลลาเจนในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับราคาสิ นค้ามี
ป้ ายบอกราคาที่ชดั เจนและราคามีความเหมาะสมดังนั้นทางผูจ้ ดั จาหน่ายควรติดราคาหรื อแจ้งราคา
ไว้อย่างชัดเจนและราคาต้องมีความเหมาะสมเมื่อเที ยบกับประโยชน์ที่จะได้รับ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจะให้ความสาคัญกับการรับประกันสิ นค้า ดังนั้นผูผ้ ลิ ต
และผูจ้ ดั จาหน่ ายควรทาป้ านฉลากให้ชัดเจนเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความมัน่ ใจและไว้ว่างใจต่อตัว
ผลิตภัณฑ์ โดยอาจจะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม มีการโฆษณาผ่าน
สื่ อต่างๆอย่างทัว่ ถึ งและเข้าถึ งกลุ่ มเป้ าหมายให้มากที่ สุด และอาจจะต้องมีการลดราคา ของแถม
ในช่วงเทศกาลต่างๆเป็ นต้น
ปัจจัยอื่นๆที่แตกต่างกัน พบว่า ลักษณะด้านพฤติกรรม ได้แก่ ความถี่ในการใช้ครี ม เท่านั้น
ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ซึ่ งมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกันดังนี้
หทัยทิพย์เจติยวรรณ (2555( ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มอาบน้ าของผูห้ ญิง
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าพฤติกรรมการซื้ อครี มอาบน้ าได้แก่สาเหตุที่ซ้ื อตรายี่ห้อที่ซ้ื อประจา
คุ ณสมบัติของครี ม อาบน้ าที่ ซ้ื อขนาดบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ ซ้ื อจานวนครี มอาบน้ าที่ ซ้ื อความถี่ ในการซื้ อ
สถานที่ซ้ื อและเหตุผลในการเลือกแหล่งที่ซ้ื อที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มอาบน้ าของ
ผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานครในทุกด้านแตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะให้ผูป้ ระกอบการคานึ งถึ งอายุของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป็ นสาคัญ เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ โภคเพศชายที่ อายุแตกต่างกันมีความต้องการที่ ไม่เหมือนกัน สภาพผิวหน้าก็แตกต่างกัน ใน
ส่ วนของการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์ควรให้เหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณของผลิตภัณฑ์ และด้าน
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การส่ งเสริ ม ทางการตลาดก็ เป็ นสิ่ งส าคัญ ที่ จ ะสื่ อสารข้ อ ความไปยัง กลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภคได้ ต รง
กลุ่มเป้ าหมายและเป็ นการกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้ดว้ ย
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
จากผลการวิจยั ที่ ผ่านมารวมทั้งการวิจยั นี้ พ บว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ มี เพียงอายุ
เท่านั้นที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าผูช้ ายลักษณะของส่ วนประสมทางการตลาด
ราคาและการส่ งเสริ มการตลาดเท่านั้นที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าผูช้ าย และ
พบว่าพฤติกรรมเป็ นปั จจัยที่มกั มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าผูช้ ายเพื่อให้เกิ ดการ
ต่อยอดทางองค์ความรู ้ จึงควรที่ จะค้นหาถึ งพฤติกรรมการซื้ อที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี ม
บารุ งผิวหน้าผูช้ าย เพราะผูว้ ิจยั คาดว่าปั จจัยพฤติ กรรมอื่นๆก็อาจจะมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ครี มบารุ งผิวหน้าผูช้ ายอีกที่จะทาให้เกิดการแข่งขันเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุ ดของ
กลุ่ ม เป้ า หมายได้อ ย่า งถู ก ต้อ งและควรมี ก ารท าการวิ จ ัย อย่างต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ มี ข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ ง
เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
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แรงจูงใจในการเลือกซื้อเครื่ องสาอางผ่ านเว็บไซต์ เฟซบุ๊คของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
Cosmetics Purchasing Motivations of Consumer Through Facebook
In Bangkok Metropolitan Area
ศศิเสาวภาค ทิมพูล
นักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin Program รุ่ นที่ 2 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาแรงจู งใจในการเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางผ่านเว็บ ไซต์
เฟซบุ๊คของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรม
การซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊คของผูบ้ ริ โภค ที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์ เน็ต การประเมินส่ วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจการเลือกซื้ อที่แตกต่างกัน
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรตั้งแต่อายุ 15 ปี ขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง
เป็ นผู ท้ ี่ ใช้เว็บ ไซต์เฟซบุ๊ ค และมี ป ระสบการณ์ ในการซื้ อเครื่ องส าอางผ่านเว็บ ไซต์เฟซบุ๊ ค ใน
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลจ านวน 400 คน โดยเป็ นการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) ผูว้ จิ ยั ได้นาสถิติที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั มาใช้ในการดาเนินการโดยโปรแกรม Microsoft
Excel ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ สถิ ติเชิ งพรรณนา มาใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทัว่ ไป โดยคานวณหา
ค่าความถี่ และค่าร้ อยละ สาหรับ การวิเคราะห์ ในส่ วนของแรงจูงใจในการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2( การวิเคราะห์สถิ ติ
อ้างอิง การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติดงั นี้ ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ ยของประชากรสองกลุ่ มใช้ สถิ ติ T-test และความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยของประชากร
ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปใช้สถิติ F-test และOne-Way ANOVAโดยมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 การทดสอบ
สมมติฐานเป็ นการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ผลการวิ จ ัย พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 21 ปี ขึ้ น ไป มี รายได้เฉลี่ ย
20,001-25,000 บาท ที่ ใช้อิน เทอร์ เน็ ต 1-2 ชั่วโมงต่ อวัน โดยในแต่ ล ะครั้ ง ซื้ อเครื่ องส าอางเป็ น
จานวนเงิ น เฉลี่ ย 500 บาท ประเภทของเครื่ องส าอางที่ ซ้ื อผ่านเว็บ ไซต์เฟซบุ๊ค คื อ สาหรั บเสริ ม
ความงาม และมี เหตุ ผ ลที่ จะซื้ อ เครื่ อ งส าอางเพราะมี ค วามหลากหลายและตรงตามการใช้งาน
สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการซื้ อเครื่ องสาอาง
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ผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ได้แก่พฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ต และส่ วนประสมทางการตลาดของร้านค้า
บนเว็บไซต์เฟซบุค๊
คาสาคัญ : แรงจูงใจ, เครื่ องสาอาง, เฟซบุค๊
Abstract
This research’ objectives to study the motivations of Consumers for buying cosmetics on
the website Facebook in Bangkok Metropolitan. To study the difference of buying habits
cosmetics on the Facebook , demographics , internet usage habits and the marketing mix that
affects buying decisions.
The population in this case was 15 years and over, both male and female who used a
website Facebook and has experience in buying cosmetics on the website Facebook. The
Metropolitan 400 by a quantitative study. The researchers have statistics about the study
conducted by researchers from the Microsoft Excel program are: (1) Descriptive statistics : Used
to analyze the data by calculating the frequency and percentage for the analysis of the motivations
for buying cosmetics. Researchers analyzed by means of the average. And the standard deviation
(2) Inferenrtial analysis : Testing the hypothesis in this study. The researchers used a statistical
analysis as follows. The difference in the two groups of population statistics, T-test and the
difference of the average population of the two groups to use statistical F-test and One-Way
ANOVA. The significance level of 0.05 to test the differences between independent variables and
the dependent variable .
The results showed that most of the populations were female, aged 21 years and over
who use the internet 1-2 hours per day. The average amount of each purchase of cosmetics is 500
baht and types of cosmetics purchased are beauty products , and there is reason to buy cosmetics
because a variety of applications. Results of the test showed that the factors affecting the
incentive to buy cosmetics on the website Facebook including behavior, the usege of the internet
and marketing of shops on the website Facebook.
Keyword : Motivations, Cosmetics, Facebook
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บทนา
ปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นยุคโลกาภิวตั น์ (Globalization) การแพร่ กระจายของข้อมูลและข่าวสารต่าง
ๆทัว่ โลกถื อได้ว่าเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและกว้างขวางมากยิ่งขึ้ น อันเนื่ องมาจากการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัย ได้แก่ คอมพิ วเตอร์ สื่ ออิ นเตอร์ เน็ ต ที่ ท าให้
สามารถรับส่ งข้อมูลข่าวสารทัว่ โลกได้อย่างรวดเร็ วด้วยเวลาเพียงไม่กี่วนิ าที ด้วยเหตุน้ ี ประเทศที่อยู่
ห่ างไกลกัน สามารถใช้อินเตอร์ เน็ตเป็ นสื่ อกลางในการติดต่อสื่ อสาร ทาให้มีความใกล้ชิดกันมาก
ยิ่งขึ้นทั้งในรู ปแบบของทุ นและในรู ปแบบของค่านิ ยม เช่ น การแต่งตัวตามกระแสแฟชัน่ เป็ นต้น
ด้ ว ยเหตุ น้ ี เองคงไม่ มี ใ ครที่ ไ ม่ รู้ จ ัก เว็บ ไซต์ ชื่ อ ดัง อย่ า ง เฟซบุ๊ ค (อัง กฤษ: Facebook; ชื่ อ เดิ ม
thefacebook) เป็ นบริ การเครื อข่ายสังคมที่ยงั เปิ ดให้บริ การอยู่ สานักงานใหญ่อยูท่ ี่ เมนโลพาร์ ก รัฐ
แคลิ ฟ อร์ เนี ย ซึ่ งมัน เป็ นชื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อสารหรื อป้ า ยบอกทางแก่ เหล่ า นั ก ศึ ก ษาในบาง
มหาวิท ยาลัย อเมริ ก ัน เฟซบุ๊ค ก่ อตั้งเมื่ อวันอัง คารที่ 4 กุ มภาพัน ธ์ ค.ศ. 2004 โดยมาร์ ก ซัก เคอร์
เบิร์ก และเพื่อนร่ วมห้องภายในมหาวิทยาลัย และเหล่าเพื่อนในมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด พร้ อมโดย
สมาชิ กเพื่ อนผูก้ ่ อตั้ง Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz และ Chris Hughes
ในท้ายที่สุดเว็บไซต์มีการเข้าชมอย่างจากัด แต่ภายหลังได้ขยายเพิ่มจานวนในมหาวิทยาลัย ในพื้นที่
บอสตัน ไอวีลีก และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และค่อยๆรับรองมหาวิทยาลัยอื่นต่างๆ และต่อมาก็
รับรองโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยเฟซบุ๊คให้การอนุ ญาตให้เยาวชนอายุต่ากว่า 13 ปี ทัว่ โลกสามารถ
สมัครสมาชิ กได้ภายในเว็บไซต์ โดยไม่ตอ้ งอ้างอิ งหลักฐานใด ๆ เฟซบุ๊คถื อเป็ นบริ การเครื อข่าย
สั ง คมที่ มี ค นใช้ม ากที่ สุ ด และข้อ มู ล ณ วัน ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554 มี จ านวนสมาชิ ก ทั้ง หมด
584,628,480 สมาชิ กทัว่ โลก โดยเป็ นสมาชิ กจากประเทศไทยรวม 6,914,800 สมาชิ ก ("เฟซบุ๊ก."
จาก วิกิพี เดี ย สารานุ กรมเสรี . 25 มีนาคม 2016) ด้วยความที่ มี ผูใ้ ช้อย่างแพร่ หลายจานวนมากใน
ประเทศไทยเป็ นเหตุผปู ้ ระกอบการโดยเฉพาะเครื่ องสาอางซึ่ งเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคเนื่องจาก
เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญและจาเป็ นในชีวติ ประจาวันของมนุษย์
ทุ กคนจะใช้เครื่ องสาอางตั้งแต่ตื่นนอนจนถึ งนอนหลับ เครื่ องสาอางยังเป็ นสิ เสริ มสร้ าง
ความมัน่ ใจ ท าให้ เป็ นที่ ย อมรั บ ของคนในสั งคม ปั จจุ บ ัน นี้ เครื่ องส าอางมี ห ลากหลายชนิ ด ซึ่ ง
สามารถใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัยจะเห็นว่าความต้องการเครื่ องสาอางนั้น จึงมีปริ มาณสู ง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบการด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จึงมีการใช้สื่ออินเตอร์ เน็ต
สามารถท าให้ผูบ้ ริ โภคได้รับ รู ้ ขอ้ มู ล ข่าวสารของเครื่ องส าอางดี ข้ ึ น รวดเร็ วขึ้ น นอกจากนั้นสื่ อ
อินเตอร์ เน็ตยังเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่ องและมีขนาดที่ใหญ่ ดังนั้นการ
วิจยั ครั้งนี้จึงได้ทาการวิจยั ถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเครื่ องสาอางที่ซ้ื อผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุค๊ และ
ศึกษาปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อการบริ โภคเครื่ องสาอาง ทั้งนี้ก็เพื่อวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคต่างๆ
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ของช่ องการจัดจาหน่ ายรู ป แบบใหม่เพื่ อให้ผูป้ ระกอบการสามารถตอบสนองได้ตรงตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค และสร้างความพอใจสู งสุ ดให้แก่ผบู ้ ริ โภคได้ในที่สุด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอาง
ผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการใช้อินเตอร์ เน็ตที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่ อศึ กษาความแตกต่างทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อการพฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์
เฟซบุ๊ค นาข้อมูลจากการวิจยั ไปใช้ในการกาหนดแผนการตลาดสาหรับการจาหน่ ายเครื่ องสาอาง
เพื่อให้ตอบสนองกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อความต้องการและแรงจูงใจที่มีผลต่อเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง
ไว้เป็ นแนวทางในการพัฒนาแผนการตลาดการค้าออนไลน์และสิ นค้า ทั้งผูค้ า้ ปลีกและค้าส่ งผ่าน
เว็บไซต์เฟซบุค๊
3. เพื่อให้ทราบถึ งแรงจูงใจที่ มีผลต่อเลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง ไว้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
แผนการตลาดการค้าออนไลน์และสิ นค้า ทั้งผูค้ า้ ปลีกและค้าส่ งผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊
ขอบเขตของการวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้ก ารวิจ ัย เชิ ง ปริ ม าณส าหรั บ การศึ ก ษาในครั้ งนี้ โดยเลื อ กใช้วิธี ก ารส ารวจด้ว ย
แบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้ นและได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้คื อ ผูท้ ี่ ใช้งานเฟซบุ๊ค และเคยมี
ประสบการณ์ในการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเฟซบุ๊คในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจานวน 400
คน ผูว้ ิจยั เก็บ รวบรวมข้อมู ล โดยการ ท าแบบสอบถามออนไลน์ ตวั แปรที่ เกี่ ยวข้องกับ การศึ กษา
ประกอบด้วย
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2.1 ตัวแปรอิ ส ระ คื อ ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคที่ ใช้งานเว็บ ไซต์
เฟซบุค๊ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
2.2 ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊
กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พฤติกรรมผู้บริโภค
- จานวนชัว่ โมงที่ท่านใช้งานผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊
- ชนิดเครื่ องสาอางที่ท่านซื้ อผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊
- เหตุผลที่ท่านเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์
เฟซบุค๊
- มูลค่าเฉลี่ยของเครื่ องสาอางที่ซ้ื อผ่านเว็บไซต์
เฟซบุค๊
- วิธีการชาระเงินค่าเครื่ องสาอาง
ส่ วนประสมทางการตลาด
- ลักษณะเครื่ องสาอางที่เลือกซื้ อผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊
- ลักษณะราคาเครื่ องสาอางที่เลือกซื้ อผ่านเว็บไซต์
เฟซบุค๊
- ลักษณะช่องทางการจัดจาหน่ายบนเว็บไซต์เฟซบุค๊
- การส่ งเสริ มการขายและบริ การบนเว็บไซต์เฟซบุค๊
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊ ที่แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการใช้อินเตอร์ เน็ตซึ่ งได้แก่ จานวนชัว่ โมงที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์
เฟซบุค๊ ชนิดเครื่ องสาอางที่ซ้ื อผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค เหตุผลที่ท่านเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์
เฟซบุ๊ค มู ลค่าเฉลี่ ยของเครื่ องสาอางที่ ซ้ื อผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค วิธีการชาระเงิ นค่าเครื่ องส าอางที่
แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊ ที่แตกต่างกัน
3. ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งได้แก่ ลักษณะเครื่ องสาอางที่เลือกซื้ อผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค
ลักษณะราคาเครื่ องส าอางที่ เลื อกซื้ อผ่านเว็บ ไซต์เฟซบุ๊ค ลัก ษณะช่ องทางการจัดจาหน่ ายของ
ร้านค้าบนเว็บไซต์เฟซบุ๊ค การส่ งเสริ มการขายและบริ การของร้านค้าบนเว็บไซค์เฟซบุ๊คที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊ ที่แตกต่างกัน
แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วกับกับพฤติกรรมผู้บริโภค
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เป็ นวิธีการศึกษาที่แต่ละบุคคลทาการตัดสิ นใจที่จะใช้
ทรัพ ยากร เช่ น เวลา บุ คลากร และอื่ นๆ เกี่ ยวกับการบริ โภคสิ นค้า ซึ่ งนักการตลาดต้องศึ กษาว่า
สิ นค้าที่เขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ ริ โภค (Who?( ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What?( ทาไมจึงซื้ อ (Why?) ซื้ อ
อย่ า งไร (How?) ซื้ อเมื่ อ ไร (When?) ซื้ อที่ ไ หน (Where?) ซื้ อและใช้ บ่ อ ยครั้ งเพี ย งใด (How
often) รวมทั้งการศึกษาว่าใครมีอิทธิ พลต่อการซื้ อเพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการเกี่ ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior model) เป็ นการศึกษาถึ งเหตุจูงใจ ที่ทา
ให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ โดยมี จุดเริ่ มต้นจากการที่ เกิ ดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ ทาให้เกิ ด
ความต้องการ สิ่ งกระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู ้ สึกนึ กคิ ดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s black box) ซึ่ งเปรี ยบเสมือน
กล่ องดา ที่ ผูผ้ ลิ ตและผูข้ ายไม่ ส ามารถคาดได้ ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดของผูซ้ ้ื อที่ จะได้รับ อิ ท ธิ พ ลจาก
ลัก ษณะต่ างๆ ของผูซ้ ้ื อ แม้จะมี การตอบสนองผูซ้ ้ื อ (Buyer’sresponse) หรื อการ ตัดสิ น ใจของผู ้
ซื้ อ (Buyer’s purchase decision)
แนวคิดเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ
1.การรั บ รู ้ ถึ ง ความต้อ งการหรื อ ปั ญ หา (Problem/Need Recognition)ในขั้น ตอนแรก
ผูบ้ ริ โภคจะตระหนักถึ งปั ญหา หรื อความต้องการในสิ นค้าหรื อการบริ การซึ่ งความต้องการหรื อ
ปั ญหานั้นเกิ ดขึ้ นมาจากความจาเป็ น (Needs) ซึ่ งเกิ ดจากสิ่ งกระตุ น้ ภายใน (Internal Stimuli) เช่ น
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ความรู ้ สึกหิ วข้าว กระหายน้ า เป็ นต้น สิ่ งกระตุน้ ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิ ดจากการ
กระตุน้ ของส่ วนประสมทางการตลาด (4 P's)เช่น เห็นขนมเค้กน่ากิน จึงรู ้สึกหิ ว, เห็นโฆษณาสิ นค้า
ในโทรทัศน์ - กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดจึงเกิดความรู ้สึกอยากซื้ อ อยากได้, เห็นเพื่อนมีรถใหม่แล้ว
อยากได้ เป็ นต้น
2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผูบ้ ริ โภคทราบถึงความต้องการในสิ นค้า
หรื อบริ การแล้ว ลาดับขั้นต่อไปผูบ้ ริ โภคก็จะทาการแสวงหาข้อมู ล เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
โดยแหล่งข้อมูลของผูบ้ ริ โภค
3. การประเมินทางเลื อก (Evaluation of Alternatives) เมื่ อได้ขอ้ มู ลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว
ในขั้นต่อไปผูบ้ ริ โภคก็จะทาการประเมินทางเลื อก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบ้ ริ โภคต้อง
กาหนดเกณฑ์หรื อคุ ณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิ น เช่ น ยี่ห้อ ราคา รู ปแบบ บริ การหลังการขาย
ราคาขายต่อหน่วย เป็ นต้น
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) จากที่ได้ทาการประเมินทางเลื อกแล้ว ผูบ้ ริ โภคก็
จะเข้าสู่ ในขั้นของการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งต้องมีการตัดสิ นใจในด้านต่างๆ
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Postpurchase Behavior) หลังจากที่ลูกค้าได้ทาการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การไปแล้วนั้น นักการตลาดจะต้องทาการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้ อ
ซึ่ งความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าทาการเปรี ยบเทียบสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ ง กับสิ่ งที่คาดหวัง ถ้า
คุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้รับจริ ง ตรงกับที่คาดหวังหรื อสู งกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะ
เกิ ดความพึงพอใจในสิ นค้าหรื อบริ การนั้น โดยถ้าลู กค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการ
ซื้ อซ้ า หรื อบอกต่อ เป็ นต้น แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณค่าที่ได้รับจริ งต่ากว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะ
เกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็คือ ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ผลิ ตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน และมี
การบอกต่อไปยังผูบ้ ริ โภคคนอื่นๆ ด้วย
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับธุรกิจผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Commerce)
ธุ รกิ จผ่านสื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Commerce) เป็ นการค้าออนไลน์ ป ระเภทหนึ่ งที่ มี
กลไก ตามบริ บทหรื อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่อยูใ่ นสังคม มีความต้องการเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่ม
และ ต้องการความร่ วมมือกันภายในกลุ่ม ปั จจุบนั กระแสความนิยมใน Social Commerce มีเพิ่มมาก
ขึ้ น แม้แ ต่ Mark Zuckerberg ผู ้ก่ อ ตั้ง สื่ อสั ง คมออนไลน์ ที่ มี ย อดผู ้ใ ช้ สู ง สุ ด อย่ า ง Facebook ได้
กล่าวถึง Social-Commerce ว่า “ถ้าหากจะคาดเดาเทคโนโลยีที่จะมาแรงในอนาคตคงไม่พน้ Social
Commerce เป็ นแน่ ” (Chesshire & Rowan, 2011) ธุ ร กิ จ ผ่ า นสื่ อสั ง คมออนไลน์ ห รื อโซเชี ย ล
คอมเมิร์ซ (S-commerce) คือ ธุ รกิจออนไลน์ รู ปแบบหนึ่ ง ที่ผสมผสานการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
(e-Commerce) เข้ากับ โซเชี ย ลมี เดี ย (Social Media) ซึ่ งการบริ ก ารโซเชี ยลเน็ ตเวิร์ค ต่ างๆ (Social
Network Services หรื อ SNSs) สามารถ ให้บริ การแก่บรรดาผูบ้ ริ โภคในการติดต่อธุ รกิ จกับเหล่าผู ้
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ประกอบกาขนาดกลางและย่อม (SME) และ เนื่ องจากโซเชี ยลคอมเมิร์ซนั้นเป็ นสื่ อแนวคิดใหม่ใน
ตลาดอีคอมเมิร์ซที่กาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรตั้งแต่อายุ 15 ปี ขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง
เป็ นผู ท้ ี่ ใช้เว็บ ไซต์เฟซบุ๊ ค และมี ป ระสบการณ์ ในการซื้ อเครื่ องส าอางผ่านเว็บ ไซต์เฟซบุ๊ ค ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลจานวน 400 คนผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสุ่ ม ตัวอย่างจากการสุ่ ม ตาม
สะดวก (Convenience Sampling) เป็ นการเลื อกลุ่ มตัวอย่างโดยถื อเอาความสะดวกของผูว้ ิจยั เป็ น
หลัก และง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล จานวน 400 คน ตามสู ตรเนื่ องจากประชากรมีขนาดใหญ่และ
ไม่ท ราบจานวนประชากรที่ แน่ นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสู ตรไม่ ทราบ
ขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochranโดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมันร้ อยละ95 และระดับค่าความ
คลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์บ ญ
ั ชา, 2549, หน้า 74( ใช้การวิเคราะห์ ข ้อมู ล จากการเก็ บ
ข้อมู ล แบบปฐมภู มิ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณและวิเคราะห์ ข้อมู ล สถิ ติ
พรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ต่ าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิ ติอา้ งอิ งที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ F-test (ANOVA) ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างของ ปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัย
ด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ ได้ทาการตอบแบบสอบถาม คือ เพศหญิ ง
จานวน 213 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 53.25 อยู่ใ นช่ วงอายุ ระหว่าง 21-15 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.5 มี
สถานภาพโสด 246 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.5 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 272 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 68 มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/รัฐวิสาหกิ จจานวน 247 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.75
และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29
2. พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคจะเลื อกซื้ อเครื่ องส าอางสาหรับเสริ มความงามมากที่ สุดจานวน
120 คนคิดเป็ นร้ อยละ 30 มี เหตุผลที่ ซ้ื อเพราะมี ความหลากหลายให้เลื อกซื้ อและตรงตามความ
ต้องการใช้งาน จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 45 มูลค่าเฉลี่ยที่ซ้ื อเครื่ องสาอาง น้อยกว่า 500 บาท
จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.25 โอนเงินผ่านธนาคารจานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36
3. ปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางจัด จ าหน่ าย และการ
ส่ งเสริ มการขาย โดยภาพรวมได้แก่ ความหลากหลายและทันสมัย ไม่เหมือนท้องตลาด มากที่สุด
รองลงมาราคาถู กกว่าท้องตลาด มีร้านค้าจานวนมากให้เลื อกซื้ อ และ การชาระเงิ นทาได้สะดวก
ตามลาดับ
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4. ด้า นแรงจู งใจที่ เลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางผ่านเว็บ ไซต์เฟซบุ๊ ค ได้แ ก่ เลื อ กซื้ อ เพราะความ
สะดวก รวดเร็ ว และประหยัดค่าเดินทาง ตามสมัยหรื อตามดารานักแสดง คาแนะนาจากเพื่อน คน
รู ้ จกั หรื อคนในครอบครัว เป็ นสิ น ค้าน าเข้าจากต่ างประเทศ และตรงตามความต้องการใช้งาน
ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่ านัยสาคัญ
(Sig.)

แบบทดสอบสมมติฐาน
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริ โภค
จานวนชัว่ โมงที่ใช้งานเว็บไซต์เฟซบุค๊
ชนิดเครื่ องสาอางที่ซ้ื อ
เหตุผลที่เลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊
มูลค่าเฉลี่ยของเครื่ องสาอางที่ซ้ื อผ่านเว็บไซต์
เฟซบุค๊
วิธีการชาระเงินค่าเครื่ องสาอาง
ส่ วนที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาด
ลักษณะเครื่ องสาอาง
ลักษณะราคาเครื่ องสาอาง
ลักษณะช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่ งเสริ มการขายและบริ การ

1007

0.9226
0.0356
0.0283
0.2250
0.0962
0.9861
0.6298
0.2951
0.0235
0.0928
0.0125
0.0492
0.0632
0.9947
0.7943

สอดคล้อง

ไม่
สอดคล้อง
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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สมมติฐานที่ ปั จจัยส่ วนบุ คคล 1ที่ แตกต่างกันพบว่า อายุ และ สถานภาพที่ แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน
ไม่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊
สมมติฐานที่ 2พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันพบว่า วิธีการชาระเงิ นค่าเครื่ องสาอางที่
และเหตุผลที่ท่านเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการ
เลื อ กเครื่ อ งส าอางผ่ า นเว็บ ไซต์ เฟซบุ๊ ค แต่ จ านวนชั่ว โมงที่ ใ ช้ง านผ่ านเว็บ ไซต์ เฟซบุ๊ ค ชนิ ด
เครื่ องสาอางที่ ซ้ื อผ่านเว็บ ไซต์เฟซบุ๊ค มู ลค่าเฉลี่ ยของเครื่ องสาอางที่ ซ้ื อผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ที่
แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊
สมมติฐานที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันพบว่า ลักษณะเครื่ องสาอางที่เลือก
ซื้ อผ่านเว็บ ไซต์เฟซบุ๊คที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อแรงจูงใจในการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บ ไซต์
เฟซบุ๊ค แต่ ล ัก ษณะราคาเครื่ อ งส าอางที่ เลื อ กซื้ อผ่านเว็บ ไซต์เฟซบุ๊ ค ลัก ษณะช่ องทางการจัด
จาหน่ ายของร้ านค้าบนเว็บ ไซต์เฟซบุ๊ค การส่ งเสริ ม การขายและบริ ก ารของร้ านค้าบนเว็บ ไซค์
เฟซบุค๊ ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊
อธิบายผลการวิจัย
.1ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันพบว่า อายุ และ สถานภาพที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการ
เลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คที่แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พล
ต่อแรงจูงใจในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊ ซึ่ งสอดคล้องเป็ นบางปั จจัยกับงานวิจยั
ของ จิรทีปต์ หงรัตนากร และนิ ตนา ฐานิ ตธนกร (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
เลื อกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคผ่าน Facebook ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ในแต่ละด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ย
ต่อเดือน ความถี่ในการใช้ Facebook และราคาเฉลี่ยของสิ นค้าที่ซ้ื อผ่าน Facebook มีอิทธิ พลต่อการ
เลือกซื้ อ สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคผ่าน Facebook ในเขตกรุ งเทพมหานคร
.2
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันพบว่า วิธีการชาระเงินค่าเครื่ องสาอางและเหตุผลที่ท่าน
เลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีผล
ต่อแรงจูงใจในการเลื อกเครื่ องสาอางผ่านเว็บ ไซต์เฟซบุ๊ค ในขณะที่ จานวนชัว่ โมงที่ ใช้งานผ่าน
เว็บไซต์เฟซบุ๊ค ชนิ ดเครื่ องสาอางที่ซ้ื อผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค มูลค่าเฉลี่ ยของเครื่ องสาอางที่ซ้ื อผ่าน
เว็บไซต์เฟซบุค๊ ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ระพีพรรณ ศรี ศรัณยกุล (2555) ที่พบว่าพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ตของกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถาม เกิดจากเหตุผลที่วา่ สามารถทาได้ง่าย สะดวก และ
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รวดเร็ วโดยการใช้ Search engine ( เช่ น Google ) และการดอนเงิ น เข้าบัญ ชี ของผูข้ ายเป็ นวีก าร
ชาระค่าสิ นค้า ที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด รองลงมาคือ การใช้บตั รเครดิ ตและการใช้พสั ดุ เก็บเงิ น
ปลายทาง แต่บางส่ วนเลือกใช้วธิ ี การชาระเงินผ่าน Counter Service
3. ส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกต่ างกัน พบว่า ลัก ษณะเครื่ อ งส าอางที่ เลื อกซื้ อผ่า น
เว็บไซต์เฟซบุ๊คที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือก
ซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555(
พบว่า ลักษณะด้านผลิ ตภัณฑ์บนเว็บไซต์ ENSOGO ลู กค้าที่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การให้ความสาคัญ
ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม อยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าข้อที่ลูกค้าที่เคยซื้ อสิ นค้าและบริ การให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาได้แก่ความหลากหลายของ
สิ นค้าและบริ การ ความน่ าเชื่ อถื อ ชื่ อเสี ยงของสิ นค้าและบริ การ ความสวยงามของผลิ ตภัณฑ์บน
เว็บไซต์ และความครบถ้วนของข้อมูลในการบอกคุณละกษณะของสิ นค้าและบริ การ ตามลาดับ แต่
ลักษณะราคาเครื่ องส าอางที่ เลื อกซื้ อผ่านเว็บ ไซต์เฟซบุ๊ค ลัก ษณะช่ องทางการจัดจาหน่ ายของ
ร้านค้าบนเว็บไซต์เฟซบุ๊ค การส่ งเสริ มการขายและบริ การของร้านค้าบนเว็บไซค์เฟซบุ๊คที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊ รองลงมาตามลาดับ
4. แรงจู ง ใจในการเลื อ กซื้ อเครื่ องส าอางที่ แ ตกต่ า งกั น พบว่ า ผู ้ บ ริ โภคเลื อ กซื้ อ
เครื่ องสาอางค์ผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คเพราะความสะดวก รวดเร็ ว และประหยัดค่าเดิ นทางมากที่สุด
ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ระพีพรรณ ศรี ศรัณยกุล (2555) ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคต้องการได้รับการ
เลือกซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ก็คือ ความสะดวกสบาย ง่าย รวดเร็ วทันใจ ตั้งแต่การบอกให้
ทราบถึงราละเอียดของสิ นค้า ลักษณะผลิตภัณฑ์ การจัดส่ งสิ นค้าอย่างรวดเร็ ว ปลอดภัย ถูกต้องตาม
คาสั่งซื้ อ
ข้ อเสนอแนะงานวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา
รายได้ต่อเดื อน และอาชี พ สามารถนาข้อมู ล มาเป็ นแนวทางการนาเสนอสิ นค้าให้ตรงกับ ความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคผ่านเว็บไซต์เฟซบุค๊
2. ผลการวิจยั ด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันด้านวิธีการชาระเงินค่าเครื่ องสาอาง
และเหตุ ผ ลที่ ท่ านเลื อกซื้ อเครื่ องส าอางผ่านเว็บ ไซต์เฟซบุ๊ค ใช้เป็ นแนวทางในการสร้ างความ
เชื่อมัน่ และสามารถหาสิ นค้าที่ตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ได้
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะของเครื่ องสาอาง สามารถนาข้อมูลมาเป็ น
แนวทางให้ผปู ้ ระกอบการหาแนวทางส่ งเสริ มการตลาด การจัดทาโปรโมชัน่ และอธิ บายคุณสมบัติ
ของเครื่ องสาอางได้อย่างชัดเจนเช่น การรี ววิ การใช้เครื่ องสาอาง เป็ นต้น
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การคัดเลื อกผูต้ อบแบบสอบถามว่าเคยมี ป ระสบการณ์ ซ้ื อเครื่ องส าอางผ่านเว็บ ไซต์
เฟซบุค๊ หรื อไม่ ก่อนให้ตอบแบบสอบถาม
2. ควรให้ ผู ้ต อบแบบสอบถามกรอกความคิ ด เห็ น หรื อ ข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การอ
เครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาของทางร้านค้าบน
เว็บไซต์เฟซบุค๊
3. ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน ทาให้มีปัจจัยหลายอย่างในการเลือกซื้ อ
เครื่ องสาอางที่ต่างกัน ซึ่ งผูท้ าวิจยั อาจไม่ได้คานึ งถึง ดังนั้นควรมีการศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆเพิ่มเติม
เพื่องานวิจยั สมบูรณ์และถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
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การตัดสิ นใจเลือกซื้อโฟมล้ างหน้ าสาหรับผู้ชายผ่ านเคาท์ เตอร์ แบรนด์
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
BUYING DECISION OF PURCHASING FACE FOAM FOR MEN THROUGH OF IN
COUNTER BRANDS IN BANGKOK AREA
วิสิฐชัย มีศิริ
นักศึกษา โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต Twin Program 2/1 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษา(1( ความแตกต่างทางการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อโฟ
มล้างหน้าผ่านเคาท์เตอร์ แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (2( ความแตกต่างทางด้าน
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อ การซื้ อ โฟมล้างหน้าผ่านเคาท์เตอร์ แ บรนด์ใ นเขตกรุ งเทพมหานคร
(3(ความแตกต่ างทางด้า นส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี แรงจู งใจในการซื้ อ โฟม ล้างหน้ าผ่า น
เคาน์เตอร์แบรนด์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจยั ครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่เคยซื้ อโฟมล้างหน้าสาหรับผูช้ ายผ่านเคาท์เตอร์ แบรนด์จานวน
400 คน เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ ข้อมู ล โดยการใช้โปรแกรม
Microsoft Excel สถิ ติ พ รรณนาที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ คื อ ค่ าความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐานค่ า ต่ า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด ส่ ว นสถิ ติ อ้า งอิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบสมมติ ฐ านคื อ FTest(ANOVA(ที่ระดับความสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม
จากการวิจยั พบว่าจานวนผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี อายุอยู่ในช่ วง 26-35 ปี มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 2,001 บาท ขึ้นไป อาชี พส่ วนใหญ่เป็ น
พนักงานบริ ษทั
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ อายุ รายได้ต่ อ เดื อ นและอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การ
ตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อในการซื้ อโฟมล้ า งหน้ า ส าหรั บ ผู ้ ช ายผ่ า นเคาท์ เ ตอร์ แ บรนด์ ในเขต
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กรุ งเทพมหานครต่ างกันแต่ การศึ กษาที่ แตกต่างกันไม่ มีผลต่อแรงในการจู งใจซื้ อโฟมล้างหน้า
สาหรับผูช้ ายผ่านเคาท์เตอร์ แบรนด์
2.ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผูซ้ ้ื อโฟมล้างหน้า ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ เหตุผลที่เลือกซื้ อ
ช่วงเวลาที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ สถานที่ที่เลือกซื้ อ ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการซื้ อ ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อโฟมล้างหน้าสาหรับผูช้ ายผ่านเคาท์เตอร์ แบรนด์ในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย
ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อโฟมล้างหน้าสาหรับผูช้ าย
ผ่านเคาเตอร์ แบรนด์
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจ , โฟมล้างหน้า , เคาท์เตอร์แบรนด์
Abstract
Objectives It is for studying the articles below;Difference of consumer decisions against
buying facial foam from counter brand in Bangkok. (2) Difference of consumer behavior against
buying facial foam from counter brand in Bangkok.(3) Difference of marketing mix which has
influence to consumer to buy facial foam from counter brand in Bangkok. Representative sample
of the research is a group of 400 people who have ever bought facial foam from counter brand.
Tool using in the research is questionnaire. The data will be analyzed by Microsoft Excel.
Statistic using is mode, percentage, average, standard deviation, minimum and maximum.
Statistics for hypothesis proof is F-Test (ANOVA) at significant level of 0.05 in studying
difference between independent variable and dependent variable. Most of respondents is 26-35
years old, graduated bachelor degree, has income per month over 2,001 baht and works as
company employees.
Result of study
1. Difference of personal factors that are age, income and occupation affects influence of
buying facial foam for men from counter brand in Bangkok. On the other hand, difference of
education does not affect influence of buying facial foam for men from counter brand.
2. Difference of factors of consumer behavior that are buyer, product, reason to buy,
timing to use product, place to buy, influential person to buy, frequency of using product affects
buying decision of facial foam for men in counter brand in Bangkok.
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3. Difference factors of marketing mix of place, price, and promotion affects influence
of buying facial foam for men from counter brand in Bangkok.
Keywords: decision, facial foam, counter brand
บทนา
ตลาดเครื่ องสาอางเป็ นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่ อง แม้ในยามที่เศรษฐกิ จมีปัญหาแต่ตลาด
เครื่ องสาอางกลับมี อตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมิ ได้มองว่าเครื่ องสาอางเป็ น
สิ นค้าฟุ่ มเฟื อยอีกต่อไป แต่เห็นว่าเครื่ องสาอางเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในชี วิตประจาวันไปแล้ว จึงทาให้มี
ความสนใจใช้ เ ครื่ องส าอางมากขึ้ น มี ค วามจ าเป็ นมากขึ้ นกั บ ประชากรที่ อาศั ย อยู่ ใ น
กรุ งเทพมหานคร ที่ เต็มไปด้วยมลพิษ แสงแดด ฝุ่ น ควัน เชื้ อโรคที่ แฝงมาในอากาศอันก่อให้เกิ ด
อันตรายกับทั้งผิวหน้า ผิวกาย และสุ ขภาพดังนั้นการซื้ อโฟมล้างหน้าจึงเป็ นทางเลื อกหนึ่ งในการ
ดูแลผิวได้ดียงิ่ ขึ้น
เนื่ องจากที่ ผ่านมาเมื่อเอ่ยถึ งเรื่ องความสวยความงามทุ กคนต้องนึ กไปถึ งผูห้ ญิ ง แต่ใน
ปั จจุบนั เมื่อตลาดของผูห้ ญิงอยูใ่ นจุดอิ่มตัว อีกทั้งผูช้ ายหันมาดูแลสุ ขภาพ รู ปร่ าง และผิวพรรณ เพื่อ
ช่วยสร้างเสริ มบุคลิกภาพที่ดีประกอบกับสภาพมลพิษทางอากาศ อันตรายจากแสงแดด รวมถึงการ
ตอกย้ าถึงความจาเป็ นในการดูแลผิวพรรณและแจ้งข่าวสารของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากผูป้ ระกอบการ
ทาให้ผชู ้ ายให้ความสนใจกับการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพิ่มมากขึ้น(พรพรรณ แก้วก่า,2548(
จากเหตุผลข้างต้น ทาให้ผทู ้ ี่สนใจต้องการศึกษา ถึงปัจจัยการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ป้องกัน
แสงแดดสาหรับผิวหน้าของประชากรวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อนามาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ปกป้ องแสงแดดและเพื่อทาการตลาดสาหรับผูผ้ ลิ ตและผูจ้ าหน่ ายผลิ ตภัณฑ์
ปกป้องแสงแดดให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่ อศึ ก ษาความแตกต่ างด้านปั จจัย ส่ วนบุ คคลที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโฟมล้างหน้า
สาหรับผูช้ ายผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโฟมล้าง
หน้าสาหรับผูช้ ายผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
3.เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโฟมล้าง
หน้าสาหรับผูช้ ายผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.ทาให้ทราบปั จจัยส่ วนบุคคลที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อโฟมล้างหน้าสาหรับผูช้ าย
ผ่านเคาน์ เตอร์ แบรนด์ข องผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่ อใช้ก าหนดกลยุท ธ์ ก ารตลาดที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างแม่นยาและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2.ทาให้ทราบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโฟมล้างหน้าสาหรับผูช้ าย
ผ่านเคาน์ เตอร์ แบรนด์ข องผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลเพื่ อใช้ก าหนดแผน
ส่ งเสริ มการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู ง
ขอบเขตการวิจยั
3.ทาให้ทราบปั จจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโฟมล้าหน้าผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครเพื่อนามาปรับปรุ งสิ นค้าและบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ้ นและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ตรงจุด ซึ่ งจะส่ งผลให้ยอดขายและกาไรของ
บริ ษทั เพิม่ ขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ผู ้บ ริ โ ภคที่ ใ ช้ โ ฟมล้า งหน้ า ส าหรั บ ผู ้ช ายผ่ า น
เคาน์เตอร์ แบรนด์ในเขตกรุ งเทพมหานครจานวนประมาณ 400 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้ งนี้ ได้แก่ กลุ่ มผูใ้ ช้โฟมล้างหน้าสาหรั บผูช้ ายผ่านเคาน์ เตอร์ แบรนด์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2559 จานวนทั้งสิ้ น 400 คน

สมมุติฐานการวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อโฟมล้างหน้าสาหรับผูช้ ายผ่านเคาท์เตอร์ แบรนด์ ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผูซ้ ้ื อโฟมล้างหน้า ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ เหตุผลที่เลือกซื้ อ
ช่วงเวลาที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ สถานที่ที่เลือกซื้ อ ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการซื้ อ ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ โฟมล้างหน้ าส าหรั บ ผู ช้ ายผ่า นเคาท์ เตอร์ แ บรนด์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
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3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางจัดจาหน่ าย
ส่ งเสริ มการขาย ที่แตกต่างกันมีผลตัดสิ นใจซื้ อโฟมล้างหน้าสาหรับผูช้ ายผ่านเคาท์เตอร์ แบรนด์ใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษานี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยมีการสารวจเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อโฟมล้างหน้าสาหรั บผูช้ ายผ่านเคาท์เตอร์ แบรนด์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่ซ้ื อโฟมล้างหน้าสาหรับผูช้ ายผ่านเคาท์เตอร์ แบรนด์ในเขต
กรุ งเทพมหานครเนื่ องจากเป็ นกลุ่มประชากรที่ไม่ทราบจานวนที่แน่ นอน ผูท้ าวิจยั จึงกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูล ซึ่ งในที่น้ ีคือผูท้ ี่ซ้ื อโฟมล้างหน้าสาหรับผูช้ ายผ่านเคาท์เตอร์ แบรนด์
ในเขตกรุ งเทพมหานครจานวน 400 คน ซึ่ งมาจากการใช้สู ตรการคานวณของ W.G.cochranเพื่ อ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ในการศึกษานี้จะใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล โดยเลือกแจกแบบสอบถามในเขต
บางกอกน้อย เขตปทุ มวัน เขตบางกะปิ และเขตพญาไท ซึ่ งกลุ่ มตัวอย่างจะอ่านและกรอกข้อมู ล
ด้วยตนเอง จากนั้นรับแบบสอบถามกลับคื นและรวบรวมตรวจสอบความถู กต้องข้อมูลครบถ้วน
ก่ อ นน าไปใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ท างสถิ ติ ต่ อ ไป การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล จากการเก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ในการคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมู ลคื อ ค่ าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าต่ าสุ ด ค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิ ติ
อ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ F-Test (ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความ
แตกต่างของ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อแรงจูง
ในการซื้ อโฟมล้างหน้าสาหรับผูช้ ายผ่านเคาท์เตอร์ แบรนด์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.1 อายุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จานวน 154 คนคิด
เป็ นร้อยละ 38.50 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 36-45 ปี จานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ31. 25อายุต้ งั แต่46
ปี ขึ้นไป จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.25 และ อายุ13-25 ปี จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00
ตามลาดับ

1016

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

1.2 ระดับ การศึ กษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
จานวน 215คน คิดเป็ นร้อยละ 53.75 รองลงมา คื อมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อต่ ากว่า จานวน 103
คน คิดเป็ นร้อยละ 25.75 สู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.50 ตามลาดับ
1.3 รายได้ต่อเดื อน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้สูงกว่า2001บาทขึ้นไป
จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.25 รองลงมา คือ รายได้ 15,001-20,000บาท จานวน 134 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 33.50รายได้10,000บาทหรื อ ต่ ากว่า จ านวน 33 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 8.25 และรายได้
10,001-15,000บาท จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ตามลาดับ
1.4 อาชี พ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอาชี พพนักงานบริ ษทั จานวน 149 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 37.25 รองลงมา คื อ ธุ รกิ จส่ ว นตัว จ านวน 140 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.00อาชี พ
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.00 และอาชีพนักเรี ยน นักศึกษาจานวน 55
คน คิดเป็ นร้อยละ 13.75 ตามลาดับ
ปัจจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
2.1 ผูซ้ ้ื อโฟมล้างหน้า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะซื้ อโฟมไว้ใช้เอง จานวน 310
คน คิดเป็ นร้อยละ 77.50 รองลงมา คือ ซื้ อให้เพื่อน จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ9.75 ซื้ อให้ญาติ
จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.00 ซื้ อให้พอ่ -แม่ จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.75
2.2 ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะเลื อกใช้โฟมประเภท มูท้ /โฟม
จานวน 181 คน ประเภทน้ า จานวน 161 คน ประเภทเจล จานวน 36 คนคิดเป็ นร้อยละ 9.00 และ
ประเภทสครับ จานวน 22คน คิดเป็ นร้อยละ5.50
2.3 เหตุผลที่ เลื อกซื้ อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลื อกซื้ อผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์
เพราะส่ วนใหญ่สินค้าดีมีคุณภาพ จานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.00 รองลงมามีความน่ าเชื่ อถื อ
จานวน 124 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 31.00 ความเชื่ อมัน่ ในตราสิ น ค้า จานวน 60 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
15.00 และแรงจูงใจจากพนักงานขาย จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ10.00
2.4 ช่ วงเวลาที่ เลื อกใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ พบว่าช่ วงเวลาที่ ใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ส่ วนใหญ่ เป็ นตอนเย็น
จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.00 รองมาคือตอนเช้า จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.25 ตอน
กลางคืนจานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ14.25 และตอนกลางวัน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.50
2.5 สถานที่เลื อกใช้ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่บา้ น
จานวน 312 คน คิดเป็ นร้ อยละ 78.00 รองมาคือที่ ท างาน จานวน 57 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 14.25 ที่
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มหาวิทยาลัยจานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ6.25 และสถานที่ท่องเที่ยวจานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ
1.50
2.6 ผูม้ ี อิทธิ พลต่อการซื้ อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลในการ
เลื อกซื้ อเลื อกซื้ อโฟมล้างหน้าผ่านเคาน์เอร์ แบรนด์คือตัวเองจานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.00
รองลงมาเพื่อนจานวน 64 คน คิดป็ นร้อยละ 16.00 ดารา,พรี เซ็นเตอร์ จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ
15.25 พนักงานขาย จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.75 ญาติ จานวน 21คน คิดเป็ นร้อยละ 5.25
และพ่อ-แม่ จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.75
2.7 ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความถี่ในการซื้ อโฟ
มล้างหน้าผ่านเคาน์เตอรื แบรนด์คือ2เดือนต่อครั้งจานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.75 รองลงมาคือ
มากกว่า2เดื อนขึ้นไป จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.00เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 77 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 19.25 และอาทิตย์ละครั้ง จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00ตามลาดับ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลื อกซื้ อยี่ห้อสิ นค้าของโฟมล้าง
หน้ า ส าหรั บ ผู ้ช ายที่ ใ ช้เป็ นประจ าคื อ SK-IIจ านวน 84 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 21.00 รองลงมาคื อ
Cliniqueจานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00 Shiseido จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.25 Mac
จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.00 Esteeจานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.75 Chanel จานวน 53
คน คิดเป็ นร้อยละ 13.25 Lancomeจานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.00 ตามลาดับ
2.2 ด้านราคา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะซื้ อโฟมล้างหน้าที่ราคาคือ 3000 บาท
ขึ้นไป จานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.25.84 รองลงมาคือ2,001-3000บาท 108 คน คิดเป็ นร้อยละ
27.00 1,001-2,000 บาท จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.75 และน้อยกว่า1,000 บาท จานวน 28
คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 ตามลาดับ
2.3 ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลื อกซื้ อโฟมล้างหน้า
ผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ที่ใด คือ เซ็ นทรัลจานวน 145 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 36.25 รองลงมาคือ เดอะ
มอลล์ จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50 สยามเซ็นเตอร์ จานวน 53 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.25
สยามพารากอน จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.00 และโรบิลสัน จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ
4.07 ตามลาดับ
2.4 ด้านส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เกี่ ยวกับด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดโฟมล้างหน้าผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ ให้ความสาคัญ คือ มีส่วนลดในการซื้ อสิ นค้า จานวน
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162 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.50รองลงมาคือ มีสินค้าให้ทดลอง ณ จุดขาย จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 25.75 มี การชิ งโชคหรื อจับรางวัล จานวน 58 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.50 โฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ
จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.25 มีพนักงานให้ขอ้ มูล ณ จุดขาย จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.25 ตาม ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ตอ่ เดือน และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโฟมล้างหน้าสาหรับผูช้ ายผ่านเคาท์เตอร์ แบรนด์ในเขตกรุ งเทพมหานครมี
นัยสาคัญทางด้านสถิติที่ 0.05
2.ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผูซ้ ้ื อโฟมล้างหน้า ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ เหตุผลที่เลือกซื้ อ
ช่วงเวลาที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ สถานที่ที่เลือกซื้ อ ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการซื้ อ ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจ ซื้ อ โฟมล้า งหน้ าส าหรั บ ผู ช้ ายผ่านเคาท์ เตอร์ แ บรนด์ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครมีนยั สาคัญทางด้านสถิติที่ 0.05
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้าน
ช่ องทางจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโฟมล้าง
หน้าสาหรับผูช้ ายผ่านเคาท์เตอร์ แบรนด์ในเขตกรุ งเทพมหานครมีนยั สาคัญทางด้านสถิติที่ 0.05
ตัวแปรอิสระ
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล
อายุ
การศึกษา
รายได้
อาชีพ

สถิติที่ใช้

F-test
F-test
F-test
F-test

ค่า
ผลการทดสอบ
นัยสาคัญ สมมติฐาน
(0.00000)
(0.55969)
(0.00000)
(0.00308)
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สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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2. พฤติกรรมผู้บริโภค
ใครเป็ นผูใ้ ช้หลัก
ประเภทเครื่ องสาอาง
เหตุผลที่เลือกซื้ อ
ช่วงเวลาที่ใช้เครื่ องสาอาง
สถานที่ที่ใช้เครื่ องสาอาง
บุคคลที่มีอิทธิ พลในการเลือก
ซื้ อ
ความถี่ในการใช่
3. ส่ วนผสมทางการตลาด
แบรนด์สินค้าที่ซ้ื อ
ราคาเครื่ องส าอางที่ ซ้ื อเป็ น
ประจา
สถานที่ซ้ื อเครื่ องสาอาง
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test

(0.00065)
0.01192
0.00000
0.00000
0.00092
0.00000

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

F-test

0.00000

สอดคล้อง

F-test
F-test

0.01050
0.00410

สอดคล้อง
สอดคล้อง

F-test
F-test

0.00000
0.00000

สอดคล้อง
สอดคล้อง

อภิปรายผล
1.ปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า อายุ อาชี พ และรายได้ที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อการเลื อกซื้ อโฟ
มล้า งหน้ า ส าหรั บ ผู ช้ ายผ่า นเคาน์ เตอร์ แ บรนด์ ข องผู บ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประธาน ขาวแก้ว(2552(.”พฤติกรรมการซื้ อและการประเมินความสาคัญ
ต่ อ ส่ ว นผสมทางการตลาดของนั ก ศึ ก ษาชายที่ ซ้ื อ โฟมล้า งหน้ า เขตกรุ ง เทพมหานคร” พบว่า
นักศึกษาชายเขตกรุ งเทพมหานครมี พ ฤติ กรรมการซื้ อโฟมล้างหน้าที่ แตกต่างกัน ทั้งในด้านอายุ
การศึกษา และรายได้ส่วนบุคคลต่อเดื อน,กชพรรณ วิลาวรณ(2557(.”ปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกซื้ อ
เครื่ องสาอางประเทศเกาหลีประเภทผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า (SKIN CARE) สาหรับผ้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” พบว่าความแตกต่างด้านอายุไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางค์
ประเทศเกาหลี ประเภทบ ารุ งผิวหน้า ที่ ระดับนัยส าคัญ 0.05, สุ ดารัตน์ โลกธรรมรัก ษ์ (2554(. ”
ปั จจัยในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวสาหรับเพศชายของนักศึกษา.ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิ ต,
มหาวิทยาลัยศิ ลปากร” พบว่า รายได้ต่อเดื อนที่แตกต่างกันไม่มีผลในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ ง
ผิวสาหรับเพศชาย อย่างมีนยั สาคัญที่

1020

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

2. พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคหลัก เหตุ ผ ลในการเลื อกซื้ อ ช่ วงเวลาที่ ใช้โฟมล้างหน้า
สถานที่ซ้ื อใช้โฟมล้างหน้า ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเลื อกซื้ อโฟมล้าง
หน้าผ่านเคาน์ เตอร์ แบรนด์ข องผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่ างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ บุษยา เวชชลานนท์ และคณะ.(2554( “การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางไฮ
เดฟฟิ นิ ชนั่ ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร” จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อ
เครื่ องสาอาง High Definition : HD ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ในกรุ งเทพมหานคร มีประเด็นสมควร
นามาอภิปรายดังนี้ นักศึกษาปริ ญญาตรี ในกรุ งเทพมหานครมีการใช้เครื่ องสาอางในการแต่งหน้าทุก
วันในชีวติ ประจาวัน และแต่งหน้าด้วยตนเอง โดยเครื่ องสาอางที่คิดว่าขาดไม่ได้คือ แป้ ง สถานที่ซ้ื อ
เครื่ องสาอางบ่อยที่สุดคือห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล ในแต่ละครั้งที่ซ้ื อสิ นค้าเป็ น
3. ส่ วนประสมทางการตลาด พบว่าผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จาหน่ายเครื่ องสาอาง และการ
ส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโฟมล้างหน้าผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่ างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของรั ชนิ ดา คนงาม (2549(.” ปั จจัยที่ มี ผลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ครี มกันแดดสาหรับผิวหน้าในธุ รกิจเครื่ องสาอางขายตรง
แบบชั้นเดี ยวในอาเภอเมื องจังหวัดชลบุ รี” พบว่า การให้ค วามสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ ก ลุ่ ม ตัวอย่างให้ ค วามส าคัญ กับ คุ ณ ภาพของสิ น ค้าระดับ มากที่ สุ ด ให้
ความส าคัญ กับ ตรายี่ ห้ อ สิ น ค้า และลัก ษณะบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ระดับ มาก ด้า นราคา กลุ่ ม ตัว อย่า งให้
ความสาคัญกับสิ นค้ามีราคาที่เหมาะสมระดับมาก
ศิริวรรณ เหมือนส้ม และคณะ . “กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าสาหรับ
ผูช้ ายในห้างสรรพสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ มีความสัมพันธ์การตัดสิ นใจเลือก ซื้ อเครื่ องสาอาง โดยมีระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.0001ส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา มี ความสัมพันธ์การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง
โดยมีระดับนัยสาคัญที่ 0.0000ส่ วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่ าย มีความสัมพันธ์การ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง โดยมีระดับนัยสาคัญที่ 0.0000ส่ วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอาง โดยมี ระดับ นัย ส าคัญ ที่
0.0002, ลลิตา ขาแสง(2554(.”ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของผูช้ ายใน
เขตกรุ งเทพมหานคร”พบว่ามีระดับความคิดเห็ นโดยรวมอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้าน
ราคาด้านการจัดจา หน่ าย ด้านการส่ ง เสริ ม การตลาดการโฆษณา การประชาสั ม พัน ธ์ และการ
ส่ งเสริ มการขาย มีระดับความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก โดยผูช้ ายที่ตอบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี
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ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ทจี่ ะนาผลวิจัยไปใช้
จากการศึกษาพบว่าโฟมล้างหน้าที่ซ้ื อผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์ ต้องมีคุณภาพดี และต้องรักษา
ระดับความน่ าเชื่ อถื อของตราสิ นค้าเนื่ องจากสิ นค้าที่ ซ้ื อผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์มีราคาแพง จะต้อง
คุม้ ค่าต่อราคา และรักษาคุ ณภาพสิ นค้าไว้ให้ดีที่สุด เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิ ม และเรี ยกความเชื่ อมัน่
จากลู กค้ากลุ่ มใหม่ และการศึ กษาพบว่า กลุ่ มผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับสถานที่ การจัดจาหน่ าย
สิ นค้า คือห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาต่างๆ ซึ่ งมีผลต่อการการเลือกซื้ อสิ นค้าของลูกค้า
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาส่ วนประสมทางการตลาด และ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อโฟมล้างผ่าน
เคาน์เตอร์ แบรนด์ในต่างจังหวัด เนื่ องจากแนวโน้มการเติบโตของตลาดของโฟมล้างหน้าเคาน์เตอร์
แบรนด์ในต่างจังหวัดยังไม่เติบโตเท่าที่ควร จึงต้องมีการวิจยั เพื่อทาการตลาดในต่างจังหวัดต่อไป
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกใช้ บริการห้ างสรรพสิ นค้ า เทสโก้ โลตัส สาขาปราจีนบุรี
FACTORS THAT AFFECT THE CHOICE OF A SHOPPING MALL.
TESCO LOTUS PRACHINBURI
ปรัชญา เอีย่ มไพรฑูรย์
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM 2/1
กลุ่ม 3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาชั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาค้น คว้าอิ ส ระครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเรื่ อง ปั จที่ ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อกเข้า ใช้บ ริ ก าร
ห้างสรรพสิ นค้า เทสโก้โลตัส สาขาปราจีนบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างด้าน
ประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการเลื อกใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเทสโก้โลตัส สาขาปราจีนบุรี (2)
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเทสโก้โลตัส สาขาปราจีนบุรี (3) เพื่อศึกษา
ความแตกต่างระหว่างปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าที่
ห้างสรรพสิ นค้าเทสโก้โลตัส สาขาปราจีนบุรี
การศี ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ประชากรที่ ส นใจ และใช้ ก ารศึ ก ษาผู ้บ ริ โ ภคที่ เลื อ กใช้ บ ริ ก าร
ห้างสรรพสิ น ค้า เทสโก้ โลตัส สาขาปราจี น บุ รี จานวน 400 คน ด้วยการใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้อ มู ล และน าข้อมู ล ที่ ไ ด้ม าท าการวิเคราะห์ โ ดยใช้ (1)วิเคราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง
พรรณนา เพื่อทาการหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และ (2)การวิเคราะห์
สถิ ติเชิ งอนุ มาน เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่า ที ค่าเอฟ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA)
การศึกษาวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น (1) เพศหญิง (2) มีอายุระหว่าง 21 30 ปี (3) ประกอบอาชี พพนักงานเอกชน (4) มีระดับการศึกษาในระดับ ปริ ญญาตรี (5) มีรายได้
เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง มากกว่าหรื อเท่ากับ 20,001 บาท (6) มีสถานภาพโสด
ส าหรั บ ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า (1) เพศ อายุ อาชี พ ระดับ การศึ ก ษา รายได้
สถานภาพ เชื่ อมโยงกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน (2) ปั จจัยส่ วนประสมทาง
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การตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ โภค
คาสาคัญ : ห้างสรรพสิ นค้า , ส่ วนผสมทางการตลาด, การเลือกใช้บริ การ

ABSTRACT
An independent study of this subject. The factors that affect the choice of access to the
mall Tesco Prachinburi. Aims to (1( study the demographic differences that affect the choice of a
shopping mall, Tesco Lotus. Prachinburi (2( to study the options mall Tesco. Prachinburi (3( the
difference between the marketing mix factors affecting the decision to shop at a department store
Tesco. Prachinburi
Regarding to this research, intended people who were selected and applied to this study
are members who join the group on Facebook ‘ Momthanuddeak’, 500 samples in total by using
questionnaires as a tool for collecting their information and the data to be analyzed by (1) analysis
of descriptive statistics to determine the frequency, percentage, mean, standard deviation and (2)
the inferential statistical analysis for hypothesis testing. It was analyzed by the One-way
ANOVA.
Research Study Found that the majority of respondents (1(, female (2( between the ages
of 2 1 -3 0 years (3 ( professional employee organizations (4 ( the level of education at the
undergraduate (5( The average income in the period. Greater than or equal to 20,001 baht (6(,
single
For the test, the assumption that: (1 ( age, sex, occupation, education, income, marital
status factors associated with different marketing mix (2 ( the marketing mix of products.
Promotion Marketing A different relationship with the consumer.
Keywords: department stores, marketing mix, service selection.
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บทนา
โลกสังคมปั จจุบนั ที่เศรษฐกิจได้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยีซ่ ึ งส่ งผลให้รูปแบบของการดาเนินชี วติ ของคน (Life Style)ได้เปลี่ยนไปจากในอดีต โดย
ในอดีตนั้นผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าและบริ โภคจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) หรื อที่รู้จกั
กัน ในนามของ “ร้ านโชห่ วย”ซึ่ งเป็ นรู ป แบบธุ รกิ จการค้าที่ ได้รับ ความนิ ย มแพร่ ก ระจายไปทัว่
ประเทศ โดยเป็ นร้านค้าที่เน้นขายสิ นค้าประจาวันตาแหน่งร้านค้าจะตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชน เช่นตลาด
หรื อหมู่บ ้าน เน้นการท าธุ รกิ จเพื่อเลี้ ยงตัวเอง ไม่ได้มี การมุ่งพัฒนาหรื อปรั บ เปลี่ ยนรู ป แบบการ
ให้บริ การ ไม่มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เป็ นต้น ปั จจุบนั ได้มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดาเนิ น
ธุ รกิ จ จากการเข้า มาลงทุ น ของชาวต่ า งชาติ ท าให้ เกิ ด การพัฒ นารู ป แบบ จากร้ า นค้าปลี ก เล็ ก ๆ
เปลี่ ย นเป็ นร้ านค้าแนวใหม่ ใ นช่ วงเวลาสิ บ กว่าที ที่ ผ่า นมา โดยเฉพาะธุ รกิ จค้า ปลี ก ขนาดใหญ่
ไฮเปอร์ มาร์ ต (Hyper Market)ซึ่ งธุ รกิ จค้าปลี กขนาดใหญ่ เหล่ านี้ จะมี การบริ หารงานที่ เป็ นระบบ
และมีการพัฒนาธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับรู ปแบบการดาเนินชีวติ ที่เปลี่ยนไป
เทสโก้โลตัส เป็ นกลุ่ มซุ ปเปอร์ มาร์ เกตขนาดใหญ่ ในเมื องไทยเปิ ดทาการเมื อ พ.ศ.2541
โดยเครื อเจริ ญ โคกภัณฑ์ ของไทย ในนามของบริ ษ ทั เอกชัย ดิ ส ทธิ บิ วชัน่ ซิ ส เทม จากัด เจ้าของ
โลตัสซุ ปเปอร์ เซ็นเตอร์ ขายหุ ้นส่ วนใหญ่ให้กบั กลุ่มเทสโก้ ซึ่ งเป็ นกลุ่มธุ รกิจค้าปลีกข้ามชาติจากส
หราชอาณาจัก รซึ่ งเป็ นที่ ม าให้เกิ ดการรวบรวมซึ่ งเป็ นเทสโก้โลตัส ในปั จจุ บ นั เทสโก้โลตัส ได้
กาหนดนโยบายเรื่ องของคุณภาพ และมาตรฐานโรงงานและการผลิตซึ่ งถือปฏิบตั ิกนั อย่างเคร่ งครัด
ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้ามัน่ ใจว่าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณาพ และที่สาคัญเทสโก้โลตัสยังรับประกันความ
พึงพอใจของสิ นค้าเฮ้าแบรนด์ทุ กชิ้ นหากลู กค้าท่านใด ซื้ อไปใช้แล้วไม่พึ งพอใจ สามารถนามา
เปลี่ยนหรื อคืนได้ที่เทสโก้โลตัสทุกสาขา
จากข้อมูลข้างต้น ปั จจุบนั ตลาดมีการแข่งขันสู งมากในรู ปแบบของห้างซุ ปเปอร์ มาร์ เกต ทา
ให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลให้ผบู ้ ริ โภคเลือกเข้าใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้า
เทสโก้โลตัส สาขาปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณากลยุทธ์การตลาด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้า
เทสโก้โลตัส สาขาปราจีนบุรี
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเทสโก้โลตัส สาขาปราจีนบุรี
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3. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าที่หา้ งสรรพสิ นค้าเทสโก้โลตัส สาขาปราจีนบุรี
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะประชากรศาสตร์ กับการเลือกใช้บริ การ
ห้างสรรพสิ นค้า เทสโก้โลตัส สาขาปราจีนบุรี
2. ทาให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างข้อมูลประชากรศาสตร์ กบั ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
และส่ วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้า เทสโก้โลตัส
สาขาปราจีนบุรี
3. เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ และวางแผนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายให้เป็ นไปตาม
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้า เทสโก้โลตัส
สาขาปราจีนบุรีต่างกัน
2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้า
เทสโก้โลตัส สาขาปราจีนบุรี
3. ปั จจัยนด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริ การ
ห้างสรรพสิ นค้า เทสโก้โลตัส สาขาปราจีนบุรี
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผูบ้ ริ โภคหมายถึง บุคคลทัว่ ไปที่มีตอ้ งการซื้ อหรื อเลือกใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้า เทสโก้
โลตัส สาขาปราจีนบุรี
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปั จจัยหลักในการดาเนินแผนทางการตลาดตามหลัก
4P อันประกอบไปด้วยปั จจัยด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการขาย
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อตกลงที่จะเลือกซื้ อหรื อเข้าใช้บริ การอันมา
จากการรับรู ้ ตระหนัก รู ้สึก และกลัน่ กรอง ซึ่ งการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนั้นเองเป็ นผลลัพธ์อนั เกิดจาก
คุณลักษณะเฉพาะของประชากรที่แตกต่างกันในด้านต่างๆ ตลอดจนการตัดสิ นใจนัน่ เองอาจเกิดขึ้น
จากการตอบสนองต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดหรื อตัวแปรอื่นๆ
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กรอบแนวความคิด
กรอบแนวความคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (Independent)

ตัวแปรตาม (Dependent ariable)

ข้อมูลทัว่ ไป
- เพศ
-

อายุ

-

อาชีพ

-

ระดับการศึกษา

-

รายได้

-

สถานภาพ

พฤติกรรมของผู้บริ โภค
- ความถี่ในการซื ้อ
- ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อ
- วันที่มกั ใช้ บริ การ
- ช่วงเวลาที่ใช้ บริ การ
- ประเภทของสินค้ าที่ซื ้อ
- รูปแบบการชาระเงิน
- บุคคลที่มีอิทธิพล

-

ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การห้ างสรรพสินค้ า
เทสโก้ โลตัส สาขาปราจีนบุรี

ปัจจัยทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด
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แนวคิดและทฤษฎี
ปั จจัยและส่ วนประสมทางกกการตลาดเป็ นปั จจัยที่ สามารถควยคุ มได้และสามารถที่ จะ
เปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม เพื่อทาให้กิจการอยูร่ อดหรื ออาจเรี ยกได้
ว่าส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นเครื่ องมือทางการตลลาดที่ถูกใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมายทาให้ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายมีความสุ ขได้ (กุลวดี คูหโรจนานนท์. 2545:16)
การพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาดเผ็นส่ วนสาคัญในตลาดมาก เพราะการที่จะเลือกใช้กล
ยุท ธ์ การตลาดให้ตรงเป้ าหมายได้ถูก ต้องนั้นจะต้องสร้ างสรรค์ส่ วนประสมทางการตลาดขึ้ นมา
ในอัตตราส่ วนที่พอเหมาะกัน ซึ่ งในการกาหนดส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรื อ
(4P’s) นั้นประกอบด้วยเครื่ องมือต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์(Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอเพื่อขายโดยธุ รกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ผลิตภัณฑ์
จึงประกอบด้วย สิ นค้า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์กร หรื อบุคคลโดยผลิตภัณฑ์ตอ้ งมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์ขาย
ได้
2. ราคา (Price) จานวนเงิ นที้ ่ ต้องชาระเพื่อให้ได้สินค้าหรื อบริ การหรื อมี สิ่งมี ค่าอื่นๆที่ ตอ้ ง
นาไปแลกเปลี่ยนกับประโยชน์ที่ได้รับ จากการมีหรื อได้ใช้สินค้าหรื อบริ การ (Kotler and
Armstrong,1996) หรื อเป็ นสิ่ งที่กาหนดมูลค่าของผลิ ตภัณฑ์ออกมาในรู ปแบบของเงินตรา
ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์(Value)และราคา(Price)ผลิตภัณฑ์น้ นั โดย
การถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาเขาจะตัดสิ นใจซื้ อ
3. ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place or Distribution Channel) หมายถึงเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์และ
กรรมสิ ท ธ์ ที่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ถู ก เปลี่ ย นมื อ ไปยัง ตลาดในระบบช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ยจึ ง
ประกอบด้วยผูผ้ ลิ ตคนกลางผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรมโดยมีกิจกรรม
ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ช่วยกระจายสิ นค้าประกอบด้วย (1) การขนส่ ง (2)การเก็บรักษาสิ นค้าคง
คลัง และการคลังสิ นค้า และ (3) การบริ การสิ นค้าคงคลัง
4. การส่ งเสริ มการขาย (Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สิ นค้าหรื อบริ การหรื อความคิดหรื อต่อบุคคลเพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความ
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ทรงจ า (Remind) ในผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยคาดว่า จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความรู ้ สึ ก ความเชื่ อ และ
พฤติกรรมการซื้ อของผูซ้ ้ื อหรื อเป็ นการติดต่อสื อการเกี่ ยวกับข้อมูลระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ าย
เพื่อสร้ างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อการติดต่อสื่ อสาร อาจใช้พนักงานขายทาการขาย
และการติ ดต่ อสื่ อสารโดยไม่ ใ ช้ค น ซึ่ งเครื่ องมื อการติ ดต่ อสื่ อสารมี ค ลายประการ อาจ
เลือกใช้หนึ่งหรื อหลายเครื่ องมือ ซึ่ งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด
แบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจรณาถึงความ
เหมาะสมกับ ลู กค้า ผลิ ตภัณฑ์ คู่ แข้งขัน โดยบรรลุ จุดมุ่งหมายร่ วมกันได้ เครื่ องมื อการ
ส่ งเสริ มการตลาดที่สาคัญประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้พนักงาน
ขาย (Personal Selling) การส่ งเส ริ มการขาย (Sale Promotion) การให้ ข่ า วและการ
ประชาสั ม พั น ธ์ (Publicity and Public Relations: PR)และการตลาดทางตรง (Direct
marketing) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,2546)
ระบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างคื อประชากรที่ เลือกใช้ บริ การห้ างสรรพสิ นค้ า
เทสโก้ โลตั ส สาขาปราจี น บุ รีโดยใช้สู ตรค านวณก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัวอย่างแบบไม่ ท ราบ
จ านวนประชากรที่ แ น่ น อน ก าหนดค่ า ความเชื่ อ มั่น เป็ น 95% มี ค่ า Z=1.96 และมี ค วาม
คลาดเคลื่ อนไม่เกิ น 5% กาหนดค่า E=0.05 แทนในสู ตร n =

𝑍 2 𝑝𝑞
𝐸2

จะได้ n = 384.16 หรื อ

ประมาณ 385 คน ดังนั้นเพื่อป้ องกันการเกิ ดข้อผิดพลาดที่อาจเกิ ดขึ้นได้ จึงเพิ่มเป็ น 400 คน
เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล
สาหรับสถิติที่ใช้ (1( สถิติเชิ งพรรณนา โดยมี ตวั แปรเชิ งคุณภาพ ใช้ในการแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละในการอธิ บายลักษณะด้านประชากรศาสตร์ จากผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนตัวแปรเชิง
ปริ ม าณ จะใช้ ค่ า เฉลี่ ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เพื่ อ แสดงระดั บ ความส าคัญ ของปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่มสมาชิ กเฟสบุ๊ค หม่อมถนัดแดก และ (2( สถิติเชิ งอนุมาน
ใช้ในการทดสอบสมมติฐานทั้งสองข้างต้น
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน229 คน คิดเป็ นร้อยละ 57 และเพศ
ชายเพียงร้อยละ 43
2. อายุ ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ มีอายุ 21 -30 ปี จานวน 263 คน คิดเป็ นร้อยละ 66
3. อาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จานวน 167 คน
คิดเป็ นร้อยละ 42
4. ระดับการศึกษาผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
280 คน คิดเป็ นร้อยละ 70
5. รายได้ ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยมากกว่าหรื อเท่ากับ 20,001 บาท เป็ น
จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 30
6. สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จานวน 321 คน คิดเป็ นร้อยละ
80

สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
รายได้
สถานภาพ
ปัจจัยด้ านพฤติกรรมผู้บริโภค
ความถี่ในการซื้ อ
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
√
√
√
√
√
√
สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
√
√
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วันที่เข้าใช้บริ การ
ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริ การ
ประเภทของสิ นค้าที่ซ้ื อ
วิธีการชาระเงิน
บุคคลที่มีอิทธิพล
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทาง
การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด

X
X
√
√
√
สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
√

ไม่ สอดคล้องกับสมมติฐาน

X
X
√

หมายเหตุ
1. เครื่ องหมาย √ หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. เครื่ องหมาย X หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1. อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์การวิจยั
ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศ
หญิ ง มี ช่ ว งอายุร ะหว่า ง 21 -30 ปี ประกอบอาชี พ พนัก งานเอกชน มี ระดับ การศึ ก ษาในระดับ
ปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง มากกว่าหรื อเท่ากับ 20,001 บาท และมีสถานภาพ โสด
ปัจจัยด้ านพฤติกรรม จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความถี่ในการ
ซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในห้างสรรพสิ นค้า เทสโก้ โลตัส สาขาปราจีนบุรี อยู่ที่ 1-2 /ครั้ง/เดือน มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าที่ ห้างสรรพสิ นค้า เทสโก้ โลตัส สาขาปราจีนบุ รีแต่ ละครั้ ง อยู่ที่ 5011,000 บาท ส่ วนใหญ่ ซ้ื อสิ นค้าในวัน หยุดเสาร์ -อาทิ ตย์ ช่ วงเวลาที่ เลื อกซื้ อส่ วนใหญ่ คื อ 18.0121.00 น ประเภทของสิ นค้าที่ซ้ื อที่ ส่ วนใหญ่คือ ของใช้ส่วนตัว ช่ องทางในการชาระเงิน ส่ วนมาก
คือเงินสด และบุคคลที่มีอิทธิพลในการเข้าใช้บริ การ คือ ครอบครัว
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ปั จ จัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด จากการส ารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามในด้าน
ผลิตภัณฑ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อ สิ นค้ามีความหลากหลายกว่าห้างอื่น ด้าน
ราคาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญต่อ ด้านราคาที่เหมาะสมกับสิ นค้า ด้านช่ องทาง
พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อ สถานที่ ใกล้บา้ น และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ ให้ค วามส าคัญต่ อ การมี บ ตั รคลับ การ์ ดสะสมยอดซื้ อเพื่ อแลกเป็ น
ส่ วนลด
อภิปรายผล ตามมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ อาชี พ รายได้ ที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการ
เลือกใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้า เทสโก้โลตัส สาขาปราจีนบุรีต่างกัน
2. ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วยความถี่ ในการซื้ อ ค่าใช้จ่ายในการซื้ อวันที่มกั
ใช้บริ การ ช่วงเวลาในการใช้บริ การประเภทของสิ นค้าที่ซ้ื อ รู ปแบบการชาระเงิน บุคคลที่มี
อิ ท ธิ พ ล ที่ แตกต่างกัน มี ผ ลต่ อการเลื อกใช้บ ริ ก ารห้างสรรพสิ นค้า เทสโก้โลตัส สาขา
ปราจีนบุรี
3. ปั จจัยนด้านส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นส่ ง เสริ ม ทางการตลาด ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
ห้างสรรพสิ นค้า เทสโก้โลตัส สาขาปราจีนบุรี
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. จะเห็ นได้ว่าปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
ดังนั้นควร จัดกิจกรรมด้านการส่ งเสริ มการตลาดเพิ่ม เพราะทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
2. ด้านราคาต้องมี มาตรฐานที่ เหมาะสมกับคุ ณภาพและราคาสิ นค้าไม่ แพงกว่าซื้ อจาก
ห้างสรรพสิ นค้าอื่นหรื อร้านค้าอื่น
3. ด้านผลิตภัณฑ์ จะเห็นได้ว่าการมีสินค้าครบครันและหลากหลาย ให้ลูกค้าได้เลือกซื้ อ
ดังนั้นสิ นค้าที่จดั จาหน่ายในห้างต้องจัดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าตรงตามรสนิยมและ
ความต้องการของลูกค้าเพื่อคตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบครัน
1033

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

4. จากผลการวิจยั บุคคลที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในการเข้าใช้ บริ การคือครอบครัวดังนั้นจึง
สามารถนาไปจัดการส่ งเสริ มการขายด้านโปรโมชัน่ สาหรับครอบครัวได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้น ดังนั้นควรมี
การขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างขึ้น
2. ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ศึ ก ษาเฉพาะห้ า งเทสโก้โ ลตัส สาขาปราจี น บุ รี เพี ย งที่ เดี ย วผล
การศึกษาเป็ นปั จจัยการเข้าใช้บริ การเพียงที่หง้ เดียว ถ้าจะนาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้กบั
ธุ รกิจค้าปลีกอย่างอื่นต้องมีการประยุคต์ใช้ เนื่ องจากปั จจัยการเข้าใช้บริ การของแต่ละ
พื้นที่ไม่เหมือนกันในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไป
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ รถจักรยานยนต์ BIG BIKE ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
FACTOR AFFECTING CUSTORMERS’ DECISION ON BUYING BIG BIKE
IN BANGKOK MERTROPOLITAN AREA
สรพงษ์ สิ งห์ พร
นักศึกษาปริ ญญาโท โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM 2/1
กลุ่ม 3 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อจักรยานยนต์ BIGBIKE ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล”โดยมีวตั ถุประสงค์(1(เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่าง
กัน มีการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Big bikeของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
แตกต่ างกัน(2( เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกต่างกัน มี ก ารตัดสิ น ใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์ Bigbike ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน(3(เพื่อ
ศึกษาปั จจัยด้านภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Big bike ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ประชากรที่ ส นใจและใช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ ผู ้บ ริ โ ภคที่ ซ้ื อ กรยานยนต์
BIGBIKE ของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล จ านวน 400 ชุ ด ด้ว ยการใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บข้อมู ลและนาข้อมู ลที่ ได้ม าทาการวิเคราะห์ โดยใช้(1(การ
วิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา เพื่อทาการหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
(2(การวิเคราะห์สถิ ติเชิ งอนุ มาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการหาค่าที ค่าเอฟ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดี ยว (One – way ANOVA( การศึกษาวิจยั ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย อายุ 21-30 ปี ซึ่งมีสถานะภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพ พนักงานเอกชน และมี
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001-30,000 บาทส าหรับ ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า จากการศึกษา
พบว่า ความไว้ใจต่อแบรนด์ยี่ห้อที่ แตกต่างกันมี การตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์BIGBIKEของ
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ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ:รถจักรยานยนต์ ทมี่ ีขนาดใหญ่ ,การตัดสิ นใจ,ส่ วนประสมทางการตลาด
ABSTRACT
The research factors affecting customers’ decision on buying big bike in Bangkok
Metropolitan Area.
1. To study the demographic characteristics that affecting customer’s decision on buying
big bike in Bangkok metropolitan area.
2. to study the Marketing Mix that affecting customer’s decision on buying big bike in
Bangkok metropolitan area.
3. to study Brand image affecting customer’s decision on buying big bike in Bangkok
metropolitan area.
Regarding to this research, intend people who were selected and applied to this study are
consumer who buying big bike in Bangkok metropolitan area, 400 samples in total by using
questionnaires as a tool for collecting their information and the data to be analyzed by (1) analysis
of descriptive statistic to determine the frequency, percentage, mean, standard deviation and (2)
the inferential statistical analysis for hypothesis testing. It was analyzed by the One-Way
ANOVA.
The research found that the most of the sample are (1) men (2) aged about 21-30 years
ranged (3) graduated Bachelor’s degree (4) working as employing in private company and
organization (5) 15,001-30,000 bath monthly income
Results and outcome of the hypothesis, it found that Brand loyalty that differently are
affecting big bike in Bangkok metropolitan area that was different a significant relationship at a
level of o.o5.
KEYWORD: BIG BIKE, DECISION, MARKETING MIX
1.บทนา
กรุ งเทพมหานครเป็ นเมื องหลวงของประเทศไทยที่ มีก ารเจริ ญ รุ่ งเรื องอย่างรวดเร็ วและ
เจริ ญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่วา่ จะเป็ นด้านเศรษฐกิจด้านการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและคมนาคม
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จึงทาให้กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองที่หนาแน่ นทั้งด้านประชากร เพราะคนไทยส่ วนใหญ่อพยพเข้า
เพื่อประกอบอาชี พเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นด้านการคมนาคมการจราจรก็หนาแน่นต่อการสัญจรไปมา
ปั จจุ บ ั น รถ Bigbike ก าลั ง เป็ นที่ ก ระแสนิ ยมอย่ า งมากของคนใช้ ชี วิ ต ประจ าวัน ของคน
กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลในการเดิ น ทาง สะดวก รวดเร็ ว ในชั่วโมงเร่ งด่ วน เพราะเนื่ อง
ปั ญหาการจราจรในเมืองค่อนข้างที่หนาแน่น ก็สามารถตอบโจทย์อีกทางเลือกที่ผบู ้ ริ โภคคนเมือง
อย่างกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลหันมาใช้ รถ Bigbike ซึ่ ง นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยผลภายนอกอีก
หลายๆด้าน ไม่วา่ จะเป็ นรู ปลักษณ์ รู ปทรง ที่ดูสวยทันสมัย ขนาดเครื่ องยนต์ความแรง(แรงม้า(หรื อ
แม้กระทัง่ แบรนด์ดงั ต่างๆนาเข้ามาจากเมื องนอกดังตัวอย่าง เช่ น DUCATI เป็ นแบรนด์ดงั ที่ผลิ ต
และนาเข้าจาก อิตาลี (ปั จจุบนั มีฐานผลิตที่ จ.ชลบุรี( ,BMW เป็ นแบรนด์ดงั ที่ผลิตและนาเข้าจาก
เยอรมัน(ปั จจุบนั มีฐานผลิตที่ จ.ชลบุรี( , TRIUMPH สุ ดคลาสสิ คเป็ นแบรนด์ดงั ที่ผลิตและนาเข้า
จาก อังกฤษ (ปัจจุบนั มีฐานผลิตที่ จ.ชลบุรี( ,และสุ ดท้ายที่นิยมในเมืองไทย KTM เป็ นแบรนด์ดงั ที่
นาเข้าจาก ออสเตรี ย ที่เข้าผสมผสานกัน และรวมถึงค่านิ ยมกระแสวงการจักรยานยนต์Bigbikeใน
สั งคมปั จจุ บ ันเป็ นรถที่ ซ้ื อได้ถู ก กว่าน าเข้ามา เพราะมี ฐานผลิ ตในเมื องไทยจึ งท าให้ ผูบ้ ริ โภคมี
โอกาสการตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้น
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทาให้ผูศ้ ึกษามีความสนใจในการศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อ
การเลื อกซื้ อรถ Bigbike ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยศึกษาด้านภาพลักษณ์ดา้ นแบ
รนต์ยี่ห้อรถ เพราะรู ปทรงทันสมัย สวยงาม ดูสปอร์ ต คลาสสิ ค มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรั บของวงการ
รถ Bigbike ราคาที่ คุ ้ม ค่ า และเหมาะสมกับ ขนาดคุ ณ ภาพของเครื่ อ งยนต์ แ ละสามารถใช้ ใ น
ชี วิตประจาวันได้อย่างสะดวก คล่องตัวในการเดิ นทาง นอกจานี้ แต่ละค่ายของรถ Bigbikeไม่วา่ จะ
เป็ น Bmw,Honda, Yamaha,Kawasaki,Suzuki,ducati,triumph,ktm,benelli,และอื่ น ๆ ซึ่ งปั จจุ บ ั น
ผูผ้ ลิตหรื อตัวแทนจาหน่ายต้องให้ความสาคัญเรื่ องของการให้บริ การและกลยุทธ์ทางการตลาดด้วย
มีการแข่งขันด้านการตลาดกันอย่างรุ นแรงเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีความสนใจไว้เป็ นทางเลือก และเป็ น
การกระตุ ้นเศรษฐกิ จของอุ ส าหกรรมยานยนต์ที่ ดี มี ความหลากหลายของผูบ้ ริ โภคไปปรั บ ปรุ ง
พัฒนา บริ การเพื่อรักษามาตรฐานของผูบ้ ริ โภคและเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์ยหี่ อ้
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Bigbike ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารตัด สิ นใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์ Bigbike ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
3.เพื่อศึกษาปั จจัยด้านภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Bigbike
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่ อน าผลการวิจ ัย ไปใช้ป ระโยชน์ ท างด้า นพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อรถจัก รยานยนต์
Bigbike ของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์สาหรับผูป้ ระกอบการและตัวแทนจาหน่ าย ไปใช้ใน
การวางแผนกลยุทธ์ดา้ นส่ วนประสมทางการตลาดตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3. เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์สาหรับผูป้ ระกอบการและตัวแทนจาหน่าย ในการใช้
สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
4. เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจจะศึกษาค้นคว้า และนาไปประยุกต์ใช้ใน
การวิจยั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป
สมมติฐานในการวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,สถานภาพ,อาชี พ และรายได้
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์BIGBIKEของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล แตกต่างกัน
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2.ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย Product,Price,Place,และPromotion
ที่ แตกต่ า งกั น มี ผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อรถจั ก รยานยนต์ BIGBIKEของผู ้ บ ริ โภคใน เขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
3.ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่ประกอบด้วยความไว้ใจต่อแบรนด์ยี่ห้อและความภักดีในแบรนด์
ยี่ ห้ อ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อรถจัก รยานยนต์ BIGBIKEของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล หมายถึ ง ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลของผูบ้ ริ โภค ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ
การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ต่ อ เดื อ น ของผู ใ้ ช้จ ัก รยานยนต์ Bigbike ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
การตัดสิ น ใจซื้ อ หมายถึ ง กระบวนการคิ ด วิเคราะห์ โดยใช้เหตุ ใ ช้ผ ล ไตร่ ตร่ องอย่า ง
รอบคอบ เพื่ อ ไปสู่ ท างเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด กับ ความพึ ง พอใจของตนเอง ในการซื้ อ รถจัก รยานยนต์
Bigbike
ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่ งกิจการ
ผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่ม
ลู ก ค้าเป้ า หมาย ส่ วนประสมการตลาด แบ่ ง ออกได้เป็ น 4 กลุ่ ม หรื อ 4P’s อัน ได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
รถจักรยานยนต์ Bigbike หมายถึ ง รถที่ ความจุข องเครื่ องยนต์ต้ งั แต่ 250 cc ขึ้ นไปจนถึ ง
2400 cc ตั้งแต่สูบเดี่ยว ถึง 6 สู บ และจัดวางอยูใ่ นรู ปแบบของสู บเรี ยงและสู บV ของรถจักรยานยนต์
Bigbike
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่ วนบุคคล
-เพศ

-การศึกษา

-อายุ

-อาชีพ

-สถานภาพ

- รายได้

ตัวแปรตาม

ปั-สถานภาพ
จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
-ด้ดเานผลิตภัณฑ์ -ด้ านช่องทางจัดจาหน่าย
-ด้เ านราคา

ปั จจัยการตัดสินใจซื ้อ

- ด้ านการส่งการตลาด

เด
ปั จจัยภาพลักษณ์ ต่อสินค้ า
-ความไว้ ใจต่อแบรนด์ยี่ห้อ
-ความภักดีในแบรนด์สนิ ค้ า

แนวคิดและทฤษฏี
ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรื อ 4P’s)
คอตเลอร์ ฟิ ลลิ ป (Kotler. 2546 : 24( ได้ใ ห้ ค วามหมายว่า ส่ ว นประสมทางการตลาด
หมายถึ ง เครื่ องมื อทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ มได้ ซึ่ ง กิ จการผสมผสานเครื่ องมื อเหล่ านี้ ใ ห้
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้ างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลู กค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสม
การตลาดประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์
ของกิ จ การส่ ว นประสมทางการตลาดแบ่ ง ออกเป็ น 4 กลุ่ ม ดัง ที่ รู้ จ ัก กัน ว่า คื อ 4P’s อัน ได้แ ก่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product)ราคา (Price) ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ าย (Place) การส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion)
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เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 11( ได้ให้ความหมายว่า ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมี
สิ นค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้ และ
ผูบ้ ริ โภคยินดี จ่ายเพราะมองเห็ นว่าคุ ้ม รวมถึ งมี ก ารจัดจาหน่ ายกระจายสิ น ค้าให้ ส อดคล้องกับ
พฤติกรรมการซื้ อหาเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสิ นค้า
และเกิ ดพฤติ ก รรมอย่างถู กต้อง ที่ เรี ยกว่า ส่ วนผสมการตลาด (Marketing mix) ซึ่ งประกอบด้วย
4P’s
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการด าเนิ น งานวิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จยั เชิ ง ปริ ม าณ เพื่ อ หาข้อ เท็ จจริ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ซึ่ งได้
ท าการศึ ก ษ าใน เรื่ อง การตั ด สิ นใจซื้ อรถจั ก รยานยนต์ BIG BIKEของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยมี การเก็บรวบรวมข้อมู ลและผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ น
เสมือนเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากได้ขอ้ มูลแล้วผูว้ ิจยั จะวิเคราะห์ออกมาเป็ นตัวเลข
และนามาวิเคราะห์กบั สมมติฐานของงานวิจยั ที่ต้ งั ไว้
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี่ คื อ ผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ค วามต้อ งการซื้ อ
รถจักรยานยนต์ BIG BIKEของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัวอย่าง ที่ ใช้ในงานศึ ก ษางานวิจยั คื อ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี ความ
ต้อ งการซื้ อ รถจัก รยานยนต์ BIG BIKEของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงได้จากการคานวณโดยใช้สูตรที่
ไม่ทราบค่าสัดส่ วนประชากร (P) (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา.2545:26( ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ประมาณ 95
% จะมี ความคลาดเคลื่ อนน้อยกว่าหรื อเท่ ากับ + 5 %ดังนั้น ขนาดของกลุ่ มตัวอย่างที่ ค านวณได้
เท่ า กับ 385 ตัวอย่า ง เพื่ อ ป้ อ งกัน การสู ญ เสี ย ของแบบสอบถามเนื่ อ งจากอาจมี คุ ณ สมบัติ ข อง
แบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงทาการเก็บตัวอย่าง เพิ่มแบบสอบถามเป็ นตัวอย่างทั้งหมด 400
ตัวอย่าง
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่ ง ข้ อ มู ล (Source of Data) การวิ จ ัย เรื่ องนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง พรรณนา (Descriptive
Research) และการวิ จ ั ย เชิ งส ารวจ (Exploratory Research) โดยมุ่ ง ศึ ก ษ าการตั ด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิ เนี ย มมื อ สองของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล แหล่ ง ข้อ มู ล (1(
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และ (2( แหล่งขอมูลปฐมภูมิ
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิจยั ครั้งนี้ใช้ One-Way ANOVA โดยใช้การวิเคราะห์แบบ F-Test และ T-Test โดย
สถิติจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ (1( สถิติเชิงพรรณนา โดยมีตวั แปรเชิ งคุณภา ใช้การแจกแจงความถี่
และค่าร้ อยละในการอธิ บายลักษณะด้านปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม และ (2( สถิ ติ
อ้างอิง ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 96.5 เมื่อเทียบกับเพศหญิง มี
เพียงร้อยละ 3.5เท่านั้น
2.อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ อายุ 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 44.25 รองลงมา อายุ 3140 ปี คิดเป็ นร้อยละ 39.50 และน้อยสุ ด อายุต่ากว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 4
3.สถานภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ โสด คิดเป็ นร้ อยละ 52.25 รองลงมา สมรส
คิดเป็ นร้อยละ 46.75 และน้อยสุ ด หย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ 1
4.ระดับ การศึ ก ษา ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 67.25
รองลงมา สู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 16.75 และน้อยสุ ด ต่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 16
5.อาชี พ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 42.75 รองลงมา
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 22.75 และน้อยสุ ด อื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 0
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6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 45.25 รองลงมา รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน30,001-50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 22
และน้อยสุ ด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 4
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านส่ งเสริ มตลาด
ภาพลักษณ์ของแบรนด์
ความไว้ใจต่อแบรนด์ยหี่ ้อ
ความภักดีต่อแบรนด์ยหี่ ้อ

ค่ านัยสาคัญ
0.20
0.73
0.48
0.89
0.74
0.56
ค่ านัยสาคัญ
0.38
0.89
0.70
0.53
ค่ านัยสาคัญ
0.01
0.91

สอดคล้องกับสมมติฐาน ไม่ สอดคล้องสมมติฐาน
/
/
/
/
/
/
สอดคล้องกับสมมติฐาน ไม่ สอดคล้องสมมติฐาน
/
/
/
/
สอดคล้องกับสมมติฐาน ไม่ สอดคล้องสมมติฐาน
/
/

การอภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 21-30 ปี ซึ่งมีสถานะภาพโสด มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพ พนักงานเอกชน และมีรายได้ 15,001-30,000 บาท
จากการศึกษาพบว่า ความไว้ใจต่อแบรนด์ยหี่ อ้ ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์BIGBIKE ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.ความไว้ใจต่อแบรนด์ยหี่ ้อที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์BIGBIKEของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องพิจารณา การสร้างภพ
ลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและสร้างความ
ได้เปรี ยบเหนือคู่แข่งทางการตลาด
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1.ควรทาการศึกษาวิจยั ด้านอื่นๆ เช่น ด้านพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ หรื อพฤติกรรมการ
เดินทางเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
2.ควรศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆ เช่น ปั จจัยภายในซึ่ งประกอบไปด้วย แรงจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้
ความเชื่อ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเพื่อ
นาข้อมูลต่างๆที่ได้รับมาปรับกลยุทธ์เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้สูงสุ ด

1045

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

บรรณานุกรม
ภาณุ วฒั น์ ชุ่มชื่ น. (2555(. พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ยหี่ อ้ โตโยต้า รุ่ นพริ อุสของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร สารนิพนธ์ หลักสู ตรปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
รถบิ๊กไบค์ .สื บค้นเมื่อ 3 เมษายน 2559 ,ข้อมูลจาก
https://sites.google.com/site/morningbigbikeshop/home/prawati-big-bike
อัตราภาษี.สื บค้นเมื่อ 4 เมษายน 2559 ,ข้อมูลจาก
http://www.manager.co.th/Motoring/ViewNews.aspx?NewsID=955000015878
การนาเข้า(กรมศุลกากร(.สื บค้นเมื่อ 3 เมษายน 2559 ,ข้อมูลจาก
http://internet1.customs.go.th/ext/Formality/ImportFormalities.jsp
ทฤษฎีเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค.สื บค้นเมื่อ 3 เมษายน 2559 ,ข้อมูลจาก
http://poundtv5.blogspot.com/2014/10/theory-of-consumer-behavior.html
http://jang1192.blogspot.com/2013_08_01_archive.html
ประวัติรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์.สื บค้นเมื่อ 7 เมษายน 2559 ,ข้อมูลจาก
https://sites.google.com/site/morningbigbikeshop/home/prawati-big-bike

1046

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

การรับรู้ เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเข้ าศึกษาต่ อในมหาวิทยาลัย
The perception of Marketing Communication Tools affecting the Decision Making
to Study in University
รุ จาภา แพ่ งเกษร
อาจารย์ประจาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
จากปั ญหาที่สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมี การแข่งขันกันสู งขึ้ นทั้งด้วยการออก
นอกระบบของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเปิ ดใหม่ ทาให้มีการใช้สื่อทางการตลาด
ทั้งประเภทออนไลน์และออฟไลน์จานวนมากไปยังกลุ่ มเป้ าหมายให้เกิ ดการรั บรู ้ ขอ้ มู ลข่าวสาร
เช่ น สื่ อโทรทัศน์ สื่ อวิทยุ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อแผ่นป้ ายโฆษณา สื่ อเว็บไซต์ สื่ อแผ่นพับโบชัวร์ สื่ อ
นิทรรศการ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสื่ อที่เป็ นพนักงานขององค์กร เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ดีการใช้
เครื่ องมื อสื่ อสารการตลาดเหล่ านี้ ควรจะต้องมี ป ระโยชน์ ส่ งผลต่ อการตัดสิ น ใจเข้าศึ ก ษาต่ อใน
มหาวิทยาลัยได้ดว้ ย จึงจะสะท้อนถึ งการใช้อย่างมีคุณค่า ผูว้ ิจยั จึงต้องการหาข้อสรุ ปเกี่ยวกับ การ
รับรู ้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเป็ นอย่างไร
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบสารวจโดยการใช้แบบสอบถาม โดย สุ่ มตัวอย่าง แบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) กลุ่ ม ตัว อย่า งคื อ นัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ม.4-ม.6 ใน
กรุ งเทพ ปริ มณฑล และต่างจังหวัด จานวน 400 คน แบบสอบถามประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 ปั จจัย
ส่ วนบุ คคล ส่ วนที่ 2 ข้อมู ลการรับรู ้ เครื่ องมื อสื่ อสารการตลาด ส่ วนที่ 3 ข้อมู ลการตัดสิ นใจเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ตลอดจนมีการทดสอบสมมติฐานที่เป็ น
ประโยชน์ต่องานวิจยั เช่ น ทดสอบปั จจัยส่ วนบุคคลกับการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ปั จจัยการรับรู ้ เครื่ องมื อสื่ อสารการตลาดกับการตัดสิ นใจตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อ โดยใช้สถิ ติการ
ทดสอบ T-test, และ F-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิจัยพบว่ า ปั จจัยส่ วนบุคคลส่ วนมาก เป็ นเพศหญิง จานวน 308 คน คิดเป็ นร้อยละ
77 ด้านอายุส่วนมากน้อยกว่า 20 ปี จานวน 395น คิ ดเป็ นร้ อยละ 98.8 ระดับการศึ กษาระดับม.5
จานวน 206 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.4 สาหรับรายได้ครอบครัวเฉลี่ ยต่อเดื อน 10,001 – 20,000 บาท
จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36
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ปั จจัยการรับรู ้ เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดอยู่ในระดับมาก โดยอันดับที่ 1 ด้านการโฆษณา
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.14 อันดับ 2 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.11 อันดับ 3 ด้านตลาด
ทางตรง ค่ าเฉลี่ ย โดยรวม 4.05 อัน ดับ 4 ด้า นสื่ อ บุ ค คล ค่ า เฉลี่ ย โดยรวม 4.03 อัน ดับ 5 ด้าน
กิจกรรมทางการตลาด ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.02 ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจศึ กษาระดับมหาวิทยาลัย ผลการ
ทดสอบ พบว่า อายุ ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในขณะ
ที่ เพศ ระดับการศึ กษา และ รายได้ครอบครัวเฉลี่ ยต่อเดื อน ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 การรั บรู้ เครื่ องมื อการสื่ อสารการตลาดส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจศึกษาต่ อใน
ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ผลการทดสอบพบว่ า ด้านการตระหนั ก ปั ญ หา การค้น หาข้อ มู ล การ
ประเมินผลข้อมูล การตัดสิ นใจ จากการรับรู ้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การรับรู ้ เครื่ องมือสื่ อสารการตลาด การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
Abstract
Due to the change of the universities system and given the growing competition between
universities, marketing communication tools, both online and offline such as television ,video
,radio ,poster ,website and other medias, become increasingly important to gain understanding
and decision making for choosing Universities. However , there are still question how marketing
communication tools affecting the decision making to study in University.
The samples in this study composed of 400 students from high school with in Bangkok
Metropolitan Region. Using survey research by Convenience Sampling
The data collection were performed via questionnaire. Convenience Sampling was used
to obtain sample size of 400 students from high school with in Bangkok Metropolitan Region.
The questionnaire include demographic, perception of marketing communication tools ,decision
making to study in universities and other suggestions. The statistics analytical techniques was
used by the researcher which consisting of percentage, t-test and F-test at .05 level of significant
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Research findings revealed that respondents were female (77.0 percentage) , aged below
20 years old (98.8 percentage), grade 11 (51.4 percentage) ,house whole income between
10, 001– 20, 000bath (36 percentage).
Result from the study of the perception of marketing communications tools in the overall
level is extreme .When sorting the average of most to least likely to find that the perception of
advertising factors (4.14) Promotion factors (4.11) , direct marketing factor (4.05 ) , Personal
factors (4.03) Marketing activities factors (4.02), and public relation factors (3.82)
The result of testing hypothesis were found that :
1. Demographic factors on age differences has not affected the decision-making to study
in Universities while differences gender , education level and house hold income has affected at
0.05 level of significant.
2. The perception of marketing communication tools affecting the decision making
to study in university .The results showed that problem realization , information search
,evaluation and decision making from perception of marketing communication tools have
affected the decision making to study in university at 0.5 level of significant.
Keywords: Perception , Marketing Communication Tools , Decision Making to Study in
University
บทนา
ปั จจุบนั การดาเนิ นธุ รกิ จทั้งในประเภทอุ ตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม การเกษตร และการ
บริ ก ารมี ก ารแข่ ง ขัน อยู่ในระดับ สู ง ในที่ น้ ี การบริ ก ารยัง รวมไปถึ ง สถาบัน การศึ ก ษาในระดับ
มหาวิทยาลัยด้วยถือเป็ นหนึ่ งในการบริ การซึ่ งเริ่ มมีการแข่งขันมากขึ้นทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
และมหาวิทยาลัยเอกชน ทาให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวสู่ การแข่งขัน โดยการดาเนิ นงานทาง
การตลาดของมหาวิทยาลัยต้องอาศัยกลยุทธ์และเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู ้
ข้อมู ล ข่ าวสารและเชื่ อมส่ ง ต่ อ ไปยังการตัด สิ น ใจเข้าศึ ก ษาต่ อในมหาวิท ยาลัย ได้ ท าให้ แต่ ล ะ
มหาวิทยาลัยต่างมุ่งที่จะพัฒนาแนวทางการบริ หารจัดการในหลายส่ วนที่สาคัญ ทั้งด้านหลักสู ตร
การเรี ยนการสอน ด้านกิจกรรม และด้านอื่นๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพพร้อมกับสื่ อสารข้อมูลด้านต่างๆ
เหล่ านี้ ของมหาวิทยาลัย สื่ อสารข้อมูล ออกไปทางเครื่ องมื อสื่ อสารการตลาดประเภทต่างๆ เพื่ อ
สร้างการรับรู ้ไปยังกลุ่มเป้ าหมายให้เกิดการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนัน่ เอง ซึ่ งทัว่ ไป
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ในการสร้ างให้กลุ่มเป้ าหมายเกิ ดการรับรู ้สามารถใช้โดยเครื่ องมือสื่ อสารการตลาด ประกอบด้วย
สื่ อการโฆษณา (Advertising media) ,สื่ อการใช้พ นัก งานขาย (Personal Selling media ) , สื่ อการ
ส่ ง เสริ ม การขาย (Sales Promotion media ) ,สื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ (Public relation media ) สื่ อ
การตลาดทางตรง (Direct Marketing media ) และสื่ อโซเชี ยล ( Social media ) ในแต่ละเครื่ องมื อ
สื่ อสารการตลาดนี้ มีความสาคัญในการดาเนิ นการด้านการตลาดขององค์การทั้งสิ้ นและสามารถ
นาไปสู่ การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของกลุ่มเป้ าหมายได้อีกด้วย
ดังนั้น หากองค์การหรื อมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญ และมีความเข้าใจในการนาเครื่ องมือ
สื่ อสารการตลาดมาใช้และสามารถทราบการรั บ รู ้ ขอ้ มู ล จากเครื่ องมื อสื่ อสารการตลาดได้อย่าง
ถู ก ต้อ ง แท้จริ ง ย่อ มส่ ง ผลต่ อ ต่ อ มหาวิ ท ยาลัย ที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายจะมี โ อกาสกระตุ ้น ให้ เกิ ด การ
ตัดสิ นใจโดยมีข้ นั ตอนในการตัดสิ นใจ ได้แก่ การรับรู ้ความต้องการหรื อปั ญหา การค้นหาข้อมูล
ข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจ ตามลาดับ
จากความส าคัญ ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาข้างต้น ท าให้ ก ารท าวิจยั เรื่ อ ง การรั บ รู ้ เครื่ องมื อ สื่ อ สาร
การตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อในมหาวิทยาลัย มีความน่ าสนใจเชิ งทฤษฎี และเชิ ง
ปฏิบตั ิ ซึ่ งจะสามารถสร้ างประโยชน์ให้กบั ผูบ้ ริ หารการตลาดหรื อผูใ้ ช้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาด
นาไปใช้ได้สอดคล้องกับการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของกลุ่มเป้ าหมายอย่างมีคุณภาพและคุ ม้ ค่ากับ
การดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบการรับรู ้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดของกลุ่มเป้ าหมายนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
2. เพื่อทราบการรับรู ้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาวิจัยครั้งนีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) โดยใช้วธิ ี การศึกษาดังนี้
1.1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) โดยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ทางวิชาการ หนังสื อ บทความ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
1.2. การวิจยั ภาคสนาม (Field Study) โดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็น เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
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2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6(
จานวนทั้งสิ้ น1,417,105 คน ( ข้อมูล ข้อมูลสถิติกระทรวงศึกษาธิการ ปี การศึกษา 2557(
กลุ่มตัวอย่ าง ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร จากจานวนทั้งสิ้ น 1,417,105 คน
โดยการศึกษาจะใช้ระดับความเชื่ อมัน่ %95กาหนดความผิดพลาดที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้ไม่เกิ น %5
หรื อที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ งใช้วิธีคานวณจากสู ตรของ Taro Yamane (1967) จากการคานวณจะ
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ วามตัวอย่าง เพื่อค 398สมบรู ณ์ของงานวิจยั จึงเก็บตัวอย่างเพิ่ม
อีกรวมเป็ น 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั จะใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะ
เป็ น (Non probability Sampling) โดยใช้วิธี สุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) เพื่ อ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกให้ครบตามจานวนที่ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดไว้
3. เครื่ องมือวิจัยและวิธีการสร้ างเครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือวิจัย การวิจยั ครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือวิจยั ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ลัก ษณะของค าถามเป็ นแบบให้
เลื อกตอบเพี ยงค าตอบเดี ยวและเป็ นค าถามแบบปลายปิ ด (Close-ended Question) จานวน 4 ข้อ
ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา และรายได้ ต่ อ เดื อ น โดยในส่ ว นที่ 1 ใช้ ส ถิ ติ ห าค่ า จ านวน
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับการรับรู ้ เครื่ องมื อสื่ อสารการตลาด ประกอบด้วย สื่ อ
การโฆษณา สื่ อการประชาสัมพันธ์ สื่ อการส่ งเสริ มการขาย สื่ อการขายโดยพนักงาน สื่ อการตลาด
ทางตรง และสื่ อโซเชี ยล โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วน (Interval Scale) ให้
เลือกตอบ 5 ระดับ จานวน 25 ข้อ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
การรั บ รู ้ ถึ ง ความต้อ งการ การค้น หาข้อ มู ล ข่ าวสาร การประเมิ น ทางเลื อ ก การตัด สิ น ใจ และ
พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วน (Interval Scale) โดยให้
เลือกตอบ 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ
โดยในส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 ต้องการหาระดับความมากน้อยใช้เกณฑ์การกาหนดค่าน้ าหนักของ
การประเมินผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 5 ระดับดังนี้ (กัลยา, 2551: 33)
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ระดับความมาก-น้อย

ค่าน้ าหนักคะแนน

มากที่สุด

กาหนดค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน

มาก

กาหนดค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน

ปานกลาง

กาหนดค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน

น้อย

กาหนดค่าคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน

น้อยที่สุด

กาหนดค่าคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน

ความกว้างของอันตรภาคชั้น

=
=
=

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
5−1
5

0.80

และระดับค่าคะแนนความสาคัญ
4.21 – 5.00

ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุด

3.41 – 4.20

ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก

2.61 – 3.40

ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง

1.81 – 2.60

ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับน้อย

1.00 – 1.80

ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะ โดยลักษณะค าถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open ended Questionnaires) จานวน 1 ข้อ
วิธีการสร้ างเครื่ องมือการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้มีการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นามาสร้าง
เป็ นแบบสอบถามโดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ที่กาหนดไว้ และทาการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามและความเชื่อมัน่ (Reliability) ของเนื้ อหา โดยนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ย วชาญ ไปท าการทดลองใช้ (Try out) กับ ประชากรที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า ง
จานวน 30 ชุ ด แล้ว น าผลที่ ไ ด้ไ ปวิเคราะห์ ห าความเชื่ อมั่น ของแบบสอบถามโดยวิธี ก ารหาค่ า
สั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Coefficient of Alpha) ของครอนบัค ต้ อ งมี ค่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.70 จึ ง น า
แบบสอบถามไปใช้จริ ง
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4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน คือ
นาแบบสอบถามที่ มีการปรับแก้ไขเรี ยบร้ อยแล้วใช้ในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จาก
กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และต่างจังหวัด โดยจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience
sampling) กลุ่ ม ตัวอย่างคื อนัก เรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในกรุ งเทพมหานคร ปริ ม ณฑล และ
ต่างจังหวัด ที่เข้าร่ วมในกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานนิทรรศการการศึกษาต่างๆ ที่เป็ น Education
Expo งานเข้าเยีย่ มชมกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัย เช่น งานนิทรรศการเปิ ดบ้าน Open House
5. ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล จะท าโดยน าข้อ มู ล จากแบบสอบถามที่ ไ ด้รับ การตรวจสอบความ
สมบูรณ์ แล้ว มาวิเคราะห์ ดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the
Social Science) โดยหาค่าทางสถิติต่างๆ ได้แก่
.1
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นสถิติที่นามาใช้บรรยายคุณลักษณะ
ของข้อ มู ล ที่ เก็ บ รวบรวมมาจากกลุ่ ม ตัวอย่างได้แก่ ค่ าแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อยละ
(Percentage) เพื่ออธิ บายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามส่ วนที่ 1 รายละเอียดปั จจัยส่ วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง
2. ค่ าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อ
อธิ บายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามส่ วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู ้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาด และส่ วน
ที่ 3 ข้อมูลการตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
.3การทดสอบค่ าสถิติ ที (t-test) หรื อค่าสถิ ติ เอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)
6.ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ประชากรในการวิ จ ัย คื อ นั ก เรี ยน
มั ธ ยมศึ ก ษาตอน ป ลาย (ม 4- ม 6( ซึ่ งมี จ าน วน 1,417,105 คน ( ข้ อ มู ล ข้ อ มู ลส ถิ ติ
กระทรวงศึกษาธิการ ปี การศึกษา 2557(
2. ขอบเขตเนื้ อหา การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะ การรับรู ้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่
ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจศึ ก ษาต่อในมหาวิท ยาลัย โดยค านึ งถึ งปั จจัยส าคัญ คื อ ปั จจัยส่ วนบุ ค คล
ปั จจัยการรับรู ้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาด ประกอบด้วย สื่ อการโฆษณา สื่ อการประชาสัมพันธ์ สื่ อ
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บุคคล สื่ อการส่ งเสริ มการขาย สื่ อการตลาดทางตรง สื่ อโซเชี ยล( Social media) และการตัดสิ นใจ
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เป็ นเครื่ องมือในการวัดผลวิจยั ครั้งนี้
ผลการวิจัย
การศึ ก ษา “การรั บ รู ้ เครื่ องมื อสื่ อสารการตลาดที่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ น ใจเข้าศึ ก ษาต่ อใน
มหาวิทยาลัย” โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน ทาการวิเคราะห์
ตามโครงสร้างแบบสอบถามและสมมติฐานดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลส่ วนบุ คคล ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 308 คน คิดเป็ นร้อยละ 77 ด้านอายุส่วนมากน้อยกว่า 20 ปี จานวน 395
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 98.8 ระดับ การศึก ษาระดับม.5 จานวน 206 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.4 ส าหรั บ
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ การรับรู้ เครื่ องมือสื่ อสารการตลาด
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู ้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดโดยรวมระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า อันดับ 1 ด้านการโฆษณา จากค่าเฉลี่ยที่ได้ 4.14 คือ สื่ อโฆษณา
ทางป้ ายบิลบอร์ ด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20( สื่ อโฆษณาทางโบชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.18( สื่ อทางนิตยสาร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17) และสื่ อทางโทรทัศน์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15)
อัน ดับ 2 ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด จากค่ าเฉลี่ ย ที่ ไ ด้ 4.11 คื อ กองทุ น เงิ น ให้ กู้ยื ม เพื่ อ
การศึกษา (กยศ.) (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.15( และกองทุ นเงิ นกู้ยืมเพื่ อการศึ กษาที่ ผูกกับรายได้อนาคต
(กรอ.) (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14(
อันดับ 3 ด้านตลาดทางตรง จากค่ าเฉลี่ ยที่ ไ ด้ 4.05 คื อ การเผยแพร่ ข่าวผ่านสื่ อเครื อข่ าย
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10( และการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านสื่ อเครื อข่าย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06(
อันดับ 4 ด้านสื่ อบุคคล จากค่าเฉลี่ ยที่ได้ 4.03 คือ การแนะแนวการศึกษา (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
4.15( และการแนะแนวสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08(
อัน ดับ 5 ด้านกิ จ กรรมทางการตลาด จากค่ าเฉลี่ ยที่ ไ ด้ 4.02 คื อ กิ จกรรมเปิ ดม่ าน Open
House ของมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.18( กิ จ กรรม Road Show ของมหาวิ ท ยาลัย
(ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 4.13( กิ จ กรรมมหกรรมการศึ ก ษา Education Expo ของมหาวิท ยาลัย (ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.12( และกิ จกรรมจัดส่ งข้อมูลหลักสู ตรทาง Direct Mail ของมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.94(
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อัน ดั บ 6 ด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ จากค่ า เฉลี่ ย ที่ ไ ด้ 3.82 คื อ จุ ล สารและวารสารของ
มหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.11( และการแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ (ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.97(
ส่ วนที่ 3 การตัดสิ นใจศึกษาต่ อในระดับมหาวิทยาลัย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่า อันดับ 1 การประเมินผลข้อมูล จากค่าเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 4.02 คือ พิจารณาอุปกรณ์
การเรี ยนการสอน (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.17( พิจารณาข้อมูลหลักสู ตรสาขาวิชา (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.08(
และพิจารณาการส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00(
อันดับ 2 การตระหนักปั ญหา จากค่าเฉลี่ ยที่ได้เท่ากับ 3.99 คือ ต้องการศึกษาเพื่อแสวงหา
ความรู ้ใหม่ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12( และ ต้องการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08(
อันดับ 3 การค้นหาข้อมู ล จากค่าเฉลี่ ยที่ ได้เท่ากับ 3.98 คือ ก่อนตัดสิ นใจได้คน้ หาข้อมู ล
จากโฆษณาผ่านสื่ อพนัก งาน ขาย (ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.14( และก่ อนตัดสิ นใจได้ค้น หาข้อมู ล จาก
โฆษณาผ่านสื่ อโบชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11(
อันดับ 4 การตัดสิ นใจ จากค่าเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 3.85 คือ เหตุผลที่ตดั สิ นใจเพราะมีผแู ้ นะนา
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02( เหตุผลที่ตดั สิ นใจเพราะตรงตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97( เหตุผลที่
ตัดสิ นใจเพราะนวัตกรรมหลักสู ตรแปลกใหม่ (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.95( และเหตุผลที่ตดั สิ นใจเพราะ
คุณภาพและราคาเหมาะสม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94(
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแตกต่ างกัน พบว่ า
ด้านเพศ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในการพิจารณา
ราคาค่าเล่าเรี ยนต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านอายุ แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ด้านระดับการศึกษา แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย อย่าง
มีนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 จึงได้ทาการทดสอบเป็ นรายคู่ระหว่างระดับการศึกษากับการตัดสิ นใจ
ตามวิธี ข อง Scheffer พบว่า (1( การตระหนัก ปั ญ หา ได้แก่ (1.1( ต้อ งการศึ ก ษาต่ อเพื่ อเพิ่ ม วุ ฒิ
การศึกษา พบว่า รายคู่ที่แตกต่างกันจานวน 7 คู่ คือ กลุ่มม.1- ม.3 มีการตัดสิ นใจน้อยกว่ากลุ่มม.4 ม.
5 และม.6 ส่ วนกลุ่มม.4 มีการตัดสิ นใจสิ นน้อยกว่าม.6 เช่นกัน (1.2( เพิ่มความรู ้ความสามารถ พบว่า
รายคู่ที่แตกต่างกันจานวน 1 คู่ คื อกลุ่ มม.5 มี การตัดสิ นใจมากกว่ากลุ่ ม ม.6 (2( การค้นหาข้อมู ล
ได้แก่ (2.1( จากโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์ พบว่า ไม่มี รายคู่ที่ แตกต่ างกัน (2.2( สื่ อหนังสื อพิ มพ์
นิตยสาร พบว่า รายคู่ที่แตกต่างกันจานวน 2 คู่ คือ กลุ่มม.4 และม.5 มีการตัดสิ นใจมากกว่ากลุ่มม.6
(3( การประเมินผลข้อมูล ได้แก่ (3.1( พิจารณาราคาค่าเล่าเรี ยน พบว่า รายคู่ที่แตกต่างกันมีจานวน 2
คู่คือ กลุ่มม.4 และม.5 มีการตัดสิ นใจมากกว่ากลุ่มม.6 (3.2( การส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ไม่มีรายคู่
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ที่ แตกต่ างกัน และ (4( การตัดสิ น ใจ ได้แก่ (4.1( นวัตกรรมหลักสู ตรแปลกใหม่ พบว่า รายคู่ ที่
แตกต่ างกันมี จานวน 2 คู่ คื อ กลุ่ มม.1 – ม.3 มี การตัดสิ นใจมากกว่ากลุ่ ม ม.4 และกลุ่ มม.4 มี การ
ตัดสิ นใจน้อยกว่ากลุ่มม.5 (4.2( คุณภาพและราคาเหมาะสม พบว่า ไม่มีรายคู่ที่แตกต่างกัน (4.3( ตรง
ตามความต้อ งการ พบว่า ไม่ มี รายคู่ ที่ แตกต่ างกัน (4.4( มี ผูแ้ นะน า พบว่า รายคู่ ที่ แตกต่ างกัน มี
จานวน 2 คู่ คือ กลุ่มม.4 มีการตัดสิ นใจน้อยกว่ากลุ่มม.5 และม.6
ด้านรายได้ครอบครัวเฉลี่ ยต่อเดื อน แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจศึ กษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย อย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 จึ งได้ท าการทดสอบเป็ นรายคู่ระหว่างรายได้กบั การ
ตัดสิ นใจตามวิธีของ Scheffer พบว่า (1( การค้นหาข้อมู ล ได้แก่ (1.1( สื่ อหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร
พบว่า ไม่ มี รายคู่ ที่ แตกต่ างกัน (1.2( สื่ อประชาสั ม พันธ์ ผ่านสื่ อต่างๆ พบว่า รายคู่ ที่ แตกต่ างกัน
จานวน 1 คู่ คือ กลุ่มรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท มีการตัดสิ นใจ
น้อยกว่ากลุ่ มที่ รายได้ครอบครั วเฉลี่ ยต่อเดื อน10,001-20,000 บาท (2( การประเมิ นข้อมู ล ได้แก่
พิจารณาราคาค่าเล่าเรี ยน พบว่า รายคู่ที่แตกต่างกัน มีจานวน 2 คู่ คือ กลุ่มรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อ
เดือนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท มีการตัดสิ นใจน้อยการกลุ่มรายได้ครอบครัวเฉลี่ ยต่อเดือน
10,001-20,000 บาทและกลุ่มรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท
สมมติฐานที่ 2 การวิเคราะห์ การรับรู้ เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจศึกษาต่ อ
ในระดับมหาวิทยาลัยแตกต่ างกัน
ด้า นการรั บ รู ้ ค วามต้อ งการหรื อ การตระหนัก ปั ญ หาจากการรั บ รู ้ เครื่ อ งมื อ การสื่ อสาร
การตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ (sig .000( ด้านการตลาดทางตรง(sig .000( ด้านกิ จกรรมทาง
การตลาด(sig .000( ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ ในระดับ มหาวิท ยาลัย ร้ อ ยละ 34.7 อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านการค้นหาข้อมูลจากการรับรู ้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด ด้านการโฆษณา(sig .000(
ด้านสื่ อบุคคล(sig .000( ด้านการประชาสัมพันธ์ (sig .005( และด้านการตลาดทางตรง(sig .048(
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยร้ อยละ71.5 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เมื่อเปรี ยบเที ยบความสัมพันธ์ ของการโฆษณา สื่ อบุ คคล การประชาสัมพันธ์และการตลาด
ทางตรงกับการค้นหาข้อมูล จะพบว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรที่สูงและไปในทิศทางเดียวกัน
ด้านการประเมินผลข้อมูลจากการรับรู ้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด ด้านการโฆษณา(sig
.000( ด้า นสื่ อ บุ ค คล(sig .001( ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด(sig .000( และด้ า นกิ จ กรรมทาง
การตลาด (sig .033( ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ น ใจศึ ก ษาต่ อในระดับ มหาวิท ยาลัย ร้ อยละ 72.7 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของการโฆษณา สื่ อบุคคล การส่ งเสริ ม
การตลาดและด้านกิ จกรรมทางการตลาดกับการประเมิ นผลข้อมู ล จะพบว่าความสัมพันธ์ของตัว
แปรที่สูงและไปในทิศทางเดียวกัน
1056

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ด้านการตัดสิ นใจจากการรับ รู ้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด ด้านการโฆษณา(sig .000(
ด้านการประชาสัม พันธ์( sig .000( และด้านการตลาดทางตรง (sig .000( ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยร้อยละ 62.8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เมื่อเปรี ยบเทียบ
ความสัมพันธ์ของการโฆษณา การประชาสัมพันธ์และด้านการตลาดทางตรงกับการตัดสิ นใจ จะ
พบว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรที่สูงและไปในทิศทางเดียวกัน
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษา การรับรู ้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย ในส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่ มตัวอย่างในด้านเพศ ระดับการศึกษาและรายได้
ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนส่ งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย สอดคล้ องกับพรทิ พย์ วร
กิ จ โภคาทร (2529: 312-315) ได้ กล่ าวถึ ง ลั ก ษณะผู้ รั บสารที่ วิ เคราะห์ ตามลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ จะมีอิทธิ พลต่ อการสื่ อสารและการตัดสิ นใจ
ปั จจัยการรั บรู้ เครื่ องมื อสื่ อสารการตลาด มีการรับรู ้จากการโฆษณาทางป้ ายบิลบอร์ ด โบ
ชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ นิ ตยสาร และโทรทัศน์ ในส่ วนการส่ งเสริ มการขายให้ความสนใจรั บ รู ้
กองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงิ นกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ ผูกกับรายได้อนาคต
(กรอ.) ด้านตลาดทางตรง รับรู ้ การเผยแพร่ ข่าวผ่านสื่ อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิ กส์ เช่ น Facebook และ
สื่ อเครื อข่าย ด้านสื่ อบุคคล ผ่านการแนะแนวการศึกษา และการแนะแนวสัมพันธ์ ด้านกิจกรรมทาง
การตลาด รับรู ้จาการเข้าร่ วมกิจกรรมเปิ ดบ้าน Open House ของมหาวิทยาลัย กิจกรรม Road Show
ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมมหกรรมการศึกษา Education Expo ของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมจัดส่ ง
ข้อมู ล หลัก สู ตรทาง Direct Mail ของมหาวิท ยาลัย ด้านประชาสั ม พัน ธ์ ได้อ่ านจากจุ ล สารและ
วารสารของมหาวิทยาลัย และการแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ สอดคล้ องกับ สม
ปรารถนา พรหมช่ วย , 2552 วิ จัยเรื่ อง กลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของคลิ นิ ก
ศัลยกรรมความงานเมโกะคลิ นิก ใช้ เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่ านหลายช่ องทาง
ทั้งการโฆษณาผ่ านสื่ อสิ่ งพิ มพ์ สื่ ออิ น เตอร์ เน็ต สื่ อบุคคล การส่ งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง
การจัดกิ จกรรมทางการตลาด จึ งทาให้ ธุรกิ จบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายทางการตลาด และ
สอดคล้ องกับ รุ จาภา แพ่ งเกษร,2551 วิจัยเรื่ อง การใช้ สื่อการตลาดทางตรงในการส่ งเสริ มธุ รกิ จ
โรงแรมในประเทศไทย สื่ อโฆษณา การใช้ บุคคล การส่ งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง มีผลต่ อ
การส่ งเสริ มธุรกิจนาไปสู่การตัดสิ นใจใช้ บริ การได้
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ปั จจัยการตัดสิ นใจเข้ าศึ กษาต่ อในระดับมหาวิทยาลัย ด้านการตระหนักปั ญหาจากการ
รับรู ้ เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด (การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง กิจกรรมทางการตลาด(
ด้านการค้น หาข้อ มู ล จากการรั บ รู ้ เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาด (การโฆษณา สื่ อ บุ ค คล การ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดทางตรง( ด้านการประเมินผลข้อมูลจากการรับรู ้เครื่ องมือการสื่ อสาร
การตลาด (การโฆษณา สื่ อบุ ค คล การส่ งเสริ ม การตลาดและกิ จกรรมทางการตลาด( ด้านการ
ตัดสิ นใจจากการรับรู ้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด (การโฆษณา การประชาสัมพันธ์และการตลาด
ทางตรง) ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 34.7 ,71.5 ,72.7, และร้อยละ
62.8 ตามล าดับ อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 เมื่ อเปรี ยบเที ยบความสั มพันธ์ จะพบว่ามี
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ สูงและไปในทิศทางเดี ยวกัน ซึ่ งจะเห็ นได้ว่ากระบวนการตัดสิ นใจที่
ส าคัญ ประกอบด้ว ย การรั บ รู ้ ค วามต้อ งการหรื อ การตระหนัก ปั ญ หา การค้น หาข้อ มู ล การ
ประเมินผล และการตัดสิ นใจ สอดคล้ องกับ ยุทธนา ธรรมเจริ ญ. 2546 ที่กล่ าวถึง แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื ้อสิ นค้ าของผู้บริ โภค มีขั้นตอนของกระบวนการซื ้อ ประกอบด้ วย การรั บรู้
ความต้ องการ การแสวงหาข้ อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจ และพฤติกรรมภายหลังการ
ซื ้อ
ในด้ านการรั บ รู้ เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
มหาวิทยาลัย
การรับรู ้ความต้องการหรื อการตระหนักปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผล การตัดสิ นใจ จาก
การรับรู ้ เครื่ องมื อสื่ อสารการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 สอดคล้ องกับ ชุ ลีกร เกษทอง (2553) วิ จัยเรื่ อง การรั บรู้ กิ จกรรม
หลักการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีความสั มพันธ์ กับกระบวนการตัดสิ นใจซื ้อสิ นค้ าหรื อ
บริ การ สอดคล้ องกับ สุ ณีรัตน์ จิ รเกรี ยงไกร (2551) วิจัยเรื่ อง การรั บรู้ การสื่ อสารทางการตลาด
ของผู้บ ริ โภค (IMC) ที่ มีผลต่ อกระบวนการตัด สิ น ใจซื ้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ เวชส าอางในร้ านขายยา ใน
กรุ งเทพมหานคร และสอดคล้ องกับพัชรา เทพจันอัด (2554) วิจัย เรื่ อง การสื่ อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) ที่มีผลต่ อความภักดีตราสิ นค้ าเครื่ องโทรศัพท์ มือถือ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่
พบว่ าการสื่ อสารการตลาดมีผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจซื ้อและมีผลต่ อความภักดีตราสิ นค้ า
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ข้ อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้
1. การทาโฆษณา ควรเน้นที่สื่อบุคคล ได้แก่ ศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็ จ มีชื่อเสี ยงเป็ น
ที่ยอมรับ
2. การประชาสั มพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ผ่าน Facebook twister YouTube ทาให้เข้าถึ งกลุ่ ม
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทวั่ ถึง
3. มหาวิทยาลัยควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาหลักสู ตรและค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ
เนื่องจากการส่ งเสริ มการตลาดของมหาวิทยาลัยต่างๆ มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
4. การนาศิษย์เก่าและผูม้ ีชื่อเสี ยงเข้าร่ วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เช่ น Open
House, Road show เป็ นต้น เป็ นการสร้างปั จจัยการตัดสิ นใจศึกษาต่อได้เป็ นอย่างดี
5. การเปิ ดรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ 5 เพื่อเตรี ยมพร้อมเรี ยนในคณะที่ได้รับความ
สนใจ เช่น วิทยาศาสตร์ การบิน แพทย์ เป็ นต้น
6. การสร้ างสรรค์นวัตกรรมหลักสู ตรที่ สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศและทวีป
เพื่อเพิ่มความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึกษารับรู ้ เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในคณะ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการรับรู ้ของนักเรี ยนระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายและขยายยังระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ให้ มี ค วามรู ้ พ ร้ อ ม
ตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. การศึกษาเปรี ยบเทียบการรับรู ้ เครื่ องมื อสื่ อสารการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อศึกษาจุดเด่ นและ
จุ ดอ่อนของมหาวิท ยาลัยเอกชนในการผลิ ตบัณ ฑิ ตให้ก ับ ผูป้ ระกอบการด้านต่ างๆ
ได้ แ ก่ บุ ค ลากรทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละแพทย์ วิ ศ วกร การบิ น นิ เทศศาสตร์
บริ หารธุ รกิจ เป็ นต้น
บทสรุ ป
ในปัจจุบนั การพิจารณาใช้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดของสถาบันการศึกษา ที่ตอ้ งการส่ งผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจเข้าศึ ก ษาต่ อ ในระดับ มหาวิท ยาลัย นั้น ควรพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลของ
ประชากรโดยเฉพาะในด้านระดับการศึกษาและรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน เพราะกลุ่มดังกล่าว
ให้ความสนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการรับรู ้ผ่านเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดใน
บางด้านเป็ นพิ เศษ เช่ น ด้านการส่ งเสริ มการตลาด คื อ กองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่ อการศึ ก ษา (กยศ.)
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ด้านกิจกรรมทางการตลาด คือ กิจกรรมเปิ ดบ้าน Open House ของมหาวิทยาลัย ด้านตลาดทางตรง
ด้วยข่าวผ่านสื่ อเครื อข่ายอิ เล็กทรอนิ กส์ เช่ น Facebook Twister ด้านประชาสัมพันธ์ เครื่ องมือ จุล
สารและวารสารของมหาวิทยาลัย และการแถลงข่าวของมหาวิทยาลัย ด้านสื่ อบุคคลการแนะแนว
สั ม พัน ธ์ ด้านการโฆษณา คื อ สื่ อ โฆษณาทางป้ ายบิ ล บอร์ ด โบชัวร์ แผ่น พับ โปสเตอร์ ทั้ง นี้
กลุ่ ม เป้ า หมายจะได้รับ รู ้ ข ้อมู ล จากการสื่ อสารการตลาดเหล่ านี้ และน าข้อมู ล มาประกอบการ
ตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อ โดยกลุ่ มเป้ าหมายจะมี การรับรู ้ ตามกระบวนการตัดสิ นใจ ทั้งในด้านความ
ต้องการหรื อการตระหนักปั ญหาว่าต้องการศึกษา ด้านการค้นหาข้อมู ล ก่ อนตัดสิ นใจ ด้านการ
ประเมินผลข้อมูลด้านการตัดสิ นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดในด้านการ
โฆษณา สื่ อบุคคล การประชาสัมพันธ์และการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์กนั สู งจึงมีความสาคัญ
ในการวางแผนนาไปใช้ร่วมกับกิจกรรมทางการตลาดได้เป็ นอย่างดี
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ ทุนวิจยั จากมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี งบประมาณ 2558
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ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้ บริการของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
สาขาตลาดสี่ มุมเมืองรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
Customer satisfaction and service behavior of KASIKORNBANK in the four corners
of the city Rangsit market. Pathum Thani
พรพรรณ ร่ วมทรัพย์
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาหรับผูบ้ ริ หาร
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
สั นติ กีระนันทน์
คณบดี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ กษาเรื่ อง ความพึงพอใจและพฤติ กรรมการใช้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุมเมืองรั งสิ ต จังหวัดปทุมธานี มีวตั ถุประสงค์ในเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของลู ก ค้าต่ อการให้บ ริ การของ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุ มเมื องรั งสิ ต
จังหวัดปทุมธานี และเพื่อศึกษาแนวทางการให้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ นที่ส ร้างความพึ งพอใจ
ให้ ก ับ ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารกับ ธนาคารกสิ ก รไทย จ ากัด (มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุ ม เมื อ งรั ง สิ ต จัง หวัด
ปทุมธานี ใช้การสุ่ มแบบบังเอิญจากลูกค้าที่เข้าใช้บริ การ 222 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้า จากแบบสอบถามที่ได้รับกลับมามีแบบสอบถามที่มีขอ้ มูลสมบูรณ์
222 ฉบับ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100.0 สถิ ติ ที่ ใ ช้ คื อ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.90 มีอายุ 25 - 35 ปี
จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.70 จบการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.00
มีรายได้ 20,001-30,000 บาท จานวน 102 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 45.90 และมี อาชี พ พนัก งานเอกชน
จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.10
ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่ มี ผลต่ อความพึ งพอใจและพฤติ ก รรมการใช้บ ริ การของ
ธนาคารกสิ กรไทย จ ากั ด (มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุ ม เมื อ งรั ง สิ ต จัง หวัด ปทุ ม ธานี ผู ้ต อบ
แบบสอบถามเรี ยงตามลาดับได้ดงั นี้ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านบริ การ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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ABSTRACT
The study Customer satisfaction and service behavior of the Bank of Thailand (SET) in
the four corners of the city Rangsit market. Pathum Thani The objective of the study to the
satisfaction of the customer service. Bank of Thailand (SET) in the four corners of the market in
Rangsit. Pathum Thani province, and to study ways of providing financial services to satisfy the
users with the Bank of Thailand (SET) in the four corners of the market in Rangsit. Pathum Thani
Using random coincidence of customers who use 222 people by questionnaire was used to collect
data from customers. The questionnaire was returned the questionnaire with complete data, 222
percent of the 100.0 statistics used were frequency, percentage, average and standard deviation of
the results of the study found.
Most of the respondents were female, 124 were accounted for 55.90 percent last 25-35
years, the number 128, representing a 57.70 percent graduated with a Bachelor of 182 people,
representing 82.00 per cent earning 20,001-30,000 baht 102. the figure was 45.90 percent and the
number of private employees 160 people, representing 72.10 per cent.
Marketing mix factors affecting customer satisfaction and service behavior of the Bank
of Thailand (SET) in the four corners of the city Rangsit market. Pathum Thani Respondents in
the order below. Product factors Factors Service The price factor Factors Distribution Factors
promoting the market
บทนา
ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาธนาคารพาณิ ชย์ของประเทศไทยได้ขยายสาขาให้บริ การอย่างรวดเร็ ว
มีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ ที่เริ่ มมีบทบาทอย่างมากในระบบการ
ให้ บ ริ ก ารของธนาคาร มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากยุค ธนาคารกระดาษ (paper banking) ซึ่ งต้อ งใช้
เอกสารจานวนมากในการบันทึ กรวบรวมข้อมู ล มาสู่ ยุค ของธนาคารอิ เล็ กทรอนิ กส์ (electronic
banking) ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตลาดจากเดิมที่เคยเน้นแต่การขยายสาขาเป็ นหลัก มา
เป็ นการเสนอขายบริ ก ารใหม่ ๆ เพื่ อ สนองความต้อ งการของลู ก ค้า พร้ อ มกับ การโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่างๆ มากขึ้น (สิ รสา เธี ยรถาวร, 2547(
เมื่ อใดก็ ตามที่ ลู ก ค้าเกิ ดความรู ้ สึ กดี และประทับ ใจต่ อการให้บ ริ ก ารที่ ได้รับ จากธนาคาร
ส่ งผลให้มีการมาใช้บริ การซ้ าๆ และมีการบอกต่อไปยังบุคคลใกล้ชิด เมื่อนั้นการมาใช้บริ การของ
ลูกค้าที่มีต่อธนาคารก็จะเพิ่มสู งขึ้น สอดคล้องกับคากล่าวที่ วา่ “หัวใจของสาคัญของการบริ การที่
แท้จริ งอยู่ที่คุณภาพของการบริ การที่สามารถสร้างความประทับใจอย่างแนบแน่ นกับผูใ้ ห้บริ การ”
(จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ 2543:60) ซึ่ งธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน( เป็ นหน่วยงานหนึ่ งที่ให้ความ
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สาคัฐกับเรื่ องดังกล่าว ดังจะเห็ นได้จากวิสัยทัศน์ของธนาคาร คือ “ธนาคารกสิ กรไทย มุ่งมัน่ เป็ น
กลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นที่มนั่ คงที่สุด ที่ริเริ่ มในสิ่ งใหม่ และกระทาทุกวิถีทางเพื่อเป็ นกลุ่มธุ รกิ จทาง
การเงินที่ให้บริ การอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า”
ธนาคารกสิ กรไทย ก่ อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
และพนักงานชุดแรกเริ่ มเพียง 21 คน มีอาคารซึ่งเป็ นสาขาสานักถนนเสื อป่ าในปั จจุบนั เป็ นที่ทาการ
แห่ งแรก การดาเนิ นงานของธนาคารประสบความส าเร็ จเป็ นอย่างดี เพี ยง 6 เดื อน หรื อเพี ยงงวด
บัญชี แรกที่สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2488 มียอดเงินฝากสู งถึง 12 ล้านบาท มีสินทรัพย์ 15
ล้านบาท
จากจุดที่เริ่ มต้นจนถึ งวันนี้ ธนาคารกสิ กรไทยเติบโตอย่างมัน่ คง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2558 มีทุนจดทะเบียน 30,486 ล้านบาท มีสินทรัพย์จานวน 2,555,305 ล้านบาท เงินรับฝากจานวน
1,705,379 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อจานวน 1,609,887 ล้านบาท มีสาขาและสานักงานย่อยในประเทศ
จานวน 1,120 สาขา แบ่งเป็ นเขตกรุ งเทพมหานครจานวน 314 สาขา และส่ วนภูมิภาคจานวน 806
สาขา มีสาขา และสานักงานตัวแทนต่างประเทศจานวน 16 แห่ ง ได้แก่ สาขาลอสแองเจลิ ส สาขา
ฮ่องกง สาขาหมู่เกาะเคย์แมน สาขาเซิ นเจิ้น สาขาเฉิ งตู สาขาพนมเปญ สาขาย่อยหลงกัง่ สานักงาน
ผูแ้ ทนกรุ งปั ก กิ่ ง ส านัก งานผูแ้ ทนนครเซี่ ยงไฮ้ ส านัก งานผูแ้ ทนเมื องคุ น หมิ ง ส านัก ผูแ้ ทนงาน
กรุ งโตเกียว สานักงานผูแ้ ทนกรุ งย่างกุง้ ธนาคารท้องถิ่น นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว สานักงาน
ผู ้แ ทนกรุ ง ฮานอย ส านั ก งานผู ้แ ทนนครโฮจิ มิ น ห์ และส านัก งานผู ้แ ทนจาการ์ ต า สาขาและ
ส านัก งานผู แ้ ทนในต่ างประเทศเหล่ านี้ ให้ บ ริ ก ารและส่ ง เสริ ม ความสะดวกต่ า งๆ ด้า นการค้า
การเงินระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่คา้ ทัว่ โลก
ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ผา่ นมา ธนาคารมุ่งมัน่ ในการพัฒนาองค์กร และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเงิ นใหม่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้บริ การที่ เป็ นเลิ ศแก่ ลูกค้า ภายใต้คาขวัญของธนาคารที่ ว่า
“บริ การทุกระดับประทับใจ”
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุมเมือง-รังสิ ต. ตั้งอยู่ เลขที่ 600/485-8 ถนน
พหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัด ปทุมธานี เปิ ดทาการเมื่อเดือน มีนาคม 2545
จากการสอบถามลูกค้าบางรายเบื้องต้นเกี่ยวกับความพึงพอใจ และปัญหาที่สะท้อนจากลูกค้า
ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุมเมืองรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี พบว่า ความพึง
พอใจจากการมาใช้ บ ริ ก ารของธนาคารนั้ น ยัง มี ปั ญ หาในเรื่ อ งปั ญ หาความล่ า ช้ า เนื่ อ งจากมี
ประชาชนในพื้นที่ และต่างพื้นที่ ที่ต่างก็ตอ้ งการเข้ามาใช้บริ การเป็ นจานวนมาก จึงทาให้ลูกค้าต้อง
เสี ยเวลากับการรอคิวเพื่อทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อลูกค้าเป็ นอย่างมาก ไม่วา่
จะเสี ยเวลาในการทางาน ส่ งผลให้เสี ยโอกาสที่จะก่อให้เกิดรายได้ของลูกค้าเอง เสี ยค่าใช้จ่ายในการ
เดิ นทาง และปั ญหาข้อบกพร่ องอี กประการที่ อาจจะเคยเกิ ดขึ้ นก็คื อ พนักงานปฏิ บตั ิ ต่อลู กค้าไม่
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เหมาะสม ไม่มีการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าให้ลูกค้าแม้วา่ พนักงานจะทราบว่าตนเองสามารถทาได้
บริ การไม่ทวั่ ถึง
ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจว่าปั ญหาต่างๆที่เกิ ดขึ้นเป็ นปั ญหาที่ แท้จริ ง
หรื อไม่และก่อให้เกิ ดผลกับลู กค้าธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุมเมืองรังสิ ต
จังหวัดปทุ มธานี มากน้อยเพียงใด ซึ่ งผลจากการศึกษาสามารถนามาเป็ นแนวทางแก้ไขปรับปรุ ง
ระบบให้บริ การเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ ธนาคารกสิ ก รไทย จ ากัด
(มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุมเมืองรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการให้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ที่ ส ร้ า งความพึ ง พอใจให้ ก ับ
ผูใ้ ช้บริ การกับธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุมเมืองรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
สมมุติฐานงานวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มี ผลต่ อความพึ งพอใจในการใช้บ ริ ก ารของธนาคาร
กสิ กรไทย จากัด (มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุมเมืองรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
2. ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด (7P) มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การของ
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุมเมืองรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์


เพศ, อายุ, การศึกษา , รายได้ และอาชีพ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ

ส่ วนผสมทางการตลาด (7P)









ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ด้านบุคคล (People)
ด้านกายภาพและการนาเสนอ (Physical
Evidence/Environment and Presentation(
ด้านกระบวนการ (Process)

(มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุมเมือง
รังสิ ต จังหวัดปทุมธานี

นิยามศัพท์เฉพาะ
“ธนาคาร” หมายถึ ง ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุมเมื องรังสิ ต
จังหวัดปทุมธานี
“พนักงาน” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การของธนาคาร
“ลูกค้า” หมายถึง ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของบัญชี หรื อบุคคลทัว่ ไปที่มาใช้บริ การกับธนาคาร
“ความพึงพอใจ” หมายถึง ความพอใจ ชอบใจ ความคาดหวั งและความรู ้สึกที่ตอ้ งการ
ของลู กค้าที่ตอบสนองทั้งด้านการให้บริ การของธนาคาร พนักงาน ผูจ้ ดั การ ภูมิทศั น์ของธนาคาร
การจัดระบบสิ่ งอานวยความสะดวก และความสะดวกรวดเร็ วง่ายต่อการใช้บริ การ
“การบริ ก ารของธนาคาร” หมายถึ ง รู ป แบบหรื อวิธี ก ารต่ างๆที่ ธ นาคารกสิ ก รไทย
ให้บริ การแก่ลูกค้า อาทิ การรับฝากเงิน การโอนเงิน การให้กูย้ มื ประเภทต่างๆ การรับซื้ อลด บริ การ
ด้านปริ วรรตเงิ นตรา บริ การด้านการค้าต่างประเทศ รวมไปถึ งธุ รกิ จประกัน ธุ รกิ จจัดการกองทุ น
ธุ รกิ จหลักทรั พ ย์ธุรกิ จรั บ ซื้ อบัญชี ลูกหนี้ การค้า (Factoring) และธุ รกิ จรายย่อยต่างๆ เช่ น เช่ าซื้ อ
ธุ รกิ จเช่ าซื้ อ (Leasing) บัตรสิ นเชื่อ (Credit card) และการรับฝากทรัพย์สินผ่านทางสานักงานใหญ่
และเครื อข่ายสาขาของธนาคาร เป็ นต้น
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ท ราบถึ งระดับความพึ งพอใจของลู กค้าต่อการให้บ ริ การของธนาคารกสิ กรไทย
จากัด (มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุมเมืองรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุ งแก้ไข
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
2. ท าให้ ท ราบถึ ง ข้อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นารู ป แบบการให้ บ ริ ก ารของ
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุมเมืองรังสิ ต จังหวัดปทุ มธานี เพื่อพิจารณาหา
แนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขในการให้บริ การ
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจของลูกค้ า
แนวความคิ ด เกี่ ย วข้อ งกับ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า (customer satisfaction) Phillip
Kotler (อ้างถึงในศีริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546( ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดเกี่ ยวกับความพึงพอใจ
ของลู ก ค้า ว่า เป็ นความรู ้ สึ ก ของลู ก ค้า ว่า พึ ง พอใจหรื อ ไม่ พึ ง พอใจซึ่ งเป็ นผลลัพ ธ์ ม าจากการ
เปรี ยบเที ยบ ระหว่างการรับรู ้ ในการท างานของผลิ ตภัณฑ์กบั ความคาดหวังของลู กค้า ถ้าผลการ
ทางานของผลิ ตภัณฑ์ต่ ากว่าความคาดหวังลู กค้าก็จะไม่พึงพอใจ ถ้าผลการทางานของผลิ ตภัณฑ์
เท่ากับความคาดหวัง ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ และถ้าผลการทางานของผลิตภัณฑ์สูงกว่าความ
คาดหวังมาก ลู กค้าก็จะเกิ ดความพึงพอใจอย่างมากความหมายของความพึงพอใจในการบริ การ
สามารถจาแนกได้เป็ น 2 ความหมายในความหมายที่เกี่ ยวข้องกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหรื อ
ผูร้ ั บ บริ ก าร (customer satisfaction) และความพึ งพอใจในงาน (job satisfaction) ของผูใ้ ห้บริ ก าร
ดังนี้
1) ความหมายของความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การตามแนวคิดของนักการ
ตลาดจะพบนิยามของความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ เป็ น 2 นัย คือ ความหมายที่ยดึ สถานการณ์การ
ซื้ อเป็ นหลัก ให้ค วามหมายว่า “ความพึ งพอใจเป็ นผลที่ เกิ ดขึ้ น เนื่ องจากการประเมิ นสิ่ งที่ ได้รับ
ภายหลัง สถานการณ์ ก ารซื้ อ สถานการณ์ ห นึ่ ง” มัก พบในงานวิจ ัย การตลาดที่ เน้น แนวคิ ด ทาง
พฤติ ก รรมศาสตร์ ส าหรับ ความหมายที่ ยึดประสบการณ์ เกี่ ยวกับเครื่ องหมายการค้าเป็ นหลักให้
ความหมายว่ า “ความพึ ง พอใจเป็ นผลที่ เกิ ด ขึ้ นเนื่ อ งจากการประเมิ น ภาพรวมทั้ง หมด ของ
ประสบการณ์หลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ หรื อบริ การในระยะเวลาหนึ่ ง” หรื ออีกนัยหนึ่ ง
คือ “ความพึงพอใจ” หมายถึง การประเมินความสามารถของการนาเสนอผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การที่
ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
2) ความหมายของความพึงพอใจในงานของผูใ้ ห้บริ การ ตามแนวคิดของ
นักจิตวิทยาองค์การ ความพึงพอใจในการท างานจะมี ผลต่อความสาเร็ จของเป้ าหมายสู งสุ ดของ
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ความสาเร็ จในการดาเนิ นงานบริ การขึ้นอยู่กบั กลยุทธ์ การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลู กค้าเพื่อให้
ลูกค้าเกิดความรู ้สึกที่ดี และประทับใจในบริ การที่ได้รับจนติดใจ และกลับมาใช้บริ การเป็ นประจา
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนผูป้ ฏิบตั ิงานถือเป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะความรู ้ความเข้าใจ
ในเรื่ องนี้ จะนามาซึ่ งความได้เปรี ยบในเชิ งการแข่งขันทางการตลาด เพื่ อความก้าวหน้าและการ
เติบโตของธุ รกิจบริ การอย่างไม่หยุดยั้งและส่ งผลให้สังคมส่ วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนจึงกล่าวได้
ว่า ความพึงพอใจมีความสาคัญต่อผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
แนวคิ ดเกี่ ย วกับ ความพึ งพอใจ Shelly (อ้างถึ งใน ประกายดาว 2536( ได้เสนอ ว่า
ความพึ งพอใจเป็ นความรู ้ สึ ก สองแบบของมนุ ษ ย์ คือ ความรู ้ สึ กทางบวกและความรู ้ สึ ก ทางลบ
ความรู ้ สึก ทางบวกเป็ นความรู ้ สึกที่ เกิ ดขึ้ นแล้วจะท าให้เกิ ดความสุ ข ความสุ ขนี้ เป็ นความรู ้ สึก ที่
แตกต่างจากความรู ้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็ นความรู ้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุ ขสามารถทา
ให้เกิ ดความรู ้ สึกทางบวกเพิ่มขึ้ นได้อีก ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าความสุ ขเป็ นความรู ้สึกที่ สลับซับซ้อน
และความสุ ขนี้ จะมี ผลต่อบุ คคลมากกว่าความรู ้ สึ กในทางบวกอื่ นๆ ขณะที่ วิชัย (2531( กล่ าวว่า
แนวคิ ดความพึ งพอใจ มี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับ ความต้องการของมนุ ษ ย์ กล่ าวคื อ ความพึ งพอใจจะ
เกิ ดขึ้ นได้ก็ต่อเมื่ อความต้องการของมนุ ษย์ได้รับการตอบสนอง ซึ่ งมนุ ษย์ไม่ว่าอยู่ในที่ ใดย่อมมี
ความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน
Kotler and Armstrong (2002( กล่ า วว่า พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์เกิ ด ขึ้ น ต้อ งมี สิ่ ง จู ง ใจ
(motive) หรื อ แรงขับ ดัน (drive) เป็ นความต้อ งการที่ ก ดดัน จนมากพอที่ จ ะจู ง ใจให้ บุ ค คลเกิ ด
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่ งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมื อนกัน
ความต้องการบางอย่างเป็ นความต้องการทางชี ววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครี ยด เช่ น
ความหิ วกระหายหรื อความลาบากบางอย่าง เป็ นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจาก
ความต้อ งการการยอมรั บ (recognition) การยกย่ อ ง (esteem) หรื อการเป็ นเจ้า ของทรั พ ย์สิ น
(belonging) ความต้องการส่ วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทาในช่วงเวลานั้น ความ
ต้องการกลายเป็ นสิ่ งจูงใจ เมื่ อได้รับการกระตุน้ อย่างเพียงพอจนเกิ ดความตึงเครี ยด โดยทฤษฎี ที่
ได้รับ ความนิ ยมมากที่ สุ ด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี ของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎี ของซิ ก มัน ด์
ฟรอยด์
1) ทฤษฎี แรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) อับราฮัม
มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิ บายว่าทาไมคนจึงถู กผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง
ณ เวลาหนึ่ ง ทาไมคนหนึ่ งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่ งความปลอดภัยของ
ตนเองแต่อีกคนหนึ่ งกลับทาสิ่ งเหล่ านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถื อจากผูอ้ ื่น คาตอบของมาส
โลว์ คื อ ความต้องการของมนุ ษ ย์จะถู ก เรี ย งตามล าดับ จากสิ่ ง ที่ ก ดดันมากที่ สุ ดไปถึ งน้อยที่ สุ ด
ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จดั ลาดับความต้องการตามความสาคัญ คือ
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4.1 ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็ นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่
พัก อากาศ ยารักษาโรค
4.2 ความต้อ งการความปลอดภัย (safety needs) เป็ นความต้อ งการที่ เหนื อ กว่ า ความ
ต้องการเพื่อความอยูร่ อด เป็ นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
4.3 ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็ นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน
4.4 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็ นความต้องการการยกย่องส่ วนตัว ความ
นับถือและสถานะทางสังคม
4.5 ความต้องการให้ตนประสบความสาเร็ จ (self – actualization needs) เป็ นความต้องการ
สู งสุ ดของแต่ละบุคคล ความต้องการทาทุกสิ่ งทุกอย่างได้สาเร็ จ
บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กบั ความต้องการที่สาคัญที่สุดเป็ นอันดับแรก
ก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็ นตัวกระตุน้ ให้
บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบั ความต้องการที่สาคัญที่สุดลาดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่
อดอยาก (ความต้องการทางกาย( จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุ ด (ความต้องการสู งสุ ด( หรื อไม่
ต้องการยกย่องจากผู อ้ ื่ น หรื อไม่ ต้องการแม้แต่ อากาศที่ บ ริ สุ ท ธิ์ (ความปลอดภัย ( แต่ เมื่ อความ
ต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นลาดับต่อไป
2) ทฤษฎี แ รงจู ง ใจของฟรอยด์ ซิ ก มัน ด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้ง
สมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตวั มากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์
พบว่าบุ คคลเพิ่มและควบคุ มสิ่ งเร้ าหลายอย่าง สิ่ งเร้ าเหล่านี้ อยู่นอกเหนื อการควบคุ มอย่างสิ้ นเชิ ง
บุ คคลจึ งมี ความฝั น พูดคาที่ ไม่ต้ งั ใจพู ด มี อารมณ์ อยู่เหนื อเหตุ ผล และมี พฤติ กรรมหลอกหลอน
หรื อเกิดอาการวิตกจริ ตอย่างมาก
ชาริ ณี (2535( ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้วา่ บุคคลพอใจจะกระทาสิ่ ง
ใดๆ ที่ให้มีความสุ ขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทาในสิ่ งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรื อความยากลาบาก
โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณี น้ ีได้ 3 ประเภท คือ
1) ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็ นทรรศนะของ
ความพึงพอใจว่ามนุ ษย์โดยธรรมชาติ จะมี ความแสวงหาความสุ ขส่ วนตัวหรื อหลี กเลี่ ยงจากความ
ทุกข์ใดๆ
2) ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็ นทรรศนะของความ
พอใจว่ามนุ ษย์จะพยายามแสวงหาความสุ ขส่ วนตัว แต่ไม่จาเป็ นว่าการแสวงหาความสุ ขต้องเป็ น
ธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป
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3) ความพอใจเกี่ ย วกับ จริ ย ธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ ถื อ ว่ า
มนุ ษย์แสวงหาความสุ ข เพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุ ษย์หรื อสังคมที่ตนเป็ นสมาชิ กอยู่และเป็ นผู ้
ได้รับผลประโยชน์ผหู ้ นึ่งด้วย
ส่ วนผสมการตลาด (Marketing Mix: 7Ps)
Philip Kotler กล่าวถึ งแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิ จบริ การ (Service
Marketing Mix) ไว้ว่าเป็ นแนวคิ ดที่ เกี่ ย วข้องกับ ธุ รกิ จที่ ให้ บ ริ ก ารซึ่ งเป็ นธุ รกิ จที่ แตกต่ างสิ นค้า
อุ ปโภคและบริ โภคทัว่ ไป จาเป็ นจะต้องใช้ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรื อ
7P's ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ งประกอบด้วย
1) ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจ าเป็ นและความ
ต้องการของมนุ ษย์ได้คือ สิ่ งที่ผขู ้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่า
ของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยทัว่ ไปแล้ว ผลิ ตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คื อ ผลิ ตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้
(Tangigle Products) และ ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible Products)
2) ด้า นราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณ ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นรู ป ตัว เงิ น ลู ก ค้า จะ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา
ลู ก ค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น การก าหนดราคาการให้บ ริ ก ารควรมี ค วามเหมาะสมกับ ระดับ การ
ให้บริ การชัดเจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
3) ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place) เป็ น กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
บรรยากาศสิ่ งแวดล้อมในการนาเสนอบริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริ การที่นาเสนอ ซึ่ งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ต้ งั (Location) และช่องทางใน
การนาเสนอบริ การ (Channels)
4) ด้า นการส่ ง เสริ ม (Promotions) เป็ นเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารเพื่ อ สร้ า ง
ความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การหรื อความคิดหรื อต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้
เกิ ด ความต้อ งการ เพื่ อ เตื อ นความทรงจ า(Remind) ในผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยคาดว่ า จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความรู ้สึก ความเชื่ อ และพฤติกรรมการซื้ อ หรื อเป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ าย
กับ ผูซ้ ้ื อ หรื อเป็ นการติ ดต่ อ สื่ อสารเกี่ ยวกับข้อมู ลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ เพื่ อสร้ างทัศนคติ และ
พฤติ ก รรมการซื้ อ การติ ดต่ อสื่ อสารอาจใช้พ นักงานขาย (Personal Selling) ท าการขาย และการ
ติ ด ต่ อ สื่ อสารโดยไม่ ใช้ค น (Nonperson Selling) เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต่ อ สื่ อสารมี ห ลายประการ
องค์ก ารอาจเลื อกใช้ห นึ่ ง หรื อหลายเครื่ อ งมื อซึ่ งต้อ งใช้ห ลัก การเลื อกใช้เครื่ องมื อการสื่ อสาร
การตลาดแบบประสมประสานกัน Integrated Marketing Communication (IMC) โดยพิ จารณาถึ ง
ความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้
5) ด้ า นบุ ค คล (People) หรื อพนั ก งาน (Employee) ซึ่ งต้ อ งอาศัย การ
คัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนื อคู่
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แข่งขันเป็ นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่
ต้องมีความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถ
ในการแก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6) ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and
Presentation) เป็ นแสดงให้ เห็ น ถึ ง ลัก ษณะทางกายภาพแลการน าเสนอให้ ก ับ ลู ก ค้า ให้ เห็ น เป็ น
รู ปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้าง
คุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาต้องสุ ภาพอ่อนโยน และ
การให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7) ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการ
และงานปฏิ บตั ิในด้านการบริ การ ที่นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถู กต้อง
รวดเร็ ว และทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
ส่ วนประสมการตลาดทั้ง 7 อย่างข้างต้นเป็ นสิ่ งส าคัญ ต่ อการก าหนดกลยุท ธ์ ต่างๆ
ทางด้านการตลาดของธุ รกิ จ ที่ จะต้องมี ก ารจัดส่ วนประสมแต่ ล ะอย่างให้ มี ค วามเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของธุ รกิ จ และของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปไม่มีสูตรที่ แน่ นอน ทั้งนี้ มุมมอง
ทางการตลาดแบ่งออกเป็ น 2 มุมมอง ได้แก่
1) มุ ม มองของผู ข้ าย ประกอบไปด้วยมุ ม มองในด้า นต่ า งๆ 7 มุ ม มอง
(7Ps) ได้แก่
P ตัวที่ 1 คือ มุมมองด้านผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ (Product and Service)
P ตัวที่ 2 คือ มุมมองด้านราคา (Price)
P ตัวที่ 3 คือ มุมมองด้านสถานที่จดั จาหน่าย (Place)
P ตัวที่ 4 คือ มุมมองด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
P ตัวที่ 5 คือ มุมมองด้านบุคคล หรื อพนักงานในองค์กร (Prople)
P ตั ว ที่ 6 คื อ มุ ม ม อ งด้ า น สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม ท างก าย ภ าพ (Physical
Environment)
P ตัวที่ 7 คือ มุมมองด้านกระบวนการต่างๆ ในการจัดการด้านสิ นค้าและ
บริ การ (Process)
คุณภาพการให้ บริการ
ปั จจัยกาหนดคุณภาพการบริ การ โดยการประเมินคุณภาพของการบริ การ (ปั ทมากร ระเบ็ง,
2550) พบว่า ผูบ้ ริ โภคใช้ปัจจัย 10 ประการในการประเมินคุณภาพของการบริ การ ซึ่ งได้แก่
1) ความสะดวก (access) หมายถึ ง ความสะดวกในการเข้าพบ หรื อติ ดต่ อกับ ผูใ้ ห้
บริ การครอบคลุ มถึ งเวลาที่ เปิ ดดาเนิ นการ สถานที่ ต้ งั และวิธีการที่ ส ามารถอานวยความสะดวก
ให้แก่ผบู ้ ริ โภคในการเข้าพบหรื อติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การ
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2) การติ ดต่อสื่ อสาร (communication) หมายถึ ง การสื่ อสาร และให้ขอ้ มู ลแก่ ลูกค้า
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมทั้งรับฟั งความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะ หรื อคาติชมของลู กค้าในเรื่ อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การขององค์กร
3) ความสามารถ (competence) หมายถึง การที่ผใู ้ ห้บริ การมีความรู ้ความสามารถและ
ทักษะที่ปฏิบตั ิงานด้านบริ การได้เป็ นอย่างดี
4) ความสุ ภาพ (courtesy) หมายถึง การที่ผูบ้ ริ การมีความสุ ภาพเรี ยบร้อย มีความนับ
ถือในตัวลูกค้า ความรอบครอบ และเป็ นมิตรต่อผูบ้ ริ โภค
5) ความน่ าเชื่ อถื อ (credibility) หมายถึ ง ความเชื่ อถื อได้ ความซื่ อสัตย์ขององค์การ
รวมถึงบุคลากรผูใ้ ห้บริ การด้วย เช่น องค์การมีชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็ นที่น่าไว้วางใจ
วีรพงษ์ (2539( ให้ความหมายของบริ การ คือ พฤติกรรม กิจกรรม การกระทา ที่บุคคล
หนึ่งทาให้หรื อส่ งมอบอีกบุคคลหนึ่ง โดยมีเป้ าหมายและมีความตั้งใจในการส่ งมอบอันนั้น
(อาศยา โชติพานิ ช( การบริ การ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรื อการดาเนิ นการเพื่อประโยชน์
ของผูอ้ ื่ น การบริ การที่ดี ผูร้ ับบริ การก็จะได้รับความประทับใจ และชื่ นชมองค์กร ซึ่ งเป็ นสิ่ งดี สิ่ง
หนึ่ งอันเป็ นผลดี กบั องค์กรของเรา เบื้ องหลังความส าเร็ จเกื อบทุ กงาน มักพบว่างานบริ ก ารเป็ น
เครื่ องมือสนับสนุ นงานด้านต่างๆ เช่ น งานประชาสัมพันธ์ งานบริ การวิชาการ เป็ นต้น ดังนั้น ถ้า
บริ การดี ผูร้ ับบริ การเกิ ดความประทับใจ ซึ่ งการบริ การถื อเป็ นหน้าเป็ นตาขององค์กร ภาพลักษณ์
ขององค์กรก็จะดีไปด้วย
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปริ ญ ญา เพชรรุ่ ง ฟ้ า (2553( การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจและ
พฤติกรรมของลูกค้าต่อการบริ การของธนาคารออมสิ น สาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในด้าน
ต่าง ๆ 3 ด้าน ดังนี้ ด้านสถานที่ บริ การ ด้านพนักงานบริ การ ด้านกระบวนการและการให้บริ การ
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ คื อ ลู ก ค้า ทั่ว ไปที่ ม าใช้บ ริ ก ารของธนาคารออมสิ น สาขาบ้า นแพ้วจัง หวัด
สมุทรสาคร จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล คื อ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐานทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้
independent sample t-test One way ANOVA และ Pearson Chi-square ผลการวิจยั พบว่า
1) ลูกค้าส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพสมรสแล้ว ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับ
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พค้าขาย/เจ้าของกิจการเป็ นจานวนมากที่สุด และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน คือ
5,001-10,000 บา
2) การใช้บริ การในภาพรวมมีผมู ้ าใช้บริ การในวันจันทร์ มากที่สุด ส่ วนช่วงเวลาที่มา
ใช้บริ การมากที่สุด คือ 08.30-10.30 น. และมีจานวนครั้งที่ มาใช้บริ การต่อเดื อนมากที่สุด คือ 1-3
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ครั้ ง ต่ อเดื อน ประเภทบริ ก ารที่ ม าติ ดต่ อส่ วนใหญ่ คื อ บริ ก าร ฝาก-ถอนโดยมี เหตุ ผลในการใช้
บริ การธนาคารออมสิ น สาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร คืออยูใ่ กล้บา้ น/สะดวก เป็ นจานวนมาก
ที่ สุ ด ในภาพรวมของผูใ้ ช้บ ริ การมี ความพึ งพอใจอยู่ในระดับ มาก และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริ การ ด้านพนักงาน และด้านสถานที่ มีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากทั้ง 3 ด้าน
3) ในด้านกระบวนการ และการให้บริ การนั้น มี ค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจมากที่ สุ ด 3
อันดับแรกเรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความชัดเจนของข้อความในใบบันทึกรายการถอนเงินสด
ผ่า นเครื่ อ งเอที เอ็ ม ความรวดเร็ วในการท ารายการของเครื่ อ งเอที เอ็ ม และการจัด ล าดับ ในการ
ให้บริ การ ส่ วนที่ มีค่าเฉลี่ ยความพึ งพอใจน้อยที่ สุ ด 3 อันดับ เรี ยงจากน้อยไปหามาก ได้แก่ การ
เสนอขายผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ จานวนช่ องบริ การ/จานวนพนักงานให้บริ การ และตู เ้ อที เอ็มตั้งอยู่ใน
ตาแหน่งที่มีความปลอดภัยในการใช้บริ การ
4) ด้านพนักงาน มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก เรี ยงจากมากไปหา
น้ อ ย ได้แ ก่ พนัก งานมี ก ารแต่ ง กายที่ ส ะอาดเรี ย บร้ อ ย ผู จ้ ัด การสาขามี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และน่ า
ไว้วางใจ และพนักงานมีความชื่ อสัตย์ต่อลู กค้า ส่ วนที่มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับ
เรี ยงจากน้อยไปหามาก ได้แก่ พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ การตรงต่อเวลาของ
พนักงาน และพนักงานสามารถให้คาปรึ กษาแนะนาถูกต้อง
5) ความพึงพอใจในด้านสถานที่น้ นั มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก
เรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สถานที่มีความสะอาดสวยงาม การจัดสถานที่ภายในเป็ นสัดส่ วนมี
ระเบียบ และใบฝากเงิน-ถอนเงินจัดวางสะดวกต่อการหยิบใช้ ส่ วนที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อย
ที่สุด 3 อันดับ เรี ยงจากน้อยไปหามาก ได้แก่ มีสถานที่สาหรับจอดรถเพียงพอ มีบริ การน้ าดื่ม/ลูกอม
แจกลูกค้าขณะนัง่ รอรับบริ การ และมีที่นงั่ รอรับบริ การเพียงพอกับจานวนลูกค้า
นันทพันธ์ ซึ งเกษมวงศ์ 1 ผศ.ดร.อิทธิ กร ขาเดช 2พบว่าผูท้ ี่มีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน( สาขา บางกอกน้อย ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 26 – 35
ปี มีสถานภาพ สมรส มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ
ซึ่ งมีรายได้มากกว่า 30,001 บาทสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อมีผลต่อระดับความพึงพอใจ
ของลู ก ค้า ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร สมมติ ฐ านที่ 2 ปั จ จัย ด้า นพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก าร มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การ สมมติฐานที่ 3 ความคาดหวังในคุณภาพ
การบริ การ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การ (2556( การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน( สาขา บางกอกน้อย โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์ดงั นี้ 1( เพื่ อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่ มีผ ลต่ อระดับ ความพึ งพอใจของลู ก ค้าที่ มี ต่อ
คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารของธนาคารกรุ ง เทพ จ ากัด (มหาชน( สาขา บางกอกน้ อย 2( เพื่ อ ศึ ก ษา
พฤติ กรรมของลู กค้าที่ มีความสั มพันธ์ ต่อความพึ งพอใจของลู กค้าต่อการให้บ ริ การของธนาคาร
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กรุ งเทพ จากัด (มหาชน( สาขา บางกอกน้อย 3(เพื่อศึกษาความคาดหวังในคุ ณภาพการบริ การ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของลู กค้าที่มีต่อคุ ณภาพการให้บริ การของธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน( สาขาบางกอกน้อย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทาการวิจยั โดยกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสิ้ น 400
โดยการเก็ บ แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้อ มู ล จากนั้ น มี ก ารวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ย
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าเร็ จรู ป โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาอธิ บายค่าความถี่ (Frequency) ค่ าเฉลี่ ย
(Mean) ค่าร้ อยละ (ร้ อยละage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบ
สมมติฐาน สถิ ติเชิ งอ้างอิง โดยใช้ ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อหาค่า
T-test F-test ค่า Sig สัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์ (R) สัมประสิ ทธิ์ การกาหนด (R2( และค่าวัดการกระจาย
ความคลาดเคลื่ อ นเพื่ อ การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรต่ า งๆ ที่ ร ะดับ นั ย ส าคัญ 0.05
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
อรุ ณี ใจคา (2554( ได้ศึ ก ษาวิจยั เรื่ อ งพฤติ ก รรมและความพึ งพอใจของลู ก ค้าที่ ใ ช้
บริ การตูเ้ อทีเอ็มของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ และความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่เลื อกใช้บริ การตูเ้ อทีเอ็มของลู กค้า บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชี ยงใหม่ ในการวิเคราะห์ มี การใช้ท ฤษฎี อุปสงค์ แนวคิ ดส่ วนประสมทางการตลาด และทฤษฎี
ความพึ งพอใจมาช่ วยในการวิเคราะห์ ซึ่ งมี ก ารเก็ บรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่ ม ตัวอย่างโดยสุ่ ม แบบ
บังเอิญจานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่ งใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ใน
ด้านพฤติ กรรมนั้นส่ วนใหญ่ ผูใ้ ช้บริ การมีบตั รเอทีเอ็มจานวน 1 บัตร ซึ่ งใช้บริ การเฉลี่ ย1-3 ครั้ง/
เดือน มีระยะเวลาการใช้บริ การไม่เกิน 1 ปี เหตุผลที่เลือกใช้ส่วนใหญ่เนื่ องมาจากการใช้บริ การได้
ตลอด 24 ชั่ว โมง ท าการทุ ก วัน บริ ก ารที่ ใ ช้ ม ากที่ สุ ด คื อ การถอนเงิ น ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ บ ริ ก ารที่
ห้างสรรพสิ นค้า/ร้ านค้า ในการท าธุ รกรรมจานวนเงิ นเฉลี่ ยต่อครั้ งส่ วนใหญ่ ไม่ เกิ น 3,000 บาท
ค่าธรรมเนี ยมไม่เกิ น 20 บาท ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การตูเ้ อทีเอ็ม ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญ
ในรู ปแบบการให้บริ การที่ใช้งานได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาไปธนาคาร ตูเ้ อทีเอ็มหาได้ง่าย
การลดค่าธรรมเนี ยม บริ การรวดเร็ วของพนักงาน มีมนุ ษย์สัมพันธ์ ที่ดี มีความสะดวกรวดเร็ ว ทา
รายการถู กต้องแม่นยา มีกล้องวงจรปิ ด มีแสงสว่างเพียงพอ และส่ วนใหญ่จะให้ความสาคัญปั จจัย
ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านกายภาพในเกณฑ์มาก อีกทั้งผูใ้ ช้บริ การมี
ความพึงพอใจในรู ปแบบการให้บริ การของธุ รกรรมการเงินที่หลากหลาย อัตราค่าธรรมเนี ยมการทา
ธุ รกรรมที่ ถู ก กว่า จ านวนตู ้เอที เอ็ ม เพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการ มี ก ารโฆษณาผ่า นสื่ อต่ างๆอย่า ง
สม่าเสมอ ขั้นตอนในการใช้บริ การรวดเร็ ว ตั้งอยูใ่ กล้ที่พกั ที่ทางาน สถานศึกษาเป็ นอันดับแรกของ
ปั จจัยแต่ละด้าน
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3.ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาในครั้ งนี้ คื อ ผูท้ ี่ ใช้บ ริ การของธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุมเมืองรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี จานวน 500 คน
การกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้วธิ ี ของ Yamane (1973, p. 886) ที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 หรื อที่ยอมให้มีความผิดพลาดได้ร้อยละ 5

N

สู ตรคานวณ

n

=

โดยกาหนดให้

N

คือ

1 + N(e)2
จานวนประชากรทั้งหมด

n

คือ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

e

คือ

ระดับความเชื่ อมัน่ ที่กาหนด

n

=

500

แทนค่าสู ตร

=

222.222

1+500(0.05(2
จึ ง ก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่ า งในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จ านวน 222 ตัว อย่ า ง เพื่ อ ลดความ
คลาดเคลื่อน และเพื่อความเหมาะสม โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผู ้วิ จ ัย ได้ส ร้ า งขึ้ น มา ลัก ษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามชนิ ดตอบด้วยตนเอง (Self-administrative) ซึ่ งครอบคลุมข้อมูลที่
ต้องการศึกษา และให้มีความสอดคล้องกับเรื่ องวิจยั ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
1) ส่ วนที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ข องผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึ ก ษา รายได้ อาชี พ ลัก ษณะค าถามเป็ นแบบส ารวจรายการ
(Check list)จานวน 5 ข้อประกอบด้วย
1.1) เพศ แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ เพศชาย, เพศหญิงและ เพศทางเลือก
1.2) อายุ แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม คือ ไม่เกิน 25 ปี , 25-35 ปี , 36-45 ปี แล45 ปี ขึ้นไป
1.3) ระดับการศึกษา แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ ต่ากว่าปริ ญญาตรี , ปริ ญญาตรี และสู ง
กว่าปริ ญญาตรี
1.4) รายได้ แบ่ งเป็ น 5 กลุ่ ม คื อ ต่ า กว่า 10,000 บาท, 10,000-20,000 บาท,
20,001-30,000 บาท, 30,001-40,000 บาท และ 40,001 บาทขึ้นไป
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1.5) อาชี พ แบ่ ง เป็ น 6 กลุ่ ม คื อ นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา, ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว /ค้า ขาย,
ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริ ษทั เอกชนและ อื่นๆ (โปรดระบุ(
2) ส่ วนที่ 2 ระดับความพึ งพอใจของลู กค้าต่ อผลิ ตภัณฑ์ของธนาคารกสิ กรไทย
สาขาตลาดสี่ มุ ม เมื อ ง-รั ง สิ ต จัง หวัด ปทุ ม ธานี จ านวน 7 ด้าน รวม 32 ข้อ ประกอบด้ว ย ด้า น
ผลิ ตภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้านสถานที่ ด้า นโปรโมชั่น ด้านบุ ค ลากร ด้านสภาพแวดล้อม และด้าน
กระบวนการดาเนินงาน โดยแบ่งการวัดระดับความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพอใจมาก
3 หมายถึง มีความพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีความพอใจน้อย
1 หมายถึง มีความพอใจน้อยที่สุด
3) ส่ วนที่ 3 ความพึ งพอใจของลู ก ค้าที่ มี ต่อคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารของ
ธนาคารกสิ ก รไทย สาขาตลาดสี่ มุ ม เมื อ ง-รั ง สิ ต จัง หวัด ปทุ ม ธานี จ านวน 4 ด้าน รวม 16 ข้อ
ประกอบด้วย ด้านความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ การ(Tangibles) ด้านความน่ าเชื่ อถื อหรื อความ
ไว้วางใจ (Reliability) ด้านการตอบสนองความต้องการ(Responsiveness) และด้านการให้ความ
มัน่ ใจ (Assurance) โดยแบ่งการวัดระดับความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพอใจมาก
3 หมายถึง มีความพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีความพอใจน้อย
1 หมายถึง มีความพอใจน้อยที่สุด
การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผล ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
=
=
0.8
5-1
5
จากสู ตรข้างต้นสามารถสรุ ปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับการทัศนคติ
4.21 – 5.00
มากที่สุด
3.41 – 4.20
มาก
2.61 – 3.40
ปานกลาง
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1.81 – 2.60
1.00 – 1.80
4) ส่ วนที่ 4 ปัญหา และข้อเสนอแนะ

น้อย
น้อยที่สุด

ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจยั ครั้งนี้จาแนกออกเป็ นตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังนี้ ตัวแปร
อิสระ กาหนดไว้ 2 ปั จจัยได้แก่
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้และอาชีพ
ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด (7P) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการบริ การ ด้าน
สถานที่และ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ตัวแปรตามทีใ่ ช้ ในการวิจัย ได้ แก่
ความพึงพอใจในการใช้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุม
เมืองรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อมู ล ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ส่งแบบสอบถามถึ งประชาชนที่ ม าใช้บ ริ การ
ธนาคารกสิ ก รไทย จากัด (มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุ ม เมื องรั งสิ ต จังหวัดปทุ ม ธานี โดยตรง โดย
ดาเนิ นการตามขั้นตอนดังนี้ คือ นาแบบสอบถาม จานวน 222 ชุ ด ไปทาการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการจัดส่ งแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
ได้ จานวน 222 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ดาเนินการ ดังนี้
1) การตรวจสอบข้อ มู ล (Editing) ผูว้ ิจยั น าแบบสอบถามที่ ไ ด้รับ มา
ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2) การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว มาลง
รหัสตามที่ได้กาหนดไว้
3) การประมวลผลข้อมู ล ข้อมู ล ที่ ล งรหัส ไปแล้วไปบัน ทึ ก ในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ป SPSS ในการคานวณค่าสถิติ
โดยการกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4) หลัง จากด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และการตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงและ ความน่ า เชื่ อถื อของแบบสอบถามแล้วน าข้อมู ล มาวิเคราะห์ ด้วยคอมพิ วเตอร์ ใ ช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อหาค่าทางสถิติดงั นี้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงบรรยาย (descriptive analysis) ใช้เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของกลุ่ม
ตัว อย่ า ง โดยน าเสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (percentage) ค่ า เฉลี่ ย
(means) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อใช้อธิ บายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่ม
ตัวอย่างในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. ใช้อธิ บายข้อมูลลักษณะปั จจัยบุคคลของกลุ่มตัวอย่างได้แก่เพศอายุการศึกษาอาชี พรายได้
และสถานภาพโดยแจกแจงเป็ นค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
2. ใช้อธิ บายข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคโดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งอนุ มานหรื อสถิติอา้ งอิง (inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตามสมมติ ฐานต่างๆ ที่ต้ งั ไว้ โดยมี นยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยเครื่ องมือทางสถิติต่างๆ ดังนี้
1. สมมติฐานข้ อที่ 1 คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, อาชีพ,รายได้, จานวนสมาชิก ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การของธนาคารที่แตกต่างกัน
1.1 เพศกับการตัดสิ นใจซื้ อ ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample: t-Test
1.2 อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพกับความพึงพอใจในการใช้บริ การของธนาคาร ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance (ANOVA): F-test
2. สมมติฐานข้ อที่ 2 คือ ความพึงพอใจในการใช้บริ การของธนาคาร คือการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การของธนาคารโดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.90
มีอายุ 25 - 35 ปี จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.70 จบการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 182 คน คิด
เป็ นร้อยละ 82.00 มีรายได้ 20,001-30,000 บาท จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.90 และมีอาชี พ
พนักงานเอกชน จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.10

1079

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

Model Summary
Adjusted R
Square
.455

Std. Error of the
Estimate
.3600

Model
R
R Square
1
.708a
.502
ค่า R คือระดับความสัมพันธ์
พบตัว แปรต้น กับ ตัว แปรตามมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ในระดับ มาก มี ค่ า R. = .708 โดยมี
ความสามารถพยากรณ์ เท่ากับ R2. = .502 หรื อร้อยละ 50
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

26.361

19

1.387

10.705

.000b

Residual

26.180

202

.130

Total

52.541

221

ค่ า F มีค่า 10.705 ค่ า Sig มีค่า .000
โดยรวมพบว่า ปั จจัยด้านการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การพฤติกรรมการเลือกบริ โภคกาแฟอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้ านผลิตภัณฑ์ มีนัยสาคัญทางสถิติ
Product 4 คือ การรับรอง การอาวัล และการค้าประกันมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านราคา ไม่ มีนัยสาคัญทางสถิติ
ด้ านสถานทีม่ ีนัยสาคัญทางสถิติ
Place 1 คือ ทาเลที่ต้ งั สะดวกต่อการติดต่อมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์
ของธนาคารอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านส่ งเสริมการตลาดไม่ มีนัยสาคัญทางสถิติ
อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลจากการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริ การของ ธนาคาร
กสิ กรไทย จากัด (มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุมเมืองรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 222 คน โดยใช้วธิ ี การแจกแบบสอบถาม ซึ่ งสามารถอภิปรายได้ ดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลทีต่ อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.90 มีอายุ 25 - 35 ปี
จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.70 จบการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.00
มีรายได้ 20,001-30,000 บาท จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.90 และมีอาชีพพนักงานเอกชน
จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.10
ผลวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) พบว่า มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกบริ โภคกาแฟอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 มีตวั แปรอิสระของปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามของความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริ การมีตวั แปรอิสระที่มี
ความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามที่มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ได้แก่
Product 4 คือ การรับรอง การอาวัล และการค้าประกันมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Place 1 คือ ทาเลที่ต้ งั สะดวกต่อการติดต่อมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในครั้งนี้
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริ การของ ธนาคารกสิ กรไทย
จากัด (มหาชน( สาขาตลาดสี่ มุมเมืองรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี ยังพบปั ญหาในหลายด้ าน งานวิจยั ใน
ครั้งต่อไปผูว้ ิจยั ขอเสนอแนวความคิดว่า ควรทาการวิจยั ถึงสาเหตุวา่ เพราะเหตุใดลูกค้าจะมีความพึง
พอใจต่อธนาคารสู งสุ ดเพื่อนามาใช้ประกอบการพิจารณา พัฒนา ปรับปรุ ง การผลิตให้มีคุณภาพที่
ตรงความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจศึกษาต่ อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กวินชนาถ์ ปานเจีย้ ง, วัชรียา ชุ มอินทอง, ปนัดดา พ่วงเจริญ
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาหรับผูบ้ ริ หาร
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
สั นติ กีระนันทน์
คณบดี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และศึกษาปั จจัยส่ งผลต่อแรงจูงใจใน
การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท ของนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยจาแนก
ปัจจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ปั จจัยด้านการตลาด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
นักศึกษาที่กาลังศึกษาต่อปริ ญญาโท จานวน 60 คน ในมหาวิทยาลัยรังสิ ต เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั คือ ข้อมูลแบบปฐมภูมิ โดย การสารวจใช้แบบสอบถาม นักศึกษาที่กาลังศึกษาต่อปริ ญญาโท
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลร้ อยละ ค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และคานวณหาค่าการถดถอยพหู คูณแบบ
ขั้นตอน(Stepwise Multiple Regression( ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลมี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่อ การตัด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ปริ ญ ญาโทของ
นักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรังสิ ต มีปัจจัยได้แก่ รายได้และที่มาของรายได้ โดยมี ค่า Sig มีค่า
เท่ากับ .048 และ 0.006 ตามลาดับ มีค่าน้อยกว่า ค่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05
2. ปั จจัย แรงจู ง ใจที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ปริ ญ ญาโทของ
นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทมหาวิท ยาลัย รังสิ ต อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 มี 1 ปั จจัย ได้แก่
(X3(ด้านสถาบัน โดยมี ค่า Sig มีค่าเท่ากับ 0.003 มีค่าน้อยกว่า ค่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05
3. ปั จจัยด้านการตลาดที่ มีความสัมพันธ์ ที่ต่อ การตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับ ปริ ญญาโท
ของ นักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรังสิ ต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 2 ปั จจัยได้แก่
(X8( ด้านสถานที่ และสิ่ งแวดล้อม และ (X6 )ด้านส่ งเสริ ม การตลาด โดยมี ค่ า Sig มี ค่ าเท่ ากับ
0.007 และ 0.006 มีค่าน้อยกว่า ค่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05
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สรุ ปได้วา่ ข้อมูลส่ วนบุคคลในด้าน รายได้และที่มาของรายได้ มีส่วนในการตัดสิ นใจที่จะ
ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทสาหรับนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ มีท้ งั ผูท้ ี่มีงานประจาทาส่ งเสี ยตัวเอง
และนักศึกษาปริ ญญาตรี จบใหม่ที่มีพอ่ แม่สนุบสนุนทุนการศึกษาให้อยูเ่ บื้องหลัง

และปั จจัย

แรงจูงใจคือ ด้านสถานบัน ประกอบไปด้วย สถานบันเป็ นที่ ได้รับความนิยม มีชื่อเสี ยง มีความ
น่าเชื่อถือ อาจารย์ มีคุณภาพ และสถานบันอยูใ่ นที่ที่สะดวกเดินทางง่าย สุ ดท้ายคือ ปั จจัยด้าน
การตลาด ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ประกอบด้วย โฆษณาและประชาสัมพันธ์

ทาง

มหาวิทยาลัยมีระบบผ่อนจ่ายค่าเล่าเรี ยนและมีทุนการศึกษา มีส่วนลดให้กบั ศิษย์เก่า และมีขอ้ เสนอ
การไปดูงานยังต่างประเทศ และด้าน สถานที่และสิ่ งแวดล้อม

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยที่

กว้างขวาง สิ่ งแวดล้อมดี สถานที่ต้ งั สะดวกในการเดินทางเป็ นจุดศูนย์กลาง และจราจรไม่ติดขัดอีก
ด้วย
Abstract
The purposes of this research were to study the relationship between motivation of the
factors affecting the Master Degree student and the decision to study this Degree at Rangsit
University.
The classification factors were Personal factors, marketing mix factors and environmental
factors in university.The samples used in this study were Master degree student of year 2558
from a stratified random sampling methods.
The sample of 60 students in the research were collecting questionnaires to find the
percentages mean, standard deviation and stepwise multiple regression . The results were as
followed:
1. Personal Factors correlation affecting on further educational motivation of Master degree
student under determination of studying were statistically significant at the 0.05 level on two
variables. Those variables were income and source of the revenue. Furthermore, the estimates of
statistically valuable are 0.48 and 0.006 consecutively.
2. Motivational Factors affecting on further education on Master degree at Rangsit university
is the statistically significant is 0.05 level. The only factor of the decision is renowed University
or ranking that is 0.003 level of the mathematically valuable.
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3. Marketing Mix Factors affecting to the decision to study at Rangsit university are two
factors, Page and Promotion by using the significant statistic at 0.07 and 0.006 consecutively that
less than 0.05 of the level.
In conclusion, personal factor resulting to the decision of Master degree student to study at
this university are income and source of income. Moreover, motivation factor also affect to the
determination that is the ranking of the university or trustable university, the quality of it and the
convenience transport. The last factor is the marketing mix, promotion advertising or low price of
course, the various choices of the payment and offer study aboard. However, page is the second
choice of the marketing mix, the environment of the university, transportation and location of
university.
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในอดีตการศึกษาระดับการศึกษาในระดับที่สูงยังมีความต้องการไม่มาก การจบปริ ญญาตรี
จึงถื อว่าดี ที่สุด ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมาให้ความสาคัญกับวุฒิการศึกษาอย่างมากเห็ นได้จากการเลือก
ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท ในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าทุ กคน
ย่อมมี ความจาเป็ นและมี เป้ าหมายที่ จะตัดสิ นใจจะท าอะไรสั กอย่างที่ คิ ดว่าเป็ นสิ่ งที่ ดีที่ สุ ด และ
ประเทศไทยมีรสนิยมในเรื่ องการศึกษา คือ การส่ งลูกหลานให้เรี ยนในระดับที่สูงที่สุด เพราะฉะนั้น
ปั จจุบนั จึงเห็ นนักศึกษาจบปริ ญญาตรี ใหม่ๆ และเข้าศึกษาต่อปริ ญญาโทเลย โดยที่ยงั ไม่ผ่านการ
ทางานและไม่มีประสบการณ์ จากตัวเลขสถิตของกระทรวงศึกษาธิ การที่มีการสารวจและบันทึก
ไว้ ใน รายงานข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้สรุ ปไว้วา่ ในปี 2557 มีผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโททั้งหมด 24,370 คน โดยแบ่งเป็ น หญิง 14,296 คน และ ชาย 10,074 คน แต่ในปี 2558 มี
ผูส้ าเร็ จปริ ญญาโทถึง 38,356 คน แบ่งเป็ น หญิง 23,168 คน และชาย 15,187 คน ซึ่ งมาถึ งปี ที่ผ่าน
มาถึง 13,986 คน เกือบ 50% ของปี ที่แล้วเลยทีเดียว
ระดับวุฒิการศึกษาที่ยอ่ มมีผลในเรื่ องคุณภาพชีวติ และหน้าที่การงาน บุคคลทัว่ ไปจึงมุ่งมัน่
ที่จะสาเร็ จการศึกษาที่สูงกว่าปริ ญญาตรี ในโลกของการศึกษามีการขยายตัวมากขึ้นและมีการพัฒนา
มากขึ้น เช่น มีการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่ งมีโอกาสได้เปรี ยบมากกว่าผูท้ ี่จบการศึกษาใน
ไทยมากอยู่แล้วและโอกาสที่ จะถู กเลื อกเข้าท างานก็ม ากตามไปด้วย ดังนั้นสาหรั บ คนไทยแล้ว
การศึกษาต่อในระดับที่สูงที่สุดน่าจะเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดและน่าจะได้รับโอกาสมากกว่า จากที่กล่าวมา
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ถือว่าเป็ นเหตุผลที่ชดั เจนมากพอ เเต่ยงั มีหลายปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ ดังนั้นเราจึงได้จดั ทา
วิจยั เรื่ อ ง ปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อการตัด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อในระดับ ปริ ญ ญาโทของนัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขึ้นมา เพื่อศึกษาเเละทาการสอบถามตามหัวข้อปั จจัยดังนี้ 1.ปั จจัยส่ วนบุคคล 2.
ด้านแรงจูงใจ 3.ปัจจัยด้านการตลาดเเละการโฆษณา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึงปั จจัยส่ วนบุคคลที่ทาให้ตดั สิ นใจเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาโท
2. เพื่อทราบถึงปั จจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท
3. เพื่อทราบถึงความปั จจัยด้านการตลาดเละการโฆษณาที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาโท
ขอบเขตทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ข้อมูลและขอบเขตที่ใช้เป็ นแบบปฐมภูมิ คือ การสารวจโดยใช้แบบสอบถาม นักศึกษาที่
กาลังศึกษาต่อปริ ญญาโท จานวน 60 คน ในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
สมมุติฐานในการทาวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ทาให้ตดั สิ นใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท
2. ปั จจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท
3. ปั จจัยด้านการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท
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กรอบแนวความคิดวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้ด าเนิ น การโดยมี ก รอบแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จัย ด้า น
แรงจูงใจ และปั จจัยด้านการตลาด ซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทมหาวิทยาลัย
รังสิ ต
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- เกรดเฉลีย่ สะสม
- หลักสูตรที่ศกึ ษา
- รายได้

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
แรงจูงใจภายนอก
- ความต้องความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานในอนาคต
- ความต้องการเงินเดือน รายได้ทส่ี งู ขึน้
- ความต้องการเป็ นทีย่ อมรับของสังคม มีช่อื เสียง
- ความต้องการอาชีพทีม่ นคง
ั่
- ค่านิยมในสังคม
- พ่อแม่ตอ้ งการให้เรียน อาจารย์แนะนา หรือมีเพื่อนชักชวน
แรงจูงใจภายใน
- ต้ องการความรู้ที่ได้ จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ เพื่อความสาเร็ จ
ในชีวติ ตามเป้าหมาย
- ต้ องการทาเพื่อเป็ นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล

ปัจจัยด้านการตลาด
- ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์/หลักสูตร
- ปั จจัยด้านราคา/ค่าใช้จ่าย
- ปั จจัยด้านสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม
- ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด/โฆษณา/ชื่อเสียง
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ประโยชน์
1. ได้ทราบถึงปั จจัยด้านการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทอย่างแท้จริ ง
2. เพื่อไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในภายภาคหน้าต่อไป
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ลักษณะเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire( ความ
คิดเห็น จานวน 60 ชุด ซึ่ งมีลกั ษณะดังนี้
1 แบบสอบถามปลายปิ ด (Close Form) เป็ นแบบสอบถามให้เลือกตอบ (Check List)
2 แบบสอบถามปลายเปิ ด (Open Form) เป็ นแบบสอบที่ ใ ห้ ผูต้ อบเขี ย นแสดงความ
คิดเห็นในเชิงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระ เป็ นคาถามส่ วนที่ 5
โดยสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร แบ่งคาถามออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน แหล่งที่มาของรายได้
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ปริ ญ ญาโท
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการศึกษาต่อใน
ระดับปริ ญญาโท
ส่ วนที่ 4 การตัดสิ นใจ
ส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.1 การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ผูศ้ ึกษาใช้ดาเนิ นการเก็บข้อมูลโดยอาศัยข้อมูลจากการทา
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจานวน 60 ชุด คือแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
1.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากตาราเอกสาร และอินเตอร์ เน็ตที่เกี่ยวข้อง
1.3 ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจแบบสอบถามกลับคืนมา เพื่ อท าการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูท้ าการวิจยั ได้รวบรวมข้อมู ลทั้งหมด กรอกลงในโปรแกรมทางสถิ ติ SPSS และทาการ
คานวณหาค่าพื้นฐาน ได้แก่
1. การคานวณหา ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิ บายลักษณะทัว่ ไป
ของกลุ่มตัวอย่าง
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2. วิเคราะห์ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั
2.1 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ T-test, F-test และ วิเคราะห์
ความแปรปรวนโดยใช้ทางเดียว One way ANOVA, Regression test
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติต่างๆ ดังนี้ พรรณนาข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลทัว่ ไป ปั จจัย
แรงจูงใจ ปั จจัยการตลาด โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรี ยบ เทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ข้ อมูลทัว่ ไป
จากใบสอบถามพบว่าผูต้ อบใบสอบถามจานวน 60 คน แบ่งเป็ นเพศหญิ ง 38 คน เพศชาย
22 คน ช่วงอายุ 20 – 45 ปี ช่วง

เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
20 - 25
26 - 30
31 - 35
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หย่าร้าง
รายได้
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
10,000 – 15,000 บาท
15,000 – 20,000 บาท
มากกว่านั้น
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จานวน (คน)

ร้ อยละ

38
22

63.3
36.7

40
16
4

66.7
26.7
6.7

52
7
1

86.7
11.7
1.7

5
8
24
14
9

8.3
13.3
40.0
23.3
15.0
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อายุที่มากที่สุดคือ 20 – 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 66.7 ส่ วนใหญ่ สถานภาพ โสด คิดเป็ นร้อยละ
86.7 ส่ วนใหญ่มีรายได้ 10,000-15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 40.0 ส่ วนใหญ่ที่มาของรายได้ มาจาก
ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 56.7 สถานะอาชี พ ผูต้ อบแบบสอบถาม ศึกษาอยูเ่ ท่านั้น กับศึกษาพร้อม
ทางาน มีจานวนเท่ากัน คิดเป็ น ร้อยละ 50.0 ประสบการณ์การทางาน ไม่มีประสบการณ์ทางาน กับ
มีน้อยกว่า 1 ปี มี จานวนเท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 26.7 ส่ วนใหญ่หน่ วยงาน มีการสนับสนุ น คิดเป็ น
ร้อยละ 58.3 (ตารางที่ 1(

ทีม่ าของรายได้
ครอบครัว
ตัวเอง
สถานะอาชีพ
กาลังศึกษาอยูเ่ ท่านั้น
ศึกษาอยูพ่ ร้อมทางาน
ประสบการณ์ ทางาน
ไม่มีประสบการณ์ทางาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
2-3ปี
มากกว่านั้น
หน่ วยงาน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
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34
26

56.7
43.3

30
30

50.0
50.0

16
16
11
8
9

26.7
26.7
18.3
13.3
15.0

35
25

58.3
41.7
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ปัจจัยแรงจูงใจ
จาการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าปั จจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญา
โทมหาวิทยาลัยรังสิ ตของนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในภาพรวมแล้ว อยุใ่ นระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ( 𝑥̅ = 4.4953 ( เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายปั จจัยด้านต่างๆ พบว่า ข้อที่มีขอ้
ปัจจัยแรงจูงใจทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจศึกษา
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ด้านความต้องการส่ วนตัว
ด้านคุณภาพชีวิต
ด้านสถาบัน / มหาลัย
ด้านการเงิน
ด้านครอบครัว

Std.
0.28388
0.25666
0.20836
0.24904
0.45250

̅
𝒙
4.5217
4.4548
4.4708
4.5042
4.5250

P-value
0.190
0.690
0.430
0.003
0.941

รวม
4.4953
0.29009
เฉลี่ยมากที่สุด คือ ปั จจัยด้านครอบครัว มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.5250 ( ตารางที่ 2
ปัจจัยด้ านการตลาด
จาการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปั จจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท
มหาวิทยาลัยรังสิ ตของนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในภาพรวมแล้ว อยุใ่ นระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ( 𝑥̅ = 4.5188 ( เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายปั จจัยด้านต่างๆ พบว่า ข้อที่มีขอ้
เฉลี่ยมากที่สุด คือปั จจัยการตลาดด้านหลักสู ตร มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.5361 ( ตารางที่ 3

ปัจจัยการตลาดทีม่ ีผลต่ อการ
ตัดสิ นใจศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion(
ด้านหลักสู ตร (Product(
ด้านสิ่ งแวดล้อม (Place(
ด้านการราคา (Price(
รวม

̅
𝒙

Std.

P-value

4.5056
4.5361
4.5167
4.5167
4.5188

0.29746
0.20666
0.22011
0.24298
0.24180

0.002
0.276
0.001
0.409
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วิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาต่อของนักเรี ยน โดยใช้วธิ ี
วิเคราะห์ คานวณหาค่าการถดถอยพหู คูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression( (ตารางที่ 4(

อภิปรายผล
จากการทาวิจยั เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และศึกษาปั จจัยส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจ
เข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท ของนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรังสิ ต พบว่า
1. ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลมี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่อ การตัด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ปริ ญ ญาโทของ
นักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรังสิ ต มีปัจจัยได้แก่ รายได้และที่มาของรายได้ โดยมี ค่า Sig มีค่า
เท่ากับ .048 และ 0.006 ตามลาดับ มีค่าน้อยกว่า ค่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05
2. ปั จจัย แรงจู ง ใจที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ปริ ญ ญาโทของ
นักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรังสิ ต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 1 ปั จจัยได้แก่ ด้าน
สถาบัน โดยมี ค่า Sig มีค่าเท่ากับ 0.003 มีค่าน้อยกว่า ค่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05
3. ปั จจัยด้านการตลาดที่ มีความสัมพันธ์ ที่ต่อ การตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับ ปริ ญญาโท
ของ นักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรังสิ ต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 2 ปั จจัยได้แก่
ด้านสถานที่ และสิ่ งแวดล้อม และ ด้านส่ งเสริ ม การตลาด โดยมี ค่า Sig มี ค่าเท่ ากับ 0.007 และ
0.006 มีค่าน้อยกว่า ค่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05
สรุ ปได้วา่ ข้อมูลส่ วนบุคคลในด้าน รายได้และที่มาของรายได้ มีส่วนในการตัดสิ นใจที่จะ
ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทสาหรับนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ มีท้ งั ผูท้ ี่มีงานประจาทาส่ งเสี ยตัวเอง
และนัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี จบใหม่ ที่ มี พ่ อ แม่ ส นับ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาให้ อยู่เบื้ องหลัง และปั จจัย
แรงจูงใจคือ ด้านสถานบัน ประกอบไปด้วย สถานบันเป็ นที่ได้รับความนิ ยม มีชื่อเสี ยง มีความ
น่ าเชื่ อถื อ อาจารย์ มี คุณ ภาพ และสถานบันอยู่ในที่ ที่ ส ะดวกเดิ นทางง่ าย สุ ดท้ายคื อ ปั จจัยด้าน
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การตลาด ได้แ ก่ ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ประกอบด้ว ย โฆษณาและประชาสั ม พัน ธ์ ทาง
มหาวิทยาลัยมีระบบผ่อนจ่ายค่าเล่าเรี ยนและมีทุนการศึกษา มีส่วนลดให้กบั ศิษย์เก่า และมีขอ้ เสนอ
การไปดู ง านยัง ต่ างประเทศ และด้า น สถานที่ และสิ่ ง แวดล้อ ม ประกอบด้วย มหาวิ ท ยาลัย ที่
กว้างขวาง สิ่ งแวดล้อมดี สถานที่ต้ งั สะดวกในการเดินทางเป็ นจุดศูนย์กลาง และจราจรไม่ติดขัดอีก
ด้วย
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจยั สรุ ปเป็ นประเด็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่กาลังตัดสิ นใจเรี ยนต่อปริ ญญาโท มอ
รังสิ ต
1. เพื่ อ น ามาใช้ เป็ นแนวทางในการตัด สิ น ใจเรี ย นต่ อ ปริ ญ ญาโทมอรั ง สิ ต โดยผู ้วิ จ ัย ควรให้
ความสาคัญกับปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย หลักสู ตร ค่าใช้จ่าย สถานที่และ
สิ่ งแวดล้อม และส่ งเสริ มการตลาดการโฆษณาชื่ อเสี ยง เนื่ องจากปั จจัยต่างๆนี้ มีความสาคัญกับการ
ดาเนินการวิจยั
2. ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในปั จจัยด้านการตลาด โดยเฉพาะด้านการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจศึกษาต่อปริ ญญาโทมอรังสิ ตของผูท้ ี่ตดั สิ นใจกาลังจะศึกษาต่อ ดังนั้น
ผูท้ าการวิจยั ควรให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านการตลาดมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาโดยใช้เครื่ องมือวิจยั หรื อกลุ่มเป้ าหมายแต่ละประเภทที่แตกต่างจากเดิมเพื่อสามารถนา
ข้อมูลที่ได้มาเป็ นแรงจูงใจในการตัดสิ นใจได้เพิ่มขึ้น
2. ควรศึกษากลุ่มเป้ าหมายที่กาลังใกล้ศึกษาจบปริ ญญาตรี เพื่อให้ได้ขอ้ มูลชัดเจนขึ้นกว่าเดิม ซึ่ งจะ
มีประโยชน์มากขึ้น
3. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั จจัยด้านแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกที่แตกต่างจากเดิม
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ บารุ งผิวหน้ า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บูชิตา เนาวรัตน์
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาหรับผูบ้ ริ หาร
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
สั นติ กีระนันทน์
คณบดี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า ของนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต (2)
เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อของนักศึ กษา ในการศึ กษาครั้งนี้ ใช้ขอ้ มู ลแบบปฐมภู มิ ซึ่ งกลุ่ ม
ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ นปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ทั้งหมดจานวน 50 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม และ
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีวเิ คราะห์
T-Test และวิธีวเิ คราะห์แบบ One-Way-Onova
ผลการวิจยั สรุ ปพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาที่
ศึกษาอยูใ่ นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีรายได้อยูร่ ะหว่าง 5,001 – 10,000 ส่ วน
ใหญ่เป็ นรายได้จากผูป้ กครองส่ วนในด้านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดนั้นไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
บทนา
ปั จจุ บ นั เห็ นได้ว่าทั้งเพศชายและหญิ งต่ างให้ความส าคัญกับ ผิวพรรณมากขึ้ น ส่ งผลให้
เครื่ องสาอางประเภทครี มบารุ งผิวหน้าเป็ นสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจมากขึ้น เครื่ องสาอางแม้ว่า
จะไม่ได้มีความหมายเหมือนกับปั จจัย4 ที่จาเป็ นสาหรับการดารงชี วิต แต่ผบู ้ ริ โภคในปั จจุบนั ต่างก็
ให้ความสาคัญและใช้มากขึ้นในการดารงชีวติ ประจาวันในทุกกลุ่มอายุนบั ตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่ นไปจนถึง
กลุ่มวัยทางาน เพราะใบหน้าเป็ นส่ วนที่สามารถมองเห็ นได้ง่ายที่สุดของร่ างกายและสามารถทาให้
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เกิดความประทับใจแก่ผพู ้ บเห็ นโดยเฉพาะการมีผิวหน้าที่ดี ส่ งผลทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการดูแลผิวหน้า
ของตนเองมากขึ้ น ท าให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ วหน้ า มี บ ทบาทในการดู แ ลรั ก ษาผิ ว หน้ า และช่ ว ย
เสริ มสร้างความสวยงาม
กลุ่มนักศึกษาซึ่ งมีช่วงอายุ 17-23 ปี ถือได้วา่ เป็ นกลุ่มที่มีอิทธิ พลค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็ น
วัย ที่ ช อบการพบปะสั ง สรรค์ มี ก ารเข้า สั ง คมกับ กลุ่ ม เพื่ อ นและมี ก ารพบปะกับ ผู ค้ นใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา จึงทาให้ตอ้ งมีการดูแลตัวเองทั้งรู ปร่ างหน้าตาเพื่อต้องการให้ตวั เองดูดีอยูเ่ สมอและกลุ่ม
นักศึกษายังมีอานาจการตัดสิ นใจซื้ อได้ดว้ ยตนเองอีกด้วย
ตลาดผลิ ตภัณ ฑ์ บ ารุ งผิวหน้าเป็ นตลาดที่ มี ก ารเติ บ โตค่ อนข้างสู งและมี ก ารแข่ งขันกัน
ค่อนข้างสู งอีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่นๆอีกด้วย ทาให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
พยายามส่ งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้าสู่ ตลาดเพื่อชิ งส่ วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด ซึ่ งในปั จจุบนั มี
หลากหลายประเภทที่ มีอยู่ในตลาด จากสภาวะการแข่งขันที่ รุนแรงนั้นยังทาให้บ ริ ษทั ผูผ้ ลิ ตทุ่ ม
งบประมาณในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ จะเห็ นได้จากในช่วง 4 เดือนแรกของปี พ.ศ.2550 ผลิตภัณฑ์
บารุ งผิวเป็ นธุ รกิจที่มีงบประมาณในการโฆษณาสู งสุ ด ซึ่ งมีมูลค่าถึง 2,044 ล้านบาท
ดังนั้นผูว้ ิจยั มุ่งเน้นที่จะศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยคาดว่าข้อมูลจากการวิจยั ครั้งนี้
สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลส่ งเสริ มและข้อมูลสาหรับการดาเนินการทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์
บารุ งผิวหน้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ วหน้า ของนั ก ศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อของนักศึกษา
สมมติฐาน
1. ส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า

1097

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ นปริ ญญาตรี คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น คือ ส่ วนประสมทางการตลาด,ลักษณะทางประชากรศาสตร์
2.2 ตัวแปรตาม คือ การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึ งปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บ ารุ งผิวหน้า ของนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมต่างๆในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
3. เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั ผูท้ ี่สนใจสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีอุปสงค์ (Demand Theory)
ค าว่า อุ ป สงค์ (Demand) หมายถึ ง จ านวนหรื อ ปริ ม าณต่ า งๆ ของสิ น ค้าและบริ ก ารที่
ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ ณ ระดับราคาต่างๆ กันของสิ นค้าชนิ ดนั้น โดย
ลักษณะของความต้องการซื้ อนั้นจะประกอบด้วย
1. ความปรารถนาอยากจะซื้ อ หรื อความเต็มใจอยากจะซื้ อ เพื่อสนองความพอใจของเราให้
มากที่สุด
2. ความสามารถที่ จะซื้ อหรื ออานาจซื้ อ หมาถึ งความสามารถทางการเงิ น ความต้องการ
ในทางเศรษฐศาสตร์ ตอ้ งประกอบด้วย 2 สิ่ งดังกล่ าวข้างต้น ถ้ามี ความปรารถนาอยากซื้ อ แต่ไม่
พร้ อ มด้วยอ านาจซื้ อ หรื อ ไม่ อ ยากได้ แต่ ส ามารถจะซื้ อ ได้ ไม่ ถื อ เป็ นอุ ป สงค์ อุ ป สงค์ใ นทาง
เศรษฐศาสตร์ นั้นเป็ น effective demand ซึ่ งหมายถึ งผูซ้ ้ื อเต็มใจอยากจะซื้ อละสามารถซื้ อได้ ปั จจัย
ที่เป็ นตัวกาหนดอุปสงค์หมายถึ ง ตัวแปรหรื อปั จจัยต่างๆ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อจานวนสิ นค้าที่ผูบ้ ริ โภค
ปรารถนาจะซื้ อ (Quantity demand) ปั จจัยเหล่านี้ จะมีอิทธิ พลต่อปริ มาณซื้ อมากน้อยไม่เท่ากัน ทั้งนี้
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ขึ้ น กับ พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคแต่ ล ะคนและกาลเวลา เราสามารถแสดงความสั ม พัน ธ์ ระหว่า ง
ปริ ม าณซื้ อ กับ ตัวก าหนดเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ท างพี ช คณิ ต ได้ ซึ่ งเรี ย กว่า ดี ม านด์ ฟั ง ก์ ชัน (Demand
Function) โดยสามารถแสดงได้ดงั นี้
Qx = f( Px, Y, T, Ps, N, E) ;
โดยกาหนดให้
Qx = จานวนสิ นค้าและบริ การ (X) ที่ผซู ้ ้ื อต้องการซื้ อ
Y = รายได้ผซู ้ ้ื อหรื อผูบ้ ริ โภค
เกี่ยวข้อง
N = จานวนผูซ้ ้ื อในตลาดทั้งหมด
ในอนาคต

Px = ราคาสิ นค้า X
Ps = ราคาสิ นค้าอื่นๆที่
E = การคาดคะเนราคาสิ นค้า

1.1 ราคาสิ นค้ าที่ผ้ ู บ ริ โภคต้ องการซื้ อ ( Price : Px) โดยทัว่ ไปปริ ม าณสิ นค้าที่ ผูบ้ ริ โภค
ต้อ งการซื้ อ ขึ้ น อยู่ก ับ ราคาของสิ น ค้า และบริ ก ารนั้น ๆ คื อ ถ้าราคาสิ น ค้านั้น แพง หรื อราคาสู ง
ผูบ้ ริ โภคก็จะต้องการซื้ อน้อยลง ตรงกันข้ามถ้าราคาสิ นค้าต่ าลง ผูบ้ ริ โภคกะจะมีความต้องการซื้ อ
สิ นค้ามากขึ้น นัน่ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างราคาสิ นค้าและปริ มาณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกัน
ข้ามเสมอ
1.2 ระดั บ รายได้ ข องผู้ บ ริ โภค (Income : Y) โดยทั่ว ไปผู ้บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้ สู ง ย่ อ ม
สามารถซื้ อสิ นค้าที่ มีราคาแพงกว่าและจานวนที่ มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้ต่ า และลักษณะของ
สิ นค้าและบริ การที่บริ โภคก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับรายได้ คือ ถ้ามีรายได้สูงขึ้นก็มีแนวโน้มที่
จะบริ โภคสิ นค้าราคาแพงหรื อฟุ่ มเฟื อยมากขึ้น เป็ นต้น
1.3 รสนิ ย มของผู้ บ ริ โภค (Taste : T) ความนิ ย มของคนส่ ว นใหญ่ ใ นสั ง คมซึ่ งเป็ น
ความรู ้สึกนิยมชมชอบชัว่ ขณะหนึ่ ง บางทีก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เช่น แบบเสื้ อ ฯลฯ แต่บาง
ทีก็อยูน่ านเช่ น สิ่ งก่อสร้ าง บ้าน รถยนต์ ฯลฯ รสนิ ยมมีความสาคัญต่อการเปลี่ ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจ นักธุ รกิจยอมทุ่มเงินจานวนมากในการโฆษณา เพื่อจะเปลี่ยนรสนิยมของผูบ้ ริ โภคให้หนั
มาบริ โภคสิ นค้าตน
1.4 ราคาสิ นค้ าอื่นๆที่เกี่ย วข้ อง (Relative Price : Ps) โดยปกติเมื่ อราคาสิ นค้าชนิ ดหนึ่ ง
สู งขึ้ น ผูบ้ ริ โภคก็ จะซื้ อ สิ น ค้าชนิ ดนั้น น้ อยลงและหัน ไปซื้ อ สิ น ค้า อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ งสามารถใช้
ทดแทนกันได้ เช่นเมื่อราคาเนื้ อหมูสูงขึ้นผูบ้ ริ โภคก็จะบริ โภคเนื้ อหมูนอ้ ยลง หันไปบริ โภคเนื้ อไก่
เนื้ อวัว ปลา และอื่ นๆ แทน ส่ วนสิ นค้าที่ ต้องใช้ร่วมกัน หรื อประกอบกัน เช่ นน้ าตาลกับ กาแฟ
น้ ามันกับรถยนต์ฯลฯ เมื่อราคากาแฟสู งผูบ้ ริ โภคจะมีความต้องการกาแฟลดลง ขณะเดียวกันก็จะมี
ความต้องการน้ าตาลน้อยลงด้วย
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1.5 จ านวนผู้ บ ริ โภคในตลาด (Number : N) เมื่ อ ประชากรเพิ่ ม จ านวนมากขึ้ น ความ
ต้องการสิ นค้าและบริ การก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
1.6 การคาดคะเนราคาสิ น ค้ าในอนาคต (Expect : E) มี ก ารพิ จารณาระยะเวลาเข้ามา
เกี่ ยวข้อง เช่ นกรณี ที่ ผูบ้ ริ โภคคาดคะเนว่าราคาน้ ามันจะสู งขึ้นในอนาคตก็จะมีผลให้ผูบ้ ริ โภคใน
ขณะนี้รีบกักตุนน้ ามันไว้ ทาให้มีความต้องการสิ นค้าและบริ การในขณะนี้สูงขึ้น
จากฟั งก์ชนั่ ที่แสดงนี้ แสดงให้เห็ นว่าถ้าราคาสิ นค้า X ถู กลง จะทาให้ผูซ้ ้ื อสิ นค้าต้องการ
ซื้ อสิ นค้าเพิ่ม มากขึ้ น แต่ในทางกลับกันหากว่าราคาสิ นค้า X สู งขึ้ นผูซ้ ้ื อก็จะมี ความต้องการซื้ อ
น้อยลงและจากฟังก์ชนั อุปสงค์น้ ีเอง ถ้านามาสร้างกราฟของอุปสงค์ จะพบว่าเส้นอุปสงค์ของสิ นค้า
จะมีลกั ษณะเป็ นเส้นโค้งทอดต่อลงจากซ้ายมาขวา หรื อมีค่าความชันเป็ นลบ ซึ่ งเป็ นกฎของอุปสงค์
(Law of Demand) สาเหตุที่เป็ นเช่นนี้อธิ บายได้คร่ าวๆ คือ
1. ผู้บริ โภคหน้ าใหม่ ๆเพิ่มขึน้ (New Customers) เมื่อราคาสิ นค้าถูกลง ก็จะทาให้ผซู ้ ้ื อหน้า
ใหม่ๆเพิ่มขึ้น จึงทาให้จานวนผูซ้ ้ื อสู งขึ้น
2. ผู้บริ โภคมีหนทางใช้ สอยด้ านอื่นๆ (New Users)เมื่อราคาสิ นค้าถู กลงทาให้ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
มากขึ้น เพราะนาไปใช้สอยด้านต่างๆเพิ่มขึ้น
3. ผู้บริโภคใช้ ทดแทนสิ นค้ าอื่นๆ (Substitution Effect) เมื่อราคาสิ นค้า A ถูกลง ผูบ้ ริ โภคก็
จะพยายามนาสิ นค้า A นั้นไปแทนสิ นค้าที่ราคาไม่ลดลง จึงลดการบริ โภคสิ นค้าอื่นๆลง หันมาซื้ อ
สิ นค้าที่ลดราคามากขึ้น คือ ผลจากรายได้ และผลทางการทดแทนกัน ดังนี้
3.1 ผลทางรายได้ (Income Effect) เนื่ องจากการสร้ างเส้นอุปสงค์ เราสมมติให้สิ่งอื่นคงที่
ฉะนั้นเมื่อราคาสิ นค้าถูกลง ขณะรายได้ผูบ้ ริ โภคคงที่ ผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อสิ นค้านี้ ได้มากขึ้นจากรายได้
คงที่
3.2 ผลทางด้ านทดแทนกัน (Substitution Effect) เมื่ อราคาสิ น ค้าถู ก ลง ขณะสิ น ค้าอื่ น
คงที่ตามหลักสู ตรการสร้างอุปสงค์ ฉะนั้นในเชิงเปรี ยบเทียบ ผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกว่าสิ นค้าอื่นแพง จึงมา
บริ โภคสิ นค้าที่ถูกมากขึ้น
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior defined) ได้มีการให้ความหมายไว้หลากหลาย ที่
คล้ายคลึงกัน ดังนี้
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาซึ่ ง
การบริ โภคและการจับจ่ายใช้สอยซึ่ งสิ นค้าและบริ การรวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจที่ เกิ ดขึ้ นทั้ง
ก่อนและหลังการกระท าดังกล่ าวด้วย (Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard.
1990, น. 3 อ้างอิงใน ศุภร เสรี รัตน์. 2550, น.5)
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พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกในการแสวงหาสาหรับการ
ซื้ อ การใช้ การประเมินและการจับจ่ายใช้สอยซึ่งสิ นค้าและบริ การที่เขาคาดหวังว่าจะทาให้ความ
ต้องการของเขาได้รับความพอใจ (Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. 1991, น.5 อ้างอิง
ใน ศุภร เสรี รัตน์. 2550, น.5)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาของบุคคลหนึ่ งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้
ได้มาและการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายความรวมถึ งกระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมาอยูก่ ่อน
แล้วและเป็ นสิ่ งที่มีส่วนในการกาหนดให้เกิดการกระทาดังกล่าว (ธงชัย สันติวงษ์. 2535 อ้างถึงใน
ชัยณรงค์ ทรายคา. 2552, น.8)
จากความหมายที่กล่าวมาพอสรุ ปได้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาต่างๆของ
บุคคลที่แสดงออกมาในการแสวงหาซื้ อสิ นค้าและบริ การที่คาดหวังว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของตนเองภายใต้กระบวนการตัดสิ นใจที่มีมาก่อนการซื้ อ
ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior theory) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้
เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิ ดสิ่ งกระตุ น้ (Stimulus) ที่ทาให้เกิ ดความ
ต้องการสิ่ งกระตุ น้ ที่ ผ่านเข้ามาทางความรู ้ สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคเปรี ยบเสมือนกล่ องดา (Buyer’s
Black Box) ซึ่ งผูผ้ ลิ ตหรื อ ผูข้ ายไม่ ส ามารถคาดคะเนได้ค วามรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดของผูบ้ ริ โภคจะได้รับ
อิทธิ พลจากลักษณะต่างๆของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อจุดเริ่ มต้นอยูท่ ี่มี
สิ่ งมากระตุน้ ทาให้เกิดความต้องการก่อนแล้วทาให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase Decision)
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2538 อ้างถึงใน ชัยณรงค์ ทรายคา, 2552 หน้า 8)
แนวคิ ด ด้ า นพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค (The Concept of Consumer Behavior) ในการศึ ก ษา
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อให้การศึกษามีความเป็ นไปได้ชดั เจนจึงมีผพู ้ ยายามเสนอแนวคิด (concept)
หรื อแบบจาลอง (model) ขึ้นหลายรู ปแบบในที่น้ ีขอเสนอตามลาดับกันไปดังต่อไปนี้
แบบจาลองของคอตเลอร์ และอาร์ มสตรอง (model of consumer behavior by Philip Kotler
and Gary Armstrong) ฟิ ลิ ป คอตเลอร์ เป็ นผูม้ ี ชื่อเสี ยงทางด้านการตลาดในยุคปั จจุบนั ได้ก าหนด
แบบจาลองของการศึกษาด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคโดยแบ่งการพิจารณาออกเป็ น
สิ่ งกระตุ น้ ทางการตลาดและสิ่ งกระตุ น้ อื่ น (marketing and other stimuli( สิ่ งกระตุ น้ ทาง
การตลาด ได้แก่ ปั จจัยที่เรี ยกว่าส่ วนผสมทางการตลาด (marketing mix) ประกอบด้วย ตัวผลิตภัณฑ์
(product) ราคา (price) การวางจาหน่ าย (place) และการส่ ง เสริ ม การจาหน่ า ย (promotion) ส่ ว น
ปั จจัยกระตุ ้น อื่ น ๆ ได้แก่ ปั จจัย ด้านเศรษฐกิ จ (economic) เทคโนโลยี (technological) การเมื อ ง
(political) และวัฒนธรรม (cultural)
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ก ล่ อ งด าข อ งผู ้ ซ้ื อ (buyer’s black box) ป ระ ก อ บ ด้ ว ย ลั ก ษ ณ ะ ข อ งผู ้ ซ้ื อ (buyer
characteristics) และกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (buyer decision process)
ส าหรั บ กล่ อ งด า (black box) หมายถึ ง ลั ก ษณะที่ ป ระกอบขึ้ นเป็ นมนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะคน
ประกอบด้วยลักษณะทางบุคลิกภาพ (characteristic) ซึ่ งได้แก่องค์ประกอบของมนุษย์แต่ละคนรวม
ตั้ง แต่ ก ารแสดงออกทางกายจนถึ ง สภาพทัศ นคติ ที่ ต่ อเรื่ องต่ า งๆ และรวมถึ งลัก ษณะทางด้าน
กระบวนการตัดสิ นใจของบุ คคลแต่ละคนสิ่ งเหล่ านี้ เป็ นสิ่ งที่ มนุ ษย์แต่ละคนผ่านการเรี ยนรู ้ ทาง
สังคม (socialization) และสั่งสมประสบการณ์ต้ งั แต่วยั เด็กจนโตและหลอมรวมกันเป็ นมนุ ษย์แต่ละ
คน สิ่ งเหล่านี้ สะสมอยู่ในทัศนคติ ของแต่ละคน เรี ยกว่า “กล่องด า” หรื อ “black box” และส่ งผล
เป็ น อย่างสู งไปยังขั้นตอนการตอบสนองต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสิ นใจ (Decision) หมายถึ ง การเลื อกที่ จะกระท าการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งโดยเฉพาะจาก
บรรดาทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ (C. Glenn Walters, 1987, น.69 อ้างถึงใน ศุภร เสรี รัตน์, 2550, น.49)
การตัดสิ นใจ คือ การเลื อกเอาวิธีปฏิ บตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ งจากวิธีปฏิบตั ิหลายๆอย่างที่มีอยู่
(ยุดา รักไทย และธนิ กานต์ มาฆะศิรานนท์. (2542 , น. 9 อ้างถึงใน สุ ทามาศ จันทรถาวร, 2556, น.
623)
การตัดสิ นใจ คื อ กระบวนการคัดเลื อกแนวทางปฏิ บ ตั ิ จากทางเลื อกต่างๆ เพื่ อให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการซึ่ งจัดเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปั ญหา (กิตติ ภักดีวฒั นะกุล, 2546
หน้า 7 อ้างถึงใน สุ ทามาศ จันทรถาวร. 2556, น.623)
จากความหมายดัง กล่ า วข้างต้น สรุ ป ได้ว่า การตัด สิ น ใจ คื อ กระบวนการในการเลื อ ก
ทางเลือก ทางใดทางหนึ่ งเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งที่ตอ้ งการรวมไปถึ งการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคใน
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
1. การรั บ รู ้ ถึ ง ความต้อ งการหรื อ ปั ญ หา (Problem/Need Recognition) ในขั้น ตอนแรก
ผูบ้ ริ โภคจะตระหนักถึ งปั ญหาหรื อความต้องการในสิ นค้าหรื อการบริ การซึ่ งความต้องการหรื อ
ปั ญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจาเป็ น (Needs) ซึ่ งเกิดจาก
(1) สิ่ งกระตุน้ ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู ้สึกหิ วข้าว กระหายน้ า เป็ นต้น
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(2) สิ่ งกระตุน้ ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุน้ ของส่ วนประสมทาง
การตลาด (4 P's) เช่ น เห็ นขนมเค้กน่ ากิ น จึ งรู ้ สึ กหิ ว, เห็ นโฆษณาสิ นค้าในโทรทัศน์ กิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดจึงเกิดความรู ้สึกอยากซื้ อ อยากได้, เห็นเพื่อนมีรถใหม่แล้วอยากได้ เป็ นต้น
2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผูบ้ ริ โภคทราบถึ งความต้องการในสิ นค้า
หรื อบริ การแล้วลาดับขั้นต่อไปผูบ้ ริ โภคก็จะทาการแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจโดย
แหล่งข้อมูลของผูบ้ ริ โภค แบ่งเป็ น
(1) แหล่ งบุ คคล (Personal Sources) เช่ น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู ้ จกั ที่ มี
ประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรื อบริ การนั้นๆ
(2) แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่ น การหาข้อมูลจากโฆษณาตาม สื่ อต่างๆ
พนักงานขาย ร้านค้า บรรจุภณั ฑ์
(3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่ น การสอบถามจากรายละเอียดของสิ นค้าหรื อ
บริ การจากสื่ อมวลชนหรื อองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
(4) แหล่ ง ประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิ ดจากการประสบการณ์ ส่ วนตัวของ
ผูบ้ ริ โภคที่เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆมาก่อน
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ขอ้ มูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ใน
ขั้น ต่ อ ไปผู บ้ ริ โภคก็ จะท าการประเมิ น ทางเลื อ กโดยในการประเมิ น ทางเลื อ กนั้น ผู บ้ ริ โภคต้อ ง
กาหนดเกณฑ์หรื อคุ ณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิ น เช่ น ยี่ห้อ ราคา รู ปแบบ บริ การหลังการขาย
ราคาขายต่อหน่วย เป็ นต้น
4. การตัด สิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) หลัง จากที่ ไ ด้ ท าการประเมิ น ทางเลื อ กแล้ ว
ผูบ้ ริ โภคก็จะเข้าสู่ ในขั้นของการตัดสิ นใจซื้ อซึ่ งต้องมีการตัดสิ นใจในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ตรายีห่ อ้ ที่ซ้ื อ (Brand Decision)
(2) ร้านค้าที่ซ้ื อ (Vendor Decision)
(3) ปริ มาณที่ซ้ื อ (Quantity Decision)
(4) เวลาที่ซ้ื อ (Timing Decision)
(5) วิธีการในการชาระเงิน (Payment-method Decision)
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5. พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Post purchase Behavior) หลังจากที่ลูกค้าได้ทาการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การไปแล้วนั้นนักการตลาดจะต้องทาการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้ อ
ซึ่ งความพึงพอใจนั้นเกิ ดขึ้นจากการที่ลูกค้าทาการเปรี ยบเทียบสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งกับสิ่ งที่คาดหวัง ถ้า
คุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้รับจริ ง ตรงกับที่คาดหวังหรื อสู งกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะ
เกิ ดความพึงพอใจในสิ นค้าหรื อบริ การนั้น โดยถ้าลู กค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการ
ซื้ อซ้ าหรื อบอกต่อเป็ นต้น แต่เมื่อใด ก็ตามที่คุณค่าที่ได้รับจริ งต่ากว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ลูกค้าก็จะ
เกิ ดความไม่พึงพอใจพฤติกรรมที่ตามมาก็คือลู กค้าจะเปลี่ ยนไปใช้ผลิ ตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน และมี
การบอกต่อไปยังผูบ้ ริ โภคคนอื่นๆ ด้วย
ด้วยเหตุน้ ี นกั การตลาดจึงต้องทาการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การไปแล้วโดยอาจจะทาผ่านการใช้แบบสารวจความพึงพอใจ หรื อจัดตั้งศูนย์รับข้อ
ร้องเรี ยนของลูกค้า (Call Center) เป็ นต้น
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการ
ของลู กค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้และผูบ้ ริ โภคยินดี จ่ายเพราะเห็ นว่าคุ ม้
รวมถึงมีการจัดจาหน่ ายกระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติ กรรมการซื้ อหาเพื่อความสะดวกแก่
ลู กค้าด้วยความพยายามจู งใจให้เกิ ดความชอบในสิ นค้าและเกิ ดพฤติกรรมอย่างถู กต้อง (เสรี วงษ์
มณฑา. 2554, น.11)
แนวความคิดส่ วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2539 อ้างถึ งใน รัชฎาภรณ์ พรมมิรัตนะ. 2553, น. 9-10) ได้
กล่ าวถึ งทฤษฎี ส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ที่ เกี่ ยวข้องกับตัวแปรทางการตลาดว่าเป็ นตัว
แปรที่สามารถควบคุมได้ในการเลือกซื้ อสิ นค้าและต้องนามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้ าหมาย(Target Market) เป็ นหลักโดยส่ วนประสมการตลาดจะประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งที่สามารถสนองความจาเป็ นและความต้องการของลูกค้าได้
ผลิ ตภัณฑ์อาจเป็ นคุ ณสมบัติที่แตะต้องได้และแตะต้องไม่ได้ส่วนประกอบของผลิ ตภัณฑ์ได้แก่
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพสิ นค้า ชื่อเสี ยงบริ ษทั การรับประกันและบริ การ
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2. ราคา (Price) เป็ นสิ่ งที่กาหนดมูลค่าได้ในการแลกเปลี่ยนหรื อบริ การในรู ปของเงินตรา
เป็ นส่ วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการกาหนดราคานโยบายและกลยุทธ์ต่างๆในการกาหนดราคา ได้แก่
ราคาจาหน่าย ส่ วนลด วิธีการชาระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาชาระเงิน
3. การกระจายผลิตภัณฑ์ (Place or Distribution) หมายถึง ทาเลที่ต้ งั หรื อกิจกรรม การ
เคลื่อนย้ายตัวสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยังสถานที่ที่ตอ้ งการและเวลาที่เหมาะสมของผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทาง
อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่ วนดังนี้คือ
3.1 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel of Distribution) เน้นถึงชนิดของช่องทางจาหน่าย
ว่าใช้วธิ ี การขายสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรมโดยตรงหรื อขายผ่านสถาบันคน
กลางต่างๆ เช่น พ่อค้าส่ ง (Wholesalers) พ่อค้าปลีก (Relailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent
Middleman)
3.2 การกระจายตัวสิ นค้า (Physical Distribution) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย
สิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปสู่ ผบู ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การขนส่ งสิ นค้า การเก็บรักษา
สิ นค้า และการบริ หารสิ นค้าคงเหลือ
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูจ้ าหน่ายและตลาด
เป้ าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้ อการส่ งเสริ มการตลาด อาจทาได้ 4 แบบด้วยกัน ซึ่ งเราเรี ยกว่าส่ วนประสมการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Mix) หรื อส่ วนประสมในการติดต่อสื่ อสาร (Communication Mix)
ซึ่ งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
4 .1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นการติดต่อสื่ อสารแบบไม่ใช้บุคลกร (Non Personal)
โดยผ่านสื่ อต่างๆ และผูอ้ ุปถัมภ์รายการต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประกอบด้วยการโฆษณา
ผ่านหนังสื อพิมพ์ วิทยุ ป้ ายโฆษณา แผ่นพับ วารสารเกี่ยวกับวงการก่อสร้าง และสมุดรายนาม
โทรศัพท์ (Yellow Pages)
4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นการเสนอขายสิ นค้าแบบ
เผชิญหน้ากัน พนักงานขายต้องเข้าพบปะผูซ้ ้ื อโดยตรงเพื่อเสนอขายสิ นค้า
4.3 กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) เป็ นกิจกรรมทางการตลาด ที่
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขายและการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยกระตุน้ การซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคให้เกิดความต้องการในตัวสิ นค้าการส่ งเสริ มการขายทาได้ในรู ปแบบของการลดราคา
แจกของกานัล และชิงโชค เป็ นต้น
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4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity Relation) การให้ข่าว (Publicity) เป็ น
การเสนอความคิดเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การแบบไม่ใช้บุคคลโดยที่องค์กรที่เป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์
นั้นไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ จากการเสนอข่าวนั้น ส่ วนการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เป็ น
ความพยายามที่ได้จดั เตรี ยมไว้ขององค์กร เพื่อชักจูงกลุ่มสาธารณะให้เกิดความคิดเห็นหรื อทัศนคติ
ที่ดีต่อธุ รกิจ เช่น การให้ข่าวเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวขององค์กรการสร้างความสัมพันธ์ อันดี
กับชุมชน การบริ จาค การสนับสนุนกีฬา การอนุ รักษ์วฒั นธรรมและสิ่ งแวดล้อม และจัดอบรม ให้
ความรู ้แก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed) หมายถึง องค์ประกอบโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นค้าหรื อบริ การที่นาเสนอสู่ ผบู ้ ริ โภคปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับส่ วนผสมทางการตลาดประกอบด้วย
ปัจจัย ด้านการตลาดสี่ ชนิดที่มกั เรี ยกกันว่า “4 Ps” ดังต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์ (products) หมายถึง สิ นค้าหรื อบริ การที่นาเสนอขายสู่ ผบู ้ ริ โภค
ราคา (prices) หมายถึง ราคาของสิ นค้าหรื อบริ การที่ผบู ้ ริ โภคจะต้องจ่ายเพื่อให้สินค้านั้นๆ
ราคาจะต้องมีมูลค่าสู งกว่าต้นทุนของสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อจะเกิดส่ วนต่างเป็ นผลกาไรให้แก่กิจการ
สถานที่ (place) หมายถึง ช่องทางในการที่จะนาสิ นค้าเสนอขายผูบ้ ริ โภค
การส่ งเสริ มการจาหน่าย (promotion) หมายถึง กระบวนการในการส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคหันมาใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกิจการ (สุ ดาภร กุลฑลบุตร. 2552, น.12)
จากแนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าวส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่จะทาให้
ธุ รกิจสามารถบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า ของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ประกอบด้วยตัวแปรดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
• เพศ
• อายุ
• รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
ส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s)
• ผลิตภัณฑ์
• ราคา
• ช่องทางการจัดจาหน่าย
• การส่ งเสริ มการตลาด
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต จานวน 1,500 คน (ข้อมูลจากสานักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิ ต 2559(
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากประชากรมีจานวนมาก และด้วยระยะเวลาที่จากัดในการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงจะใช้การสุ่ ม
แบบกระจายอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยสุ่ มจากประชากรข้างต้นทั้งหมด 50 ตัวอย่าง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นแบบสอบถามซึ่ งผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นเองภายในกรอบ
วัตถุประสงค์ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามซึ่ ง
มีลกั ษณะปลายปิ ด (Close - Ended question) เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะนามา
วิเคราะห์โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ เป็ นข้อมูลส่ วนตัวที่เกี่ยวกับสถานภาพ
ของผูต้ อบแบบสอบถามตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สาขา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ที่มาของรายได้
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประเภทและรู ปแบบผลิภณั ฑ์ที่นิยม ตรายีห่ ้อผลิตภัณฑ์
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า ความถี่เฉลี่ยในการซื้ อและค่าใช้จ่ายใน
การซื้ อต่อครั้ง
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลด้านปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่ามากน้อยเพียงไร ไม่วา่ จะเป็ นด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด รวมถึงด้านความพึงพอใจใน
การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) สอบถามจาก
กลุ่มนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการหาข้อมูลด้วยการค้นคว้าจากเอกสารบทความที่
เกี่ ยวข้อง วิทยานิ พนธ์ งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องและการสื บค้นทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อให้ได้ขอ้ มูลพื้นฐาน
และใช้เป็ นแนวทางในการวิจยั
การวิจยั ครั้ งนี้ จะใช้วิธีก ารรวบรวมข้อมู ล จากแบบสอบถามที่ จดั ท าขึ้ นโดยใช้นัก ศึ ก ษา
ระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต กรอกแบบสอบถามด้วยตนเองตามปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า โดยมีวธิ ี การดังนี้
3.1 แบ่ ง การรวบรวมข้อ มู ล จาก กลุ่ ม นัก ศึ ก ษา การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เก็ บ โดยไม่ ไ ด้
คานึงถึงเพศ รายได้ สาขา ค่าใช้จ่ายและพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
3.2 กาหนดแบบสอบถามเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
3.3 ประเมินและวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ จะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม SPSS และใช้สถิติ
อย่างง่ายนาเสนอข้อมูลโดยใช้ความถี่ ได้แก่
4.1 การคานวณหา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิ บายลักษณะ
ทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างง
4.2 วิเคราะห์ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั
4.3 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ T-test, F-test และ วิเคราะห์
ความแปรปรวนโดยใช้ทางเดียว One way ANOVA , Regression test
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิจยั ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้อยละ 66 ส่ วนใหญ่ เป็ นนักศึ กษาที่ ศึกษาอยู่ในสาขาการจัดการโลจิส ติ กส์
จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 46 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง
5,001 – 10,000 บาท จานวน 20 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 40 และที่ ม าของรายได้ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เป็ นรายได้จากผูป้ กครองจานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 90
จากการวิจยั ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดมี ผลต่ อการเลื อกซื้ อครี มบ ารุ งผิวหน้าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ปั จจัยด้านการตลาดทั้ง 4 มีผลต่อการเลือกซื้ อครี มบารุ งผิวหน้า โดยแบ่ง
ออกได้เป็ นแต่ละปั จจัยดังนี้
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้ามากที่สุด คือ ด้านสิ นค้า
มี คุณภาพ โดยมี ค่าเฉลี่ ย 4.42 และด้านผลิ ตภัณฑ์มี ชื่อเสี ยง น่ าเชื่ อถื อ โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.12
ด้านขนาดและปริ มาณมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และสุ ดท้ายด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ รู ปร่ าง สี สัน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74
ปั จ จั ยด้ านราคา ที่ มี ผ ลต่ อการเลื อ กซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ วหน้ามากที่ สุ ด คื อ ด้านราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
ปัจจัยด้ านสถานที่ ที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้ามากที่สุด คือ ด้านทาเลที่ต้ งั
เดิ นทางไปมาสะดวกมี อิท ธิ พ ลต่ อการเลื อกซื้ อ โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.86 และด้านจานวนของ
สถานที่ จดั จาหน่ ายโดยมี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.80 ด้านจัดสิ น ค้าเป็ นระเบี ย บ แบ่ งเป็ นหมวดหมู่ ห า
สิ นค้าได้ง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 สุ ดท้าย ด้านตกแต่งร้านสวยงาม ดึงดูด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้ามากที่สุด คือ
ด้านมีการโฆษณาตามสื่ อต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และด้านการลดราคาสิ นค้าโดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.36 ด้านมีของแถมและของกานัลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 สุ ดท้ายด้านมีการจัดทาบัตรสมาชิก
และได้รับส่ วนลดเมื่อซื้ อสิ นค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04
จากการวิจยั ปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อ
จากการพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าที่ใช้อยู่มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการ และมีความพึงพอใจ
กับยี่ห้อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าที่ ใช้อยู่ โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.82 รองลงมาคือมีความพึงพอใจใน
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ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และคิดว่าท่านตัดสิ นใจเลื อกผลิ ตภัณฑ์
บารุ งผิวหน้ายีห่ อ้ นี้เหมาะสมแล้วโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72
สรุ ปผลวิเคราะห์ ข้อ มู ล การศึ ก ษาปั จ จั ยที่มี อิทธิ พ ลต่ อการเลื อ กซื้ อ ผลิต ภั ณ ฑ์ บ ารุ งผิวหน้ าของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ป ระกอบด้ว ย เพศ, สาขา, รายได้, ที่ ม าของรายได้, ที่ แ ตกต่ างกัน มี
อิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สาขา,
รายได้ ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ยกเว้น ที่ มาของรายได้ที่แตกต่างกันมี การ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
และเพศที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญ
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านการตลาดไม่มีความสั มพันธ์ กบั การเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
เนื่ อ งจากค่ า Significance มากกว่ า ระดับ นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง ถู ก คัด ออกจากโมเดล เพราะไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลผลสรุ ปการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์
บารุ งผิวหน้าของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ผูว้ ิจยั ขออภิปราย
ผลดังนี้ การวิจยั ตามสมมติฐานที่ 1 คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, สาขา, รายได้, ที่มาของ
รายได้, ที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าที่ แตกต่างกันพบว่า สาขา,
รายได้ ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับบท
วิจยั ฟ้ าแผ้ว รุ ้งหิ รัญ (2548 : บทคัดย่อ( ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการตัดสิ นใจในการบริ โภคผิต
ภัณฑ์เสริ มอาหารของประชากรในเขตบางซื่ อ พบว่า ระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจในการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้านการรับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกด้านการตัดสิ นใจ
ซื้ อ และพฤติกรรมหลังการซื้ ออยู่ในระดับปานกลาง ผูบ้ ริ โภคที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ
รายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมหลังการซื้ อแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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และจากปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า ผลการ
ทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปั จจัยด้านการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กบั การเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ ง
ผิวหน้า เนื่ องจากค่า Significance มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงถูกคัดออกจากโมเดล เพราะไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ผู ผ้ ลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิวหน้า ควรมี ก ารเอาใจใส่ ในคุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพอยูเ่ สมอ และควรรักษาระดับความเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เอาไว้เพื่อผูบ้ ริ โภคจะ
ได้เกิดความภักดีต่อตราสิ นค้า
2. ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับกลุ่มนักศึกษาเพราะนักศึกษาส่ วนใหญ่มีอานาจใน
การซื้ อค่อนข้างสู งและมี สัดส่ วนในการซื้ อสู ง จึงถื อได้ว่าเป็ นกลุ่มหนึ่ งที่ มีสัดส่ วนทางการตลาด
มาก ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึ งควรมี ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ หลากหลายเพื่ อให้นักศึ ก ษาได้เลื อกผลิ ตภัณ ฑ์ ที่
เหมาะสมกับ ตนเองมากที่ สุด มี การลดราคาหรื อมี ของแถมซึ่ งเป็ นการท าการตลาด จะส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์น้ นั ๆเพิ่มมากขึ้น
3. ความสะดวกสบายในการซื้ อ เช่ น สถานที่ ที่ซ้ื อสิ นค้า การตกแต่งร้ านให้ดึงดู ดน่ ามอง
รวมถึ งการจัดร้ าน สิ นค้าให้เป็ นระเบียบเป็ นหมวดหมู่ ผูป้ ระกอบการก็ไม่ควรที่จะละเลยเพราะถ้า
หากผูป้ ระกอบการให้ความสนใจกับด้านนี้ก็จะส่ งผลให้ได้เปรี ยบคู่แข่งขันได้อีกทางหนึ่ง
4. ผู ้ป ระกอบการควรมี สิ นค้า ทดลอง เพื่ อ ให้ ลู ก ค้า ได้ท ดลองใช้ เพราะในปั จ จุ บ ัน
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยมตามสื่ อโฆษณา
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
จากการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ไม่ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรจะมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรในแต่ละตัวที่ทาให้เกิดการเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า เช่น เพศกับการเลือกตราสิ นค้า เป็ นต้น ดังนั้นหากมีผสู ้ นใจที่จะศึกษาใน
หัวข้อความสัมพันธ์ของตัวแปรในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า งานวิจยั เล่มนี้ สามารถนามา
ประกอบในการศึกษาการวิจยั ได้
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ทัศนคติของผู้ใช้ บริการรถแท็กซี่ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
เตชสิ ทธิ์ วิชิตา, ชยานันท์ เสริมสุ ข เชิ ดชู , ชนัฏตา ป้ องกัน
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาหรับผูบ้ ริ หาร
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เฉลิมพร เย็นเยือก
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ ของคนวันทางานใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยท าการศึ ก ษาวิจยั เกี่ ยวกับ ทัศ นคติ ข องผูใ้ ช้บ ริ ก าร 7 ด้าน ได้แ ก่ ด้า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้า นบุ ค คลากร ด้า นลัก ษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ รวมถึ งศึ ก ษาทัศ นคติ โดยรวมของผูใ้ ช้บ ริ ก ารรถแท็ก ซี่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครอีกด้วย
กลุ่ มตั ว อย่ า งที่ ท าก ารศึ ก ษ าวิ จ ั ย ได้ แ ก่ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ เป็ น คน วั ย ท างาน ใน เขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ มีอายุระหว่าง 20-60 ปี จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบสมมติ ฐ าน ได้ แ ก่ การทดสอบค่ า t-test
(Independent t-test) การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ยว (One-way Anova) การวิเคราะห์ ก าร
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Sample linear Regression) ผลการวิจยั พบว่า
ข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น เพศชาย อายุระหว่าง 21-40 ปี ระดับการศึกษา
สู งสุ ด ปริ ญญาตรี มีอาชีพ พนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน รายได้ 20,001-30,000
ในด้า นทัศ นคติ ข องผู ใ้ ช้ บ ริ ก ารรถแท็ ก ซี่ ใ นด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ พบว่า ค่ า เฉลี่ ย ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม อยูใ่ นเกณฑ์ดี ด้านราคา พบว่าค่าเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถาม อยูใ่ นเกณฑ์ดี ด้าน
สถานที่ พบว่าค่าเฉลี่ ยของผูต้ อบแบบสอบถาม อยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด พบว่า
ค่าเฉลี่ ยของผูต้ อบแบบสอบถาม อยู่ในเกณฑ์ป านกลาง ด้านบุ คคลากร พบว่าค่าเฉลี่ ยของผูต้ อบ
แบบสอบถาม อยูใ่ นเกณฑ์ปานด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าค่าเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถาม อยู่
ในเกณฑ์ดี ด้านกระบวนการ พบว่าค่าเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถาม อยูใ่ นเกณฑ์ดี ทัศนคติโดยรวม
ของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ พบว่าค่าเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถาม อยูใ่ นเกณฑ์ดี
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ABSTRACT
The objective of this research was to study the attitudes towards to Metered Taxi Services of
working people in in Bangkok Area. The attitudes studied were Products, Price, Place, Promotion,
People, Physical and Process.
The sample group for this study consisted of 350 users of metered taxi in Bangkok Area.
Questionnaires were used as the research instrument for data collecting. The statistical analysis
methods were Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation. Independent t-test and One
– Way Analysis of Variance. was used to examine the difference when significant difference was
found with One – Way ANOVA. In addition, Multiple Regression Analysis (MRA) Correlation
Coefficient was used to examine correlation between the variables. Statistical Package for Social
Sciences for Windows Version 13.0 (SPSS) was used for the statistical data analysis.
The study results could be stated as follow :
1. The study results shown that most of the users of metered taxi were male, aged
between 21 - 40, were holding Bachelor Degree. They worked as company’s employee, monthly
income was Baht 20,001 – 30,000.
2. The attitudes towards Products Price Place Physical Process of the users were at
good level, while in the area of People and Promotion, their attitudes were at middle level.
บทนา
ปั จจุบนั จานวนรถแท็กซี่ มิเตอร์ ที่ให้บริ การอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครนั้นมี ปริ มาณเพิ่มขึ้ น
อย่างมากเพราะเนื่ องจาก รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้เพิ่มจานวนแท็กซี่ ได้ไม่
จากัดจานวน และได้มีการควบคุ มค่าโดยสารไว้โดยกรมขนส่ งทางบก เพื่อความยุติธรรมต่อทั้งผู ้
ให้บริ การและผูร้ ับบริ การ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจร ที่ผา่ นมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ปะชาชน
ใช้บริ การรถโดยสารสาธารณะเพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาการจราจรที่ติดขัด แต่จากนโยบายข้างต้นที่
กล่าวมานั้น การเพิ่มจานวนขึ้นของแท็กซี่ มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างมากไม่ว่าจะเป็ นแท็กซี่ ส่วนบุคคล
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หรื อผูท้ ี่ เช่ ารถแท็กซี่ ของอู่ต่างๆมาให้บริ การ ทาให้การควบคุ มการให้บริ การของแท็กซี่ น้ นั ทาได้
อย่างไม่ทวั่ ถึง
ปั ญหาที่พบจากการใช้บริ การรถแท็กซี่ ที่พบในปั จจุบนั มีหลายอย่างที่ยงั คงเป็ นปั ญหาในอดี ต
มาจนถึงปั จจุบนั ที่ยงั ไม่สามารถทาการควบคุมแก้ไขให้ทวั่ ถึงได้ ไม่วา่ จะเป็ น ปั ญหาค่าโดยสารที่ผู ้
ขับขี่รถแท็กซี่ น้ นั มักเอารัดเอาเปรี ยบผูใ้ ช้บริ การ คิดค่าโดยสารโดยการเหมาจ่าย ไม่ได้ทาการกด
มิเตอร์ เพื่อเก็บค่าโดยสารอย่างที่ทางกรมขนส่ งทางบกกาหนดไว้ ซึ่ งเหตุการณ์ น้ ี มกั เกิ ดในช่วงยาม
วิกาลหรื อกลางดึก ยามที่ผใู ้ ช้บริ การมีทางเลือกในการเดินทางน้อย จึงทาให้ผใู ้ ช้บริ การยอมที่จะถูก
เอารัดเอาเปรี ยบ ปั ญหาเรื่ องการเรี ยกใช้บริ การรถแท็กซี่ แล้วผูข้ ั บขี่ปฏิ เสธผูโ้ ดยสาร อาจมาจาก
สถานที่ ป ลายทางที่ ผูเ้ รี ยกใช้น้ ันมี ระยะทางไกล เส้ นทางที่ ไปเป็ นเส้ นทางที่ การจราจรทักติ ดขัด
หรื อไม่ คุ ้ม กับ การให้บ ริ ก าร ท าให้เกิ ดการปฏิ เสธผูใ้ ช้บ ริ ก ารเกิ ดขึ้ น แม้จะมี ก ารออกกฎหมาย
ควบคุมแล้วว่าหากผูข้ บั ขี่รถแท็กซี่ ปฏิเสธผูใ้ ช้บริ การจะมีการปรับหรื อจับตามข้อกฎหมายที่กาหนด
แต่ในปั จจุบนั ปั ญหาเหล่านี้ ก็ยงั สามารถพบเจอได้ทวั่ ไปอยู่ อีกทั้งปั ญหากิริยามารยาทของผูข้ บั ขี่ก็
ยังคงเป็ นปั ญหาที่ซ่ ึ งยังคงเกิดขึ้นอยู่ ซึ่ งในปั จจุบนั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดการให้ความสาคัญใน
เรื่ องดังกล่าวอย่างจริ งจัง
จากที่ ก ล่ าวมาข้างต้นนั้น ผูว้ ิจยั เห็ นว่า ควรที่ จะมี การปรับ ปรุ งการให้บ ริ การและแก้ไขข้อง
บกพร่ อง เพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความพึงพอใจและมีทศั นคติที่ดีต่อการใช้บริ การ ตั้งแต่ตน้ ทางที่
ผูใ้ ช้บริ การเรี ยกแท็กซี่ ไปจนถึงที่หมาย ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาทัศนคติ ของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่
ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อใช้เป็ นข้อมูลวิเคราะห์ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
พัฒนาผูใ้ ห้บริ การรถแท็กซี่ ต่อไป และยังเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็ นแนวทาง
ในการรณรงค์ให้ประชาชนมีทศั นคติที่ดีต่อการใช้บริ การรถแท็กซี่ ต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยการให้บริ การที่มีผลต่อทัศนคติของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี
ต่อการใช้บริ การรถแท็กซี่
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ มีผลต่อทัศนคติที่มีต่อการ
ใช้บริ การรถแท็กซี่
2. ปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การรถแท็กซี่ ด้านสภาพตัวรถ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านการ
ให้บริ การ มีผลต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้บริ การรถแท็กซี่
กรอบแนวความคิด
ในการวิจยั เรื่ อง ทัศนคติของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อการใช้บริ การรถแท็กซี่
ประกอบด้วยตัวแปรดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.อาชีพ

ตัวแปรตาม

5.รายได้

ทัศนคติที่มีต่อการใช้บริ การรถแท็กซี่
ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการให้ บริ การรถแท็กซี่
1.ด้ านสภาพตัวรถ
2.ด้ านราคา
3.ด้ านบุคคลากร
4.ด้ านการให้ บริ การ
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เป็ นประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ รั บ รู ้ ปั ญ หาและใช้ ข ้อ มู ล เพื่ อ ท าการออกกฎ
ควบคุมดูแลการให้บริ การรถแท็กซี่ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ไม่เกิดการเอารัดเอาเปรี ยบผูใ้ ช้บริ การ
3. เป็ นแนวทางสาหรับผูใ้ ห้บริ การรถแท็กซี่ในการปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การ ให้มีประสิ ทธิภาพ
ในทุกด้าน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ ส ร้ า งแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่ อ วัด ระดั บ ทั ศ นคติ ข อง
ผูใ้ ช้บริ การรถโดยแท็กซี่ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมู ลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามด้าน ปั จจัยการให้บ ริ การของรถแท็กซี่ ได้แก่ ด้าน
สภาพรถ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ใช้ระดับ การวัด ข้อ มู ล ประเภทอัน ตรภาคชั้น (Interval Scale) ส่ วนที่ 3 ค าถามเกี่ ย วกับ ทัศ นคติ
โดยรวมของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ของคนทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งส ารวจ (Survey Research) การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล เพื่ อวิจยั ในเรื่ อง
ทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูล
ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 350
ตัวอย่าง
2. แหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ได้จ ากการศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล ที่ มี ผู ร้ วบรวมไว้ท้ ัง
หน่ วยงานของรัฐและเอกชนได้แก่ หนังสื อทางวิชาการ บทความ วิทยานิ พนธ์และ รายงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ทาการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ มิเตอร์ ที่เป็ นคนวัยทางาน ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ทราบจานวนที่แน่ นอน ผูศ้ ึกษาวิจยั จึงได้ทาการคานวณเพื่อกาหนดค่า
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั โดยอาศัยสู ตรในการคานวณหากลุ่มตัวอย่างกรณี ไม่ทราบจานวน
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ประชากรได้ 322 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างให้เป็ น 350 คน จากนั้นใช้วิธี Accidental
Sampling หรื อ Convenience Sampling ทาการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างประชากรในเขต คลองเตย ปทุมวัน
และดอนเมือง
วิธีสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การตรวจสอบข้อมู ล (Editing) ผุว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ ได้รับ มาทั้งหมดมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว มาลงรหัสตามที่ได้กาหนดไว้
3. การประมวลผลข้อ มู ล ข้อ มู ล ที่ ล งรหัส ไปแล้ว ไปบัน ทึ ก ในเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ และท าการ
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรมสถิ ติ ส าเร็ จ รู ป SPSS ในการค านวณค่ า สถิ ติ โ ดยการก าหนด
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. การวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนาจะใช้
ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ในการอธิ บ ายลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ ทั ศ นคติ ข อง
ผูใ้ ช้บริ การ
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติจะนาข้อมูล
ที่ได้จากวิธีการสารวจโดยอาศัยแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์สถิติดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS เพื่อหาความสัมพันธ์ของทัศนคติของทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การ
1.สมมติ ฐานข้อที่ 1 คื อ ปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่ ป ระกอบด้วย เพศ อายุ การศึ กษา อาชี พ และ
รายได้ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศของผูป้ กครองที่
แตกต่างกัน
1.1 เพศใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample : t-Test
1.2 อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
analysis of variance (ANOVA): F-test
2.สมมติฐานข้อที่2 คือ การวิเคราะห์ปัจจัย ด้านการให้บริ การ (7P) ที่ มีผลต่อทัศนคติของ
ผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Multiple Regression Analysis (MRA)
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ผลการวิจัย
ลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น เพศชาย เป็ นจานวนทั้งหมด 206 คนคิดเป็ นร้อยละ 58.9
และเป็ นเพศหญิง 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.1 อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่ วง
21-40 ปี มีจานวน 271 คนคิดเป็ นร้อยละ 77.4 รองลงมาคือ 41-60 ปี มีจานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ
22 และน้อยที่สุดคือ 20 ปี หรื อต่ากว่ามีจานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.6 ระดับการศึกษาสู งสุ ด ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากคือ ปริ ญญาตรี มีจานวน 265 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.7 รองลงมาคือ สู ง
กว่าปริ ญญาตรี มีจานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.6 และน้อยที่สุดคือ มัธยมต้น/ปลาย หรื อเทียบเท่า
มีจานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.7 อาชี พ ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากคือ พนักงาน/ลูกจ้าง
บริ ษ ัท เอกชน มี จ านวน 258 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 73.7 รองลงมาคื อ ค้า ขาย ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว และ
ข้าราชการตามลาดับ รายได้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คือ 20,001-30,000 มีจานวน 188 คน
คิดเป็ นร้อยละ 53.7 รองลงมาคือ 10,001-20,000 มากว่า 30,000 และ 10,000 หรื อน้อยกว่า
ค่ าเฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้ านการบริการ 7P ทีม่ ีผลต่ อทัศนคติของผู้ใช้ บริ การรถ
แท็กซี่
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ทัศ นคติ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องผู ใ้ ช้ บ ริ ก ารรถแท็ ก ซี่ พบว่า ค่ า เฉลี่ ย ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ทัศนคติดา้ นผลิตภัณฑ์มีค่า 3.38 อยูใ่ นเกณฑ์ดี ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติดา้ นราคาของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารรถแท็ก ซี่ พบว่า ค่ าเฉลี่ ยของผูต้ อบแบบสอบถาม ทัศนคติ ด้านราคามี ค่ า 3.35 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี ข้อมู ล เกี่ ยวกับ ทัศนคติ ด้านสถานที่ ข องผูใ้ ช้บ ริ ก ารรถแท็ ก ซี่ พบว่า ค่ าเฉลี่ ย ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ทัศนคติดา้ นสถานที่มีค่า 4.17 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติดา้ นการส่ งเสริ มการตลาดของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ พบว่า ค่าเฉลี่ยของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ทัศนคติ ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาดมีค่า 2.86 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ข้อมู ลเกี่ ยวกับ
ทัศนคติด้านบุ คคลากรของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ พบว่า ค่าเฉลี่ ยของผูต้ อบแบบสอบถาม ทัศนคติ
ด้านบุคคลากรมีค่า 3.35 อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติดา้ นลักษณะทางกายภาพของ
ผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ พบว่า ค่าเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถาม ทัศนคติดา้ นลักษณะทางกายภาพมีค่า
3.70 อยูใ่ นเกณฑ์ดี ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติดา้ นกระบวนการของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ทัศนคติดา้ นกระบวนการมีค่า 3.51 อยูใ่ นเกณฑ์ดี ข้อมูลเกี่ ยวกับทัศนคติ
โดยรวมของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ พบว่า ค่าเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถาม ทัศนคติโดยรวมมีค่า 3.53
อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อทัศนคติการใช้บริ การรถแท็กซี่ ที่แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อทัศนคติในการใช้บริ การรถแท็กซี่ ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (t = .713, sig = .476) อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อทัศนคติในการใช้
บริ การรถแท็กซี่ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (F = .402, sig = .669) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อทัศนคติในการใช้บริ การรถแท็กซี่ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (F = .021, sig = .979)
พบว่า อาชี พที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อทัศนคติในการใช้บริ การรถแท็กซี่ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 (F = .495, sig = .686) รายได้ที่แตกต่างกันมี ผลต่อทัศนคติในการใช้บริ การรถแท็กซี่ ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (F = 7.148, sig = .000)
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านการให้บริ การ 7P ที่ มีผลต่อทัศนคติ การใช้บริ การรถแท็กซี่ จากการ
ทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามพบว่ามี ความสัมพันธ์ ที่ระดับ นัยทางสถิ ติ
0.05 โดยมี ค่ า F เท่ า กับ 17.493 และมี ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปร เท่ า กับ ร้ อ ยละ 76.5 มี ค่ า
ความสามารถในการพยากรณ์ เท่ า กับ ร้ อ ยละ 58.5 โดยมี ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นเท่ า กับ 0.20096
สามารถแยกประเภทได้ดงั นี้ ด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่า มี 3 ข้อที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05คือ รถ
ที่ มีสภาพเก่ าทาให้ท่านไม่เรี ยกใช้บริ การ สภาพภายในรถที่ ให้บริ การมี การดู แลรั กษาให้ใหม่อยู่
เสมอ รถที่ให้บริ การรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอก ด้ านราคา พบว่า มี 3 ข้อที่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05คือ การให้บริ การรถแท็กซี่ มีการกาหนดค่าโดยสารที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ผู ้
ขับขี่คิดค่าโดยสารโดยการกดมิเตอร์ มากกว่าการเหมาจ่าย ราคาที่ท่านใช้บริ การรถแท็กซี่ ในปั จจุบนั
นี้ เหมาะสมแล้ว ด้ านสถานที่ พบว่า มี 1 ข้อที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05คือ การให้บริ การรถ
แท็กซี่ ในปั จจุบนั ครอบคลุมทุกพื้นที่ ด้ านส่ งเสริมการตลาด พบว่า มี 3 ข้อที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05คือ ภาครัฐหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง มีการรณรงค์ให้ผูใ้ ห้บริ การปรับปรุ งคุณภาพการ
บริ การ ภาครัฐหรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง, มีการรณรงค์ให้แท็ก ซี่ มีภาพลักษณ์ ที่ดีข้ ึน และภาครัฐมี
การส่ งเสริ มให้คนหันมาใช้รถแท็กซี่ มากขึ้น ด้ านบุคคลากร พบว่า มี 3 ข้อที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 คือ ผูข้ บั ขี่มีกริ ยามารยาท มนุษยสัมพันธ์ที่ดี, ผูข้ บั ขี่มีความน่าเชื่อถือ น่าไว้ใจและ ผูข้ บั ขี่
มีมารยาทที่ดี เคารพกฏจราจร ด้ านลักษณะทางกายภาพ พบว่า มี 2 ข้อที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 คือ ให้บริ การที่ผูโ้ ดยสารรู ้สึกปลอดภัยขณะโดยสาร และ ภายในรถมีบตั ร ใบอนุ ญาตต่างๆ
ด้ านกระบวนการ พบว่า มี 2 ข้อที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ปั จจุบนั การเรี ยกใช้บริ การมี
หลายช่องทางเพิ่มขึ้นจากเดิม, ปั จจุบนั หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องสามารถควบคุมดู แลประสิ ทธิ ภาพการ
ให้บริ หารได้ครอบคลุม และปั จจุบนั ผูข้ บั ขี่ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับของการให้บริ การรถแท็กซี่ อย่าง
เคร่ งครัด
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาวิจยั ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ ของ คนวัยทางานใน
เขตกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปประเด็นสาคัญเพื่อนามาอภิปรายผล ดังนี้
ทัศนคติของผู้ใช้ บริการรถแท็กซี่ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผูใ้ ช้บ ริ การรถแท็ก ซี่ มีท ศั นคติ ที่ มีต่อการใช้บ ริ ก ารในด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านราคา อยู่ใน
เกณฑ์ดี เนื่ องจากจานวนรถแท็กซี่ มิเตอร์ ในปั จจุบนั มีเป็ นจานวนมาก และ ส่ วนหนึ่ งเป็ นรถที่ผขู ้ บั ขี่
เป็ นเจ้าของรถเอง ก็ จะใส่ ใจดู แลรั ก ษาความสะอาด และรั ก ษาสภาพรถ ท าให้รถสะอาด น่ าใช้
บริ ก าร และจะเห็ น ได้ว่าส่ วนใหญ่ รถแท็ ก ซี่ ที่ ให้ บ ริ ก ารในท้อ งถนน จะเป็ นรถที่ มี ส ภาพใหม่
เนื่ องจากกรมการขนส่ งทางบก กาหนดระเบียบปฏิบตั ิสาหรับเจ้าของรถ แท็กซี่ นารถมาจดทะเบียน
เป็ นรถแท็กซี่มิเตอร์ เจ้าของรถแท็กซี่มิเตอร์มีหน้าที่ตอ้ งนารถ เข้าตรวจสภาพปี ละ 2 ครั้ง สาหรับรถ
ที่มีอายุไม่เกิ น 7 ปี สาหรับรถที่มีอายุเกิ น 7 ปี แต่ไม่เกิ น 12 ปี ต้องนารถเข้าตรวจสภาพปี ละ 3 ครั้ง
และการที่ ผูใ้ ช้บริ ก ารมี ท ศั นคติ ที่ ดีต่อการใช้บ ริ การในด้าน ผลิ ตภัณ ฑ์ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ส่ งผลให้
ผูใ้ ช้บริ การยินดี ที่จะจ่ายชาระค่าโดยสาร ประกอบกับ กรมการขนส่ งทางบกได้มีการกาหนดให้มี
การติดตั้งมิเตอร์ เพื่อคานวณค่าโดยสาร และกาหนดอัตรา การเรี ยกเก็บค่าโดยสารไว้อย่างชัดเจน ซึ่ ง
ปั จจุบ นั อัตราค่าโดยสารแท็กซี่ ก็ยงั คงอัตรา การเรี ยกเก็บในอัตราเดิ ม มิ ได้มีการปรั บขึ้ นราคาค่ า
โดยสารมาเป็ นเวลานานแล้ว
สาหรับทัศนคติที่มีต่อการใช้บริ การ ในด้านบุคลากรและด้านการให้บริ การ ซึ่ ง ผูใ้ ช้บริ การรถ
แท็กซี่ มีท ศั นคติอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนั้น เนื่ องจากผูใ้ ช้บริ การยังมี ความ ไม่มนั่ ใจในเรื่ องความ
ปลอดภัย และความสะดวกในการเลื อกใช้บริ การ เนื่ องจากผูข้ บั ขี่รถแท็กซี่ ยังไม่มีความชานาญ
เส้นทางการจราจรในกรุ งเทพมหานคร และข่าวเกี่ยวกับความไม่ ปลอดภัยในการโดยสารรถแท็กซี่
ํ
มิเตอรก็ยงั คงปรากฏอยูอ่ ย่างสม่าเสมอในปั
จจุบนั

จากการศึกษาครังนี้ ผู้วจิ ัยขอให้ ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้ ประโยชน์ ดังนี้
1. ผลการวิจ ยั ครั้ งนี้ ควรน่ าไปเป็ นแนวทางในการปรั บ การให้บ ริ ก ารของผูใ้ ห้ บ ริ ก ารรถ
แท็กซี่ หรื อหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการให้บริ การรถแท็กซี่ เพื่อนให้การบริ การมีคุณภาพมากขึ้น
2. ภาครั ฐ หรื อหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งควรมี ก ารฝึ กอบรมผูข้ ับ ขี่ ใ ห้ มี ม าตรฐาน มี คุ ณ ภาพ
เคารพกฏจราจรและมีกริ ยามารยาทที่ดีซ่ ึงในงานด้านการบริ การ ตัวบุคคลากรเป็ นสิ่ งที่ควรให้ความ
สาคญ
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3. เป็ นแนวทางให้ผูใ้ ห้ บ ริ การปรั บ ปรุ ง รั ก ษาคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก าร รวมไปถึ งการรั กษา

สภาพภายนอกและภายในรถให้มีความสะอาด น่าเรี ยกใช้บริ การ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กี่และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การรถแท็กซี่
2. ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระหว่าง การเลื อกใช้บ ริ ก ารรถโดยสารสาธารณะในระบบขนส่ ง
มวลชน กับการใช้บริ การรถแท็กซี่ ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในบริษัท เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชั่น จากัด
FACTOR AFFECTING JOB SATISFACTION OF PERSON OF
KPN GREEN ENERGY SOLUTION CO., LTD.
ศิวลัย จงจีรภัทร
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาหรับผูบ้ ริ หาร
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เฉลิมพร เย็นเยือก
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน และปั จจัยที่มีผลต่
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จากัด ทั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานในบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จากัด ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 78 ตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การใช้แบบสอบถาม
การวิจัยพบว่า
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรราพบว่าพนักงานส่ วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย
คิดเป็ นร้อยละ 73.1 อายุของพนักงานส่ วนใหญ่อายุ 25 – 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 67.9 การศึกษาอยูใ่ น
ระดับปริ ญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 82.1 มีรายได้ต่อเดือน 20,001– 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 76.9 และ
มี 1-2 ปี คิดเป็ นร้อยละ 55.2 ซึ่ งการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นปั จจัยด้านจูงใจพบว่า ด้าน
ที่ จู ง ใจมากที่ สุ ด คื อ ด้า นโอกาส และความก้า วหน้ า รองลงมาคื อ ด้านลัก ษณะงาน และด้า น
ความสาเร็ จ การวิเคราะห์ที่เกี่ ยวกับระดับความคิดเห็ นปั จจัยด้านค้ าจุนพบว่า ด้านที่มีความสาคัญ
มากที่สุดคือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน รองลงมาคือด้านความมัน่ คงในอาชี พ และด้าน
เงินเดือน และสวัสดิการ การวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานพบว่าความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
ผลการวิเคราะห์ เชิ งสถิ ติพ บว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ต่างกันมี ผ ลต่ อความพึ งพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรแตกต่างกัน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยจูงใจกับความพึงพอใจ
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ในการปฏิ บ ตั ิ งาน พบว่าปั จจัย จู งใจมี ความสั ม พันธ์ ในทิ ศทางเดี ยวกัน กับ ความพึ งพอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่ นเดี ยวกันกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยค้ าจุนกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่าปั จจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
บทนา
จากวิกฤติราคาพลังงานปรับตัวขึ้นลง ประเทศไทยต้องนาเข้าพลังงานเป็ นมูลค่าเกือบหนึ่ ง
ล้านล้านบาทในปี 2558 และเพิ่มเป็ น 2.7 ล้านล้านบาทในปี ที่ผา่ นมา ทาให้การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศได้รับผลกระทบ ตลอดจนประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ ามันเชื้ อเพลิ งที่
สู งขึ้น การใช้พลังงานของประเทศไทยประจาปี 2558 ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคื อ การใช้พลังงาน
หมุ น เวีย น และการใช้พ ลังงานเชิ ง พาณิ ช ย์ พลังงานหมุ น เวีย นเป็ นพลังงานที่ ใ ช้ห มดแล้ว และ
สามารถผลิตขึ้นมาได้อีกโดยแบ่ง ออกเป็ น 15 ประเภทด้วยกันคือ แกลบ เศษไม้ ขี้เลื้อย ปาล์ม ชาน
อ้อ ย ถ่ า นไม้ ฟื น ซั ง ข้า วโพด เปลื อ กถั่ว ไบโอดี เซล B-100 วัส ดุ เหลื อ ใช้ ท างการเกษตร มัน
สาปะหลัง มะพร้าว ก๊าซชีวภาพ และขยะ ส่ วนพลังงานเชิงพาณิ ชย์เป็ นแหล่งพลังงานที่มีขนาดใหญ่
เช่น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิ น นอกจากนี้ ยงั รวมถึงพลังงานที่ผา่ นการแปรรู ปได้แก่ ไฟฟ้ า
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปริ มาณการใช้พลังงานของประเทศไทยประจาปี 2558
ทั้งนี้ จากวิกฤตดังกล่าวกระทรวงพลังงานเล็งเห็นความจาเป็ นในการจัดหาแหล่งพลังงานที่
หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิง่ พลังงานหมุนเวียนในประเทศ จึงมีนโยบายจะพัฒนาพลังงานทดแทน
เป็ นแหล่งพลังงานหลักของประเทศ ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551 –
2565( ขึ้น มีเป้ าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่ วนการใช้พลังงานทดแทนให้เป็ นร้อยละ 20ของการใช้พลังงาน
ขั้นสุ ดท้ายของประเทศ ภายในปี 2565 โดยแบ่งเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ (1( ระยะสั้นครอบคลุ ม พ.ศ.
2551-2554 (2( ระยะกลางครอบคลุม พ.ศ. 2555-2559 และ (3( ระยะยาวครอบคลุม พ.ศ. 2560-2565
Renewable Energy Development Plan : REDP หรื อแผนพัฒนาพลังงานทดแทนเป็ นแผนที่
มุ่งพัฒนาสู่ “พลังงานหลักของประเทศ ลดการพึ่งพาการนาเข้าน้ ามันและสร้างความมัน่ คงทางด้าน
พลังงานให้กบั ประเทศ ด้วยราคาที่ประชาชนยอมรับ และลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุ มชน
รวมไปถึงลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกซึ่ งเป็ นสาเหตุสาคัญของภาวะโลกร้อน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้บริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จากัด ได้ก่อตั้งขึ้น
เพื่อดาเนิ นงานด้านพลังงานทดแทน โดยมีความมุ่งมัน่ ที่จะส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทนให้เป็ น
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พลังงานทางเลือกที่สามารถ สร้างความมัน่ คงทางด้านพลังงานของประเทศ ควบคู่ไปกับการรักษา
สิ่ งแวดล้อม พร้อมเข้าสู่ ประชาคมเศรฐกิจอาเซี ยน (AEC)
บริ ษั ท ฯ มี ที ม ที่ ป รึ กษา วิ ศ วกร และผู ้บ ริ หารโครงการผู ้ช านาญการณ์ เปี่ ยมด้ ว ย
ประสบการณ์ และองค์ ค วามรู ้ ด้า นงานก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า ชี ว มวล เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารวางแผน การ
ก่อสร้าง ทดสอบอุปกรณ์ แบะเครื่ องจักรให้สามารถผลิต และจาหน่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ยังเป็ นผูน้ าในการออกแบบ และงานติ ดตั้งระบบผลิ ตไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ครบวงจร และมีประสิ ทธิ ภาพสู ง โดยเริ่ มตั้งแต่การออกแบบ การจัดทางบประมาณ
แลการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ดว้ ยอุปกรณ์ที่ได้มาตราฐานจากผูผ้ ลิตชัน่ นา และ
การบริ การที่มีคุณภาพในกรอบของต้นทุนที่คุม้ ค่า รวมถึงงานก่อสร้าง อาทิเช่น สถานีไฟฟ้ าแรงงสู ง
และการร่ วมลงทุน (Co-Investment)
ปั จจุบนั บริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จากัด มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 97 คน และ
มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งก็ ต าม แต่ ใ นเรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คล บริ ษ ัท มี
ข้อบกพร่ องคื อ มี อตั รการลาออก และอัตรตราการลางาน / ขาดงานของพนังานเพิ่ ม สู งขึ้ น ทั้งที่
บริ ษทั พยายามหาวิธีเพื่อขจัดข้อบกพร่ องนี้ ในการบริ หารจัดการองค์กร “คน” ถื อว่าเป็ นทรัพยากร
มนุ ษ ย์ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด เพราะ “คน” เป็ นส่ วนปะรกอบที่ ส าคัญ ที่ จ ะน าพาองค์ ก รไปสู่ ความ
เจริ ญก้าวหน้า และประสบกับความสาเร็ จ การบริ หารงานบุคคลนั้นเป้ นการสรรหหา คัดเลือกบุคคล
ที่ มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมเข้า สู่ อ งค์ ก ร และธ ารงรั ก ษาบุ ค ลากรนั้ น ไว้ ผู ้บ ริ ห ารจึ ง จ าเป็ นที่ ต้อ ง
ตระหนักถึงปัจจัยที่ทาให้บุคคลากรปฏิบตั ิงานด้วยความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการทางานของบุ คคลากรในองค์การ มีผลต่อความสาเร็ จของงาน และ
องค์การ รวมทั้งความสุ ขของผูท้ างานด้วย องค์การใดก็ตามหากบุคคลากรไม่มีความพึงพอใจในการ
ทางาน ก็จะเหตุทาให้ผลงาน และการปฏิ บตั ิงานต่า คุ ณภาพของงานลดลง ส่ งผลให้มีการขาดงาน
ลาออกจากงาน หรื ออาจก่อให้เกิดปั ญหาอาชญากรรม และปั ญหาทางวินยั ได้อีกด้วย
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของบุ คคลากร
บริ ษ ัท เค พี เอ็ น กรี น เอ็ น เนอจี โซลู ชั่ น จ ากัด เพื่ อ เป็ นแนวทางในการวางแผน ปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่
จากัด ต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.

เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรของบริ ษทั เค พี เอ็น

กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จากัด
2.

เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรของบริ ษทั

เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จากัด
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของพนักงานใน
บริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จากัด ปั ญหา กลุ่มตัวอย่างคือบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอ
จี โซลูชนั่ จากัด จานวน 87 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษา แนวคิดทฤษฎี
และผลงานวิจยั ที่เกียวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากรศาสตร์ ของบุคลากรของบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น
เอ็นเนอจี โซลู ชั่น จากัด ซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา รายได้ต่อเดื อน และระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) โดยใช้ระดับข้อมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) และเรี ยงลาดับ (Ordinal scale)
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน โดยลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating scale)
ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามวัดระดับความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน โดยลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลิเคอร์ท(Likert)
ส่ วนที่ 4 เป็ นค าถามเกี่ ยวกับ ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม เกี่ ยวกับ แนวทางที่ ท าให้เกิ ดความพึ ง
พอใจในการทางานของพนักงานบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลู ชนั่ จากัด โดยลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นคาถามปลายเปิ ด
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้แก่พนักงานบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น
เอ็นเนอจี โซลู ชนั่ จากัด โดยได้แบบสอบถามสมบูรณ์กลับคืนจานวน 78 ชุด จากพนักงานจานวน
ทั้งสิ้ น 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.41
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สถิ ติ ที่ ใ ช้ในการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และมีเกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉลี่ ย ได้แก่ ค่าเฉลี่ ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง ระดับ
ความคิดเห็นน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย ค่าเฉลี่ยระหว่าง
2.50-3.49 หมายถึ ง ระดับความคิ ดเห็ นปานกลาง ค่าเฉลี่ ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความ
คิดเห็นมาก และ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ผลการวิจัย
1.

ข้อมูลด้านประชากรศาตร์ ของพนักงานบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลู ชั่น

จากัดพบว่าพนัก งานส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชายจานวน 57 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ73.1 และเป็ นเพศหญิ ง
จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.9 อายุของพนักงานส่ วนใหญ่อายุ 25-35 ปี จานวน 53 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 67.9 รองลงมาคืออายุ 36-45 ปี จานวน 14 คนคิดเป็ นร้ อยละ 17.9 อายุ ไม่เกิน 25 จานวน 9
คนคิดเป็ นร้อยละ 11.5 และอายุ 45 ปี ขึ้นไป จานวน 2 คนคิดเป็ นร้อยละ 2.7 ตามลาดับ พนักงานส่ วน
ใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี จานวน 64 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 82.1 รองลงมาคื อ ระดับ ต่ ากว่า
ปริ ญญาตรี จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.5 และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 6.4 ตามลาดับ พนักงานส่ วนใหญ่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จานวน 60 คนคิดเป็ นร้อยละ
76.90 รองลงมาคือ รายได้ 30,001 – 40,000 บาท จานวน 7 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 9 ซึ่ งเท่ากับ รายได้
มากกว่า 40,001 ขึ้นไป จานวน 7 คนคิดเป็ นร้อยละ 9 รายได้ 10,000 – 20,000 บาท จานวน 4 คนคิด
เป็ นร้ อยละ5.1 และไม่มีพนักงานคนใดเลยรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงาน
ของพนั ก งานส่ ว นใหญ่ คื อ 1-2 ปี จ านวน 43 คนคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 55.2 รองลงมาคื อ ระยะเวลา
ปฏิบตั ิงาน 3-4 ปี จานวน 26 คนคิดเป็ นร้อยละ 33.3 ระยะเวลาปฏิ บตั ิงานมากกว่า 4 ปี จานวน 5 คน
คิดเป็ นร้อยละ 6.4 และ ระยะเวลาปฏิบตั ิงานน้อยกว่า 1 ปี จานวน 4 คนคิดเป็ นร้อยละ 5.1
2.

การวิเคราะห์ เกี่ ยวกับระดับความคิ ดเห็ นในปั จจัยจูงใจขอพนักงานในบริ ษทั ใน

การวิจยั นี้ จานวน 78 คน โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นในปั จจัยจูงใจของพนักงานในบริ ษทั ในภาพรวมอยูใ่ นระดับที่
( X = 3.14, S.D. = .56) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ย 3 ลาดับสิ่ งที่จูงใจมากที่สุดคือ
ด้านโอกาส และความก้าวหน้า ( X = 3.44, S.D. = .54) รองลงมา คื อด้านลักษณะงาน ( X = 3.27,
S.D. = .44) และด้านความสาเร็ จ ( X = 3.18, S.D. = .44) ตามลาดับ
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3.

การวิเคราะห์เกี่ ยวกับระดับความคื ดเห็ นในปั จจัยค้ าจุนขอพนักงานในบริ ษทั ใน

การวิจยั นี้ จานวน 78 คน โดยใช้ค่าสถิ ติ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐานพบว่า ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นในปัจจัย ค้ าจุนของพนักงานในบริ ษทั ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( X = 3.16, S.D. = .51) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ ย 3 ลาดับสิ่ งที่ค้ าจุน
มากที่ สุ ดคื อ ด้านความสั มพันธ์ กบั เพื่ อนร่ วมงาน ( X = 3.66, S.D. = .49) รองลงมา คือด้านความ
มัน่ คงในอาชี พ ( X = 3.35, S.D. = .52) และด้านเงิ น เดื อน และสวัส ดิ ก าร ( X = 3.19, S.D. = .39)
ตามลาดับ
สรุ ป และอภิปรายผล
จากผลการวิ จยั พบว่า ปั จจัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติ งานของ
พนักงานในบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จากัด มีรายละเอียดดังต่ดไปนี้
1.

ปั จจัยการจู งใจส าหรั บ พนัก งาน ที่ ส ร้ างให้เกิ ดแรงจู งใจ คื อการท าให้พ นักงาน

ปฏิ บตั ิงานแล้วเกิ ดความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาถึ งด้านที่มีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ ด้านโอกาส และความก้าวหน้า รองลงมา คือด้านลักษณะงาน ด้านความสาเร็ จ
ด้านความรับผิดชอบ และ
1.1

ด้านการได้รับการยอมรับ ตามลาดับ
ด้านลักษณะงานอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับ

จากค่าเฉลี่ย 3 ลาดับสิ่ งที่จูงใจมากที่สุดคือ งานที่ทาอยูม่ ีความท้าทาย และต้องแสวงหาความรู ้ใหม่ๆ
อยูเ่ สมอ ซึ่ งเท่ากับ ลักษณะงานต้องใช้ความรู ้ ความสามารถที่หลากหลาย รองลงมาคือ งานที่ได้รับ
มอบหมายตรงกับความรู ้ความสามารถ ซึ่ งเท่ากับงานที่รับผิดชอบมีความเหมาะสม ( = 3.26, S.D. =
.44) ตามลาดับ
1.2

ด้านความสาเร็ จ อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับ

จากค่าเฉลี่ย 3 ลาดับสิ่ งที่จูงใจมากที่สุดคือมีความภาคภูมิใจในการปฏิบตั ิงาน รองลงมาคือ ทางานที่
ได้รับมอบหมายสาเร็ จลุล่วงด้วยดี และผลงานที่ยอมรับ ตามลาดับ
1.3

ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ

เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ย 3 ลาดับสิ่ งที่จูงใจมากที่สุดคือ มีอิสระในการทางาน รองลงมาคือ ทางานเสร็ จ
ทันตามแผนการปฏิบตั ิงาน และปริ มาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมทางาน ตามลาดับ
1.4

ด้านการได้รับการยอมรับ อยู่ในระดัปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ

เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ ย 3 ลาดับสิ่ งที่จูงใจมากที่ สุดคือ มีโอกาสแสดงความคิดเห็ นในเรื่ องต่างๆ ใน
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องค์กรรองลงมาคือ มีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย แนวทางการบริ หารจัดการ และมีส่วนร่ วมใน
การกาหนดระเบียบข้อบังคับ ตามลาดับ
1.5

ด้านโอกาส และความก้าวหน้า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น

รายข้อเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ย 3 ลาดับสิ่ งที่จูงใจมากที่สุดคือ ทางานที่ช่วยส่ งเสริ มให้มีความรู ้เพิ่มขึ้น
รองลงมาคือ มีโอกาสได้รับ การอบรม สัมมนา หรื อดู งาน และมีโอกาสได้รับการสนับสนุ นจาก
องค์กรให้ศึกษาต่อตามสาขาวิชาที่ท่านปฏิบตั ิงาน ตามลาดับ
2.

ปั จจัยค้ าจุนสาหรับพนักงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาถึงด้านที่

มีความพึงพอใจมสาคัญมากที่สุด คือด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน รองลงมาด้านความมัน่ คง
ในอาชีพ ด้านเงินเดือน และสวัสดิการ ด้านสถานะทางอาชีพ ด้านนโยบาย และการบริ หาร ด้านวิธี
ปกครอง และบัง คับ บัญ ชา ด้า นสภาพแวดล้อ มในการท างาน และด้า นความเป็ นอยู่ส่ ว นตัว
ตามลาดับ
2.1

ด้านนโยบาย และการบริ หาร อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นราย

ข้อเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ ย 3 ลาดับสิ่ งที่ ค้ าจุนมากที่สุดคือ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบมี ความชัดเจน
เท่ า กั บ การก าหนดนโยบายที่ ใ ช้ ใ นการบริ หารมี ค วามชั ด เจน รองลงมา คื อ พอใจงานที่
ผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย และ พอใจงานที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย ตามลาดับ
2.2

ด้านความมัน่ คงในอาชี พ อยู่ในระดับปานกลางเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ

เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ ย 3 ลาดับสิ่ งที่ค้ าจุนมากที่สุดคือ องค์กรมีความมัน่ คง รองลงมาคือ ตาแหน่ ง
งานในปั จจุบนั มีความมัน่ คง และองค์กรของมีตาแหน่ งหน้าพร้อมที่จะทาให้ท่านได้มีโอกาสก้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น ตามลาดับ
2.3

ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณา

เป็ นรายข้อเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ ย 3 ลาดับสิ่ งที่ ค้ าจุนมากที่สุดคือ ได้รับน้ าใจ และความช่ วยเหลื อ
จากเพื่อน รองลงมาคือในองค์กรมีความสมัครสมานสามัคคี และการยอมรับฟั งความคิดเห็นของ
เพื่อน ตามลาดับ
2.4

ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น

รายข้อเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ย 3 ลาดับสิ่ งที่ค้ าจุนมากที่สุดคือ สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ในการ
ทางาน รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมรอบมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน และ ความสะอาดของ
สภาพแวดล้อมอยูใ่ นเกณฑ์ดี เท่ากับ สภาพแวดล้อมทัว่ ไปในการทางาน ตามลาดับ
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2.5

ด้านวิธีปกครอง และบังคับบัญชา อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น

รายข้อเรี ย งล าดับ จากค่ าเฉลี่ ย 3 ล าดับ สิ่ งที่ ค้ าจุ น มากที่ สุ ด ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาของท่ า นมี เหตุ ผ ลกับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รองลงมาคือ ผูบ้ งั คับ บัญชาของท่านมีความยุติธรรมในการปกครองบังคับ และ
ผูบ้ งั คับบัญชาช่วยเหลือแนะนา และเป็ นที่ปรึ กษาที่ดีในเรื่ องงาน ตามลาดับ
2.6

ด้านเงินเดื อน และสวัสดิ การอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นราย

ข้อเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ ย 3 ลาดับสิ่ งที่ ค้ าจุ นมากที่สุดคือ ค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่ งเท่ากับ เงินเดื อน /
ค่าตอบแทนที่ ได้รับมี ความเหมาะสมกับความรับผิดชอบอยู่ในระดับที่ รองลงมาคือ สวัสดิ การที่
ได้รับ ตามลาดับ
2.7

ด้า นสถานะทางอาชี พ อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ

เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ย 3 ลาดับสิ่ งที่ค้ าจุนมากที่สุดคือ งานที่ทาอยูเ่ ป็ นงานที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรี อยู่
ในระดับที่ รองลงมาคือ งานที่ทาอยูเ่ ป็ นงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอยูใ่ นระดับที่ และงานที่
ทาอยูไ่ ด้รับการเผือ่ แพร่ สู่สาธารณชน อยูใ่ นระดับที่ ตามลาดับ
2.8

ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัวอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ

เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ย 3 ลาดับสิ่ งที่ค้ าจุนมากที่สุดคือ งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายส่ งผลกระทบ
ต่อวิถีการดาเนิ นชี วิต เท่ากับ งานที่ ได้รับมอบหมายส่ งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ในครอบครัว
รองลงมาคือ การโยกย้ายตาแหน่งมีผลกระทบต่อตัวท่าน และครอบครัวอยูใ่ นระดับที่ ตามลาดับ
3.

การวิเคราะห์ ความพึ งพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนัก งานในบริ ษ ทั เค พี เอ็น

กรี น เอ็นเนอจี โซลู ชั่น จากัด ในการวิจยั นี้ จานวน 78 คน โดยใช้สถิ ติพ้ืนฐานหาค่าเฉลี่ ย และค่า
เบี่ยงเบนมารตรฐาน (S.D.) พบว่าระดับปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานในบริ ษทั ในภาพรวม อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับจาก
ค่ า เฉลี่ ย 3 ล าดับ สิ่ ง ที่ มี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านมากที่ สุ ด คื อ มี ค วามพึ ง พอใจในการ
ปฏิ บตั ิงานภายในองค์กรโดยรวม รองลงมาคือ มี ความพึงพอใจในองค์กรที่ ได้มีส่วนช่ วยในการ
พัฒนาประเทศ และมีความพึงพอใจที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรมีความก้าวหน้า ตามลาดับ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาซ้ าในเรื่ องนี้ โดยเว้นระยะห่ างประมาณ 1 ปี ทั้งนี้ เนื่ องจาก ความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงานเป็ นเรื่ องของความรู ้สึกและทัศนคติของแต่ละคน ที่อาจเปลี่ ยนแปลงได้
ตามเวลาและสภาพแวดล้ อ ม หรื อแม้ แ ต่ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งหรื อ
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ผูบ้ งั คับบัญชาระยะหนึ่ ง รวมถึงควรมีการศึกษาความพึงพอใจในเรื่ องอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
เช่ น การสื่ อสารภายในองค์ก ร การนานโยบายไปปฏิ บตั ิ เป็ นต้น ซึ่ งจะท าให้การศึ กษา
ครอบคลุ ม มากยิ่ง ขึ้ น รวมถึ งควรแบ่ ง กลุ่ ม พนัก งานระหว่างสานัก งาน และหน่ วยงาน
ก่อสร้าง จะทาให้ทราบถึงความพึงพอใจที่แท้จริ งมากกว่าที่ศึกษาในภาพรวมอย่างเดียว
2. การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ทาให้มีขอ้ จากัดสา
หรับการวิเคราะห์ผลที่ได้รับ เพื่อให้การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ขอ้ มูลถู กต้อง
และครอบคลุ มลึ กซึ้ งได้ผลใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากยิ่งขึ้น การวิจยั ครั้งต่อไปควรใช้วิธี
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ควบคู่กบั แบบสอบถามด้วย โดยกระจายสอบถามใน
ทุกระดับตาแหน่งงาน
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พฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
The behavior choice to consume coffee of Students of the Faculty of business administration
Bachelor's degree Rangsit University
อาทิตย์ วงษ์ ทน, ภาคิน มิ่งโสภา
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาหรับผูบ้ ริ หาร
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เฉลิมพร เย็นเยือก
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ กษาเรื่ อง พฤติก รรมการเลื อกบริ โภคกาแฟของนักศึ กษาคณะบริ ห ารธุ รกิ จ ระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริ โภคกาแฟของ
นักศึกษาคณะบริ หารธุ รกิ จ ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต และเพื่อศึกษาปั จจัยสาคัญในการ
ตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟได้ใช้ก ารสุ่ ม แบบบังเอิ ญ จากนัก ศึ ก ษา 60 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษา จากแบบสอบถามที่ได้รับกลับมามีแบบสอบถามที่มี
ข้อมู ลสมบู รณ์ 60 ฉบับ คิ ดเป็ นร้ อยละ 100.0 สถิ ติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 18-20 ปี มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
5,000-15,000 บาท มีจานวนสมาชิกในครอบครัว จานวน 3-4 คน
ทางด้านพฤติกรรมการบริ โภคพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกดื่ มกาแฟร้านกาแฟอเมซอน
เลือกบริ โภคกาแฟปั่ น รสชาติกาแฟที่ดื่มคือเอสเปรสโซ่ รับประทานกาแฟคู่กบั เบเกอรี่ โดยเหตุผล
คื อชอบบรรยากาศภายในร้ าน บริ โภค 2ครั้ ง/สั ป ดาห์ ส่ วนใหญ่ บ ริ โภคในเวลากลางวัน โดยมี
ค่าใช้จ่าย 61-80 บาท ส่ วนมากนิยมดื่มในร้าน
ปั จจัย ส่ วนผสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการบริ โภคกาแฟของนัก ศึ ก ษาคณะ
บริ หารธุ รกิจ ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ตผูต้ อบแบบสอบถามเรี ยงตามลาดับได้ดงั นี้ ปั จจัย
ด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านบริ การ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านการ
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ส่ งเสริ มการตลาด โดยเรี ยงลาดับคามสาคัญของปั จจัยย่อย ได้แก่ มีกาแฟให้เลื อกหลากหลายชนิ ด
มี เบเกอรี่ จาหน่ ายควบคู่ ภายในร้ าน ราคาของกาแฟเหมาะสมกับ คุ ณ ภาพกาแฟแล้ว บรรยากาศ
ภายในร้านชวนให้ดื่มกาแฟ มีโปรโมชัน่ แลกซื้ อสิ นค้าของทางร้าน

ABSTRACT
A study on The behavior choice to consume coffee of Students of the Faculty of business
administration Bachelor's degree Rangsit University The objectives of the study The behavior
choice to consume coffee of Students of the Faculty of business administration Bachelor's
degree Rangsit University And to study the factors in the decision to consume coffee used were
from the students 60 people. Questionnaires were used to collect data from a group of students.
From the questionnaire to get back a questionnaire with complete data 60 versions were 100.0
were analysed using frequency, percentage. The mean and standard deviation, the study found.
Most of the respondents were male, aged between 18-20 income per month, year, 5 000-15
000 levator family members. The 3-4 people.
The consumption behavior found. Most consumers choose to drink coffee coffee coffee
intake Amazon select blended coffee flavor ดื่ มคือ espresso. Eat coffee with bakery. The reason is
like atmosphere, consume 2 times / week mainly consumed in the daytime with the most popular
drink in the 61-80 cost per store.
Marketing mix factors affecting coffee consumption behavior of students in Faculty of
Business Administration Bachelor's degree level. Total respondents are respectively arranged as
follows: the service factors price factors factors of distribution channel Factors promoting
marketing. In the order of sub factors important threats include coffee to choose from a variety of
species. A bakery distribution along inside the store. The price of coffee with appropriate quality
coffee. The atmosphere inside the shop asked to drink coffee. There was a promotion purchase
goods of the shop.
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บทนา
จากอดี ตถึ งปั จจุ บ นั เปลี่ ยนไปมาก มี ก ารนากาแฟมาสร้ างประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง
กาแฟสร้ างทั้งเงินมหาศาลและงานให้กบั มนุ ษย์ สร้างความพึงพอใจ สร้างสังคมสัมพันธภาพอันดี
ให้กบั มนุ ษย์ชาติ จะเห็ นว่าไม่มีแม้แต่วนั เดียวเลยที่มนุ ษย์ไม่บริ โภคกาแฟ ซึ่ งไม่ทางตรงคือการดื่ ม
กาแฟทั่วๆไป หรื อไม่ ก็ ท างอ้อมซึ่ งมี ก าแฟเป็ นส่ วนผสมอยู่ดัง นั้น จะเห็ น ว่าเราสั ม ผัส กาแฟอยู่
ตลอดเวลาของการดารงชี วติ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ถึงแม้บางท่านจะไม่ชอบกาแฟแต่สักวันก็ตอ้ งได้
บริ โภคกาแฟโดยไม่รู้ตวั เหตุเพราะกาแฟเข้าไปเป็ นส่ วนผสมอยูใ่ นหลากหลายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
จะเห็นว่ากาแฟให้ประโยชน์อย่างมหาศาลกับมนุษย์นอกจากจะมีประโยชน์และรสชาติที่มี
อยูใ่ นตัว ยังสร้างงาน สร้างเงินและอื่นๆอีกมากมายหลายอย่าง
ดังนั้น กาแฟ จึงถูกยกให้เป็ นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ที่สร้างรายได้ให้กบั โลกมนุ ษย์แบบ
ไม่มีที่สิ้นสุ ดและไม่มีวนั หมด และนับวันจะสาคัญมากขึ้นเรื่ อยๆตามสมัยนิ ยมของคนรุ่ นใหม่ ที่มี
การนากาแฟไปประยุ กต์เป็ นรู ป แบบต่ างๆออกไป เพื่ อพัฒ นาการให้ ส อดคล้องกับ ยุคสมัยใหม่
ความนิ ยมในกาแฟนับ วันมี แต่ จะเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อยๆ จากอดี ตสู่ ปั จจุ บ นั และในอนาคตต่ อไปอี ก ชั่ว
นิ รั น ด ร

(ที่ ม า : kkp_phung@hotmail.com

/http://student.nu.ac.th/phung/coffee9.html )
ตลาดและแนวโน้มธุ รกิ จกาแฟของประเทศไทยตลาดผลิ ตภัณฑ์กาแฟมี แนวโน้มเติ บโตดี
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว ง 4-5 ปี ที่ ผ่ า นมา จนปั จ จุ บ ัน มี มู ล ค่ า ตลาดมากถึ ง 29,000 ล้า นบาท จึ ง มี
ผูป้ ระกอบการหลายรายเข้ามาลงทุนในธุ รกิจกาแฟ พร้อมกับทุ่มงบประมาณเพื่อช่วงชิ งส่ วน แบ่ง
ตลาด ทั้งนี้ เนื่ องจากพฤติกรรมในการบริ โภคของชาวไทยที่ ได้หันมาบริ โภค เครื่ องดื่ มกาแฟเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในกลุ่มผูบ้ ริ โภคสมัยใหม่ จึงทา ให้ประเทศไทยได้รับความสนใจจาก
นั ก ลงทุ น ชาวต่ า งชาติ ห ลายรายในการเข้า มาประกอบธุ ร กิ จ ร้ า นกาแฟในประเทศ รวมทั้ ง
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตภายในประเทศไทยเองที่ มีกิจการเกี่ ยวข้องกับ กาแฟธุ รกิ จร้ านอาหาร การบริ โภค
กาแฟของคนไทยในขณะนี้ยงั ถือว่ามีปริ มาณน้อยโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 0.5 กก./คน/ปี เท่านั้น เมื่อ
เทียบกับชาวต่างประเทศ เช่ น ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริ กาที่ดื่มกาแฟเฉลี่ยประมาณ 2.0 และ 4.5 กก./
คน/ปี ตามลาดับ ดังนั้นโอกาสในการขยายตัวเติบโตของธุ รกิจกาแฟในประเทศไทยยังมีได้อีกมาก
(ที่มา: http://coffeemixed.wordpress.com)
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริ โภคกาแฟของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิ ต คณะบริ หารธุ รกิจ
3. เพื่อนาข้อมูลจากการศึกษาที่ได้รับไปประยุกค์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
สมมุติฐาน
1. ปั จจัยด้านภูมิหลังของประชากรมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟ
2. ปั จจัยด้านการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟ
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ (นักศึกษาปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต(
การศึกษาครั้งนี้จะมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคกาแฟโดยจะกาหนดกลุ่มประชากรที่จะศึกษาโดย
เน้นกลุ่มนักศึกษาคณะบริ หารธุ รกิจ ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2. แนวคิดและทฤษฎี
ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริ โภค
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ( Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation )
Maslow เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็ นจานวนมากสามารถอธิ บายโดยใช้แนวโน้มของ
บุคคลในการค้นหาเป้าหมายที่จะทาให้ชีวติ ของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนา และได้รับ
สิ่ งที่มีความหมายต่อตนเอง เป็ นความจริ งที่จะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็ นหัวใจของ
ทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่ อว่ามนุษย์เป็ น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (wanting animal)
และเป็ นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎีลาดับขั้นความ
ต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึง
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พอใจในสิ่ งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรี ยกร้องความพึงพอใจสิ่ งอื่นๆ ต่อไป ซึ่ งถือเป็ นคุณลักษณะของ
มนุษย์ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีความต้องการจะได้รับสิ่ งต่างๆ อยูเ่ สมอ
Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์น้ นั ติดตัวมาแต่กาเนิ ดและความปรารถนาเหล่านี้
จะเรี ยงลาดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ข้ นั แรกไปสู่ ความปรารถนาขั้นสู งขึ้นไปเป็ นลาดับ
ลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ( The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation )
Maslow เรี ยงลาดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็ นลาดับดังนี้
1. ความต้ องการทางด้ านร่ างกาย ( Physiological needs )
2. ความต้ องการความปลอดภัย ( Safety needs )
3. ความต้ องการความรักและความเป็ นเจ้ าของ ( Belongingness and love needs )
4. ความต้ องการได้ รับความนับถือยกย่อง ( Esteem needs )
5. ความต้ องการทีจ่ ะเข้ าใจตนเองอย่างแท้จริง ( Self-actualization needs )
ลาดับขั้นความต้องการของมาสโล มีการเรี ยงลาดับขั้นความต้องการที่อยูใ่ นขั้นต่าสุ ดจะต้องได้รับ
ความพึงพอใจเสี ยก่อนบุคคลจึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ ความต้องการที่อยูใ่ นขั้นสู งขึ้นตามลาดับ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
ในการที่ผบู ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าหนึ่งนั้น จะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่ มต้นไปจนถึงทัศนคติ
หลังจากที่ได้ใช้สินค้าแล้ว การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนั้นจะช่วยให้นกั การตลาดมองเห็นช่อง
ทางการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ดียงิ่ ขึ้น ซึ่ งสามารถพิจารณาเป็ นขั้นตอนได้ดงั นี้
ขั้นตอนของกระบวนการซื้ อ (Stages in the buying process) มี 5 ขั้นตอน คือ
1( การทาให้เกิดความต้องการ
2( การแสวงหาข้อมูล
3( การประเมินทางเลือก
4( การตัดสิ นใจซื้ อ
5( ความรู ้สึกหลังการซื้ อ
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แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ ชี้ให้เห็นประเด็นความแตกต่างของรู ปแบบของ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึง
นาเอาแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อมาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา เนื่ องจากประเด็นความ
แตกต่าง อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภค (Theory of Consumer Behavior)
การเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมด้านสังคม อาจจะเพิม่ ขนาดตลาดบางส่ วน ลดขนาดของ
ตลาดบางส่ วน หรื อช่วยไรการสร้างตลาดใหม่ๆ ดังนั้นการเข้าใจถึง สิ่ งแวดล้อมด้านสังคมทั้งใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านพฤติกรรมศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นสิ่ งที่จา
เป็ นสาหรับธุ รกิจในปั จจุบนั หากสามารถเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่า
คู่แข่งย่อมเปิ ดโอกาสให้สามารถนามากาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดีกว่าและสามารถชนะใจ
ผูบ้ ริ โภคได้ในที่สุด (อรชร มณี สงฆ์.2552(
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา
ให้ได้มาและการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าและบริ การ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมาก่อนแล้ว
และมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว (ธงชัย สันติวงษ์,2549(ดังนี้
การศึกษาแบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Model) หรื อเรี ยกอีกอย่าง
หนึ่งว่า S-R Theory เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการซื้ อสิ นค้า โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิด
สิ่ งกระตุน้ (S-Stimulus) ที่ทาให้เกิดความต้องการ สิ่ งกระตุน้ ที่ผา่ นเข้าไปในความรู ้สึกนึกคิดของผู ้
ซื้ อ (Buyer’s black box) และทาให้เกิดความต้องการก่อนแล้วจึงมีผลทาให้เกิดการปฏิบตั ิตอบสนอง
(R-Response)
1( สิ่ งกระตุน้ (S-Stimulus) สามารถเกิดขึ้นเองจากภายในร่ างกายและจากสิ่ งกระตุน้
ภายนอกซึ่ งถือว่าเป็ นเหตุจูงใจให้เกิดการบริ โภคสิ นค้า (Consumer Motive) สาหรับสิ่ งกระตุน้
ภายนอกและสิ่ งกระตุน้ ภายในซึ่ งสิ่ งกระตุน้ ภายนอก ประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ (ศริ วรรณ เสรี รัตน์
,2541(
1.1( สิ่ งกระตุน้ ภายนอก
1.1.1( สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด
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สิ่ งกระตุน้ ความต้องการซื้ อที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่ง
ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่สามารถเสนอขายให้กบั ตลาดเพื่อเรี ยกร้องความสนใจ
และความเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ การใช้หรื อเพื่อบริ โภคเป็ นสิ่ งที่สนองความจาเป็ นและความ
ต้องการของมนุษย์ได้ ผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่ งที่แตะต้องได้และแตะต้องไม่ได้ ส่ วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ตัวสิ นค้าและบริ การ ตราสัญลักษณ์ คุณภาพ การบรรจุหีบห่ อ การใช้
เทคโนโลยี
ราคา (Price) คือมูลค่าของสิ นค้าและบริ การที่แสดงออกมาในรู ปของจานวนเงิน การ
กาหนดราคามีวธิ ี การดังนี้
- การตั้งราคาต่ากว่าราคาตลาด
- การตั้งราคาสู งกว่าราคาตลาด
- การตั้งราคาเท่ากับราคาตลาดทัว่ ๆไป
ช่ อ งทางการจั ดจาหน่ าย (Place) เป็ นกิ จกรรมการนาผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ กาหนดไว้ออกสู่ ตลาด
เป้ าหมาย ในส่ วนประสมนี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะสถานที่จาหน่ ายอย่างเดี ยว แต่เป็ นการพิจารณาว่า
จะจาหน่ายผ่านคนกลางต่างๆอย่างไรและมีการเคลื่อนย้ายสิ นค้าอย่างไร
ส่ วนประสมในการจัดจาหน่ายประกอบด้วย
- ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel Distribution) กล่าวคือ กิจกรรมในด้านการตลาดโดยมี
วัตถุ ประสงค์หลักคื อการปรั บปรุ ง การโยกย้าย การขนถ่ าย การสื่ อข้อความ การดาเนิ นการด้าน
อรรถประโยชน์สูงสุ ดเกี่ยวกับเวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย
- การกระจายตัว สิ นค้า (Physical Distribution) หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เคลื่อนย้ายตัวสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม หรื อ การขนส่ งและการเก็บ
รักษาตัวสิ นค้าภายในธุ รกิจใดธุ รกิจหนึ่งและระบบช่องทางการจัดจาหน่ายของธุ รกิจนั้น
การส่ งเสริ ม ตลาด (Promotion) เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่างผู จ้ ดั จาหน่ า ยและตลาด
เป้ าหมาย เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ที่ แ จ้ง ข่ า วสารหรื อ ชัก จู ง ให้ เกิ ด ทัศ นคติ แ ละ
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พฤติกรรมการซื้ อการส่ งเสริ มตลาดอาจทาได้4แบบด้วยกัน เรี ยกว่า ส่ วนประสมการส่ งเสริ มตลาด
หรื อส่ วนประสมในการติดต่อสื่ อสาร ซึ่ งประกอบด้วย
-การโฆษณา (Advertising) หมายถึ งรู ป แบบการให้ ข่ าวสารเกี่ ยวกับ สิ น ค้า บริ ก ารหรื อ
ความคิด โดยไม่ใช้บุคคลและต้องเสี ยค่าใช้จ่าย เพื่อจูงใจโดยหวังผลทางด้านยอดขาย และสามารถ
ระบุผเู ้ ป็ นเจ้าของชิ้นงานโฆษณานั้นได้
-การขายโดยใช้บุ ค คล (Personal Selling) หมายถึ งการใช้พ นัก งานขาย ซึ่ งจะทาหน้าที่
ผูแ้ ทนของบริ ษ ทั ที่ ไ ปพบผูท้ ี่ ค าดหวัง โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ว่าจะเปลี่ ยนแปลงสถานภาพของผูท้ ี่
คาดหวังให้เป็ นลูกค้า
-การส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) หมายถึ ง การจูงใจที่เสนอคุ ณค่าพิเศษ หรื อการจูง
ใจผลิ ตภัณฑ์แก่ ผูบ้ ริ โภค คนกลาง หรื อหน่ วยงานขาย โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อการสร้ างยอดขาย
ในทันที เช่น คูปองส่ วนลด ของแถม การชิงโชค การแลกซื้ อ เป็ นต้น
-การให้ ข่ า วสารและการประชาสั ม พัน ธ์ (Publicity and Public Relation) หมายถึ ง การ
ติดต่อสื่ อสารเพื่อสร้ างทัศนคติ ความน่ าเชื่ อถื อ และสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้เกิ ดแก่องค์กรกับกลุ่ ม
ต่าง ๆ อีกทั้ง เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี กบั กลุ่มต่าง ๆ และให้ขอ้ มูลด้านบวกเกี่ ยวกับธุ รกิ จ
เช่น การให้สัมภาษณ์ การจัดนิทรรศการ การเป็ นสปอนเซอร์ การตีพิมพ์เอกสาร เป็ นต้น
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กรอบความคิดในการวิจัยตลาด
ตัวแปรต้น
ปัจจัยทางด้านภูมิหลังของผูบ้ ริ โภค
เพศ
อายุ
รายได้
จานวนสมาชิกในครอบครัว
ตัวแปรตาม
การตัดสินใจเลือกบริ โภคกาแฟของนักศึกษา
คณะบริ หารธุรกิจ ระดับปริ ญญาตรี

ปัจจัยด้านการตลาด

มหาวิทยาลัยรังสิต

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านการบริ การ
ด้านสถานที่
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

3.ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ประกรคื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต
กลุ่ มตัวอย่างคื อ นักศึ กษาที่ มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้ นไป โดยเลื อกสุ่ มจากกลุ่ มนักศึ กษาคณะ
บริ หารธุ รกิ จ ระดับ ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรั งสิ ต จานวน 600 คน โดยแบ่งเก็บ แบบสอบถาม
ภายในคณะบริ หารธุ รกิจทั้งหมดด้วยการเก็บตัวอย่างจานวน 60 คน ด้วยวิธีการสุ่ มแบบบังเอิญการ
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กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากจะเลื อกใช้ตารางของ Yamane แล้วยังอาจจะหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยการคานวณใช้สูตรของ Yamane ดังนี้ ข้อสรุ ปของ Yamane n

=

N
1  Ne 2

เมื่อ

n

แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

N

แทน ขนาดของประชากร

e

แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มที่ยอมรับได้ (Sampling

Error)ในที่น้ ีกาหนดให้ไม่เกิน .05

วิธีทา เมื่อ

N

=

n

=
=

600 หน่วย และ e

= 0.05

600
1+600 x (0.05)2

240

ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจยั ครั้งนี้จาแนกออกเป็ นตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังนี้
ตัวแปรอิสระ กาหนดไว้ 2 ปั จจัยได้แก่
ปัจจัยทางด้ านภูมิหลังของผู้บริโภค
- เพศ
- อายุ
- รายได้
- จานวนสมาชิกในครอบครัว
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ปัจจัยด้ านการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านการบริ การ
- ด้านสถานที่
-

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ตัวแปรตามได้ แก่
การตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟของนักศึกษาคณะบริ หารธุ รกิจ ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยการตลาด
ในการวิจยั ครั้งนี้เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม จานวน 60 ชุดโดยแต่ละ
ชุดจะประกอบด้วย 5 ส่ วน มีท้ งั หมด จานวน 43 ข้อ
ลักษณะของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามให้นกั ศึกษาคณะบริ หารธุ รกิจ
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประกอบด้วย 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 4 ข้อ
ส่ วนที่ 2แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกาแฟสดจานวน 9 ข้อ
ส่ วนที่ 3แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟ
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่ งเสริ มการตลาด จานวน 25
ข้อ กาหนดการให้คะแนนเป็ น 5 ระดับโดยกาหนดการให้คะแนนดังนี้
ระดับที่

5

หมายถึง

ระดับความสาคัญ มากที่สุด

ระดับที่

4

หมายถึง

ระดับความสาคัญมาก

ระดับที่

3

หมายถึง

ระดับความสาคัญ ปานกลาง
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ระดับที่

2

หมายถึง

ระดับความสาคัญ น้อย

ระดับที่

1

หมายถึง

ระดับความสาคัญ น้อยที่สุด

ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟ จานวน 4 ข้อ
ส่ วนที่ 5 แบบสอบถามให้เขียนข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ได้ทาการตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้มาทุกฉบับและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่
สมบูรณ์
2. ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSSVersion 24.0
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติพ้นื ฐานได้แก่การหาค่าแจกแจง
ความถี่ การหาค่าร้อยละการหา

ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงบรรยาย (descriptive analysis) ใช้เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยนาเสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย
(means) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่ม
ตัวอย่างในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. ใช้อธิ บายข้อมูลลักษณะปัจจัยบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
และสถานภาพ โดยแจกแจงเป็ น ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
2. ใช้อธิ บายข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยการหา ค่าเฉลี่ย (mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมานหรื อสถิติอา้ งอิง (inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตามสมมติฐานต่างๆ ที่ต้ งั ไว้ โดยมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยเครื่ องมือทางสถิติต่างๆ ดังนี้
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1. สมมติฐานข้ อที่ 1 คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, อาชีพ,รายได้, จานวนสมาชิก ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟที่แตกต่างกัน
1.1 เพศกับการตัดสิ นใจซื้ อ ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample: t-Test
1.2 อายุ รายได้ และจานวนสมาชิกในครอบครัวกับการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟ ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance (ANOVA): F-test
2. สมมติฐานข้ อที่ 2 คือ การตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟ คือการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภตกาแฟโดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 56.7 รองลงมาคือเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
43.3 มีอายุระหว่าง 18-20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 36.7 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 21-23 ปี คิดเป็ นร้อยละ
28.3 และ 24-26 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.0 ระหว่าง 26 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 15.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 5,000-15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 41.7 รองลงมารายได้มากกว่า 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
26.7 รายได้ 15,001-25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 18.3 และรายได้ 25,001-35,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 13.3 มีจานวนสมาชิกในครอบครัว จานวน 3-4 คนคิดเป็ นร้อยละ 38.3 รองลงมาจานวน 4-6
คน คิดเป็ นร้อยละ 28.3 และจานวน 4-6 คนขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 18.3 และจานวน1-2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 15.0
Model Summary

Model

R

R Square

Adjusted R
Square

1

.878a

.771

.603
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ค่า R คือระดับความสัมพันธ์
พบตัวแปรต้นกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กนั ในระดับมาก มีค่า R. = .878 โดยมี
ความสามารถพยากรณ์ เท่ากับ R2. = .771 หรื อร้อยละ 77
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

28.754

25

1.150

4.589

.000b

Residual

8.521

34

.251

Total

37.275

59

ค่ า F มีค่า 4.589 ค่ า Sig มีค่า .000
โดยรวมพบว่าปั จจัยด้านการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การพฤติกรรมการเลือกบริ โภคกาแฟ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

2.505

1.062

Product1

.069

.128

Product2

-.008

Product3

.056

t

Sig.

2.359

.024

.082

.539

.594

.140

-.010

-.054

.957

.125

.068

.452

.654
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Product4

.215

.135

.252

1.594

.120

Product5

-.084

.119

-.098

-.701

.488

Product6

-.107

.119

-.120

-.899

.375

Product7

-.005

.090

-.006

-.053

.958

Product8

-.129

.097

-.134

-1.323

.195

Product9

.187

.145

.187

1.290

.206

Service1

-.042

.124

-.052

-.335

.739

Service2

.204

.087

.270

2.334

.026

Service3

-.227

.102

-.252

-2.237

.032

Service4

-.129

.056

-.220

-2.294

.028

Price1

-.031

.113

-.038

-.278

.783

Price2

-.011

.138

-.012

-.082

.935

Price3

.031

.130

.033

.235

.815

Price4

-.010

.108

-.011

-.090

.928

Place1

-.022

.105

-.026

-.211

.834

Place2

.259

.117

.325

2.208

.034

Place3

.255

.104

.324

2.446

.020

Place4

.036

.131

.043

.272

.787
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Place5

-.157

.125

-.158

-1.260

.216

Promotion1

.073

.113

.080

.643

.524

Promotion2

-.166

.094

-.232

-1.769

.086

Promotion3

.025

.079

.037

.312

.757

เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านผลิตภัณฑ์ ไม่ มีนัยสาคัญทางสถิติ
ด้ านบริการมีนัยสาคัญทางสถิติ
Service 2 คือ มีอาหารจาหน่ายควบคู่ภายในร้านมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกบริ โภค
กาแฟ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Service 3 คือ มีพนักงานที่มีความรู ้ในเรื่ องของกาแฟคอยแนะนามีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Service 4 คือ มีบริ การส่ งนอกสถานที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านราคาไม่ มีนัยสาคัญทางสถิติ
ด้ านสถานทีม่ ีนัยสาคัญทางสถิติ
Place 2 คือ สถานที่ต้ งั ร้านสะดวกแก่การไปใช้บริ การมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือก
บริ โภคกาแฟ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Place 3 คือ ตกแต่งร้านทันสมัยมีเอกลักษณ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ด้ านส่ งเสริมการตลาดไม่ มีนัยสาคัญทางสถิติ
อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลจากการวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟของนักศึกษาคณะบริ หารธุ รกิจ ระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 600 คน โดยใช้วธิ ีการแจก
แบบสอบถาม ซึ่งสามารถอภิปรายได้ ดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลทีต่ อบแบบสอบถาม
ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 56.7 มีอายุระหว่าง 18-20 ปี คิดเป็ นร้อยละ
36.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 41.70 มีจานวนสมาชิกในครอบครัว
จานวน 3-4 คนคิดเป็ นร้อยละ 38.3
ผลวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) พบว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกบริ โภคกาแฟอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 มีตวั แปรอิสระของปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามของการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟ มีตวั แปรอิสระที่มีความสัมพันธ์
ต่อตัวแปรตาม ที่มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ได้แก่
Service 2 คือ มีอาหารจาหน่ายควบคู่ภายในร้านมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือก
บริ โภคกาแฟ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Service 3 คือ มีพนักงานที่มีความรู ้ในเรื่ องของกาแฟคอยแนะนามีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Service 4 คือ มีบริ การส่ งนอกสถานที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Place 2 คือ สถานที่ต้ งั ร้านสะดวกแก่การไปใช้บริ การมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือก
บริ โภคกาแฟ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Place 3 คือ ตกแต่งร้านทันสมัยมีเอกลักษณ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัจฉรี ยาเทศสี หา(2551( ได้ทาการศึกษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคต่อการ
ซื้ อกาแฟสดของร้านคอฟฟี่ โรดโฮมโปรสาขาประชาชื่นจังหวัดนนทบุรี พบว่าการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคต่อการซื้ อกาแฟสดของร้านคอฟฟี่ โรดโฮมโปรสาขาประชาชื่นจังหวัดนนทบุรีในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลางและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ
ด้านกระบวนการให้บริ การรองลงมาคือด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดอยูใ่ นระดับปานกลางผูบ้ ริ โภคที่มีเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได้
ต่างกันการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสดของร้านคอฟฟี่ โรดโฮมโปรสาขาประชาชื่นจังหวัดนนทบุรีไม่
แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในครั้งนี้
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่านักศึกษาคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ระดับปริ ญญาตรี
จานวนหนึ่งที่ไม่นิยมบริ โภคกาแฟงานวิจยั ในครั้งต่อไปผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนวความคิดว่าควรทาการ
วิจยั ถึงสาเหตุวา่ เพราะเหตุใดนักศึกษาคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ระดับปริ ญญาตรี
จานวนนั้นจึงไม่นิยมบริ โภคกาแฟ และต้องใช้วธิ ี ใดในการชักจูงให้กลุ่มนั้นหันมาบริ โภคกาแฟ
หรื อผูท้ ี่บริ โภคกาแฟอยูแ่ ล้วแต่นอ้ ยหันมาบริ โภคกาแฟสดกันมากขึ้น
เพื่อนามาใช้ประกอบการพิจารณา พัฒนา ปรับปรุ ง การผลิตให้มีคุณภาพที่ตรงความต้องการ
ของกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด
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เอกสารอ้างอิง
สมเกียรติ เป็ งโต (2547) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่ วนประสมการตลาดบริ การของร้าน
กาแฟวาวี ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปาณชนกโพธิสุนทร(2549( ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่มของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สายสมรแกนางได้ ทาศึกษา (2550) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกบริ โภคกาแฟสดนม
สดและเบเกอรี่
อัจฉรียาเทศสี หา(2551) ได้ทาการศึกษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคต่อการซื้ อกาแฟสดของร้านคอฟ
ฟี่ โรดโฮมโปรสาขาประชาชื่นจังหวัดนนทบุรี
นายธเนศแกล้วกล้า(2549) ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนร้านกาแฟสดบริ เวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกอาชี พในยุคประชาคมอาเซียน (AEC) ของนักศึกษาปริญญาตรี
ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กานดา ศรีทอง, อารีวรรณ คลองบ่ อ, วรเทพ ยอดดาเนิน
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาหรับผูบ้ ริ หาร
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เฉลิมพร เย็นเยือก
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ( Survey Research) ซึ่ งมีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึกษา
ทัศนคติ ของนักศึ กษาปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิ ตต่อการเลื อกอาชี พในยุคประชาคม
อาเซี ยน (AEC) และศึกษาปั จจัยด้านความต้องการที่มีผลต่อการเลื อกอาชี พโดยกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการของ Yamane ได้นักศึกษาปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จานวน 370
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามเชิ งสารวจ ซึ่ งจะประกอบด้วย ส่ วนที่
1 แบบสอบถามข้อมู ลส่ วนบุ คคล ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามปั จจัยความต้องการที่ มีผลต่อการเลื อก
อาชี พ ซึ่ งแบ่งเป็ น 5 ระดับสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยด้านลักษณะงาน ค่าตอบแทน ด้านสิ่ งแวดล้อม
และด้านเพื่อนร่ วมงานและส่ วนที่ 3แบบสอบถามด้านทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ และวิเคราะห์
โดยเชิ งพรรณนาและสถิ ติเชิ งอนุ ม านอธิ บาย ร้ อยละค่ าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน) และมี ก าร
ทดสอบสมมติฐานสมมติฐาน สถิติเชิ งอ้างอิง โดยใช้ค่าT-Test, One way ANOVA และ Regression
Analysisวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.5
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-22ปี เป็ นนักศึกษา
กลุ่มคณะวิชาเศรษฐกิจและธุ รกิจ โดยพบว่ามีเกรดเฉลี่ยสะสม อยูใ่ นช่วง 2.51 - 3.00 รายได้15, 001
- 20,000 บาท
ส่ วนผลของการศึกษาด้านต่างๆในงานวิจยั ที่ส่งผลต่อการต่อการเลือกอาชีพในยุคประชาคมอาเซียน
(AEC( พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญเกี่ยวกับทัศนคติในการเลือกอาชี พในทุกๆด้านในระดับที่
ใกล้เคียงกัน
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ABSTRACT
The objectives for the study were 1) to study decision making of occupation selection in
AEC 2) to find factors affecting decision making of occupation selection in AEC. 370 samples
were selected from Rangsit University’s students. Questionnaire was conducted as a tool for data
collection by using purposive technique. Percentage, mean, standard deviation, were used for data
analysis.Independent t-test and One – Way Analysis of Variance. was used to examine the
difference when significant difference was found with One – Way ANOVA. In addition, Multiple
Regression Analysis (MRA) Correlation Coefficient was used to examine correlation between
the variables. Statistical Package for Social Sciences for Windows Version 13.0 (SPSS) was used
for the statistical data analysis.
The study results could be stated as follow :
1. The study results shown that most of the samples werefemale, aged between 21 - 22,
were studying in faculty of Economics and Business field. They GPA were between 2.51-3.00 ,
monthly income was Baht 15,001 – 20,000.
2. Factors affecting decision making of occupation selection in AEC were at good level.
บทนา
ในปี นี้ ประเทศไทยของเราได้เข้าสู่ การเป็ นสมาชิกประชาคมอาเซี ยนอย่างเป็ นทางการ โดย
มี จุ ด เริ่ ม ต้น ที่ ป ระเทศไทยนั้น ได้ร่ วมมื อ กัน ก่ อ ตั้ง เพื่ อ ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ สั งคมและ
วัฒนธรรม กับประเทศเพื่อนบ้านในแถบภูมิภาคเดียวกันโดยในครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ 2504 แต่ก็ยงั
ไม่ได้จดั ตั้งกันสาเร็ จก็มีเหตุให้ตอ้ งหยุดติการก่อตั้งลงในไม่ช้าจนในที่สุดในสิ้ นปี พ.ศ 2558 เราก็
ได้ร่วมมือกันเข้าสู่ AECอีกครั้งโดยมีชื่อว่า สมาคมประชาชาติแห่ งตะวันออกเฉี ยงใต้(Association
of South East Asian Nations : ASEAN) สิ่ งที่ ป ระเทศไทยจะได้รับ ประโยชน์ ในครั้ งนี้ คื อการได้
ขยายฐานเศรษฐกิ จ และมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น จากการรวมเป็ นหนึ่ งเดียวของแต่ละประเทศ ในส่ วน
ของภาษีที่จะลดลงตามมาจะช่ วยในด้านการค้าส่ งระหว่างประเทศให้แก่กนั บรรดาผูผ้ ลิตหรื อนัก
ธุ รกิจก็จะส่ งสิ นค้าไปขายในตลาดที่กว้างขึ้นนี้ ขณะเดียวกันผูบ้ ริ โภคก็จะมีทางเลือกที่หลากหลาย
มากขึ้ น ในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ที่ มี ร าคาถู ก ลงด้ว ยความที่ ไ ทยตั้ง อยู่ใ นจุ ด กึ่ ง กลางบนภาคพื้ น
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แผ่นดิ นใหญ่อาเซี ยน ย่อมได้รับประโยชน์จากปริ มาณการคมนาคมขนส่ งที่ จะเพิ่มขึ้นในอาเซี ยน
และระหว่างอาเซี ยนกับจีน
ต่อมาประเทศสมาชิกอาเซี ยนได้จดั ทาข้อตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ด้านคุณสมบัติในสาขา
วิชาชีพต่างๆที่ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนมีศกั ยภาพและมีความพร้อม เพื่ออานวยความสะดวกต่อการ
เข้าไปทางานและจัดตั้งธุ รกิจต่างๆ และการเดินทางเข้าไปให้บริ การในต่างประเทศของบุคลากร
วิชาชีพ ปัจจุบนั ได้ลงนาม MRA ไว้8 สาขา ด้วยกันซึ่ งได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี
นักสารวจ สถาปนิก วิศวกร และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยมีการให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้
ร่ วมมือกันในการจัดสรร ฝึ กฝน ให้ความรู ้แก่เยาวชนเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อม
ปั ญหาที่สาคัญคือในภาพรวมประเทศไทยภายในอนาคตอันใกล้น้ ีอาจจะเกิดภาวะขาด
แคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝี มือของคนในกลุ่มอาชี พทั้ง 7 นั้น ผูท้ ี่จบจากสายวิชาชีพดังกล่าว
จะสามารถมัน่ ใจได้วา่ ไม่มีใครที่อาจจะตกงาน เพราะมีตลาดใหญ่มากมารองรับทั้งในไทย และใน
ประเทศอาเซี ยน ซึ่ งในส่ วนของสายอาชีพอื่นๆจะมีผลทั้งด้านบวกและลบต่อนักศึกษาปริ ญญาตรี
จากการหลัง่ ไหลเข้ามาทางานในประเทศไทยของคนในอาเซี ยนด้วยกัน หรื อการไปทางานใน
ต่างประเทศของคนไทย ซึ่ งเป็ นที่มาของปั ญหาการวิจยั การเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา
ปริ ญญาตรี ในปั จจุบนั ที่จะต้องแข่งขันกันในหลายๆด้านทั้งความสามารถทางภาษา ประสบการณ์
ความรู ้ ทักษะความเชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิ ตต่อการเลือกอาชีพ
2. ทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษาปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 4มหาวิทยาลัยรังสิ ต
สมมติฐานในการวิจัย
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ คณะที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม และรายได้ของนักศึกษามีผลต่อ
ทัศนคติการเลือกอาชีพในยุคประชาคมอาเซียน (AEC)
2. ปั จจัยด้านความต้องการ ลักษณะงานค่าตอบแทนและสวัสดิการความก้าวหน้าในอาชีพและความ
มัน่ คงในการทางานเพื่อนร่ วมงานสิ่ งแวดล้อมและสถานที่ต้ งั ของที่ทางานมีผลต่อทัศนคติการเลือก
อาชีพในยุคประชาคมอาเซียน (AEC)
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ประโยชน์ ของผลการวิจัย
1. ทราบถึงทัศนคติของนักศึกษาปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิ ต ต่อการเลือกอาชีพ
2. ทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษาปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 4มหาวิทยาลัยรังสิ ต

กรอบแนวความคิด
ในการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกอาชีพในยุคประชาคมอาเซี ยน (AEC) ของ
นักศึกษาปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิ ตประกอบด้วยตัวแปรดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.เกรดเฉลี่ยสะสม
4.คณะที่กาลังศึกษา

ทัศนคติการเลือกอาชี พในยุค
ประชาคมอาเซียน (AEC)

5.รายได้ ของนักศึกษา
ปั จจัยด้ านความต้ องการ
1.ลักษณะงาน
2.ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3.สิ่ งแวดล้อมและสถานที่ต้ งั ของที่
ทางาน
4.เพื่อนร่ วมงาน
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วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนิ นการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งส ารวจ ซึ่ งมุ่งที่ จะศึ กษาทัศคติ ของของนักศึกษา
ปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิ ตครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้นกั ศึกษาปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิ ตจานวน 370 คน
วิธีสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ส ร้ างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อวัดระดับการตัดสิ นใจเลื อกอาชี พของนักศึ กษา
ปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมู ลด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งลักษณะ
คาถามจะเป็ นแบบหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) ประกอบด้วยคาถามที่เกี่ยวกับ
เพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม คณะที่กาลังศึกษา และรายได้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
คาถามข้อที่ 1 เพศ คือ เพศชายและหญิง โดยใช้มาตรการวัดข้อมูลประเภท นามบัญญัติ (Nominal
Scale)
คาถามข้อที่ 2 อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
คาถามข้อที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสมใช้มาตรการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) แบ่งเป็ น 4
กลุ่มดังนี้ ต่ากว่า 2.00,2.01-2.50,2.51-3.50และ 3.51 ขึ้นไป
คาถามข้อที่ 4 คณะที่กาลังศึกษา ใช้มาตรการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) แบ่งเป็ น5
กลุ่มดังนี้
กลุ่ ม คณะวิ ช าแพทยศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ สุ ขภาพ , กลุ่ ม คณะวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี,กลุ่มคณะวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ,กลุ่มคณะวิชาศิลปะและการออกแบบ และ
กลุ่ ม คณะวิ ช าเศรษฐกิ จ และธุ รกิ จ : วิ ท ยาลัย รั ฐ กิ จ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะบัญ ชี วิ ท ยาลัย การ
ท่องเที่ยวและการบริ การ และคณะเศรษฐศาสตร์
คาถามข้อที่ 5 รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา ใช้มาตรการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
แบ่ ง เป็ น 4 กลุ่ ม ดัง นี้ คื อ 5,000 - 10,000, 10,001 – 15,000,15,001 – 20,000,20,001-30,000 และ
มากกว่า 30,000
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ดเห็ น ด้านปั จจัย ความต้องการที่ มี ผ ลต่ อการเลื อกอาชี พ
ได้แก่ ด้านลัก ษณะงาน ค่าตอบแทน ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านเพื่ อนร่ วมงาน ใช้ระดับการวัดข้อมู ล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ
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ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิ ต ใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่ งข้อมู ล (Source of Data) การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งส ารวจ (Survey Research) การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อวิจยั ในเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกอาชี พในยุคประชาคมอาเซี ยน (AEC( ของ
นักศึกษาปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูลดังนี้
1. แหล่ งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 370
ตัวอย่าง เมื่ อผูว้ ิจยั ได้รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดแล้ว ทาการตรวจสอบความถู กต้องสมบู รณ์
ของแบบสอบถาม เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอนต่อไป
2. แหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ได้จ ากการศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล ที่ มี ผู ้ร วบรวมไว้ท้ ัง
หน่ วยงานของรัฐและเอกชนได้แก่ หนังสื อทางวิชาการ บทความ วิทยานิ พนธ์และ รายงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
สถิติทใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ร้อยละ (Percentage( ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลส่ วนบุคคลได้แก่
เพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม คณะที่กาลังศึกษา และรายได้
ค่ า เฉลี่ ย (Mean( ค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D( ใช้ วิ เคราะห์ ข้อ มู ล ของนั ก ศึ ก ษาที่ ต อบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยปั จจัยความต้องการที่มีผลต่อการเลือกอาชีพ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง บรรยาย (descriptive analysis) ใช้เพื่อวิเคราะห์ ขอ้ มูลเบื้ องต้นของ
กลุ่ ม ตัวอย่าง โดยนาเสนอเป็ นตารางแจกแจงค่ าร้ อยละ (percentage) ค่ าเฉลี่ ย (means) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อใช้อธิ บายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ ยวกับกลุ่มตัวอย่างในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
1.ใช้อธิ บายข้อมู ลลักษณะปั จจัยส่ วนบุ คคลของกลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ ย กลุ่ ม
คณะและ รายได้ โดยแจกแจงเป็ นค่าร้อยละ (percentage)
2.ใช้อธิ บายข้อมูลลักษณะปั จจัยส่ วนบุ คคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ โดยแจกแจงเป็ น
ค่าเฉลี่ย (means) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
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3.ใช้ อ ธิ บ ายข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย การเลื อ กอาชี พ ในยุค ประชาคมอาเซี ย น (AEC) ของ
นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ชั้น ปี ที่ 4 มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต โดยแจกแจงเป็ นค่ า เฉลี่ ย (means) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมานหรื อสถิติอา้ งอิง (inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตามสมติฐานต่างๆที่ต้ งั ไว้ ที่ ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 ดังนี้
1.สมมติฐานข้อที่1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม คณะที่ศึกษา
และรายได้ของนักศึกษามีผลต่อทัศนคติการเลือกอาชีพในยุคประชาคมอาเซี ยน (AEC)
1.1 เพศใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample : t-Test
1.2 อายุ ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ การวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis)
1.3 เกรดเฉลี่ยสะสม คณะที่ศึกษา และรายได้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway analysis of variance (ANOVA) : F-test
2.สมมติฐานข้อที่2 ปั จจัยด้านความต้องการ คือ ด้านลักษณะงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การ
ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มและสถานที่ ต้ งั ด้า นเพื่ อ นร่ ว มงาน และทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ การเลื อ กอาชี พ ในยุ ค
ป ร ะ ช าค ม อ าเซี ย น (AEC)ใช้ ก าร วิ เ ค ราะ ห์ ค่ าส ถิ ติ แ บ บ ก ารวิ เ ค ราะ ห์ ก าร ถ ด ถ อ ย
(regression analysis)
ผลของการวิจัย
ตอนที่ 1ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์โดยเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นร้อยละจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูต้ อบแบบสอบถามได้ดงั นี้
ปั จจัยด้านเพศมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง จานวน 230 คนคิดเป็ นร้ อยละ 62.2 และ
เป็ นเพศชาย 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.8
ปั จ จัย ด้า นอายุพ บว่า ส่ ว นใหญ่ มี 22 ปี มี จานวน 216คนคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 58.1รองลงมาคื อ 21ปี มี
จานวน 71คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 19.2และน้อ ยที่ สุ ด คื อ 25 ปี มี จ านวน 2 คนคนคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 0.5
ปั จจัยด้านเกรดเฉลี่ ยสะสม ผลการวิจยั พบว่าส่ วนใหญ่ มีเกรดเฉลี่ ยสะสม อยู่ในช่ วง 2.51 - 3.00 มี
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จานวน 204 คนคิดเป็ นร้อยละ 55.1 รองลงมาคือ 3.01 - 3.50 มีจานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.4
และน้อยที่สุดคือ 3.51 ขึ้นไป มีจานวน 30 คนคิดเป็ นร้อยละ 8.1
ปั จจัยด้านคณะ ผลการวิจยั พบว่าส่ วนมากคือ กลุ่มคณะวิชาเศรษฐกิจและธุ รกิจ มีจานวน 93 คน คิด
เป็ นร้อยละ25.1 รองลงมาคือ กลุ่มคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มีจานวน 87 คน คิด
เป็ นร้อยละ 23.5 และน้อยที่สุดคือ กลุ่มคณะวิชาศิลปะและการออกแบบ มี จานวน 56 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 15.1
ปั จจัยด้านรายได้ ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่ คือ 15,001 - 20,000 บาทมีจานวน 193 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 52.2 รองลงมาคือ 10,001 - 15,000 บาทคิ ดเป็ นร้ อยละ 29.2และน้อยที่ สุ ดคื อ มากกว่า 30,000
บาทคิดเป็ นร้อยละ7.3
ตอนที่ 2ผลการวิ เคราะห์ ปั จ จัย ปั จจัย ความต้อ งการที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กอาชี พ โดยเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นค่าเฉลี่ย และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
องค์ประกอบปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีผลต่อการเลือกอาชีพผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบปั จจัยด้านลักษณะงานที่มีผลต่อการเลือกอาชี พอยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.1
เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดเป็ นรายข้ อ พบว่ า ความเจริ ญก้ า วหน้ า ในงาน มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ดที่
4.4(S.D.0.77( รองลงมาคือ งานที่เลือกมีความเป็ นอิสระ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.4(S.D.0.654( และน้อยที่สุด
คือ งานทีเลือกมีเวลาในการปฎิบตั ิงานที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยที่ 3.9(S.D.0.801(
องค์ป ระกอบปั จจัยด้านค่าตอบแทนและสวัส ดิ การที่ มี ผลต่อการเลื อกอาชี พ พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบปั จจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มีผลต่อการเลือก
อาชีพอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.1เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็ นรายข้อพบว่า หน่วยงานที่เลือก
ประกอบอาชี พ ให้ เงิ น เดื อนเหมาะสมเมื่ อเที ย บกับ ปริ ม าณงาน มี ค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด ที่ 4.5833 (S.D.
0.60848( รองลงมาคือ หน่วยงานที่เลือกประกอบอาชีพมีโบนัสประจาปี ให้มีค่าเฉลี่ยที่ 4.3687 (S.D.
0.78944( และน้อยที่สุดคือ หน่วยงานที่เลื อกประกอบอาชี พมีการสนับสนุ นด้านการ พัฒนาความรู ้
ความสามารถ ฝึ กอบรม มีค่าเฉลี่ยที่ 3.3864 (S.D. 0.64019(
องค์ประกอบปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมและสถานที่ ต้ งั ที่มีผลต่อการเลื อกอาชี พผลการศึกษา
พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับองค์ประกอบปั จจัยด้านลักษณะงานที่มีผลต่อการเลื อก
อาชี พอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.9เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็ นรายข้อพบว่า หน่วยงานที่
เลือกมีอุปกรณ์ เครื่ องมือที่ทนั สมัยและรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ 4.17(S.D. 1.047(
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รองลงมาคื อ หน่ วยงานที่ เลื อ กมี สิ่ ง แวดล้อ มที่ ดี ไม่ มี เสี ย งดังรบกวนจากภายนอกมี ค่ า เฉลี่ ย ที่
4.03(S.D.0.706( และน้อยที่สุดคือ สถานที่ต้ งั ของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.49(S.D. 1.08(
องค์ประกอบปั จจัยด้านเพื่อนร่ วมงานที่มีผลต่อการเลือกอาชีพผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบปั จจัยด้านเพื่อนร่ วมงานที่มีผลต่อการเลือกอาชีพอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.1เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็ นรายข้อพบว่า งานที่เลือกมีเพื่อนร่ วมงานที่ไม่
เกี่ยงกันทางาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ 4.3(S.D.0.571( รองลงมาคือ งานที่เลือกมีเพื่อนร่ วมงานที่ทาให้มี
ความสุ ขในการทางานมีค่าเฉลี่ยที่ 4.3(S.D.0.803( และน้อยที่สุดคือ งานที่เลือกมีวฒั นธรรมองค์กร
ที่เน้นเรื่ องความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่ วมงาน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.9 (S.D.0.809(
ตอนที่ 3ผลการวิเคราะห์ทศั นคติที่มีผลต่อการเลือกอาชีพโดยเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น
ค่าเฉลี่ย และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
องค์ประกอบปั จจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อการเลือกอาชีพ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบปั จจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อการ
เลือกอาชีพอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.2เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็ นรายข้อพบว่า งานที่
เลือกทาให้ท่านมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ 4.43(S.D.0.692( รองลงมาคือ
งานที่เลือกช่วยเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ของท่านมีค่าเฉลี่ยที่ 4.35(S.D.0.728( และน้อยที่สุดคือ งานที่
เลือกทาให้ท่านเกิดการพัฒนาและมีความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.89(S.D.1.074(

การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ คณะที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม และรายได้
ของนักศึกษามีผลต่อทัศนคติการเลือกอาชีพในยุคประชาคมอาเซี ยน (AEC)
จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีไม่มีผลต่อทัศนคติการเลือกอาชีพใน
ยุ ค ประชาคมอาเซี ย น (AEC(ที่ ร ะดับ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ( t=2.195, sig = 0.868 อายุ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่า F = 0.108และมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ร้ อยละ 17เกรดเฉลี่ ยที่ แตกต่ างกัน มี ไ ม่ มี ผ ลต่ อทัศนคติ ก ารเลื อกอาชี พ ในยุคประชาคมอาเซี ย น
(AEC(ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ( f=0.5, sig = 0.683(คณะที่แตกต่างกันมีไม่มีผลต่อทัศนคติการเลือก
อาชี พในยุคประชาคมอาเซี ยน (AEC(ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ( f=0.5, sig = 0.683(รายได้ที่แตกต่าง
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กัน มี ไม่ มี ผลต่ อทัศ นคติ การเลื อกอาชี พ ในยุคประชาคมอาเซี ยน (AEC(ที่ ระดับนัยส าคัญ 0.05 (
f=1.018, sig = 0.398(
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านความต้องการ ลักษณะงานค่าตอบแทนและสวัสดิ การความก้าวหน้าใน
อาชี พและความมัน่ คงในการทางานเพื่อนร่ วมงานสิ่ งแวดล้อมและสถานที่ต้ งั ของที่ทางานมีผลต่อ
ทัศนคติการเลือกอาชีพในยุคประชาคมอาเซียน (AEC)
จากการทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัย
ทางสถิติ 0.05 โดยมีค่า F เท่ากับ 275.217และมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เท่ากับร้อยละ 97มีค่า
ความสามารถในการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 94โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.11742 งสามารถ
แยกประเภทได้ดงั นี้
ด้านลักษณะงานที่มีผลต่อการเลือกอาชีพ
ในด้านลักษณะงานที่ มีผลต่อการเลื อกอาชี พ พบว่า มี 4 ข้อที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05คือ
งานที่เลื อกตรงกับสายที่เรี ยนมา งานที่เลื อกมีการกาหนดหน้าที่ของงานอย่างชัดเจน งานที่เลื อกมี
เวลาในการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมและ งานทีเลือกมีความเจริ ญก้าวหน้าในงานรถที่ให้บริ การรักษา
ความสะอาดทั้งภายในและภายนอก
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มีผลต่อการเลือกอาชีพ
ในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การที่ มีผลต่อการเลื อกอาชี พพบว่า มี 4ข้อที่มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05คือหน่วยงานที่เลือกประกอบอาชี พมีขอ้ ระเบียบชัดเจนในการเลื่อนตาแหน่ง หน่วยงาน
ที่เลื อกประกอบอาชี พให้เงิ นเดื อนเหมาะสมเมื่ อเทียบกับปริ มาณงาน หน่ วยงานที่ เลื อกประกอบ
อาชีพให้สวัสดิการที่เหมาะสมและ หน่วยงานที่เลือกประกอบอาชีพมีโบนัสประจาปี ให้
ด้านสิ่ งแวดล้อมและสถานที่ต้ งั ที่มีผลต่อการเลือกอาชีพ
ในด้านสิ่ งแวดล้อมและสถานที่ต้ งั ที่มีผลต่อการเลือกอาชีพพบว่า ทุกข้อมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ด้านเพื่อนร่ วมงาน
ในด้านเพื่อนร่ วมงานพบว่า มี 4 ข้อที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คืองานที่เลือกมีหวั หน้างานที่
พร้ อมจะช่วยเหลือและร่ วมแก้ปัญหามีผลต่อการตัดสิ นใจ งานที่เลือกมีหัวหน้างานที่เป็ นธรรมใน
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การพิจารณาความดีความชอบมีผลต่อการตัดสิ นใจ งานที่เลือกมีเพื่อนร่ วมงานที่ไม่เกี่ยงกันทางานมี
ผลต่ อการตัดสิ นใจและ งานที่ เลื อกมี เพื่ อนร่ วมงานที่ ท าให้มี ความสุ ขในการท างานมี ผ ลต่อการ
ตัดสิ นใจ

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกอาชี พในยุคประชาคมอาเซี ยน (AEC( ของนักศึกษา
ปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิ ตสามารถนามาอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
ในภาพรวมของนักศึกษาตัดสิ นใจเลือกอาชี พ จากการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านความต้องการ
ไม่มีผลต่อทัศนคติในการเลือกอาชีพ
จากการทดสอบตัวแปรทุกตัวพบว่าตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกอาชี พของนักศึกษา
ไม่ ย อมรั บ สมมติ ฐ านและผลการทดสอบที่ ไ ด้คื อ นัก ศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่า งปริ ญ ญาตรี ชั้น ปี ที่ 4
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต มี ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กอาชี พ ตามทัศ นคติ ข องตนเอง ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะว่ า
มหาวิทยาลัยมีหลักสู ตรที่มีการเรี ยนการสอนเปิ ดเป็ นจานวนมากซึ่ งมีสาขาที่เปิ ดให้นกั ศึกษาเลือก
เรี ยนได้อีกเป็ นจานวนมากเช่นกัน เช่นสาขาบัญชี การเงินการธนาคารการตลาดการขายการจัดการ
และการบริ การเป็ นต้นฉะนั้นเมื่อจบจากมหาลัยนี้ ไปนักศึกษาจะสนใจที่จะเลือกอาชี พตามทัศนคติ
และความเหมาะสมกับงานที่ตนเลือก

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั จากการศึ กษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ขอให้ขอ้ เสนอแนะในการนาผล
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ซ่ ึ งสรุ ปได้ดงั นี้
1. จากการศึกษาปั จจัยต่างๆในงานวิจยั เห็ นได้ว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้เก็บข้อมู ลมาให้
ความสาคัญและตื่ นตัวกับ การทางานในยุคประชาคมอาเซี ยน(AEC( องค์กรภาครัฐหรื อ
ภาคเอกชน เป็ นกาลังสาคัญในการส่ งเสริ มบุคลากรเมื่อจบการศึกษาให้มีงานทาประกอบ
อาชี พ ต่ างๆ โดยจะต้องท าให้มี บุ คลากรในประเทศว่างงานให้น้อยที่ สุ ดจึ งควรจะสร้ าง
นโยบายข้อบังคับให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิ กอาเซี ยนที่มีศกั ยภาพและมีความพร้อม
เพื่ออานวยความสะดวกต่อการเข้าไปทางานของบุคลากรจบใหม่
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2. สถาบันการศึกษามากมายภายในประเทศก็เริ่ มจะให้ความสนใจเกี่ยวกับคณะที่เปิ ดการเรี ยน
การสอนให้ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน ร่ วมมื อกันในการจัดสรร ฝึ กฝน ให้
ความรู ้ แ ก่ เยาวชนเพื่ อ เป็ นการเตรี ย มความพร้ อ มส่ ง ผลดี ต่ อ นัก ศึ ก ษาหรื อ คนรุ่ น ใหม่
สามารถเลือกศึกษาตามสถาบันที่มีอยูอ่ ย่างมากมายได้ตามความต้องการและความสนใจ
3. ด้านครอบครั ว บิ ดา มารดา หรื อ ญาติ ควรจะมี ส่วนร่ วมและพิ จารณาการตัดสิ นใจของ
นั ก ศึ ก ษา ให้ ม าก เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เกิ ด การตัด สิ น ใจที่ ผิ ด พลาดได้ และมี ก ารสนั บ สนุ น ใน
ความสามารถ ความถนัด ของนักศึกษา
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการบริ โภคการแฟสตาร์ บัคส์
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิ ต
MARKETING MIX FACTORS AFFECTING TO CONSUMPTION
OF OFFICERS IN RANGSIT UNIVERSITY
ภัทรภรณ์ อยู่นาน, ภารวี อยู่จ้ ุย, นันทิยา เข็มเพ็ชร
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาหรับผูบ้ ริ หาร
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เฉลิมพร เย็นเยือก
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
และปั จจัยทางด้านส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ โดยใช้แบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรมหาวิทยาลัย รังสิ ต จานวน 50 คน เครื่ องมือสถิติสาหรับวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ในการพรรณนาใช้เครื่ องมือ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้เครื่ องมือทางสถิ ติ คือ การทดสอบแบบ Independent Samplettest , ความแปรปรวนทางเดี ยว One-way Anovaและการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ คุณ Multiple
Regression Analysis
ผลการศึ ก ษา พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
สถานภาพโสด มี อายุอยู่ระหว่าง 20-25 ปี มี รายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท เป็ นบุ คลากร
คณะบริ หารมี ความเห็ นเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่ และด้านกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดมี ระดับ ความคิ ดเห็ นในระดับ มากที่ สุ ด มี ความเห็ น
เกี่ ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อกาแฟสตาร์ บคั ส์ มีระดับความคิดเห็ นในระดับมากที่สุด
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ ไม่
แตกต่างกัน และปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาดในข้อแจกคู ปองส่ วนลดมีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจในการบริ โภคการแฟสตาร์บคั ส์ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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ABSTRCT
The purposes of this quantitative research were to study demographics and marketing
mix factors affecting to consumption Starbuck coffee by using questionnaire to collect data from
50 samples who is officers of Rangsit university. Statistics used to analyze the data consist of
frequency, percentage, mean and standard deviation, Independent Sample t-test , One-way Anova
and Multiple Regression Analysis.
The result show most of samples are female; have graduated in bachelor’s degree, are
single, have age in range between 20-25 years; have average income between 10,001-20,000baht
per month. Their comments on the marketing mix focus on various factors such as product price
place and promotion have high in level comments. Their comments on consumer satisfaction to
Starbuck coffee have high in level comments. In term of Different demographics factors affecting
to satisfaction consumption Starbuck coffee were not different and marketing mix factors on
giving discount coupon has relate to satisfaction consumption of Starbuck coffee with a 0.05 level
of significance.
บทนา
ในปั จจุบนั เครื่ องดื่ม ชา กาแฟ เข้ามามีบทบาทในในชีวติ ประจาวันในด้านการบริ โภค โดย
เป็ นที่นิยมบริ โภคของคนในสังคมเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นเครื่ องดื่มที่ช่วยเพิ่มความสดชื่ นและ
ลดความเหนื่ อยล้าในการท างาน อี ก ทั้ง ร้ านกาแฟในปั จจุ บ ัน มี เพิ่ ม ขึ้ น สะท้อ นให้ เห็ น ถึ ง ความ
ต้องการบริ โภคที่เพิ่มขึ้น จากรายงานของสถาบันอาหารแจ้งว่าโอกาสในเติบโตของธุ รกิจกาแฟใน
ประเทศไทยยังมีได้อีกมาก จึงทาให้ธุรกิ จร้านกาแฟได้รับความสนใจจากนักลงทุนชาวต่างชาติใน
การเข้ามาประกอบธุ รกิจร้านกาแฟในประเทศ รวมทั้งบริ ษทั ผูผ้ ลิตภายในประเทศไทยเองที่มีกิจการ
เกี่ ยวข้องกับกาแฟ ธุ รกิ จร้ านอาหาร ตลอดจนผูป้ ระกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)เข้า
มาลงทุนในธุ รกิ จนี้ เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าสิ้ นปี 2558 ธุ รกิ จร้านกาแฟจะมีมูลค่า 18,300 ล้านบาท
เติบโตจากปี ที่ผ่านมาร้ อยละ 5.0 โดยเฉพาะธุ รกิ จร้านกาแฟคอฟฟี่ ช็อปที่มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ
8.9% แต่เป็ นการเติบโตในอัตราที่ต่ากว่าปี 2557 เพียงเล็กน้อย เป็ นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัว แต่ร้านกาแฟระดับพรี เมี่ยมจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่ องจากกลุ่มลูกค้าเป็ นกลุ่มผูม้ ีรายได้
สู ง อย่างไรก็ตามเมื่อเศรษฐกิจในประเทศเข้าสู่ สภาวะปกติ ธุ รกิจร้านกาแฟสามารถเติบโตในอัตรา
เฉลี่ ยร้อยละ 6.7 ต่อปี โดยในปี 2561 คาดว่าธุ รกิ จร้ านกาแฟจะมี มูลค่า 22,500 ล้านบาท ซึ่ งปั จจัย
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สาคัญมาจากการเพิ่มจานวนของร้ านกาแฟ โดยเฉพาะการขยายสาขาของผูป้ ระกอบการชาวไทย
และต่างประเทศเพื่อเพิม่ ยอดขายให้กบั ธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต เป็ นสถานศึกษาที่มีประชากรหลากหลายวัย เชื้อชาติซ่ ึ งรวมทั้งนักศึกษา
และบุคลากร อีกทั้งสถานที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณแหล่งประชากรอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมากประกอบไปด้วย
นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไปที่มีรสนิ ยมแตกต่างกันไป บริ เวณโดยรอบมีเส้นทางคมนาคมที่สามารถ
เชื่อมโยงได้ท้ งั ในต่างจังหวัดและกรุ งเทพมหานคร อีกทั้งมีห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่อย่างเช่น ฟิ ว
เจอร์ ปาร์ ค รังสิ ต, ซี เปลล์ และโรบินสัน สาขาศรี สมาน ซึ่ งมีร้านค้าให้บริ การหลากหลายรู ปแบบ
รวมไปถึงร้านสตาร์บคั ส์
ร้านกาแฟสตาร์บคั ส์ ดาเนิ นงานโดยบริ ษทั สตาร์ บคั ส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย( จากัด ซึ่ งเป็ น
สาขาของบริ ษทั สตาร์ บคั ส์ คอร์ ปเปอเรชั่น ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา เปิ ดดาเนิ นการในประเทศ
ไทยสาขาแรกเมื่อเดื อนกรกฎาคม 2541 ปั จจุบนั มี สาขาทั้งหมด 169 สาขา ทัว่ ประเทศไทย สตาร์
บัคส์ มุ่งมัน่ ที่จะมอบ ประสบการณ์สตาร์ บคั ส์ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็มุ่งมัน่
ในการให้ความช่ วยเหลื อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมบริ เวณแหล่งปลู กกาแฟ เช่น กาแฟ
ม่วนใจ๋ เบลนด์ สตาร์ บคั ส์ มุ่งมัน่ ในการสร้างสรรค์เครื่ องดื่มพิเศษเฉพาะบุคคลเพื่อมอบบริ การที่ดี
ที่สุดให้แก่ผูบ้ ริ โภค พันธกิ จของสตาร์ บคั ส์ คือ เป็ นแรงบันดาลใจและหล่อหลอมจิตวิญญาณของ
มวลมนุ ษย์ ครั้งละคน ครั้งละแก้ว และครั้งละชุ มชน ปั จจุบนั จากร้านกาแฟที่มีอยู่มากกว่า 17,400
ร้านใน 60 ประเทศ สตาร์ บคั ส์ ถือได้วา่ เป็ นผูค้ วั่ บดกาแฟและผูค้ า้ ปลีกกาแฟคัว่ พิเศษระดับพรี เมียร์
ของโลก ยิ่งกว่านั้น มุ่งมัน่ ที่จะให้ลูกค้าได้สัมผัสความมีชีวิตชี วาของมรดกและประสบการณ์ อนั
โดดเด่นของเราในทุกแก้วที่เสิ ร์ฟ สตาร์ บคั ส์ กาหนดรู ปแบบกิจการของตัวเองให้แตกต่างจากบริ ษทั
อื่นแล้วตั้งแต่แรก รู ปแบบที่ไม่ได้มีเพียงจุดเด่นอยูท่ ี่กาแฟและวิถีประเพณี ด้ งั เดิมเท่านั้น แต่ยงั นามา
ซึ่งความรู ้สึกผูกพันอีกด้วย (สตาร์บคั ส์,2558)
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิท ธิ พลต่อการบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ขอบเขตการศึกษา
ในการวิจยั นี้เป็ นการทาวิจยั เฉพาะผูบ้ ริ โภคที่เป็ นบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิ ต วิทยาเขตเมือง
เอก จังหวัดปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2559
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- รายได้
- สถานภาพ
- การศึกษา

ความพึงพอใจในการบริ โภคกาแฟสตาร์บคั ส์

ส่ วนประสมทางการตลาด
-

ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว อาชีพ รายได้ การศึกษา เหล่านี้เป็ นเกณฑ์ที่นิยมในการใช้แบ่ง
ส่ วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญและสถิติที่วดั ได้ของประชากรที่ช่วย
กาหนดตลาดเป้ าหมาย ในขณะที่ดา้ นจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วยอธิ บายถึงความคิดและ
ความรู ้สึกของกลุ่มเป้ าหมายเท่านั้น ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิผล
ต่อการกาหนดตลาดเป้ าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์
ที่สาคัญมีดงั นี้
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1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มี
อายุแตกต่าง นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างของ
ส่ วนตลาด
2. เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรในการแบ่งส่ วนตลาดที่สาคัญเช่นกัน เพราะในปั จจุบนั ตัวแปร
ทางด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริ โภค
3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ลักษณะครอบครัวเป็ นเป้าหมายที่สาคัญของการใช้
ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสาคัญยิง่ ขึ้นในส่ วนที่เกี่ยวกับหน่วยผูบ้ ริ โภค
4. รายได้ การศึกษา อาชีพ และ สถานะภาพ (Income, Education, Occupation and Status)
เป็ นตัวแปรที่สาคัญในการกาหนดส่ วนของตลาด โดยทัว่ ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ ริ โภคที่มีความ
ร่ ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต่าจะเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่
ปั ญหาสาคัญในการแบ่งส่ วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็ นตัวการชี้การมี
หรื อไม่มีความสามารถในการจ่ายสิ นค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซื้ อสิ นค้าที่แท้จริ งอาจถือเกณฑ์
รู ปแบบการดารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษาเป็ นต้น
แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
ฟิ ลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ได้มีการแบ่งระดับของแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ตลาดออกเป็ น (Kotler, 1984) ระดับแรก การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) โดย
การตลาดแบบนี้มีจุดมุ่งหมายหลักคือ การสร้างความตระหนักในตราสิ นค้า(brands)แบบที่เคย
มุ่งเน้นกันมา โดยการตลาดที่อยูใ่ นระดับขั้นนี้จะมุ่งให้ความสาคัญกับส่ วนประสมการตลาด
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวในเรื่ อง ตัวแปรหรื อองค์ประกอบของส่ วนผสมทาง
การตลาด (4P’s) ว่าเป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
โดยแบ่งออกได้ดงั นี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Products) ที่ตอ้ งมีคุณภาพและรู ปแบบดีไซน์ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า หรื อสิ นค้าหรื อบริ การที่บุคคลและองค์กรซื้ อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้าอื่นๆ หรื อ
ในแนวทางการประกอบธุ รกิจ หรื อหมายถึงสิ นค้าหรื อบริ การที่ผซู ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การที่ผซู ้ ้ื อไปเพื่อ
ใช้ในการผลิต การให้บริ การ หรื อดาเนิ นงานของกิจการ(ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554)
2.ราคา (Pricing) ต้องเหมาะสมกับตาแหน่งทางการแข่งขันของสิ นค้าและสร้างกาไรใน
อัตราที่เหมาะสมสู่ กิจการหรื อจานวนเงินที่ถูกเรี ยกเก็บเป็ นค่าสิ นค้าหรื อบริ การหรื ผลรวมของมูล
ค่าที่ผซู ้ ้ื อทาการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์จากการมีหรื อการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อ
บริ การหรื อนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies)(ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554)
3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ก็เน้นช่องทางการกระจายสิ นค้าที่ครอบคลุมและทัว่ ถึง
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายทุกส่ วนได้เป็ นอย่างดีหรื อเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายเป็ น
เส้นทางเคลื่อนย้ายจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้า ซึ่ งอาจผ่านคนกลางหรื อไม่ผา่ นก็ได้ ใน
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ช่องทางการจัดจาหน่ายประกอบด้วย ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User)
หรื อลูกค้าทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกส์ทาง
การตลาด เป็ นการวางแผนการปฏิบตั ิตามแผนและการควบคุมการเคลื่อนย้ายสิ นค้าจากจุดเริ่ มต้นไป
ยงจุดที่ตอ้ งการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งผลกาไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554)
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่เน้นทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริ มการ
ขายและการตลาดโดยตรง ซึ่ งสามารถเรี ย กว่า 4P ซึ่ งน าไปสู่ ก ารได้ค รอบครองส่ ว นแบ่ ง ทาง
การตลาดที่เพิ่มขึ้นตามเป้ าหมายของกิ จการนัน่ เอง ระดับที่สองคือการตลาดที่มุ่งเน้นทางด้านของ
การสร้ างประสบการณ์ ที่ ดีน่าประทับ ใจให้ กบั ลู ก ค้า ก็ จะนาไปสู่ ก ารสร้ างความผูกพันทางด้าน
อารมณ์ที่แนบแน่น ต่อผูบ้ ริ โภคแบบสนิทแนบแน่น โดยผลลัพธ์ที่คาดหวังจากกิจการในการดาเนิ น
กลยุทธ์ทางการตลาดระดับที่ สองนี้ คื อกิ จการจะสามารถมี ส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลู กค้า
สู งขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน(ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554)
แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior theory) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้
เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิ ดสิ่ งกระตุ น้ (Stimulus) ที่ ทาให้เกิ ดความ
ต้องการสิ่ งกระตุ น้ ที่ ผ่านเข้ามาทางความรู ้ สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคเปรี ยบเสมือนกล่ องดา (Buyer’s
Black Box) ซึ่ งผูผ้ ลิ ตหรื อ ผู ข้ ายไม่ ส ามารถคาดคะเนได้ค วามรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดของผู บ้ ริ โภคจะได้รับ
อิทธิ พลจากลักษณะต่างๆของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อจุดเริ่ มต้นอยูท่ ี่มี
สิ่ งมากระตุน้ ทาให้เกิดความต้องการก่อนแล้วทาให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase Decision)
(ศิริวรรณเสรี รัตน์. 2538 อ้างถึงในชัยณรงค์ทรายคา, 2552)
แนวคิ ด ด้ า นพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค (The Concept of Consumer Behavior) ในการศึ ก ษา
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อให้การศึกษามีความเป็ นไปได้ชดั เจนจึงมีผพู ้ ยายามเสนอแนวคิด (concept)
หรื อแบบจาลอง (model) ขึ้นหลายรู ปแบบในที่น้ ีขอเสนอตามลาดับกันไปดังต่อไปนี้
แบบจาลองของคอตเลอร์ และอาร์ มสตรอง (model of consumer behavior by Philip Kotler
and Gary Armstrong) ฟิ ลิ ป คอตเลอร์ เป็ นผูม้ ี ชื่ อเสี ย งทางด้านการตลาดในยุค ปั จจุ บ นั ได้ก าหนด
แบบจาลองของการศึกษาด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคโดยแบ่งการพิจารณาออกเป็ น
สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดและสิ่ งกระตุน้ อื่น (marketing and other stimuli สิ่ งกระตุน้ ทางการ
ตลาดได้แ ก่ ปั จจัย ที่ เรี ย กว่าส่ วนผสมทางการตลาด (marketing mix) ประกอบด้วยตัวผลิ ตภัณ ฑ์
(product) ราคา (price) การวางจาหน่ า ย (place) และการส่ ง เสริ ม การจาหน่ า ย (promotion) ส่ ว น
ปั จ จัย กระตุ ้น อื่ น ๆได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นเศรษฐกิ จ (economic) เทคโนโลยี (technological) การเมื อ ง
(political) และวัฒนธรรม (cultural)
ก ล่ อ งด าข อ งผู ้ ซ้ื อ (buyer’s black box) ป ระ ก อ บ ด้ ว ย ลั ก ษ ณ ะ ข อ งผู ้ ซ้ื อ (buyer
characteristics) และกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (buyer decision process)
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การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (buyer responses) ไม่วา่ ด้านการเลือกผลิตภัณฑ์การเลือก
ตราสิ นค้าการเลือกผูจ้ ดั จาหน่ายเวลาที่ซ้ื อและจานวนที่ซ้ื อ
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคนับเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการกล่าวคื อผูบ้ ริ โภค
ตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ช นิ ด ใดยี่ห้ อ ใดราคาเท่ าใดเมื่ อไรและจานวนเท่ าใดก็ ห ลัง จากที่ ไ ด้ผ่า น
ขั้นตอนกระตุ น้ ทางการตลาดและอื่ นๆผ่านเข้ามาในขั้นของกล่ องดาผสมผสานกับ ทัศนคติ และ
ส่ งผลไปยังการตัดสิ นใจซื้ อ (สุ ดาพรกุณฑลบุตร. 2552)
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ณัฐนันท์วิบูลย์นุกูลกิจ (2556) ได้ศึกษาเรื่ องการรับรู ้ในการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
ของร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะ
ประชากรศาสตร์ แ ละความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งส่ ว นประสมทางการตลาดและเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร
การตลาดเชิ งบู รณาการที่ มีกบั การรับรู ้ ในการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์
บัคส์โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปและ
เป็ นลูกค้าของร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ สาขาต่างๆในเขตกรุ งเทพมานครจานวน 400 ตัวอย่างสถิติต่างๆ
สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และ MRA
มนัสนันท์ธนาพุ่มเพ็ง (2556( ได้ศึกษาปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์(Starbucks) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยการศึกษาในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟ
สตาร์ บคั ส์ (2) เพื่ อศึ กษาความสัม พันธ์ ระหว่างปั จจัยการตลาดเชิ งบู รณาการกับ การตัดสิ นใจซื้ อ
กาแฟสตาร์บคั ส์ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆที่มีอิทธิ ผลในการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟ
สตาร์ บ ั ค ส์ โ ดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย คื อ ผู ้บ ริ โภคทั้ งเพศชายและเพศหญิ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลและเป็ นลู ก ค้าของร้ านกาแฟสตาร์ บ คั ส์ ส าขาต่างๆจานวน 400
ตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
ค่ า ร้ อ ยละค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน t-Test F-Test สถิ ติ ANOVA และ Multiple Regression
Analysis (MRA) ทดสอบสมมติฐานณระดับความเชื่อมัน่ 0.05
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาในขั้นแรกจะเริ่ มจากการเลือกศึกษาในหัวข้อที่สนใจและค้นหาข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจยั ต่างๆที่ เกี่ ยวข้องและท าการสารวจกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามจากนั้นนาข้อมู ล ที่
ได้มาวิเคราะห์และสรุ ปผลโดยใช้วิธีการบรรยายโดยการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผล
ต่อการบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ตโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การกาหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิ ตจานวน
100 คน สุ่ ม เลื อกจากกลุ่ มตัวอย่างจานวน 50 คน ใช้วิธีการเลื อกสุ่ มอย่างง่ายโดยใช้การจับฉลาก
(simple random sample)เลือกจานวนบุคลากรจานวน 50 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามส ารวจความคิ ดเห็ นจานวน 60 ชุ ด โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผตู ้ อบแบบสอบถามได้แก่
เพศ อายุ สังกัด/หน่วยงาน รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ ได้แก่
ความถี่ในการซื้ อในการซื้ อ ค่าใช้จ่ายในการซื้ อต่อครั้ง รสชาติกาแฟสตาร์ บคั ส์ ที่ชอบ ช่ วงเวลาใน
การซื้ อ การเดินทางมาซื้ อกาแฟกับใครและรู ้จกั สตาร์ บคั ส์จากไหน
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริ โภค
กาแฟสตาร์ บคั ส์ ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านราคาและด้านส่ งเสริ มการตลาด โดยให้
เลือกตอบ 5 ระดับ Likert Scale
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อกาแฟสตาร์ บ คั ส์ โดยให้
เลือกตอบ 5 ระดับ Likert Scale
ส่ วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมู ล ทุ ติยภู มิโดยการศึก ษารวบรวมข้อมู ลเอกสารงานวิจยั ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้อง
รวมถึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องจากอินเตอร์ เน็ต
2. ข้อมูลปฐมภู มิเนื่ องจากงานวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจจึงทาการเก็บข้อมู ล
โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 50 ชุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั ครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาแบบร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากนั้นวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริ มาณด้วย
เครื่ องมือทางสถิติ คือ Independent Samplet-test , One-way ANOVA และMultiple Regression
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 50 คนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งจานวน 34
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 68 และเพศชายจ านวน 16 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 32 มี ร ะดับ การศึ ก ษาระดับ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 47 คน คิดเป็ น ร้อยละ 94 และระดับปริ ญญาโท จานวน 3 คน
คิดเป็ นร้อยละ 6 มีสถานภาพโสด จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 74 และสถานภาพสมรส จานวน
13 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 20-25 ปี จานวน 20 คน คิดเป็ น ร้อยละ 40 รองลงมา คือ
อายุระหว่าง 26-30 ปี จานวน 17 คน คิดเป็ น ร้อยละ 34 และอายุระหว่าง 36-40 ปี จานวน 4 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 8 มี รายได้อยู่ระหว่าง 10.001-20,000 บาท จานวน 38 คน คิดเป็ น ร้อยละ 76 รองลงมา
คื อ รายได้ระหว่า ง 20.001-30,000 บาท จ านวน 11 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22 และรายได้ระหว่า ง
30.001-40,000 บาท จานวน 1 คน คิดเป็ น ร้อยละ 2 เป็ นบุคลากรคณะบริ หาร จานวน 7 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 14 รองลงมา คือ เป็ นบุคลากรคณะศิลปะศาสตร์ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 14 รองลงมา
คือ เป็ นบุคลากรคณะศิลปะศาสตร์ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ และคณะทันตแพทยศาสตร์ เภสัช
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิ ติศาสตร์ การทูตและการต่างประเทศ ดนตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร การบินและเศรษฐศาสตร์ มีจานวนคณะละ 1 คน คิดเป็ น ร้อยละ 2
พฤติกรรมบริโภคกาแฟสตาร์ บัคส์
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 50 คนส่ วนใหญ่มีความถี่ในการซื้ อในการ
ซื้ อ 1 ครั้ง/สัปดาห์ จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 42 รองลงมา คือ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์จานวน 15 คน
และทุกวันจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 6 มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งอยูร่ ะหว่าง 100-200 บาท จานวน 34 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 68 และมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งระหว่าง 201-300 บาท จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 32
ชอบดื่มกาแฟลาเต้ จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 รองลงมา คือกาแฟคาปูชิโน จานวน 10 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 20 และกาแฟมอคค่ า จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12 เลื อกดื่ มกาแฟสตาร์ บคั ส์ เวลา
8.00-12.00 จานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48รองลงมาคือเวลา 12.01-16.00จานวน 17 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 34 และเวลา 20.01-24.00จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 เดินทางมากับเพื่อน จานวน 19 คน
คิดเป็ นร้อยละ 38 รองลงมาคือเดินทางมาคนเดียว จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 และเดินทางมา
กับแฟน จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 14 รู ้จกั สตาร์ บคั ส์ โดยเพื่อนแนะนา จานวน 22 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 44 รองลงมาคื อ จาก Social media จานวน 17 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 34 และจากนิ ต ยสาร
จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 10
ส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์ บัคส์
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อความพึงพอใจในการบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ โดยปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ พบว่า เมนู กาแฟสตาร์ บคั ส์ มีความหลากหลาย
ให้เลือก มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.96มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.19795โดยมีระดับความคิดเห็นใน
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ระดับมากที่สุด กาแฟของสตาร์ บคั ส์มีคุณภาพที่ดี มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.86มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .63920โดยมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใส่ กาแฟมีความทนทาน
และคุ ณภาพดี มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ ย 4.86มี ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน .63920โดยมีระดับความ
คิ ดเห็ นในระดับ มากที่ สุ ด และตราสิ นค้ามี ค วามเป็ นเอกลักษณ์ ง่ายต่อการจดจามี ระดับ ความพึ ง
พอใจเฉลี่ย4.92มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .34047โดยมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ปั จจัย
ด้านราคาที่ มีผลต่อการบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ พบว่า ราคาเครื่ องดื่ มกาแฟมี ค วามเหมาะสมกับ
คุณภาพและรสชาติมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.66 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .55733 โดยมีระดับ
ความคิดเห็ นในระดับมากที่สุด ปั จจัยด้านด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่ มีผลต่อการบริ โภคกาแฟ
สตาร์ บคั ส์ พบว่า ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายพบว่า ทาเล ที่ ต้ งั ของสตาร์ บคั ส์ แต่ละสาขามีความ
สะดวกสบายในการเดิ น ทางมาใช้บ ริ ก ารของผูบ้ ริ โภคมี ระดับ ความพึ งพอใจเฉลี่ ย 4.52มี ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .76238 โดยมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จานวนสาขาของสตาร์บคั ส์มี
ให้เลือกใช้บริ การมากมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.70มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .67763โดยมีระดับ
ความคิ ดเห็ นในระดับมากที่ สุ ด ปั จจัยด้านด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่ มีผลต่อการบริ โภคกาแฟ
สตาร์ บคั ส์ พบว่าโปรโมชัน่ ที่น่าสนใจ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.72 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
.45356 โดยมี ระดับความคิ ดเห็ นในระดับมากที่ สุด การแจกคู ปองส่ วนลดมี ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.62มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .63535โดยมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด บัตรเงินสด
เพื่อสมนาคุณลูกค้ามีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.70มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .70711 โดยมีระดับ
ความคิดเห็ นในระดับมากที่สุด มีส่วนลด 10% เมื่อเป็ นสมาชิ กมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.62มี
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .72534โดยมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีการโฆษณาโปรโมชัน่
ตามสื่ อต่างๆมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ ย 4.76มี ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน .47638โดยมีระดับความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจของผู้บริโภคทีม่ ีต่อกาแฟสตาร์ บัคส์
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อกาแฟสตาร์ บคั ส์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ อยูใ่ นระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
4.66 เมื่ อพิจารณาในรายข้อพบว่า พนักงานให้บ ริ การสุ ภาพเรี ยบร้ อยกันเองมี ระดับความคิ ดเห็ น
เฉลี่ ย 4.90มี ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน.50508โดยมีระดับความคิดเห็ นในระดับมากที่ สุด พนัก งาน
รับคาสั่งซื้ อรวดเร็ วมี ระดับความพึงพอใจเฉลี่ ย 4.72มี ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน.60744โดยมีระดับ
ความคิดเห็ นในระดับ มากที่ สุ ด พนักงานให้ค าแนะนาดี มีระดับ ความพึ งพอใจเฉลี่ ย 4.70มี ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน.61445โดยมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจเมื่อนาสะสม
ตราประทับมาและของขวัญมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.96 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.19795โดยมี
ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด สตาร์ บคั ส์ สนับสนุ นโครงการพัฒนาสังคมมีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.00 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.88063 โดยมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก
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สมมติฐานข้ อ ที่ 1ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลประกอบด้วย เพศ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อายุ
รายได้ สังกัด/หน่วยงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์แตกต่าง
กัน พบว่า ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลประกอบด้วย เพศ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อายุ รายได้ สั งกัด /
หน่วยงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ที่ไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2จากการทดสอบสมติฐานระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามในภาพรวม
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการบริ โภคกาแฟสตาร์
บัคส์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 โดยมี ค่า F เท่ากับ .851 และมีความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
เท่ากับร้อยละ 46.5 มีค่าความสามารถในการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 21.6 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน
เท่ากับ 0.32162 และมีค่า sig. เท่ากับ .601 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด
ในข้อแจกคู ปองส่ วนลดมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการบริ โภคการแฟสตาร์ บคั ส์ ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผล
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัย ทางด้านส่ วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อการบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิ ต กลุ่มตัวอย่าง
คือบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิ ต วิทยาเขตเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2559 จานวน 50 คน
ผลการศึ กษา พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด มี
อายุอยูร่ ะหว่าง 20-25 ปี มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 10.001-20,000 บาท เป็ นบุคลากรคณะบริ หาร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์
โดยส่ วนใหญ่มีความถี่ ในการซื้ อในการซื้ อ 1 ครั้ง/สัปดาห์ มี ค่าใช้จ่ายต่อครั้งอยู่ระหว่าง 100-200
บาท ชอบดื่มกาแฟลาเต้ ในช่ วงเวลา 8.00-12.00 โดยเดิ นทางมากับเพื่อน รู ้จกั สตาร์ บคั ส์ โดยเพื่อน
แนะนา โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือ เมนูกาแฟสตาร์บคั ส์มีความหลากหลายให้เลือก มี กาแฟของสตาร์บคั ส์มีคุณภาพที่ดี
มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใส่ กาแฟมีความทนทานและคุ ณภาพดี และตราสิ นค้ามีความเป็ นเอกลักษณ์ ง่ายต่อ
การจดจ า มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ในระดับ มากที่ สุ ด ปั จ จัย ด้านราคา คื อ เครื่ อ งดื่ ม กาแฟมี ค วาม
เหมาะสมกับคุณภาพและรสชาติมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ปั จจัยด้านด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย คือ ทาเล ที่ต้ งั ของสตาร์ บคั ส์แต่ละสาขามีความสะดวกสบายในการเดินทางมาใช้บริ การ
ของผูบ้ ริ โภค จานวนสาขาของสตาร์ บคั ส์มีให้เลือกใช้บริ การมากมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุด ปั จจัยด้านด้านการส่ งเสริ มการตลาด คือ โปรโมชัน่ ที่น่าสนใจ การแจกคูปองส่ วนลด บัตรเงิน
สดเพื่อสมนาคุ ณลู กค้า มีส่วนลด 10% เมื่ อเป็ นสมาชิ กมี มีการโฆษณาโปรโมชัน่ ตามสื่ อต่างๆมี
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ระดับ ความคิ ดเห็ น ในระดับ มากที่ สุ ด โดยกลุ่ ม ตัวอย่างมี ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่ อ กาแฟสตาร์ บ ัค ส์ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ พนัก งานให้ บ ริ ก ารสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ยกัน เอง
พนักงานรับคาสั่งซื้ อรวดเร็ ว พนักงานให้คาแนะนาดี ความพึงพอใจเมื่อนาสะสมตราประทับมาและ
ของขวัญมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด และสตาร์ บคั ส์สนับสนุ นโครงการพัฒนาสังคมมี
ระดับความคิดเห็นในระดับมาก
สมมติฐานข้อที่ 1พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ
รายได้ สังกัด/หน่ วยงาน ที่ แตกต่างกันมี ผ ลต่อความพึ งพอใจในการบริ โภคกาแฟสตาร์ บ คั ส์ ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2 พบว่ า มี ปั จ จัย ด้ า นส่ งเสริ ม การตลาดในข้ อ แจกคู ป องส่ ว นลดมี
ความสัม พันธ์ ต่อความพึงพอใจในการบริ โภคการแฟสตาร์ บคั ส์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05
สอดคล้องกับสมมติฐาน
อภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อายุ รายได้ สังกัด/หน่วยงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ณัฐนันท์วิบูลย์นุกูลกิ จ(2556) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับการรับรู ้ ในการสื่ อสารการตลาดเชิ งบู รณาการของ
ร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ดา้ นสถานภาพมีผลต่อการรับรู ้ใน IMC ของ
ร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ ที่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
มนัสนันท์ธนาพุ่มเพ็ง (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล พบว่า เพศและระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) ที่นยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อความพึงพอใจในการบริ โภค
กาแฟสตาร์ บคั ส์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของมนัสนันท์ธนาพุ่มเพ็ง (2556) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัย
การตลาดเชิ งบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล พบว่า ปั จจัยการตลาดเชิ งบู รณาการส่ วนใหญ่ ไม่มี ความสั มพันธ์ ก ับการ
ตัดสิ น ใจซื้ อกาแฟสตาร์ บ ัค ส์ ข องผูบ้ ริ โภคยกเว้น ปั จจัยด้านการส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion)
เท่านั้น ที่นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิ ต ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
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1. สตาร์ บคั ส์ควรมีการจัดทาโปรโมชัน่ ให้มีความหลากหลายมากกว่าเดิม เนื่องจาก
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10.001-20,000 บาท
2. ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความถี่ในการซื้ อในการซื้ อ 1 ครั้ง/สัปดาห์ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควร
พิจารณาแนวทางและกลยุทธ์ในการเพิ่มความถี่ในการเข้าใช้บริ การต่อเดือนให้เพิ่มมากขึ้น
3. สตาร์ บคั ส์ควรมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ Social media ต่างๆให้มากขึ้น เพื่อ
เป็ นการสร้างความรับรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภครายเก่าและผูบ้ ริ โภครายใหม่
จากการศึกษาและวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็ นแนวทางการทาวิจยั
ครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้นดังนี้
1. ในการงานวิจยั ครั้งต่อไป ผูว้ จิ ยั ควรมีการปรับปรุ งและพัฒนาแบบสอบถามให้ดียงิ่ ขึ้น
เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้เข้าใจ และตอบแบบสอบถามได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผูว้ จิ ยั
2. ผูว้ จิ ยั ควรให้เวลาในการทางานวิจยั อย่างเต็มที่มากขึ้น เนื่องจากต้องมีการแจก
แบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ
3. ผูว้ จิ ยั ควรให้ความสาคัญในการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อให้
งานวิจยั มีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี
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การศึกษาปัจจัยทางการเลือกสถาบันสอนภาษาต่ างประเทศของผู้ปกครอง
ศึกษาเฉพาะจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี
Study factors influencing parent’s decisions to study foreign language
at english Institute in Pathum Thani and Nonthaburi
บุษกร แสงพูนสุ ข, บุณยนุช โฮ้ เซ็ง
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาหรับผูบ้ ริ หาร
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
สั นติ กีระนันทน์
คณบดี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การค้น คว้า อิ ส ระครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ การศึ ก ษาปั จ จัย ทางการเลื อ กสถาบัน สอน
ภาษาต่างประเทศของผูป้ กครองศึกษาเฉพาะจังหวัดปทุมธานี และนนทบุรีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั คือศึกษาปั จจัยทาง การเลือกของผูป้ กครองเฉพาะสถาบันสอนภาษาที่อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้าใน
จังหวัด ปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีจานวน 50 ตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บข้อมูลสถิติที่ใช้วิเคราะห์คือสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิ งอนุ มานอธิ บายค่าความถี่ (Frequency)
ค่ าร้ อย (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่ าเบนเบี่ ย งมาตรฐาน (Standard Deviation) และมี ก าร
ทดสอบสมมติ ฐ านสมมติ ฐ าน สถิ ติ เชิ ง อ้า งอิ ง โดยใช้ ค่ า ANOVA และ Multiple Regression
Analysis (MRA) เพื่อหาค่า t-Test F-test ค่า Sig สัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์ (R) สัมประสิ ทธิ์ การกาหนด
(R2) และค่าวัดการกระจายความคลาดเคลื่ อนเพื่อการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของตัวแปรต่าง ๆ ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.5
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 40 ถึง 49
ปี การศึ กษาส่ วนใหญ่ อยู่ในระดับ ปริ ญ ญาตรี อาชี พ ส่ วนใหญ่ ข องผูต้ อบแบบสอบถามนั้นเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน และมีระดับรายได้สวนใหญ่อยูท่ ี่ 20,001 ถึง 30,000 บาท
ในด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดผลจากการศึกษาพบว่าผูป้ กครองที่ส่ง บุตร-หลาน
เพื่อศึกษาภาษาต่างประเทศเพิ่มนั้นพบว่าผูป้ กครองให้ความสาคัญในทุกๆด้านของส่ วนประสมทาง
การตลาดในระดับที่ใกล้เคียงกัน
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study factors influencing parent’s decisions to study
foreign language at english Institute in Pathum Thani and nonthaburi. There were 50 people who
were selected. Statistical techniques at using descriptive statistics and inferential statistics
questionnaires were employed for collecting data. And data analysis with SPSS computer
program finished with descriptive statistics describe the frequency values (Frequency) percentage
(Percentage) Average (Mean) and standard deviation values (Standard Deviation) and hypothesis
testing. Reference statistics using ANOVA and Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate
T-test F-test value Sig correlation coefficient (R) coefficient set (R2) and measure the distribution
of error values. To analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance level
research appears as follows.
The result showed that found that the majority of respondents were female. Aged
between 40 to 49 years, most studies in the bachelor’s degree. Most of the respondent’s career is
company employees, income levels is 20,001 to 30,000 baht. Factor in the marketing results from
the study showed that parents who send children to study a foreign language has been priority
from every aspect of the marketing mix in the similar level
บทนา
ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา :
ในภาวะปั จจุบนั ที่อิทธิ พลของโลกาภิวตั น์ยงั คงมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่ องและยังเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ
นั้นทาให้การเรี ยนรู ้ ภาษาของประเทศอื่นย่อมได้เปรี ยบในการทากิจการต่างๆเพราะคงไม่มีใครจะ
ติดต่อสื่ อสารและรู ้เรื่ องได้ดีเท่ากับการพูดภาษาเดียวกันเคยมีเรื่ องเล่ากันเล่นว่าประเทศไทยที่คา้ ขาย
กับ ประเทศสิ งคโปร์, มาเลย์เชีย, ฮ่องกง และไต้หวันไม่ได้ก็เนื่ องมาจากประเทศเหล่านั้นเมื่อติดต่อ
กับ ประเทศไทยแล้ว สื่ อ สารกัน ยัง ไม่ ชัด เจนซึ่ งเราจะเห็ น ว่า ประเทศเหล่ า นั้น ล้ว นแล้ว แต่ ใ ห้
ความสาคัญ กับการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาษาอังกฤษซึ่ งเป็ นภาษาที่อาจคิดได้
ว่าเป็ นภาษาสากลที่ หลายประเทศประกาศให้เป็ นภาษาราชการอีกภาษาหนึ่ งนอกจากภาษาของ
ตัวเองแน่นอนว่าประเทศที่ให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆ นั้น
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ย่อมทราบดีวา่ คนจะเรี ยนรู ้ภาษาให้ซาบซึ้ งสามารถใช้ภาษาเข้าสู่ สังคมและวัฒนธรรมและสามารถ
ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมตามสถานการณ์ได้ในทุกทักษะของภาษาและ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่ อสารได้ดีจะมีโอกาสในการจ้างงานและ
ได้รับการสนับสนุ นส่ งเสริ มในงาน ในหน้าที่ ให้ยิ่งขึ้ นไปมากกว่าผูท้ ี่ ไม่มีทกั ษะทางภาษาเลยดัง
ตัวอย่างที่หน่วยงานห้างร้านบริ ษทั ที่ประกาศรับพนังงานแต่แนบท้ายด้วยคาว่ามีความสามารถทาง
ภาษาที่สามารถเพื่อเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู ้ในการศึกษาขั้นสู งขึ้นการสอนทักษะการพูดและการ
ฟั งจึ งเป็ นสิ่ งส าคัญ ยิ่งและผูส้ อนอัน เป็ นต้น แบบจะต้องพัฒ นาความรู ้ ท างภาษาให้ใกล้เคี ยงกับ
เจ้าของภาษาให้มากที่สุดมิฉะนั้นแล้วจะเข้าลักษณะแม่ปูสอนลูกให้เดินให้ตรงในเรื่ องนี้ ปัจจุบนั แม้
จะแก้ได้บา้ งโดยอาศัยเทคโนโลยีที่บนั ทึกเสี ยงการพูดคุยการออกเสี ยงที่ถูกต้องไว้แล้วก็ตามแต่การ
แสดงความรู ้ สึกแสดงอารมณ์ ที่เกี่ ยวข้องนั้นก็ยงั ต้องใช้เจ้าของภาษามาเป็ นผูส้ อนถึ งจะทาให้เกิ ด
การเรี ยนรู ้ทางภาษาได้เร็ วการสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆจะสื่ อสารกันได้อย่างน้อยที่สุดก็ตอ้ งฟั งรู ้
เรื่ องก่ อนแล้วจึงจะทาให้สามารถพูดโต้ตอบได้หรื อพูดได้พูดเป็ นหรื อใช้เป็ นและเป็ นประโยชน์
นอกจากการโต้ตอบแลกเปลี่ ยนข้อมู ล สารสนเทศกัน ก็ ค งรวมไปถึ งการเล่ าเรื่ องบรรยายแสดง
ความคิ ดความเห็ นความรู ้ สึ ก วิ พ ากษ์วิจารณ์ ซึ งก็ ต้องมี ก ารประเมิ น สิ่ งที่ ไ ด้ยินได้ฟั งมาจากการ
วิเคราะห์ สั งเคราะห์ อีกที หนึ่ งจึ งถื อว่าสุ ดยอดในการเรี ยนรู ้ ทางภาษาและจากที่ ป ระเทศเรากาลัง
ประสบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจตามเศรษฐกิจกระแสโลกและวิกฤติการเมืองการเรี ยนรู ้ภาษาให้
แตกฉานก็เป็ นการช่วยบรรเทาภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนี้ ได้อนั เนื่ องมาจากที่รัฐบาลประกาศให้
การท่องเที่ยวเป็ นวาระแห่ งชาติการเข้าใจเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศจึงจะทาให้การติดต่อสื่ อสารกับ
ชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยดี ข้ ึน เป็ นส่ วนหนึ่ งในการตัดสิ นใจให้เข้ามาเที่ยว
ประเทศไทยมากขึ้น สถาบันการศึกษาที่มีศกั ยภาพ น่าจะมีส่วนส่ งเสริ มช่วยเหลือประเทศในแง่น้ ีได้
อีกทั้งในปั จจุบนั สถาบันสอนภาษามีการแข่งขันที่รุนแรงและดุเดือดผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาถึ งปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกใช้บริ การสถาบันสอนภาษาซึ่ งสถาบันสอนภาษา
เกิ ดขึ้ น ใหม่ ม ากมายให้ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารเลื อกใช้ไ ด้อย่างกว้างขวาง ผูว้ ิจยั จึ งอยากศึ ก ษาข้อเท็ จจริ ง ที่
ต้องการ ทราบโดยผูว้ จิ ยั ได้นาองค์ความรู ้ กรอบแนวคิด และทฤษฏีต่างๆที่ได้ศึกษามาใช้ในการเก็บ
รวบรวม ข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อค้นพบที่สาคัญและนาผลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ มา
เป็ นข้อ ปรับปรุ งให้กบั ทางสถาบันสอนพิเศษที่สนใจ
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
ในการค้นคว้าอิสระการปั จจัยทางการเลือกสถาบันสอนภาษาต่ างประเทศของผู้ปกครอง
ศึกษาเฉพาะจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ต้ งั ความมุ่งหมายไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสถาบันสอนภาษา
2. เพื่อนาผลการศึ กษามาประยุกต์ใช้ในการกาหนดแนวทางการดาเนิ นกิ จการของสถาบัน
สอนภาษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างเหมาะสม
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาปั จจัยทางการเลือกของผูป้ กครองเฉพาะสถาบันสอนภาษาที่อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้าใน
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัด นนทบุรีเท่านั้น
สมมุติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกสถาบันการศึกษาที่ ผูป้ กครองจะ
ตัดสิ นใจ
เลือกให้บุตร-หลาน
2. ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กสถาบัน การศึ ก ษาที่
ผูป้ กครองจะตัด สิ นใจเลือกให้บุตร-หลาน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสถาบันสอนภาษา
2. ได้นาผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการกาหนดแนวทางการดาเนินกิจการของสถาบัน สอน
ภาษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาจากัดความในงานวิจัย
・สถาบัน สอนภาษา หมายถึ ง โรงเรี ยนที่ จ ัด ตั้ง โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ นสอนเสริ มด้ า น
ภาษาต่างประเทศโดยมีวธิ ี การดาเนิ นการที่แตกต่างจากโรงเรี ยนประเภทอื่นๆโดยกาหนดเวลาเรี ยน
เป็ นครั้งคราวเช่นเรี ยนเฉพาะวันหยุดหรื อเฉพาะในภาคฤดูร้อน
・การเลือก หมายถึง การคัดสิ่ งที่มีจานวนมากกว่าหนึ่งขึ้นไปเพื่อเอาไว้หรื อเอาออกตามต้องการ
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・การตัดสิ นใจ (Decision making) หมายถึ ง การพิ จารณาตกลงใจชี้ ข าดในการเลื อก ทางเลื อก
(alternative) ใดทางเลื อกหนึ่ ง ที่มีอยู่มากกว่า 1 ทางเลื อก ในการจะดาเนิ นกิ จกรรมของตนเพื่อให้
บรรลุ เป้ าหมายที่ตอ้ งการ โดยตั้งอยู่บนทัดฐานที่ ว่าทางที่เลื อกนั้นมี โอกาสบรรลุ เป้ าหมายได้มาก
ที่สุด ( หรื อมีความเสี่ ยงที่จะล้มเหลวต่าที่สุด( โดยที่มีการพิจารณาเลือกและตรวจสอบทางเลือกนั้น
อย่างรอบคอบแล้ว
・ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (Promotional Mix) หมายถึงองค์ประกอบที่สาคัญในการ
ดาเนิ นงานการตลาดเป็ นปั จจัยที่ กิจการสามารถควบคุ มได้กิจการธุ รกิ จจะต้องสร้ างส่ วนประสม
การตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) การจัด
จาหน่าย (Place)

การกาหนดราคา (Price) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)

กรอบแนวคิดการวิจัย

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
- เพศ - อายุ
- การศึกษา - อาชีพ
- รายได้

ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- สถานที่
- โปรโมชัน่
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แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึ กษาวิจยั ปั จจัยทางการเลื อกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศของผูป้ กครองศึ กษา
เฉพาะจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีผศู ้ ึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตามลาดับหัวข้อ
ต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการแบ่งส่ วนตลาดทางประชากรศาสตร์
2. ส่ วนประสมทางการตลาด
3. ส่ วนประสมของตลาดบริ การ
1. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการแบ่ งส่ วนตลาดทางประชากรณ์ศาสตร์
เป็ นการแบ่งส่ วนตลาดโดยใช้หลักด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยขนาด ความหน่ า
แน่ น ท าเลที่ ต้ งั อายุ เพศ ศาสนา อาชี พ และลัก ษณะอื่น หรื อเป็ นการ แบ่ งส่ วนตลาดตามขนาด
โครงสร้ างและการกระจายประชากรการแบ่งส่ วนตลาดตามปั จจัยทาง ประชากรศาสตร์ ที่นิยมใช้
กัน อย่างแพรหลาย ได้แก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครั ว รายได้ การศึ ก ษาและ อาชี พ ซึ่ งใช้ใ นการ
แยกแยะความแตกต่างของกลุ่มลูกค้า โดยถือเกณฑ์จากความต้องการของลูกค้า และพฤติกรรมการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าซึ่ งมักจะมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรทางประชากรศาสตร์
1. อายุ ความชอบ และความสามารถของลู กค้า จะเปลี่ ยนแปลงได้ตามอายุ แต่อย่างไร ก็
ตามตัวแปรนี้ อาจเป็ นตัวแปรลวงได้เช่นการขายสิ นค้าที่มีคนวัยหนุ่ มสาวเป็ นกลุ่มเป้ าหมายแต่กลับ
มีผสู ้ ู งอายุมาซื้ อแทนทั้งนี้ มาสาเหตุมาจากตลาดเป้ าหมายนั้น ไม่ได้เป็ นกลุ่มที่มีอายุต่างกันตามปี เกิด
แต่เกิดจิตวิทยาภายในของคนเราที่คิดว่าตัวเองยังเป็ นหนุ่มสาวอยู่
2. เพศ ผูห้ ญิ ง และผูช้ ายมีแนวโน้ม ที่ จะมีทศั นคติ และพฤติ กรรมแตกต่างกัน โดยผูห้ ญิ ง
มักจะมีความละเอียดอ่อนและต้องการค้นหาข้อมูลต่างๆ ให้มากขึ้นก่อนทาการตัดสิ นใจ ส่ วนผูช้ าย
มักจะมีความเชื่ อมัน่ ในตัวเองสู งและมักจะมุ่งมัน่ ที่บางสิ่ งบางอย่างที่จะช่ วยให้สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายได้
3. รายได้ การแบ่งส่ วนตลาดตามรายได้ เป็ นอีกวิธีการหนึ่ งสาหรับการแบ่งส่ วนตลาดที่ใช้
มาเป็ นเวลานานส าหรั บ ผลิ ตภัณ ฑ์ และบริ ก าร เช่ น รถยนต์ เสื้ อ ผ้าหรื อ เครื่ องส าอางค์และการ
ท่องเที่ยว แต่ตวั แปรด้านรายได้ก็ยงั ไม่ถือว่าเป็ นตัว คาดการณ์ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์
ในตลาดโทรทัศน์สี กลุ่มผูใ้ ช้แรงงานจะเป็ นผูซ้ ้ื อกลุ่มแรกของตลาดนี้ เพราะว่าการซื้ อโทรทัศน์มี
1187

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ราคาถูกกว่า การไปชมภาพยนตร์ หรื อรับประทานอาหารในร้านอาหาร คนจนมากๆส่ วนใหญ่จะไม่
ซื้ อรถยนต์ราคาประหยัดแต่เลือกที่จะนึ กถึงความปรารถนาของตนเองอย่างอื่น ในทางกลับกันส่ วน
ตลาดของชนชั้นที่ร่ ารวยในแต่ละชั้นทางสังคมจะซื้ อรถยนต์ที่มีระดับปานกลางและสู งได้
4. อาชี พ อาชี พของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ ความจาเป็ นและความต้องการสิ นค้าและบริ การ
ที่ แตกต่ า งกัน เช่ น เกษตรกรหรื อ ชาวนาก็ จะซื้ อสิ น ค้าที่ เป็ นปั จจัย การผลิ ต เป็ นส่ ว นใหญ่ ส่ ว น
พนักงานที่ทางานในบริ ษทั ต่าง ๆ ส่ วนใหญ่จะซื้ อสิ นค้า เพื่อเสริ มสร้างบุคลิ กภาพ ข้าราชการก็จะ
ซื้ อสิ นค้าที่ จาเป็ นนักธุ รกิ จก็ จะซื้ อสิ นค้า เพื่ อสร้ างภาพพจน์ ให้กบั ตนเอง เป็ นต้น นัก การตลาด
จะต้องศึ ก ษาว่าสิ น ค้าและบริ ก ารของบริ ษ ัท เป็ นที่ ต้องการของกลุ่ ม อาชี พ ประเภทใด เพื่ อที่ จะ
จัดเตรี ยมสิ นค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
2. ส่ วนประสมทางการตลาด
เพราะมองเห็ น ว่า คุ ้ม ค่ า รวมถึ ง การมี ก ารจัด จ าหน่ า ยกระจายสิ น ค้า ให้ ส อดคล้อ งกับ
พฤติกรรมการซื้ อหาเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสิ นค้า
3. ส่ วนผสมของตลาดบริการ
ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ ึ ง
บริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่ กลุ่มเป้ าหมายซึ่ งได้กล่าวถึงส่ วนประสมทางการตลาด
ไว้ดงั นี้
1.ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
ให้พึ งพอใจผลิ ตภัณฑ์ ที่ เสนอขายอาจจะมี ตวั ตนหรื อไม่มี ตวั ตนก็ไ ด้ผ ลิ ตภัณฑ์ จึงประกอบด้วย
สิ นค้า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์การบริ หารบุคคล ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์มีมูลค่าใน
สายตาของลูกค้า จึงมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2.ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบตัวเงินราคาเป็ น P ตัวที่สองที่เกิดมาถัด
จากผลิ ตภัณฑ์กบั ราคา ผลิ ตภัณฑ์น้ นั ถ้าสู งกว่าราคาผูบ้ ริ โภคจะ ตัดสิ นใจซื้ อดังนั้น กลยุทธ์ดา้ น
ราคาต้องคานึงถึง
2.1 คุ ณ ค่ า ที่ รั บ รู ้ (Product Value) ในสายตาของผู ้บ ริ โ ภคซึ่ งต้อ ง พิ จ ารณาว่ า
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ผูบ้ ริ โภคยอมรับในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์น้ นั
2.2 ต้นทุนสิ นค้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.3 การแข่งขันของคู่แข่งในที่มีอยูใ่ นตลาด
2.4 ปัจจัยอื่นๆ
3. การจัดจาหน่ าย (Place) หมายถึง โครงสร้ างของช่ องทางซึ่ งประกอบด้วย สถาบันและ
กิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาดสถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออก
สู่ ตลาดเป้ าหมาย คือสถาบันการตลาด ส่ วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสิ นค้า ประกอบด้วย การ
ขนส่ ง การคลังสิ นค้าและการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลังการจัดจาหน่ายซึ่ งประกอบด้วย 2 ส่ วนดังนี้
3.1 ช่ องทางการจั ด จ าหน่ าย (Channel of distribution) หมายถึ ง เส้ นทางที่
ผลิตภัณฑ์และกรรมสิ ทธิ์ ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบช่องทางการจัดจาหน่ายจึงประกอบด้วย
ผูผ้ ลิตคนกลางผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
3.2 การสนั บ สนุ น การกระจายตัว สิ นค้า สู่ ต ลาด (Market Logistics) หมายถึ ง
กิ จกรรม

ที่ เกี่ ยวข้องกับการเคลื่ อนย้ายตัวผลิ ตภัณฑ์ จากผูผ้ ลิ ตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้

ช่องทางอุตสาหกรรม

การกระจายตัวสิ นค้า จึงประกอบด้วยงานที่สาคัญดังนี้
3.2.1. การขนส่ ง (Transportation)
3.2.2. การเก็บรักษาสิ นค้า (Storage) และการคลังสิ นค้า (Warehousing)
3.2.3 การบริ หารสิ นค้าคงคลัง (Inventory management)

4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวข้องผูซ้ ้ื อเพื่อสร้างทัศนคติ
และพฤติ ก รรมการซื้ อ การติ ดต่ อสื่ อสาร อาจใช้พ นักงานทาการขาย (Personal Selling) และการ
ติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน (No Personal Selling) เครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสาร หลายประการ ซึ่ ง
อาจเลือกใช้หนึ่ งหรื อหลายเครื่ องมือโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งโดย
บรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้เครื่ องมือสาคัญต่อไปนี้
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4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิ จกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ ยวกับองค์ก ร
และ (หรื อ( ผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อความคิด ที่ตอ้ งมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการ
โฆษณาเกี่ยวข้องกับ
4.1.1. กลยุทธ์การสร้างสรรค์การโฆษณา (Creative Strategy) และกลยุทธ์
การโฆษณา (Advertising) กลยุทธ์สื่อ (Media strategy)
4.2.1 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นกิจกรรมการแจ้ง
ระเบียบวิธีการวิจัย
การค้นคว้าอิ สระครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และนาเสนอในลักษณะการวิจยั เชิง
พรรณนา (Descriptive) ในการศึ ก ษาถึ ง ปั จจัย ทางการเลื อกสถาบัน สอนภาษาต่ างประเทศของ
ผูป้ กครองศึกษาเฉพาะจังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ ที่กาหนด
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรการวิจยั หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการออกแบบสอบถามซึ่ งสอบถามความคิดเห็น
ของผูป้ กครองที่เลือกสถาบันสอนภาษาให้แก่บุตรหลานของตนในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี
ขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีเลื อกกลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง ผูป้ กครองที่เลือกสถาบัน
สอนภาษาให้แก่บุตรหลานของตนใน จังหวัดปทุมธานี และนนทบุรีที่ถูกเลือกมาเป็ นตัวอย่างเพื่อใช้
เป็ นตัวแทนประชากรโดยใช้ สู ตรการสุ่ มตัว อย่างของ TARO YAMANE ที่ระดับการมีนยั สาคัญที่
0.05 และขนาดของความ คลาดเคลื่อนเป็ นร้อยละ 0.05 ในการกาหนดขนาดของตัวอย่างคานวณได้
จากสู ตรดังนี้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง n =
โดย

𝑁
[1+(𝑁𝐸)2 ]

n คือ จานวนของขนาดตัวอย่าง
N คือ ขนาดของประชากร
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E คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น

จากกการแทนค่าจากสู ตร

n=

60
[1+(60×0.052 )]

= 52.173
ดังนั้น จานวนตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประมาณ 50 ราย ซึ่ งขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างหา
ได้โดยใช้วิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็ จรู ป Taro Yamane และการวิจยั จะใช้การ
สุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญจากกลุ่มผูป้ กครองที่นงั่ รอบุตร-หลาน ที่กาลังเรี ยนในสถาบันสอนภาษา
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และ อาชีพ
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
ตัวแปรตาม คือ ปั จจัยทางการเลือกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศของผูป้ กครองศึกษา
เฉพาะจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การศึกษาในครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับปั จจัยทางการเลือกสถาบัน
สอนภาษาต่างประเทศของผูป้ กครอง ศึกษาเฉพาะจังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี จานวน 3ตอน ซึ่ ง
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นลักษณะ
เลือกตอบ (check list) ได้แก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) การศึกษา (4) อาชีพ และ (5) รายได้
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดเกี่ ย วกับ การ
ตัดสิ นใจเลื อกเลือกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศของผูป้ กครอง โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ 5
point scale ratio
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ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลด้านการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศของ
ผูป้ กครอง โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ 5 point scale ratio
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งบรรยาย (descriptive analysis) ใช้เพื่อวิเคราะห์ ขอ้ มูลเบื้ องต้นของ
กลุ่ มตัวอย่าง โดยนาเสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้ อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ ย
(means) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อใช้อธิ บายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่ม
ตัวอย่างในเรื่ องดังต่อไปนี้
1.ใช้อธิ บายข้อมูลลักษณะปั จจัยบุ คคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ
และ รายได้ โดยแจกแจงเป็ นค่าความถี่ (frequency) และ ค่าร้อยละ (percentage)
2.ใช้อธิ บายข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศของผูป้ กครอง
โดยการหา ค่าเฉลี่ย (means) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมานหรื อสถิติอา้ งอิง (inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปอิสระและตัวแปรตาม ตามสมติฐานต่างๆที่ต้ งั ไว้ โดยนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ด้วยเครื่ องมือทางสถิติต่างๆดังนี้
1.สมมติ ฐานข้อที่ 1 คื อ ปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่ ป ระกอบด้วย เพศ อายุ การศึ กษา อาชี พ และ
รายได้ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศของผูป้ กครองที่
แตกต่างกัน
1.1 เพศกับการตัดสิ นใจเลือก ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample : t-Test
1.2 อายุ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ กับ การตัด สิ นใจเลื อ ก ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance (ANOVA): F-test
2.สมมติฐานข้อที่2 คือ การวิเคราะห์ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลื อกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศของผูป้ กครอง ใช้สถิ ติในการ
วิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Multiple Regression Analysis (MRA)
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็ นเพศชายจานวน 11 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 22.0 เปอร์ เซนต์ เป็ นเพศหญิงจานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.0 เปอร์ เซ็นต์ และมี
อายุอยูร่ ะหว่าง 40 – 49 ปี จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.0 เปอร์ เซนต์ รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง
30 – 39 ปี จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.0 เปอร์ เซนต์ และกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุน้อยที่สุดมี
อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้ นไป จานวน 3 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.0 เปอร์ เซ็ นต์ มี ระดับ วุฒิก ารศึ กษาอยู่ที่
ระดับปริ ญญาตรี จานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.0 เปอร์ เซนต์ รองลงมามีระดับ การศึกษาสู งกว่า
ปริ ญญาตรี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.0 เปอร์ เซนต์ และกลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนน้อยที่สุดคือ
มีระดับ การศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาชั้นต้น จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0 เปอร์เซ็นต์ และมีอาชีพ
เป็ นพนักงานบริ ษทั จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.0 เปอร์ เซนต์ รองลงมามี อาชี พค้าขายหรื อ
ธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.0 เปอร์ เซนต์ และกลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนน้อยที่สุด
คืออาชี พพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0 เปอร์ เซ็นต์ และมีรายได้ในครัวเรื อน
เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001 – 30,000 บาท จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.0 เปอร์ เซนต์ รองลงมามี
รายได้ต่อเดื อน 30,001 – 40,000 บาท จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 28 เปอร์ เซนต์ และน้อยที่สุดมี
รายได้ต่อเดือน 15,001- 20,000 บาท จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.0 เปอร์เซนต์
ค่าเฉลี่ ยและค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจเลื อกสถาบันสอนภาษาต่ างประเทศ
จากตารางพบว่า ระดับ การตัด สิ น ใจเลื อ กสถาบัน ภาษาต่ า งประเทศ กลุ่ ม ตัว อย่า งให้
ความส าคัญ กับ ปั จจัย ทางด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ยู่ใ นระดับ น้ อ ย มี ค่ า เฉลี่ ย คื อ 2.34 และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน .248 โดยเมื่ อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ากลุ่ มตัวอย่าง ให้ความสาคัญในเรื่ องเกี่ ยวกับ
เจ้าหน้าที่ที่คอยให้คาปรึ กษา มีค่าเฉลี่ยคือ 2.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .701 รองลงมาคือสามารถ
ระบุสิ่งที่ตอ้ งการเรี ยนเองได้ มีค่าเฉลี่ยคือ 2.66 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .717 และปั จจัยด้านราคา
พบว่ากลุ่ มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย มี ค่าเฉลี่ ยคื อ 2.13
และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน .3.75 โดยเมื่ อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ากลุ่ มตัวอย่างให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับราคาคอร์ สเรี ยนที่สูงแต่รับประกันคุณภาพมีค่าเฉลี่ยคือ 2.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .667
รองลงมาคือวิธีการชาระเงิ นแบบผ่อนจ่าย มีค่าเฉลี่ ยคือ 2.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .987 และ
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ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายโดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ ยคือ 2.52 และ

ค่า

เบี่ ย งเบนมาตรฐาน .414 โดยเมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะ ข้อ แล้วพบว่าในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ สถานที่ ร อมี
เครื่ องดื่ มและwifiฟรี มี ค่าเฉลี่ ยคื อ 2.98 และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน .915 รองลงมาคือ บุตร-หลาน
สามารถเดินทางไปกลับในการมาเรี ยนด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยคือ 2.64 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .942
และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดโดยรวมอยู่ใ นระดับ น้อ ย มี ค่ าเฉลี่ ย คื อ 2.35 และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน .374 โดยเมื่ อ
พิจารณาผลในแต่ละข้อแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญกับการส่ งเสริ มแบบการโฆษณาผ่าน
อิ นเตอร์ เน็ ต มี ค่ าเฉลี่ ยคื อ 2.82 และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 1.155รองลงมาคื อปั จจัย การส่ ง เสริ ม
การตลาดแบบการแจกคู ป องส่ ว นลดต่ า งๆตามโรงเรี ย น มี ค่ า เฉลี่ ย คื อ 2.70 และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 1.074 ผูต้ อบแบบสอบถามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดให้ความสาคัญในทุ กๆด้าน
พอๆกัน ยกเว้นแต่ดา้ นการเลือกสถาบันที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญน้อยที่สุด
การทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผล
ต่อการตัดสิ นใจ พบว่าปั จจัยด้านการตลาดไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ เมื่อพิจารณาจากค่า F
=1.140 และมีความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรร้อยละ 73.7 มีค่าความสามารถในการพยากรณ์ ร้อยละ
54.3 โดยมี ค่า ความคลาดเคลื่ อนเท่ากับ 0.35057 และเมื่ อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านราคาหัวข้อ
คาถาม ราคาคอร์สเรี ยนที่ถูกมีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุ ปผลวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอน
ภาษาต่างประเทศของผูป้ กครอง
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.0
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกสถาบันสอนภาษา
แต่เมื่อพิจารณารายคู่พบว่า ปั จจัยด้านราคาถูกมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกที่ระดับนัยสาคัญที่0.05
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศของผูป้ กครองอภิปรายผลได้ดงั นี้
1.ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยส่ วนบุ ค คล ด้าน เพศ อายุ การศึ กษา รายได้ต่อเดื อน ศึ กษาการ
ตัดสิ นใจเลื อกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศของผูป้ กครองพบว่า โดยรวมไม่มีความสันพันธ์กนั
อาจเป็ นเพราะ สภาวะแวดล้อมปั จจัยด้านอื่น เช่ น สภาพเศรษฐกิ จในปั จจุบนั ลักษณะบุคลิ กภาพ
ของแต่ละบุคคล
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด กับการตัดสิ นใจการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ
ของผูป้ กครอง พบว่า ภาพรวมส่ วนมากมีความสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยและด้านที่ให้ค่าความสัมพันธ์
สู งสุ ดคือด้านราคาเนื่ องจากในปั จจุบนั สถาบันสอนภาษามีการเล่นราคาเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งซึ่ งใน
ปั จจุบนั มีการแข่งขันกันสู งมาก ดังนั้นสภาบันสอนภาษาจึงเน้นทั้งด้านผลิ ตภัณฑ์ ช่ องทางการจัด
จาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาดโดยเฉพาะเรื่ องของราคาค่าเรี ยนที่ มีการเน้นมากเป็ นพิเศษเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในครั้งนี้
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งการศึ ก ษาปั จ จัย ทางการเลื อ กสถาบัน สอนภาษาต่ า งประเทศของ
ผูป้ กครองศึกษาเฉพาะจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอภิปรายผลได้ดงั นี้
1.สถาบันสอนภาษาควรคานึ งถึ งราคาให้มากขึ้นเนื่ องจากกลุ่ มผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มองใน
เรื่ องของราคาที่ถูก เนื่ องจากปั จจุ บนั ภาวะเศรษฐกิ จฝื ดเคื อง จึงทาให้ผูป้ กครองต้องคานึ งถึ งเรื่ อง
ราคาเงินก่อนเป็ นปั จจัยสาคัญ หากมีสถาบันสอนภาษาใดสามารถแบ่งราคาคอร์ สให้มีราคาย่อมเยา
มากขึ้นจะสามารถเจาะกลุ่มเป้ าหมายให้มากขึ้นได้ซ่ ึ งก่อให้เกิ ดความได้เปรี ยบเหนื อสถาบันสอน
ภาษาอื่นๆที่เป็ นคู่แข่ง
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2.หากเปรี ยบเที ยบราคากับเนื้ อหาการเรี ยนการสอนของสถาบันสอนภาษาแล้วนั้นพบว่า
สถาบันสอนภาษายังมีค่าใช้จ่ายในการเรี ยนที่สูงเนื่ องจากปั จจัยหลายๆด้าน ซึ่ งถ้าทางสถาบันสอน
ภาษาสามารถลดราคาลงตามระดับคอร์ ส เช่น การมีราคาคอร์ สแบ่งได้หลากหลายระดับโดยในแต่
ละระดับก็มีการใช้ครู และหนังสื อที่ต่างกันตามสมควร อาจนามาซึ่ งความได้เปรี ยบทางการตลาด
3.ปัจจุบนั การชาระเงินค่าเรี ยนมักขายคอร์ สพร้อมกับการส่ งเสริ มการตลาดในส่ วนลดต่างๆ
ก็ควรมีการเพิ่มการเล่นรายการชาระเงินแบบผ่อนจ่ายผ่านบัตรเครดิต เพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผูป้ กครองให้มีความยืดหยุน่ มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1.ควรศึกษาปั จจัยด้าน People, Physical evidence,Process ซึ่ งเป็ นส่ วนที่เพิ่มขึ้นมาจากด้าน
ประสมทางการตลาด
2.การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ กครองทาให้ได้ขอ้ มูลส่ วนหนึ่ งของ
ปั จจัยทางการเลือกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศเท่านั้น หากมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นๆเพิ่มเติม
เช่ น

ตัวผูเ้ รี ยนจะท าให้ได้ขอ้ มู ลที่ มีความแตกต่างที่ เป็ นประโยชน์ ในการนาไปใช้ใน

ส่ วนของการวางแผนการตลาดต่อไปในอนาคต
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การรับรู้ สื่อโฆษณาผ่ านเฟซบุ๊คต่ อการตัดสิ นใจซื้อครีมบารุ งผิวขาว
IMPACT OF ADVERTISING TO BUYING DECISION OF WHITENING CREAM
มรกต จันทร์ กระพ้อ, เพชรลดา พูลสวัสดิ์
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาหรับผูบ้ ริ หาร
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เฉลิมพร เย็นเยือก
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ้สื่อโฆษณาผ่านเฟซบุ๊คต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี ม
บารุ งผิวขาวเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
ผูใ้ ช้งานสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล สถิ ติที่ ใช้ใ นการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ได้แก่ จานวน ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้ การทดสอบผลต่างของค่าเฉลี่ ย (Independent
Sample t-test) การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One way Analysis of Variance/ANOVA)
และ การวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis/MRA)จากผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงมีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษามีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 10,001 – 20,000 บาทผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการรับรู ้สื่อ
โฆษณาผ่านเฟซบุ๊คที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวมากที่ สุดพบว่าแอนนิ เมชั่นที่ ใช้มี
ความสวยงามน่ าสนใจและความรวดเร็ วในการ Download มี ส่ วนท าให้ เข้าขมบ่ อยและผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านการตลาดและการไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวมากที่สุด
พบว่า ปั จจัยด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ ด้านความมี ชื่ อเสี ยงและภาพลัก ษณ์ ของตราสิ น ค้า และสิ นค้ามี
หลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการ ปั จจัยด้านราคา คือ ด้านราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ ปั จจัย
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย คือ ด้านความน่ าเชื่ อถื อของเพจในเฟซบุ๊ค(Facebook) ปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด คือ การจัดกิจกรรมผ่านเฟซบุ๊ค(Facebook) และปั จจัยด้านการไว้วางใจคือ สิ นค้า
ที่ ข ายผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) มี คุณ ภาพเป็ นไปตามที่ ได้ล งประกาศจริ ง ส าหรั บผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้ ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิว
ขาวแตกต่ า งกัน อย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05การรั บ รู ้ สื่ อโฆษณาผ่ านทางเฟซบุ๊ ค มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05และปั จจัย
ด้านการตลาดและการไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาว อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ABSTRACT
The objective of this study was to examine the advertising perception through Facebook
has an impact to buying decision of whitening cream. The study was a qualitative research. A
sample was selected from Facebook user amount 400 users and use questionnaire to be the tool of
gathering data. Data was analyzed using percentage, average, standard deviation and hypothesis
was tested using independent sample t-test, one way analysis of variance, and multiple regression
analysis (MRA). The findings indicated that most of the sample is female; the age between 20-30
years old, finish the bachelor degree and working as student/university student, the income is
between 10,001 – 20,000 Baht. Data analysis of the factor that advertising perception through
Facebook has the most impact to buying decision of whitening cream is the creative and
download speed of animation has an impact to the frequency of watching. Data analysis of
marketing factor and trust that has the most impact to buying decision of whitening cream was as
follows:
Product factor – Brand reputation, Brand image, and Product variation
Price factor – Price depend on the product quality
Place factor – Credibility of Facebook page
Promotion factor – Activity through Facebook
Trust factor – Product quality that selling through Facebook is align with the claim in the
advertisement
The result of hypothesis testing was the different of age, education level, career, and
income have an impact to buying decision of whitening cream in the statistically significant at
0.05 level. Adverting perception through Facebook related with buying decision of whitening
cream was statistically significant at 0.05 level. Marketing factor and trust related with buying
decision of whitening cream was statistically significant at 0.05 level.
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บทนา
ปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาและแพร่ หลายไปทัว่ โลก อีก
ทั้งยังมี บทบาทสาคัญในการดาเนิ นชี วิตประจาวันเป็ นอย่างมาก ส่ งผลให้ระบบอิ นเตอร์ เน็ ตและ
อุปกรณ์เชื่ อมต่ออย่างเช่นคอมพิวเตอร์ และสมาร์ ทโฟนที่สามารถเข้าถึงและเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตได้
ทุกที่ทุกเวลาเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น ด้วยสาเหตุน้ ี ระบบธุ รกิจจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนิ นธุ รกิจไปจาก
เดิมที่มีการซื้ อขายและเปลี่ยนสิ นค้าระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายโดยตรงผ่านทางหน้าร้านเท่านั้น มาเป็ น
ระบบพาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Commerce) ที่ ใช้อิ น เตอร์ เน็ ต เป็ นสื่ อ กลางทางการค้า
ระหว่างผูค้ า้ กับผูบ้ ริ โภคซึ่ งสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ทวั่ โลกอย่างเสรี จึงเป็ นเหตุให้ระบบพาณิ ชย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Commerce) เติ บ โตขึ้ นอย่ า งมาก ดัง นั้ น การท าสื่ อ โฆษณาผ่ า นสื่ อ
อินเตอร์ เน็ตเพื่อที่จะสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคผ่านอุปกรณ์เชื่อมโยงต่าง ๆ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้เกิดการ
รั บ รู ้ ข องผูบ้ ริ โภคต่ อสิ นค้านั้นๆได้ ธุ รกิ จในปั จจุ บ ันจึ งมี การลงทุ น กับ การท าการตลาดผ่านสื่ อ
โฆษณาออนไลน์เป็ นจานวนมาก
ปั จจุ บ นั สื่ อโฆษณาออนไลน์ ได้มี จานวนเพิ่ ม มากขึ้ น และเข้ามามี บ ทบาทในการสร้ า ง
ภาพลักษณ์ และการจดจาสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคใช้เวลาในการเล่นโซเชี ยลมีเดียต่อ
วันเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง และในปั จจุบนั อินเตอร์ เน็ตสามารถเข้าถึ งได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น จึง
ปฎิเสธไม่ได้วา่ อิทธิ พลของโซเซี ยลมีเดียและเทคโนโลยีไร้สาย กาลังเข้ามามีบทบาทในหลากหลาย
สายงานไม่วา่ จะเป็ นในด้านวงการศึกษา วงการบันเทิง รวมทั้งทางด้านธุ รกิจต่าง ๆ ที่ตอ้ งพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในชี วิตประจาวันของผูบ้ ริ โภคหรื อแย่ง
ส่ วนแบ่งทางการตลาดของสิ นค้านั้นๆมาเป็ นของตนเองให้ได้ โดยปกติธุรกิจจะสามารถดาเนิ นอยู่
ได้ตอ้ งมีการปรับตัวในด้านการดาเนิ นงานทางธุ รกิ จที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ วและทัว่ ถึง ทาให้เกิดความสะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การหรื อผูบ้ ริ โภค
อี ก ทั้งยังเป็ นข้อดี ส าหรั บ ผูป้ ระกอบการที่ ต้องการพัฒ นาระบบเพื่ อลดต้นทุ นในการดาเนิ นงาน
เพราะเพียงแค่มีเว็บไซต์หนึ่ งเว็บไซต์ ก็เปรี ยบเสมือนว่ามีร้านค้าอยูท่ วั่ โลกและสามารถเปิ ดการค้า
ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง รวมทั้งการทาโฆษณาสื่ อสารกับลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ วผ่านเว็บไซต์หรื อหน้าเพจทางโซเซี ยลมีเดียต่าง ๆ ได้
โซเซี ยลมีเดีย เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งในการเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารทางธุ รกิจรวมทั้งสามารถใช้
เป็ นเครื่ องมือที่จะสื่ อสารกับลูกค้าได้เช่นกัน การสื่ อสารผ่านทางโซเชี ยลสามารถทาได้หลากหลาย
รู ปแบบทั้ งภาพ เสี ยง และคลิ ป วิ ดี โ อ และผู ้บ ริ โภคสามารถเข้ า ถึ ง ได้ โ ดยอาศั ย อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้ อสิ นค้า
ได้สะดวกรวดเร็ วขึ้น ทั้งยังมีโอกาสสนทนาหรื อสอบถามรายละเอียดจากผูใ้ ห้บริ การได้ทนั ที ถือ
เป็ นทางเลือกที่ธุรกิจนิยมใช้มากที่สุดในยุคปั จจุบนั ก็วา่ ได้

1200

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

เนื่ องจากในปั จจุบนั โซเซี ยลมีเดียมีหลากหลายรู ปแบบ และมีลกั ษณะที่โดดเด่นต่างกัน แต่
มีโซเซี ยลมีเดียที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดจากการสารวจของสมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย(
(Digital Advertising Association (Thailand)) หรื อ DAAT ร่ ว มกั บ เว็ บ ไซต์ MarketingOops.com
ในปี 2014 คื อ เฟซบุ๊ ค เพราะเป็ นโซเซี ย ลมี เดี ย ที่ รวบรวมข้อ ดี ข องโซเซี ย ลมี เดี ย ต่ า งๆไว้ใ นที่
เดียวกัน เช่น การโพสต์ภาพ การเขียนระบายความรู ้สึกต่างๆ และการโพสต์หรื อแบ่งปั นคลิปวิดีโอ
จึงทาให้เป็ นที่ชื่นชอบของผูใ้ ช้งานโซเซียลมีเดีย
จากเหตุผลต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น จึงทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาถึงการรับรู ้สื่อโฆษณาผ่าน
ทางเฟซบุ๊คต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวของผูบ้ ริ โภคว่าเป็ นอย่างไร เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้
ไปใช้ในการวางแผนด้านการตลาด การพัฒนาทางด้านสื่ อโฆษณา และใช้เพื่อดึงดูดและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึ งความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิว
ขาว
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้สื่อโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊คกับการตัดสิ นใจซื้ อ
ครี มบารุ งผิวขาว
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการตลาดและการไว้วางใจกับการตัดสิ นใจซื้ อ
ครี มบารุ งผิวขาว
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อ
ครี มบารุ งผิวขาวจากการรับรู ้โฆษณาในเฟซบุค๊
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา จะทาการศึกษาในส่ วนที่เป็ นปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยการ
รับรู ้โฆษณาในเฟซบุ๊คและปั จจัยด้านการตลาดและการวางใจ ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวหรื อไม่
3. ขอบเขตด้านเวลา ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้อยูร่ ะหว่างช่วง
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2559
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั นี้ ส ามารถนาไปเป็ นข้อมู ลอ้างอิ ง สาหรับ แนวทางในการโฆษณาผ่านทาง
เฟซบุค๊ เพื่อสร้างการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคให้ตดั สิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวมากขึ้น
2. ผลการวิจยั นี้ สามารถนาไปเป็ นแนวทางสาหรับผูผ้ ลิ ตในการพัฒนา ปรับปรุ ง รู ปแบบ
งานโฆษณาผ่านทางเฟซบุค๊ เพื่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
3. ผลการวิจยั นี้ สามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการและแนวทางการศึกษาการรับรู ้
โฆษณาผ่านทางเฟซบุค๊ ในครั้งต่อ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การรับรู ้ หมายถึง การเปิ ดรับ ให้ความสนใจและแปลความหมายจากข้อมูลหรื อสิ่ งเร้ า
ต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
2. สื่ อโฆษณา หมายถึ ง สื่ อโฆษณาคื อเครื่ องมื อทางการตลาด มี ห น้าที่ น าพาข่ าวสารที่
ต้องการให้ผบู ้ ริ โภคทราบและได้รับรู ้ให้เกิดความต้องการในสิ นค้า
3. การรั บ รู ้ สื่ อโฆษณา หมายถึ ง การเปิ ดรั บ รู ้ กิ จกรรมทางการตลาดที่ ใช้ใ นการสื่ อสาร
ข้อมูลไปยังผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อตราสิ นค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์
4. ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การสิ นค้านั้น ๆ
5. การตัดสิ นใจ หมายถึง การเลือกที่จะกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งจากทางเลือกที่มีอยูเ่ พื่อให้
ได้ผลลัพธ์อย่างที่ตนเองมุ่งหวังให้เกิดขึ้น
6. การตัด สิ น ใจซื้ อ หมายถึ ง กระบวนการในการเลื อ กที่ จ ะกระท าสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ งจาก
ทางเลือกต่าง ๆ ของสิ นค้าและบริ การ โดยผูบ้ ริ โภคจะเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
7. สิ น ค้า หมายถึ ง วัส ดุ อุ ป กรณ์ ของใช้ในชี วิตประจาวัน ที่ จบั ต้องได้และต้องเกิ ดการ
แลกเปลี่ยนกันระหว่างเงินกับสิ นค้า
8. การซื้ อ หมายถึ ง การดาเนิ น กิ จกรรมเพื่ อให้ ได้ม าซึ่ งสิ น ค้าหรื อบริ ก ารเพื่ อให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์
9. ครี มบารุ งผิวขาว หมายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์บ ารุ งผิวที่ มีส่วนผสมเสริ มความขาวต่าง ๆ ชนิ ด
ครี มเท่านั้น ที่มีการโฆษณาทางโซเซี ยลมิเดียเฟซบุค๊ ชวนเชื่อ เช่น รู ปภาพ วีดีโอ เป็ นต้น
10. เฟซบุ๊ค หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีผใู ้ ช้ทวั่ โลกและมีโฆษณาออนไลน์และเพจร้านค้า
ขายสิ นค้าต่าง ๆ
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้
-การศึกษา
ปัจจัยการรับรู้ สื่อโฆษณา
ผ่ านทางเฟซบุ๊ค
- สิ่ งเร้า -ประสาทสัมผัส
- ประสบการณ์
- การแปลความหมายของสิ่ ง
ที่สัมผัส

การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าครีม
บารุ งผิวขาว

ปัจจัยด้ านการตลาดและการไว้ วางใจ
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
- ด้านการไว้วางใจ
แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การรับรู ้ สื่อโฆษณาผ่านเฟซบุ๊คต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบ ารุ งผิว
ขาว” ผูว้ ิจยั ได้ทาการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการศึกษา จึงนาเนื้อหาที่
ทบทวนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529) กล่าวว่า ให้ความสาคัญในการศึกษาประชากร ได้แก่ การทา
ให้สามารถคานวนคาดการณ์ถึงจานวนประชากรในอนาคตอย่างคร่ าว ๆ และสามารถนาข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาไปใช้ในการวางแผนด้านต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เช่น การจัดเก็บภาษี
การแบ่ งเขตเลื อกตั้ง การจัดการสาธารณู ป โภค การศึ ก ษา การจัด สวัส ดิ ก ารสั งคม การกระจาย
ผลผลิตด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่
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อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็ นต้น บุคคลที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมักมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป
แนวคิดและทฤษฎีด้านการรั บรู้ โฆษณา
วิมลพรรณ อาภาเวท (2553) กล่าวถึง การรับรู ้ (Perception) ว่าเป็ นกระบวนการที่คนเราจะ
เข้าใจสิ่ งเร้ าใดสิ่ งเร้ าหนึ่ งที่ ปรากฏกับ ประสาทสัมผัสส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของเรา การรับรู ้ เป็ นสิ่ งที่
กาหนดความต้องการแรงจู งใจและทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภค การที่ คนเรารั บ รู ้ ว่าความต้องการของ
คนเราเป็ นอย่างไร แรงจูงใจของคนเราเป็ นอย่างไรนั้น การรับรู ้ดงั กล่าวจะกาหนดว่าตัวเรามีทศั นคติ
อย่างไรกับสิ นค้า ควรจะชอบหรื อไม่ช อบ ควรจะเห็ นคุ ณ ค่าหรื อไม่ เห็ น สิ นค้าเหมาะกับ ตัวเรา
หรื อไม่เหมาะ เป็ นต้น ทาให้ผทู ้ าโฆษณาต้องตระหนักว่าการโฆษณานั้นมีโอกาสเข้าถึงการรับรู ้ของ
ผูบ้ ริ โภคได้ไม่ง่าย เพราะต้องผ่านกระบวนการเลื อกหลายขั้นตอน ในขณะนี้ มีการโฆษณาต่าง ๆ
มากมายให้ผูบ้ ริ โภคดู เลือกฟัง เลือกสนใจ เลือกจา ผูท้ าโฆษณาจึงต้องพยายามทาโฆษณาของเขา
ให้มี จุดเด่ นออกมา เพื่ อให้ ส ามารถผ่านการเลื อกแต่ ล ะขั้น ตอนของผูบ้ ริ โภคได้ สิ่ งที่ จะช่ วยให้
โฆษณาผ่านการเลือกจนเข้าไปถึงการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคได้ คือ ขนาด สี ความเข้มข้น (เช่น ความดัง
ความเข้มของสี ความสาคัญของสาร) การเคลื่ อนไหว ตาแหน่ งที่ อยู่ การใช้ความตัดกันเพื่อสร้ าง
จุดเด่น (เช่น สี ตดั กัน ขนาดที่ผิดกันมาก เป็ นต้น) การแยกตัวอยูเ่ ป็ นเอกเทศ เป็ นต้น ซึ่ งก็คือ ชิ้นงาน
โฆษณาที่ดีและน่าสนใจ
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
คอดเลอร์ (Kotler ค.ศ. 1997, p. 98) ส่ ว นประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ ง
เครื่ องมื อ ทางการตลาดที่ ธุ รกิ จน ามาใช้ เพื่ อให้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ท างการตลาดเครื่ อ งมื อทาง
การตลาดนี้ เรี ยกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ประกอบด้วย ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ การออกแบบรู ปร่ าง ตรายี่ห้อ บรรจุภณ
ั ฑ์หรื อหี บห่ อ การรับประกัน ขนาดและ
รู ปร่ าง การบริ การ เป็ นต้น ราคา (Price) ประกอบด้วย ราคาสิ นค้า ส่ วนลด การรับรู ้ราคาสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคระยะเวลาการจ่ ายเงิ น เป็ นต้น สถานที่ จดั จาหน่ าย (Place) ประกอบด้วย ช่ องทางการ
จาหน่าย สถานที่จาหน่ ายสิ นค้า สิ นค้าคงคลัง การขนส่ ง เป็ นต้น การส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
ประกอบด้วย การส่ งเสริ มการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายตรง การส่ งเสริ มการขาย
โดยผ่านตัวแทนจาหน่าย เป็ นต้น
การใช้ส่วนประสมทางการตลาดจะส่ งผลต่อการนาเสนอสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าและ
บริ การให้กบั ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย ซึ่ งธุ รกิจสามารถเปลี่ยนแปลงช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าในระยะ
ยาว ดังนั้น การเปลี่ ยนแปลงเพี ยงเล็ก น้อยในระยะสั้ น จะท าให้ส ามารถบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ท าง
การตลาดได้และในมุมของผูบ้ ริ โภคเครื่ องมือทางการตลาดนี้ จะแสดงให้เห็นถึ งผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับของผูบ้ ริ โภค
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แนวคิดและทฤษฎีการไว้วางใจ
Ndubisi (2007) ความไว้วางใจเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญ อย่างมากต่อการสร้างความภักดี และมี
ความสัมพันธ์ในเชิ งบวกกันระหว่างความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้า ในการสร้างความมัน่ ใจของ
ลูกค้าและการส่ งมอบคุณภาพการบริ การนาไปสู่ องค์กรที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นความไว้วางใจของลูกค้า
มีการศึกษาความไว้วางใจหลากหลายสาขา รวมทั้ง ทางด้านจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์ ในด้านจิตวิทยา
จากการศึ กษาที่ ผ่านมา ความไว้วางใจโดยทั่วไปมุ่ งเน้ นในด้านลักษณะประจาตัวบุ คคล (Personal
Characteristics) ได้แก่ อุปนิสัย ทัศนคติและแรงจูงใจ
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อ
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ (2538, p. 48) ได้อธิ บ ายถึ งกระบวนการตัดสิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคว่า
ประกอบด้วยบุคคลหรื อกลุ่มคน ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมีบทบาทในการตัดสิ นใจซื้ อ
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ (The Stages of the Buying Decision Process)
1. การรั บ รู ้ ถึ ง ความต้อ งการหรื อ ปั ญ หา (Problem/Need Recognition) ในขั้น ตอนแรก
ผูบ้ ริ โภคจะตระหนักถึ งปั ญหาหรื อความต้องการในสิ นค้าหรื อการบริ การ ซึ่ งความต้องการหรื อ
ปั ญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจาเป็ น (Need)
2. การแสดงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผูบ้ ริ โภคทราบถึ งความต้องการในสิ นค้า
หรื อบริ ก ารแล้ว ล าดับ ขั้น ต่ อไปผูบ้ ริ โภค ก็ จะท าการแสดงหาข้อมู ล เพื่ อใช้ป ระกอบการ โดย
แหล่งข้อมูลของผูบ้ ริ โภค
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ขอ้ มูลจากขั้นที่ 2 แล้ว ในขั้น
ต่อไปผูบ้ ริ โภคก็จะทาการประเมินทางเลือกโดยในการประเมินทางเลื อกนั้น ผูบ้ ริ โภคต้องกาหนด
เกณฑ์หรื อคุณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิน
ตัวอย่างเช่ น ถ้าผูบ้ ริ โภคจะเลือกซื้ อรถยนต์ จะมีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา เช่ น ยี่ห้อ ราคา
รู ปแบบ การตกแต่งภายใน ภายนอก บริ การหลังการขาย ราคาขายต่อ เป็ นต้น
4. การตัด สิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) หลัง จากที่ ไ ด้ ท าการประเมิ น ทางเลื อ กแล้ ว
ผูบ้ ริ โภคก็จะเข้าสู่ ในขั้นของการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งต้องมีการในด้านต่าง ๆ
5. พฤติกรรมภายหลังการตัดสิ นใจซื้ อ (Post purchase Behavior) หลังจากที่ลูกค้าได้ทาการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การไปแล้ว นักการตลาดจะต้องทาการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลัง
การตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าทาการเปรี ยบเทียบสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งกับที่
คาดหวัง ถ้าคุ ณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้รับจริ งตรงกับสิ่ งที่คาดหวังหรื อสู งกว่าที่ได้คาดหวัง
เอาไว้ ลู กค้าก็จะเกิ ดความพึงพอใจในสิ นค้าหรื อบริ การนั้น โดยถ้าลู กค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิ ด
พฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อซ้ าหรื อบอกต่อ เป็ นต้น แต่เมื่ อใดก็ตามที่ คุณค่าที่ ได้รับจริ งต่ ากว่าที่
คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจพฤติกรรมที่ตามมาก็คือ ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์
ของคู่แข่งขันและมีการบอกต่อไปยังผูบ้ ริ โภคคนอื่น ๆ ด้วย
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งานวิจัยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
พิชามญช์ มะลิขาว (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่
สตรี ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค”กลุ่ มตัวอย่าง คื อ ผูใ้ ช้เฟซบุ๊ค เพศหญิ งในประเทศไทยที่ ซ้ื อ
เสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค รวมจานวนตัวอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 25-34 ปี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
และส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,000 - 15,000 บาท การทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ความไว้วางใจ
ในการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ด้านผูข้ ายสิ นค้า ด้านระบบอินเตอร์ เน็ต
และด้า นค่ า ใช้ จ่ า ย ด้า นจ านวนครั้ งและด้า นจ านวนชิ้ น ที่ ซ้ื อ ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ส่ ว นประสม
การตลาด ได้แก้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ด้านค่าใช้จ่ายในทิศทางเดียวกันและส่ วนประสม
การตลาดที่ ใช้ป ระกอบการตัดสิ น ใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา และด้าน
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย มี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่น ด้านจานวนครั้ งและ
จานวนชิ้นที่ซ้ื อในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุ ทามาศ จันทรถาวร (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าบน Facebook ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ ย 20-29 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้อยูใ่ นช่วง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านสิ นค้าและการบริ การ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
บน Facebook ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ฐิติมา โสมบุญเสริ ม (2547) ได้ศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้สื่อโฆษณาและความต้องการด้านการ
ส่ งเสริ มการขายของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อพฤติกรรมการมาใช้บริ การที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีการศึ กษาอยู่ใน
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ เป็ นพนัก งานลู ก จ้างบริ ษ ัท เอกชน โดยมี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อ น
เท่ า กับ 10,000 บาท การทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า เพศและระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน มี
พฤติกรรมในการใช้บริ การด้านจานวนเงินในการใช้จ่ายซื้ อสิ นค้าเฉลี่ ยต่อครั้งไม่แตกต่างกัน, อายุ
อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้บริ การด้านจานวนเงินในการใช้จ่าย
ซื้ อ สิ นค้า เฉลี่ ย ต่ อ ครั้ งแตกต่ า งกัน ที่ ร ะดับ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05, การรั บ รู ้ ข องผู ้บ ริ โ ภคมี
ความสั มพันธ์ ไปในทิ ศทางเดี ยวกับ พฤติ กรรมในการใช้บ ริ การด้านจานวนเงิ นในการใช้จ่ายซื้ อ
สิ นค้าเฉลี่ ย ต่อครั้ ง ที่ ระดับ นัยส าคัญ ทางสถิ ติ 0.01, ความต้องการด้านการส่ งเสริ ม การขายของ
ผูบ้ ริ โภคไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การด้านจานวนเงิ นในการใช้จ่ายซื้ อสิ นค้า
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เฉลี่ยต่อครั้ง, ระดับความต้องการด้านการส่ งเสริ มการขายของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกับระดับความถี่ในการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
สิ ทธิ โชค สวัสดิวฒั น์ (2541) ได้ศึกษาเรื่ อง “การเปิ ดรับโฆษณา ทัศนคติและการตัดสิ นใจ
ซื้ อ เครื่ อ งส าอาง” พบว่า สถานภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องส าอางต่ า งประเทศ การเปิ ดรั บ โฆษณาเครื่ องส าอางตราไทยและตราต่ า งประเทศมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางตราไทยและตราต่างประเทศ ทัศนคติต่อเครื่ องสาอาง
ตราไทยและตราต่ างประเทศมี ค วามสั ม พัน ธ์ กบั การตัดสิ น ใจซื้ อเครื่ องส าอางตราไทยและตรา
ต่างประเทศ ความพึงพอใจในโฆษณาเครื่ องสาอางตราไทยและตราต่างประเทศมีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางตราไทยและตราต่างประเทศ
กนกนาฏ สง่าเนตร (2541) ได้ศึกษาเรื่ อง “การเปิ ดรับข่าวสารที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องสาอางในระบบขายตรง” ผลการศึกษาพบว่า การเปิ ดรับข่าวสาร ได้แก่ การเปิ ดรับข่าวสาร
จากสื่ อมวลชน สื่ อ บุ ค คลและสื่ อเฉพาะกิ จ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัด สิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางในระบบขายตรง ปั จจัยการสื่ อสารการตลาด ได้แก่ ราคาและการส่ งเสริ มการขายมีผล
ต่อการซื้ อเครื่ องสาอาง ส่ วนปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดอื่นไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งส าอางในระบบขายตรงและลัก ษณะทางประชากร ได้แ ก่ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ สถานภาพสมรสที่ แตกต่ างกัน ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัดสิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสาอางในระบบขายตรง
3. ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั เรื่ อง “การรับรู ้ สื่อโฆษณาผ่านเฟซบุ๊คต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาว” เป็ น
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ ง
ผิวขาวผ่านทางเฟซบุค๊ โดยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ ผูใ้ ช้งานบนเฟซบุ๊ค ซึ่ งไม่ท ราบจานวนประชากรที่
แน่ นอน กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ จึ งก าหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้สู ตรของ W.G.
Cochran (1953) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384.16 คน แต่เพื่อสารองความผิดพลาด ผูว้ ิจยั จึงได้
เก็บเพิ่มอีก 15 คน ดังนั้น ในงานวิจยั ครั้งนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 คน
วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ใช้วิธีก ารสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ คานึ งถึ งความน่ าจะเป็ น (Non-Probability
Sampling) ซึ่ งผูว้ ิจยั เลือกใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็ นผูท้ ี่เคยซื้ อ
ครี มบารุ งผิวขาวบนเฟซบุค๊ เท่านั้น (Screen Question)
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องในการเก็บรวบรวมข้อมู ล โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมู ลลักษณะปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งแบบสอบถามจะมี
ลักษณะเป็ นคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Check list) จานวน 6 ข้อ คือ เคยซื้ อครี มบารุ งผิวขาว,
เพศ, อายุ, ระดับการศึกษาสู งสุ ด, อาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ ว นที่ 2 ข้อ มู ล การรั บ รู ้ สื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ ค (Facebook) ของครี ม บ ารุ ง ผิ ว ขาว ซึ่ ง
แบบสอบถามจะมีลกั ษณะเป็ นคาถามแสดงระดับความคิดเห็ น ใช้ระดับการวัดแบบอันตรภาคชั้น
(Interval Scale) โดยแต่ละคาถามจะมีคาตอบให้เลื อกตามลาดับการตอบสนองต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคในเฟสบุค๊ ให้เลือกตอบ 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert Scale
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยด้านการตลาดและการไว้วางใจของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ ง
แบบสอบถามจะมีลกั ษณะเป็ นคาถามแสดงระดับความคิดเห็ น ใช้ระดับการวัดแบบอันตรภาคชั้น
(Interval Scale) โดยแต่ละคาถามจะมีคาตอบให้เลื อกตามลาดับการตอบสนองต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคในเฟสบุค๊ ให้เลือกตอบ 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert Scale
ส่ วนที่ 4 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจซื้ อครี ม บ ารุ ง ผิวขาวของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ ง
แบบสอบถามจะมีลกั ษณะเป็ นคาถามแสดงระดับความคิดเห็ น ใช้ระดับการวัดแบบอันตรภาคชั้น
(Interval Scale) โดยแต่ละคาถามจะมี คาตอบให้เลื อกตามลาดับ การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคใน
เฟสบุค๊ ให้เลือกตอบ 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert Scale
ส่ วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเบื้ องต้นของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยนาเสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อใช้อธิ บ ายข้อมู ล เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. การใช้อ ธิ บ ายข้อ มู ล ลั ก ษณะปั จ จัย บุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ เพศ, อายุ , ระดับ
การศึกษา, อาชีพ, รายได้ โดยแจกแจงเป็ น ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ใช้อธิ บายข้อมูลเกี่ ยวกับการรับรู ้สื่อโฆณาผ่านเฟซบุ๊คและปั จจัยด้านการตลาดและการ
ไว้วางใจ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์
ของตัวแปรอิ สระและตัวแปรตาม ตามสมมติ ฐานต่าง ๆ ที่ ต้ งั ไว้ โดยมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 ด้วยเครื่ องมือทางสถิติต่าง ๆ ดังนี้
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1. สมมติฐานข้อที่ 1 คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ,
รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวที่แตกต่างกัน เพศกับการตัดสิ นใจซื้ อ
ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample : t-Test และอายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้
กับ การตัด สิ น ใจซื้ อ ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way analysis of Variance
(ANOVA) : F-test
2. สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 คื อ ปั จจั ย การรั บ รู ้ สื่ อโฆษณาผ่ า นทางเฟซบุ๊ ค ของผู ้บ ริ โภคมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาว โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Multiple
Regression Analysis (MRA) โดยการคัดตัวแปรเข้าสู่ โมเดล ด้วยวิธี Stepwise
3. สมมติ ฐ านข้อ ที่ 3 คื อ ปั จ จัย ด้านการตลาดและการไว้วางใจมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การ
ตัด สิ นใจซื้ อครี ม บ ารุ ง ผิ ว ขาว โดยใช้ ส ถิ ติ ใ นการวิ เคราะห์ ค่ า สถิ ติ แ บบ Multiple Regression
Analysis (MRA) โดยการคัดตัวแปรเข้าสู่ โมเดล ด้วยวิธี Stepwise
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 241 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 60.2 และเพศ
ชาย 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.8 มีอายุ 20 – 30 ปี จานวน 319 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.8 รองลงมามี
อายุ ต่ ากว่า 20 ปี จานวน 41 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.2 และอายุ 31 – 40 ปี มีจานวน 40 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 10.0 มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 240 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 รองลงมามีระดับ
การศึกษาต่ ากว่ามัธยมปลายหรื อเทียบเท่า จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.3 อนุ ปริ ญญา/ปวส. มี
จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 และระดับปริ ญญาโท จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.7 มีอาชี พ
นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 106 คิดเป็ นร้อยละ 26.5 รองลงมาพนักงานบริ ษทั จานวน 94 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 23.5 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.2 รับจ้าง/อาชีพอิสระ
จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.5 และค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.3 มี
รายได้ 10,001 – 20,000 บาท/เดือน จานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.5 รองลงมามีรายได้ 5,000 –
10,000 บาท/เดื อ น จ านวน 106 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 26.5 มี ร ายได้ 20,001 – 50,000 บาท/เดื อ น
จานวน 80 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.0 และมีรายได้ต่ ากว่า 5,000/เดือน จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.0
ปัจจัยด้ านการรับรู้ สื่อโฆษณาผ่ านเฟซบุ๊คมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อครีมบารุ งผิวขาว
ปั จจัยด้านการรับรู ้สื่อโฆษณาผ่านเฟซบุค๊ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาว พบว่า
แอนนิ เมชัน่ ที่ใช้มีความสวยงามน่ าสนใจมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.27 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 และความรวดเร็ วในการ Download มีส่วนทาให้เข้า
ขมบ่อยมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.63 รองลงมา คือ เสี ยงประกอบทาให้สินค้าหรื อบริ การน่าติดตามชมมีผลต่อการตัดสิ นใจ
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ซื้ อในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.26 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 และมีผลน้อย
ที่สุด คือ สามารถจดจาได้เป็ นของผลิตภัณฑ์ใดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64
ปัจจัยด้ านการตลาดและการไว้ วางใจมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อครีมบารุ งผิวขาว
ปั จจัยด้านการตลาดทั้ง 4 มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวมากที่สุด โดยปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในระดับมากที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ด้านความมีชื่อเสี ยงและ
ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิ นค้ามี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อในระดับ มากที่ สุ ด โดยมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.43
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และสิ นค้ามีหลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.43 เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ด้านราคา พบว่า ด้าน
ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.43 เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ด้านความน่าเชื่อถือของเพจ
ในเฟซบุ๊ ค (Facebook) มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ในระดับ มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.43
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.50 ด้านการส่ ง เสริ ม การตลาด พบว่า การจัด กิ จกรรมผ่า นเฟซบุ๊ ค
(Facebook) มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.71 และปั จจัยด้านการไว้วางใจมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในระดับ
มาก พบว่า สิ นค้าที่ขายผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) มีคุณภาพเป็ นไปตามที่ได้ลงประกาศจริ งมี ผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63
สมมติฐานข้ อที่ 1 คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ,
รายได้ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ครี ม บ ารุ ง ผิ ว ขาวที่ แ ตกต่ า งกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย อายุ, ระดับการศึกษา, อาชี พ, รายได้ ที่แตกต่าง
กันมีการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2 โดยรวมพบว่า การรับรู ้ สื่อโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊คมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยพิจารณาจาก F = 139.518 Sig.
= 0.000 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ค (Facebook) ที่รับรู ้สื่อโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ค
(Facebook) สามารถจดจาได้เป็ นของผลิตภัณฑ์ใดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิว
ขาวอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.00 เสี ย งประกอบท าให้ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารน่ า ติ ด ตามชมมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.00 ความรวดเร็ วใน
การ Download มีส่วนทาให้เข้าขมบ่อยมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.00 ระยะเวลาของโฆษณามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาว
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.00 ใช้ ภ าพประกอบที่ น่ า สนใจท าให้ อ ยากติ ด ตามชมจนจบมี
ความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.00 มีการใช้สีได้
สวยงามดูง่ายไม่แสบตาหรื อ่านข้อมูลยากมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวอย่าง
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มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.019 ตาแหน่งที่อยูโ่ ฆษณามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิว
ขาวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.00 เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
ครี มบารุ งผิวขาวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.015 เครื่ องหมายทางการค้ามีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.037
โดยมี ค่าความสัมพันธ์ ในระดับมากที่ สุด R = 0.874 และ R2 = 0.763 แสดงให้เห็ นว่าการ
รับรู ้ สื่อโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊ค (ทั้งหมด 9 ตัวแปร) มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาว
ร้อยละ 76.3 ทาให้ทราบว่ายังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากที่กล่าวอีกร้ อยละ 23.7 ที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาว โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.164
ดัง นั้ น ตัว แปรอิ ส ระของการรั บ รู ้ สื่ อโฆษณาผ่ านทางเฟซบุ๊ คที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาว มีท้ งั หมด 9 ตัวแปร จึงสามารถเขียนสมการถดถอยในรู ปของคะแนน
ดิบได้ดงั นี้
Y = 1.129+0.226X1+0.156X2+0.190X3+0.061X4+0.095X5+0.058X6+0.050X7+
-0.064X8+-0.035X9
โดยตัว แปรอิ ส ระที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ตัว แปรตามเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน มากที่ สุ ด คื อ
สามารถจดจาได้เป็ นของผลิ ตภัณฑ์ใด โดยมี ค่าเบต้ามาตรฐานเท่ ากับ 0.435 รองลงมา คื อ ความ
รวดเร็ ว ในการ Download มี ส่ ว นท าให้ เข้า ขมบ่ อ ย โดยมี ค่ า เบต้า มาตรฐานเท่ า กับ 0.360 เสี ย ง
ประกอบท าให้ สิ นค้ า หรื อบริ การน่ า ติ ด ตามชม โดยมี ค่ า เบต้ า มาตรฐานเท่ า กั บ 0.295 ใช้
ภาพประกอบที่น่าสนใจทาให้อยากติดตามชมจนจบ โดยมีค่าเบต้ามาตรฐานเท่ากับ 0.159 ตาแหน่ง
ที่อยู่โฆษณา โดยมีค่าเบต้ามาตรฐานเท่ากับ 0.127 ระยะเวลาของโฆษณา โดยมีค่าเบต้ามาตรฐาน
เท่ากับ 0.118 มีการใช้สีได้สวยงามดูง่ายไม่แสบตาหรื อ่านข้อมูลยาก โดยมีค่าเบต้ามาตรฐานเท่ากับ
0.114 และตัวแปรอิ ส ระที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ตัว แปรตามเป็ นไปในทางตรงกัน ข้าม คื อ เครื่ องหมาย
ทางการค้า โดยมี ค่ า เบต้า มาตรฐานเท่ า กับ -0.069 เบอร์ โ ทรศัพ ท์ ใ นการติ ด ต่ อ โดยมี ค่ า เบต้า
มาตรฐานเท่ากับ -0.139 ตามลาดับ จึงสามารถเขียนสมการถดถอยในรู ปของคะแนนมาตรฐานได้
ดังนี้
Z = 0.435Z1+0.360Z2+0.295Z3+0.159Z4+0.127Z5+0.118Z6+0.114Z7+-0.069Z8+
-0.139Z9
สมมติฐานข้ อที่ 3 โดยรวมพบว่า ปั จจัยด้านการตลาดและการไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพิจารณาจาก F = 342.516
Sig. = 0.000 เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มี ชื่ อเสี ย งและภาพลักษณ์ ของตรา
สิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.00 ด้านราคา
ที่มีการแสดงราคาสิ นค้าไว้อย่างชัดเจนมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติที่ 0.00 ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่ มี ความสะดวกของขั้นตอนการสั่ งซื้ อมี
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ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.00 ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดที่มีการให้คาแนะนา/ปรึ กษา เกี่ยวกับข้อสงสัยต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
ครี ม บ ารุ ง ผิ ว ขาวอย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.00 ด้า นการไว้ว างใจสิ น ค้า ที่ ข ายผ่ า นเฟซบุ๊ ค
(Facebook) มี คุ ณภาพเป็ นไปตามที่ ได้ล งประกาศจริ งและผูข้ ายสิ นค้าผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) มี
ข้อตกลง เงื่อนไข การรับประกันในการสั่งซื้ อสิ นค้าอย่างชัดเจนมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
ครี มบารุ งผิวขาวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.00
โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับมากที่สุด R = 0.916 และ R2 = 0.839 แสดงให้เห็นว่าปั จจัย
ทางด้านการตลาดและการไว้วางใจ (ทั้งหมด 6 ตัวแปร) มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิว
ขาวร้อยละ 83.9 ทาให้ทราบว่ายังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากที่กล่าวอีกร้อยละ 16.1 ที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาว โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.134
ดังนั้นตัวแปรอิสระของปั จจัยทางด้านการตลาดและการไว้วางใจ ที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาว มีท้ งั หมด 6 ตัวแปร จึงสามารถเขียนสมการถดถอยในรู ปของคะแนน
ดิบได้ดงั นี้
Y = 0.627+0.155X1+0.359X2+-0.046X3+0.121X4+0.147X5+0.101X6
โดยตัวแปรอิ สระที่ มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตามเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันมากที่ สุด คื อ ด้าน
ราคาที่มีการแสดงราคาสิ นค้าไว้อย่างชัดเจน โดยมีค่าเบต้ามาตรฐานเท่ากับ 0.519 รองลงมา คือ ด้าน
การไว้วางใจ สิ นค้าที่ขายผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) มีคุณภาพเป็ นไปตามที่ได้ลงประกาศจริ ง โดยมีค่า
เบต้ามาตรฐานเท่ ากับ 0.277 ด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่ มีการให้คาแนะนา/ปรึ กษา เกี่ ยวกับ ข้อ
สงสั ย ต่ า ง ๆ โดยมี ค่ า เบต้ามาตรฐานเท่ า กับ 0.256 ด้า นการไว้วางใจ ผู ข้ ายสิ น ค้า ผ่า นเฟซบุ๊ ค
(Facebook) มี ข ้อ ตกลง เงื่ อ นไข การรั บ ประกัน ในการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า อย่า งชัด เจน โดยมี ค่ า เบต้า
มาตรฐานเท่ ากับ 0.238 ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ มี ชื่ อเสี ย งและภาพลัก ษณ์ ข องตราสิ นค้า โดยมี ค่ าเบต้า
มาตรฐานเท่ ากับ 0.230 และด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ความสะดวกของขั้นตอนการสั่ งซื้ อมี
อิทธิ พลต่อตัวแปรตามเป็ นไปในทางตรงกันข้าม โดยมีค่าเบต้ามาตรฐานเท่ากับ -0.123
Z = 0.519Z1+0.277Z2+0.256Z3+0.238Z4+0.230Z5+-0.123Z6
5.สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การรับรู ้สื่อโฆษณาผ่านเฟซบุ๊คต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาว”
โดยศึ กษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน เก็บขอมู ลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ โดยการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็ นผูท้ ี่ เคยซื้ อครี มบารุ งผิวขาวบนเฟซบุ๊ค
เท่านั้น (Screen Question) และนาข้อมูลที่ได้นาไปวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมทางสถิติสาเร็ จรู ป ซึ่ ง
สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
จากการวิจยั ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบ ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 241 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.2 และชาย 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.8 ส่ วน
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ใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษาร้อยละ
26.5 พนักงานบริ ษทั 23.5 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 23.2 รับจ้าง / อาชีพอิสระร้อยละ
13.5 ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัวร้อยละ 13.3 ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 10,001 – 20,000 บาท
สมมติฐานข้ อที่ 1 พบว่า อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้ ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจ
ซื้ อครี มบารุ งผิวขาวแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้
สมมติฐานข้ อที่ 2 คือ ปั จจัยการรับรู ้สื่อโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊คของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาว ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้ สื่อโฆษณาผ่านทาง
เฟซบุ๊คมี ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาว อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยมี อิทธิ พลการรับรู ้ สื่อโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊คที่มีมากที่สุด คือ
สามารถจดจาได้เป็ นของผลิตภัณฑ์ใด รองลงมา คือ ความรวดเร็ วในการ Download มีส่วนทาให้เข้า
ขมบ่อย, เสี ยงประกอบทาให้สินค้าหรื อบริ การน่าติดตามชม, ใช้ภาพประกอบที่น่าสนใจทาให้อยาก
ติดตามชมจนจบ, ตาแหน่งที่อยูโ่ ฆษณา, ระยะเวลาของโฆษณา, มีการใช้สีได้สวยงามดูง่ายไม่แสบ
ตาหรื อ่านข้อมูลยาก, เครื่ องหมายทางการค้าและเบอร์ โทรศัพท์ในการติดต่อ ตามลาดับ
สมมติฐานข้ อที่ 3 คือ ปั จจัยด้านการตลาดและการไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อครี มบารุ งผิวขาว ขาว ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านการตลาดและการไว้วางใจมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยมีอิทธิ พลที่มากที่สุด คือ ด้านราคาที่มีการแสดงราคาสิ นค้าไว้อย่างชัดเจน
รองลงมา คือ ด้านการไว้วางใจ สิ นค้าที่ ขายผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) มีคุณภาพเป็ นไปตามที่ได้ลง
ประกาศจริ ง, ด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีการให้คาแนะนา/ปรึ กษา เกี่ยวกับข้อสงสัยต่าง ๆ , ด้าน
การไว้วางใจ ผูข้ ายสิ นค้าผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) มีขอ้ ตกลง เงื่ อนไข การรับประกันในการสั่งซื้ อ
สิ นค้าอย่างชัดเจน, ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าและด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ความสะดวกของขั้นตอนการสั่งซื้ อ ตามลาดับ
อภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า อายุ, ระดับการศึกษา, อาชี พ, รายได้ ที่
แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาวแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิติมา โสมบุญเสริ ม (2547) ได้ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้สื่อโฆษณาและความ
ต้องการด้านการส่ งเสริ มการขายของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อพฤติกรรมการมาใช้บริ การที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุ อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้บริ การด้านจานวนเงินในการใช้จ่ายซื้ อสิ นค้าเฉลี่ยต่อครั้ง
แตกต่ างกัน ที่ ระดับ นัยส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 และสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ พิ ชามญช์ มะลิ ขาว
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(2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ค พบว่า อายุ อาชี พ ระดับการศึ กษา รายได้ ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้า
แฟชัน่ สตรี ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านปั จจัยการรั บรู ้ สื่ อโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊ ค พบว่า การรับรู ้ สื่ อ
โฆษณาผ่านทางเฟซบุค๊ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ฐิ ติม า โสมบุ ญ เสริ ม (2547) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง การรับ รู ้ สื่ อ
โฆษณาและความต้องการด้านการส่ งเสริ มการขายของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อพฤติกรรมการมาใช้บริ การที่
ห้ า งสรรพสิ น ค้า เดอะมอลล์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่ า ผู ้บ ริ โ ภครั บ รู ้ สื่ อ
ประชาสัม พันธ์ภายในห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลได้ใน
ระดับมากและสื่ อภายนอกได้ในระดับปานกลางและการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิ ศทางเดี ยวกับพฤติ กรรมในการใช้บริ การด้านจานวนเงิ นในการใช้จ่ายซื้ อสิ นค้าเฉลี่ ยต่อครั้ง ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิ ทธิโชค สวัสดิวฒั น์ (2541) ได้ศึกษาเรื่ อง
การเปิ ดรั บ โฆษณา ทัศ นคติ แ ละการตัด สิ นใจซื้ อเครื่ องส าอาง พบว่ า การเปิ ดรั บ โฆษณา
เครื่ องสาอางตราไทยและตราต่างประเทศมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางตราไทย
และตราต่างประเทศ ทัศนคติต่อเครื่ องสาอางตราไทยและตราต่างประเทศมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางตราไทยและตราต่างประเทศ ความพึงพอใจในโฆษณาเครื่ องสาอางตรา
ไทยและตราต่ า งประเทศมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งส าอางตราไทยและตรา
ต่างประเทศ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนกนาฏ สง่าเนตร (2541) ได้ศึกษาเรื่ อง “การเปิ ดรับ
ข่าวสารที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ น ใจซื้ อเครื่ องส าอางในระบบขายตรง” ผลการศึ ก ษาพบว่า การ
เปิ ดรับข่าวสาร ได้แก่ การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อมวลชน สื่ อบุคคลและสื่ อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางในระบบขายตรง
ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านการตลาดและการไว้วางใจ พบว่า ปั จจัยด้านการตลาด
และการไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวขาว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ทามาศ จันทรถาวร (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อสิ นค้ า บน Facebook ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านสิ นค้าและการบริ การ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าบน Facebook ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิชามญช์ มะลิขาว (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่น สตรี ผ่านสื่ อสั ง คมออนไลน์ เฟซบุ๊ ค พบว่า ความไว้วางใจในการซื้ อเสื้ อผ้า
แฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ ด้านผูข้ ายสิ นค้า ด้านระบบอินเตอร์ เน็ตและด้านค่าใช้จ่าย
ด้านจานวนครั้ ง และด้านจานวนชิ้ น ที่ ซ้ื อในทิ ศ ทางเดี ยวกัน ส่ วนประสมการตลาด ได้แก้ ด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี ความสั มพันธ์ กบั
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พฤติ ก รรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่นด้านค่ าใช้จ่ายในทิ ศ ทางเดี ยวกันและส่ วนประสมการตลาดที่ ใช้
ประกอบการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่น ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ด้านจานวนครั้งและจานวนชิ้ นที่ซ้ื อใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนกนาฏ สง่า
เนตร (2541) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง “การเปิ ดรั บ ข่ าวสารที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อเครื่ องส าอางใน
ระบบขายตรง” ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยการสื่ อสารการตลาด ได้แก่ ราคาและการส่ งเสริ มการขาย
มีผลต่อการซื้ อเครื่ องสาอาง ส่ วนปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดอื่นไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางในระบบขายตรง
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาและวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะที่ได้จากผลการวิจยั สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ ดังนี้
1. เป็ นแนวทางสาหรับผูผ้ ลิ ตสื่ อโฆษณาในการพัฒนาโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊ค เพื่อสร้ าง
การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคให้ตดั สิ นใจซื้ อมากขึ้น
2. ผูจ้ ดั จาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ครี ม บารุ งผิวขาวผ่านทางเฟซบุ๊ค ควรเพิ่ ม สิ นค้ามีคุณ ภาพ, มี
สิ นค้าหลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการ, การติดตามหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในการตัดสิ นใจซื้ อครั้งต่อไป
3. การใช้ ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยผ่ า นทางเฟซบุ๊ ค ควรเพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของเพจ
ในเฟซบุ๊ค (Facebook), การสั่งสิ นค้าผ่านช่องทางจัดจาหน่ายใช้งานง่าย, การจัดกิจกรรมผ่านเฟซบุ๊ค
(Facebook), การซื้ อผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) มีความน่ าเชื่ อถื อและไว้วางใจ เพื่อสร้ างความเชื่ อมัน่
ให้แก่ผบู ้ ริ โภคที่จะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าให้เกิดความน่าเชื่อถือจนนาไปสู ้การไว้วางใจในที่สุด
4. การใช้ช่องทางการชาระเงิน ควรเพิ่ม เชื่ อมัน่ ในความปลอดภัยของการชาระเงิน ในการ
โอนเงินแต่ละครั้งของผูบ้ ริ โภคบางครั้ง คานึ งถึงความปลอดภัยในการสั่งซื้ อและชาระเงิน จึงทาให้
ไม่เป็ นหนึ่งในทางเลือกของผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
จากการศึกษาและวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มี ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็ นแนวทางการทาวิจยั
ครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น ดังนี้
1. ในการวิจยั ครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาถึ งทัศ นคติ ข องผู บ้ ริ โภคที่ มี ต่อ สื่ อโฆษณาในสั ง คม
ออนไลน์ เพราะโฆษณาบางชนิ ดส่ งผลให้เกิ ดความรู ้สึกต่อต้านโฆษณา เนื่ องจากการละเมิดสิ ทธิ
ส่ วนบุคคลส่ งผลให้เกิดความราคาญ หรื อโฆษณานั้นมีเนื้ อหาที่ผบู ้ ริ โภคไม่ตอ้ งการรับรู ้ก็จะไม่เกิด
ความสนใจกลับทาให้ราคาญได้ ซึ่ งส่ งผลต่อกระบวนการตอบสนองในการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
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2. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาจากสื่ อโฆษณาในสังคมออนไลน์อื่น ๆ เช่น ไลน์,
ยูทู ป , ทวิต เตอร์ เพื่ อ ใช้ใ นการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการรั บ รู ้ สื่ อ ออนไลน์ ใ นแต่ ล ะสั ง คม
ออนไลน์
3. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาปั จจัยที่ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากกลุ่มตัวอย่างใน
สังคมออนไลน์อื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมและมีผลการวิจยั ที่น่าเชื่อมากยิง่ ขึ้น
4. ขั้นตอนในการเก็บรวมรวบข้อมูล ควรจะมีการพัฒนาแบบสอบถามให้มีคุณภาพมากขึ้น
และให้ผูต้ อบแบบสอบถามเข้าใจถึ งจุดประสงค์ของคาถามในแบบสอบถาม เพื่อไม่ให้เกิ ดความ
เข้าใจผิด
5. การแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ จาเป็ นต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมค่อนข้างมาก
เพราะกลุ่ ม ตัว อย่ า งอยู่ ใ นสั ง คมออนไลน์ จึ ง ไม่ ส ามารถทราบเวลาในการตอบของผู ้ต อบ
แบบสอบถามได้จึงต้องอาศัยตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้าเป็ นผูช้ ่ วยกระจายแบบสอบถาม ดังนั้นควรมี
การติดต่อกับตัวแทนในการกระจายแบบสอบถามที่สามารถได้รับแบบสอบถามให้ไวที่สุด
6. การทดสอบสมมติฐานควรจะมี การทดสอบการแจกแจงและความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรเสี ยก่อนเพื่อทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติที่ใช้ในงานวิจยั เพื่อป้ องกันการละเมิดข้อตกลง
ของสถิติตอนนั้น ๆ
7. ควรหาผลการวิจยั จากต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อยืนยันผลการวิจยั ที่ได้มีความสอดคล้อง
ในระดับสากลมากน้อยเพียงใด
8. ข้อควรระวังในการทาวิจยั ครั้ งนี้ คื อ การสร้ างแบบสอบถามควรจะมี การปรึ กษาและ
ศึกษารู ปแบบต่าง ๆ ข้อแต่ละตัวแปรมากขึ้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมากกว่านี้ สามารถเพิ่มคาตอบงานวิจยั
และมีประโยชน์ให้แก่ผทู ้ ี่สนใจศึกษาต่อครั้งต่อไป
9. ควรมีการศึกษาและวิจยั อย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากสภาพสังคมออนไลน์น้ นั เปลี่ ยนแปลง
ก้าวหน้าตามกระแสนิยมและความรู ้สึกของบุคคล จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลไม้ อบแห้ งของผู้บริ โภค
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
FACTORS OF MARKETING MIX RELATING TO CONSUMERS PURCHASING
DECISION BEHAVIOR ON DRIED FRUITS IN BANGKOK
เขมษิญากรณ์ ธูปเทียนรัตน์ , พิมพ์ ชนก คล่ องผจญกิจ
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
รุ จาภา แพ่ งเกษร
อาจารย์ประจา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อผลไม้ อ บแห้ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 420 คน และใช้วิธีการสารวจกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและโปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
หาค่าสถิติเบื้องต้น ซึ่ งได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่า T-test F-test ที่นยั สาคัญ 0.05
ผลการวิจยั ส่ วนบุ คคลพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ เลื อกซื้ อผลไม้อบแห้ง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงมีช่วงอายุ 15-25 ปี มีอาชี พนักเรี ยนนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,00030,000 บาท ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซื้ อ
คือ รสชาติของผลไม้อบแห้ง เลือกราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และทาเลที่ต้ งั ของร้านมีความสะดวก
ในการหาซื้ อ แสดงระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ : ผลไม้อบแห้ง, ขนมขบเคี้ยว, ผูบ้ ริ โภค, การแปรรู ปอาหาร
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ABSTRACT
The objective of this research was to study the consumer behavior of purchasing dried
fruits in Bangkok. The sample of this study consisted of 420 consumers. Purposive Sampling was
used to select the sample. Data were collected using questionnaires and analyzed by computer
software to interpret the statistics including Arithmetic Mean, t-test, and F-test, given the
statistical significance level of 0.05.
The results of this study found that the sample mostly were female consumers; those
aged between 15-25 years; students; and those earned 10,000-30,000 baht per month. In terms of
consumer behaviors, the majority of sample revealed the following reasons of purchasing dried
fruits: taste, reasonable price compared to quality, and convenient location. These variables
showed statistical significance level of 0.05.
KEYWORDS : DRIED FRUITS, SNACK, CONSUMER, MARKETING MIX

บทนา
ในอดีตชีวิตของคนไทยมักปลูกผลไม้ไว้ตามบ้านเรื อน สมัยก่อนประชาชนจึงมักแจกจ่าย
ผลไม้ไ ปตามบ้านเรื อนเมื่ อรั บ ประทานไม่ ท นั ผลไม้อบแห้ งถื อเป็ นการถนอมอาหารที่ ม นุ ษ ย์
คุน้ เคยมาตั้งแต่โบราณ ปั จจุบนั การถนอมอาหารได้เข้ามามีบทบาทในการดาเนิ นชี วิตของคนทัว่
โลก เนื่องจากพฤติกรรมการบริ โภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนไปมาก คนส่ วนใหญ่
ต้องการความสะดวกและรวดเร็ วในการเตรี ยมอาหารแต่ละวัน จึงทาให้ผลิ ตภัณฑ์ทางด้านการ
ถนอมอาหารเข้ามาสู่ ค วามต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้ น และยิ่งจะมี แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ นเรื่ อยๆใน
อนาคต โดยส่ วนใหญ่คนไทยจะบริ โภคผลไม้อบแห้งในลักษณะของขนมขบเคี้ยวหรื ออาหารว่าง
ด้านการผลิ ตการอบแห้งมี ห ลายวิธี ในอดี ตคนไทยใช้ก ารอบแห้งโดยการตากแดดถื อเป็ นวิธี
โบราณที่ยงั คงใช้กนั อยูใ่ นหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย สามารถทาให้ผลิตภัณฑ์แห้งโดยใช้
พลังงานความร้อนจากแสงแดด คือนาผลไม้ที่ผา่ นกระบวนการเตรี ยมวัตถุ ดิบใส่ ถาด ตากแดดจน
แห้ง แต่ตอ้ งมีการกลับเป็ นระยะๆ เพื่อให้แห้งอย่างสม่าเสมอ เวลา ขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของผลไม้ ขนาด
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ชิ้ น และอุ ณ หภู มิ ทั้งนี้ อาจปรุ งแต่งกลิ่ นหรื อรสด้วยส่ วนประกอบอื่ นที่ เหมาะสม จึงเป็ นวิธีที่ มี
ค่าใช้จ่ายน้อยที่ สุด แต่เป็ นวิธีที่ มีความเสี่ ยงต่อความเสี ยหายที่ จะเกิ ดขึ้ นจากการแปรปรวนของ
สภาพอากาศและยากต่อ การควบคุมให้มีความสะอาดถูกสุ ขลักษณะ ผักผลไม้หลายชนิ ดสามารถ
ใช้วธิ ี การตากแดดได้ เช่น แอพพริ คอตพีชแพร์ กล้วย องุ่น ฯลฯ
(ธนเดช เตชะยัน,2550 : 1)
การบริ โภคผลไม้อบแห้ งนั้น ถื อเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของพฤติ ก รรมการบริ โภคของคนไทย
อาจจะมีบางครัวเรื อนหรื อบางท้องถิ่นจะผลิตผลไม้อบแห้งเพื่อการค้า ซึ่ งถื อเป็ นอุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อน ในระยะหลังไม่กี่สิบปี ที่ผา่ นมาการผลิตผลไม้อบแห้งมีความเป็ นอุตสาหกรรมมากขึ้น มี
การน าเทคโนโลยี ต่ า งๆ เข้ามาใช้ใ นการผลิ ต ท าให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทผลไม้อ บแห้ ง มี ค วาม
หลากหลายของชนิ ดผลไม้มากขึ้น สะอาด มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีท้ งั ความสวยงามและคุณภาพ รวมไป
ถึงมีการเก็บรักษาได้ยาวนานยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งยังสามารถส่ งออกไปขายยัง
ต่างประเทศและเป็ นรายได้เข้าสู่ ประเทศได้อีกทาง (ธนเดช เตชะยัน, 2550:1)
ด้วยเหตุต่างๆเหล่านี้ จะพบว่าผลไม้อบแห้งนั้นยังคงเป็ นขนมขบเคี้ยวที่อยูค่ ู่คนไทยมาโดย
ตลอด และมี ปั จ จัย เกื้ อ หนุ น ต่ า งๆ มากมาย คงเป็ นที่ น่ า สนใจที เดี ย วหากผลไม้อ บแห้ ง ที่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยจะกลายเป็ นขนมที่มีความนิยมแซงหน้าขนมประเภทอื่นๆ หากกระทา
ได้ก็จะส่ งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิ ชยก
รรม เกษตรกรและผูป้ ระกอบการก็จะมีรายได้มากขึ้น ซึ่ งกว่าจะถึงจุดนั้นได้ สิ่ งสาคัญที่ขาดมิได้คือ
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยมุ่งหวังจะทราบถึงปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลไม้อบแห้งของผูบ้ ริ โภค เพื่อจะได้
นามากาหนดกลยุทธ์การตลาดในการดาเนินการประกอบธุ รกิจผลไม้อบแห้ง ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลไม้
อบแห้งของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลไม้อบแห้งของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ า นเนื้ อหาที่ ท าการศึ ก ษากลุ่ ม ตัว แปรต้ น คื อ ด้ า นประชากรศาสตร์ ที่
ประกอบด้วย เพศ, อายุ, อาชี พ และรายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน ส่ วนตัวแปรตามในที่ น้ ี คื อ ปั จจัย ส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจประกอบด้วย ด้านราคา, ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านช่ องทาง
การจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
2. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ คื อ การเลื อกซื้ อ
ผลไม้อบแห้งของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครจานวนทั้งสิ้ น 420 คน
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่ อการ
ตัดสินใจ
- ด้ านราคา
- ด้ านผลิตภัณฑ์
- ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้ านการส่งเสริมทาง
การตลาด

ปั จจัยทางประชากรศาสตร์
เพศ
- อายุ
-

อาชีพ
- รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
-

1221

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ท ราบถึ งปั จจัยในการเลื อกซื้ อผลไม้อบแห้งของกลุ่ มตัวอย่าง ได้ทราบถึ งข้อมู ล
และปั จจัยส่ วนประสมในการเลื อกซื้ อของผูบ้ ริ โภค และสามารถนาข้อมู ลเหล่ านั้น มาผลิ ตและ
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของลูกค้าได้
2. ทาให้ทราบถึ งสถานการณ์ ของตลาดในปั จจุบนั ช่ องทางและโอกาสพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
ช่องทางการขยายตลาดของผลไม้อบแห้ง
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ผลไม้ อบแห้ ง หมายถึง ผลไม้ที่ถูกอบแห้งและผูบ้ ริ โภคใช้ในการรับประทานเป็ นขนม
ขบเคี้ยวหรื อของทานเล่น เช่น มะม่วง มะละกอ สตรอเบอร์ รี่ สับปะรด มะพร้าว เป็ นต้น
2. ขนมขบเคีย้ ว หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทขนม ครอบคลุมถึงขนมห่ อที่ผลิตจากวัตถุดิบ
ต่างๆ เช่น ข้าวสาลี มันฝรั่ง เป็ นต้น รวมถึงหมากฝรั่งและท็อฟฟี่ ลูกอมต่างๆ ขนมไทยและช็อคโก
แลต ฯลฯ
3. ผู้ บริ โ ภค หมายถึ ง ผู ้ บ ริ โภคที่ มี ก ารเลื อ กซื้ อสิ นค้ า ผลไม้ อ บแห้ ง ในจั ง หวัด
กรุ งเทพมหานคร
4. การแปรรู ปอาหาร หมายถึง การนาอาหารมาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีลกั ษณะตามต้องการ มีคุณภาพที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับและบริ โภคได้อ ย่างปลอดภัย อีกทั้งยัง
เป็ นการเตรี ยมอาหารให้เหมาะกับการบริ โภคและอาจช่ วยให้สามารถเก็บรักษาอาหารไว้ได้ระยะ
หนึ่งด้วย
5. ด้ านราคา หมายถึ ง ความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อความเหมาะสมของราคาผลิ ตภัณ ฑ์
ผลไม้อบแห้ง ได้แก่ ราคาของผลไม้อบแห้งที่ มีจาหน่ ายในร้ านมี ความเหมาะสมกับปริ มาณและ
คุณภาพ
6. ด้ านผลิตภัณฑ์ หมายถึ ง ความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อความเหมาะสมของผลิ ตภัณฑ์
ผลไม้อบแห้ ง ได้แก่ รสชาติ ผ ลไม้อบแห้ ง ความสด ความสะอาดของผลไม้อบแห้ งและความ
หลากหลายของผลไม้อบแห้ง
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7. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึง ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อความเหมาะสม ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ าย ได้แก่ ทาเลที่ต้ งั สะดวกต่อการเดินทาง มีรถรับจ้างหรื อรถประจาทางผ่าน
ใกล้แหล่งชุมชน มีที่จอดรถเพียงพอ
8. ด้ านการส่ งเสริมทางการตลาด หมายถึ ง ความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อความเหมาะสม
ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ได้แก่ การลงโฆษณาในสื่ อต่างๆ เช่ น วิทยุ หนังสื อพิมพ์ แผ่นพับ
ใบปลิว การแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของร้าน การแจกบัตรลดราคาหรื อแลกผลไม้อบแห้ง
ให้กบั ลู กค้า การสะสมยอดซื้ อเพื่ อนามาลดราคาหรื อแลกผลไม้อบแห้ง การมี ผลไม้อบแห้งเป็ น
แพ็คเกจในราคาถูก
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (คัดนางค์จามะริ ก, 2549)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึ ง สิ่ งที่ ส ามารถเสนอขายให้กบั ตลาดเพื่ อเรี ยกร้ องความ
สนใจ ความเป็ นเจ้าของการใช้หรื อเพื่อการบริ โภคเป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจาเป็ นและความต้องการ
ของมนุ ษย์ได้ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยตัวสิ นค้าและบริ การตราสัญลักษณ์ คุณภาพการบรรจุหีบห่ อ
การใช้เทคโนโลยี
2. ราคา (Price) หมายถึ ง มูลค่าของสิ นค้าและบริ การที่แสดงออกมาในรู ปของจานวนเงิ น
การกาหนดราคามีวธิ ี การดังนี้
2.1 การตั้งราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด
2.2 การตั้งราคาที่สูงกว่าราคาตลาด
2.3 การตั้งราคาที่เท่ากับราคาตลาดทัว่ ๆ ไป
3. การจัดช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) เป็ นกิจกรรมการนาผลิตภัณฑ์ที่กาหนดไว้ออกสู่
ตลาดเป้ าหมายในส่ วนประสมนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะสถานที่จาหน่ายอย่างเดียวแต่เป็ นการพิจารณา
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ว่าจะจาหน่ายผ่านคนกลางต่างๆ อย่างไรและมีการเคลื่อนย้ายสิ นค้าอย่างไรส่ วนประสมในการจัด
จาหน่าย (Distribution Mix) ประกอบด้วย
3.1 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Channel of Distribution) คื อ กลุ่ ม ของสถาบันหรื อ
กลุ่มบุคคลที่ทาหน้าที่หรื อกิจกรรมอันจะนาผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้
3.2 การกระจายตัวสิ นค้า (Physical Distribution) คื อกิ จกรรมทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้อง
กับการเคลื่อนย้ายตัวสิ นค้าที่มีปริ มาณถูกต้องไปยังสถานที่ที่ตอ้ งการและเวลาที่เหมาะสม
4. การส่ งเสริ ม ทางการตลาด (Promotion) เป็ นการติ ดต่ อสื่ อสารระหว่างผูจ้ าหน่ ายและ
ตลาดเป้ าหมายเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์โดยมีวตั ถุ ประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจู งให้เกิ ดทัศนคติ และ
พฤติกรรมการซื้ อการส่ งเสริ มทางการตลาดทาได้ 4 แบบด้วยกันซึ่ งเรี ยกได้วา่ ส่ วนประสมในการ
ติดต่อสื่ อสาร (Communication Mix) ซึ่งประกอบด้วย
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อสารแบบไม่ ใ ช้ บุ ค คล (non
Personal) โดยผ่านสื่ อต่างๆ เช่ น หนังสื อพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์, ป้ ายโฆษณาและต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณา
4.2 การขายโดยใช้บุ คคล (Personal Selling) เป็ นการติ ดต่อสื่ อสารทางตรงแบบ
เผชิญหน้าระหว่างผูข้ ายและลูกค้าที่มีอานาจซื้ อซึ่ งเป็ นการขายโดยใช้พนักงานขาย
4.3 การส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) เป็ นกิจกรรมทางการตลาดที่
นอกเหนื อจากการขายโดยใช้บุคคลการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ที่ช่วยกระตุน้ การซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคและประสิ ทธิภาพของผูข้ าย
4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) การให้
ข่ า วเป็ นการตอบสนองความคิ ด เกี่ ย วกั บ ตัว สิ นค้ า หรื อบริ การแบบไม่ ใ ช้ บุ ค คล ส่ วนการ
ประชาสัมพันธ์เป็ นความพยายามที่ได้จดั เตรี ยมไว้ขององค์กรเพื่อชักจูงกลุ่มสาธารณะให้เกิดความ
คิดเห็นหรื อทัศนคติที่ดีขององค์กร
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธนเดช เตชะยัน (2550( ได้ศึก ษาเรื่ อง “พฤติก รรมการเลื อ กซื้ อผลไม้ แปรรู ปกรณี ศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุ 19–21 ส่ วนใหญ่มี
ภูมิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยส่ วนมากนับถื อศาสนาพุทธและพักอาศัยอยู่ในหอพักเอกชน
ส่ วนมากมี รายได้ (ไม่ รวมค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับ ที่ พ กั อาศัย ) อยู่ใ นช่ วง 3,001–5,000 บาทต่ อเดื อ น
ประเภทการแปรรู ปที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดคือ การแช่ อิ่มและดองและชนิ ดผลไม้ที่ได้รับการ
เลือกมากที่สุดคือ มะม่วง โดยส่ วนมากกลุ่มตัวอย่างจะซื้ อผลไม้แปรรู ปเพราะติดใจในรสชาติ และ
รองลงมาคือ ซื้ อเพราะเป็ นของกินเล่น ส่ วนมากกลุ่มตัวอย่างจะซื้ อผลไม้แปรรู ปด้วยความถี่ในช่วง
น้อยกว่า 2 ครั้งต่อ 15 วันส่ วนใหญ่จะซื้ อที่ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต กลุ่มตัวอย่างจะเสี ยค่าใช้จ่ายประมาณ
11–20 บาท ในการซื้ อผลไม้แปรรู ปหนึ่ งครั้ งรู ป ลักษณ์ ของผลไม้ที่ ได้รับ ความนิ ยมมากที่ สุดคื อ
ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ทานแล้วไม่เลอะเทอะ รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดคือ ดู
สะอาดปลอดภัยและแบรนด์ที่ได้รับความนิ ยมจากกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ แบรนด์ดงั ที่เป็ นที่รู้จกั
ทัว่ ประเทศ
จิตพนธ์ ชุ มเกตุ , ณัฐวดี บุ ญเกิ ด และ วัชราภรณ์ เสื อเล็ก (2556( ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มี
อิท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อ ผลิต ภั ณ ฑ์ ผลไม้ แปรรู ปประเภทสั บ ปะรดของนั ก ท่ อ งเที่ยวในศู น ย์
OTOP อาเภอหัวหิว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ” พบว่า ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ขา้ งต้นแสดงให้
เห็นถึงพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรู ปประเภทสับปะรดของนักท่องเที่ยวในศูนย์ OTOP
พบว่า ปั จจัยที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ ผ ลไม้แปรรู ป ประเภทสั บ ปะรดนั้น ส่ วนใหญ่
นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในด้านการตัดสิ นใจซื้ อมาก รองลงมา ด้านประเมินทางเลื อกด้านการ
รั บ รู ้ ถึ ง ความต้อ งการและให้ ค วามส าคัญ ในระดับ ปานกลางด้า นพฤติ ก รรม ภายหลัง การซื้ อ
รองลงมา ด้านการตัดสิ นใจซื้ อสอดคล้องกับ (ศิริวรรณเสรี รัตน์และคณะ, 2538) เนื่ องจากกิจกรรม
เหล่ า นี้ ท าให้ เกิ ด การซื้ อ และเกิ ด พฤติ ก รรมการซื้ อ ตามบุ ค คลอื่ น กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ
ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญคือ การรับรู ้การค้นหาข้อมูลการประเมินผลทางเลือกการตัดสิ นใจซื้ อ
พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ ม าณ (Quantitive Research) โดยมุ่ ง เน้น การส ารวจเชิ ง
บรรยาย (Descriptive Research(
ประชากร และกลุ่ ม ตัว อย่ า งในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ผู ้บ ริ โ ภคผลไม้ อ บแห้ ง ในจัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่ไม่ทราบจานวนแน่นอน จึง
ใช้การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตร Conhranโดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และ
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 ได้ขนาดตัวอย่างจากการคานวณ 384.16 ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 คน เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ จึงเท่ากับ 420 คนโดยเลื อกทาการวิจยั แบบเจาะจง (Purposive
Sampling( กับกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 6 เขต เพื่อให้ครอบคลุมจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ทั้งหมดคือ กลุ่มกรุ งเทพกลาง กลุ่มกรุ งเทพใต้ กลุ่มกรุ งเทพเหนือ กลุ่มกรุ งเทพตะวันออก กลุ่มกรุ งธน
เหนือ กลุ่มกรุ งธนใต้ แบ่งเป็ นกลุ่มละ 70 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ในแบบสอบถามจะประกอบด้วยคาถามปิ ด
แบบมีตวั เลือก ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่ ประกอบด้วย เพศ
อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวน 4 ข้อ (Nominal Scale) (Ordinal Scale)
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยในการเลือกซื้ อผลไม้อบแห้ง จานวน 11 ข้อ (Multiple Choice(
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลไม้อบแห้งที่ ประกอบด้วย
ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด จานวน 18 ข้อ
(Likert Scale(ซึ่ งแบบสอบถามในส่ วนที่ 3 มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบ่งระดับการตัดสิ นใจเป็ น 5
ระดับ คือ 5 หมายถึง มากที่สุด, 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง น้อย, 1 หมายถึง น้อย
ที่สุด
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ใช้วิธี การคานวณประมวลผลข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป และจัดทาตารางเพื่อเสนอสรุ ปผลการวิจยั
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical)
- การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ในการวิเคราะห์ ผลของข้อมูล ปั จจัยที่
เลือกซื้ อ และปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical)
- สถิติทดสอบแบบ t-Test โดยวิเคราะห์ในหัวข้อกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศหญิ ง
ใช้สถิติทดสอบแบบ t-Test จะได้ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-Test และค่านัยสาคัญ Sig และค่า
Sig ต้องน้อยกว่า 0.05 ถึงจะมีนยั สาคัญ
- สถิ ติท ดสอบแบบ F-Test โดยวิเคราะห์ ในหัวข้อในส่ วนของ อายุ อาชี พ และ
รายได้ต่อเดือน จะได้ค่า F-Test และค่านัยสาคัญ Sig และค่า Sig ต้องน้อยกว่า 0.05 ถึงจะมีนยั สาคัญ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและเพศชาย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคาและด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดในการเลื อกซื้ อไม่แตกต่างกัน แต่มีการเลื อกด้านการจัด
จาหน่ายในการเลือกซื้ อแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2 พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี อ ายุที่ แ ตกต่ างกัน ท าให้ เกิ ด การ
ตัดสิ นใจด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการจัดจาหน่ ายไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่
แตกต่างกัน ทาให้เกิดการตัดสิ นใจด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่
พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ คือ (1( ประชากรที่มีอายุ 15-25 ปี กับ ประชากรที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป
และ (2( ประชากรที่มีอายุ 26-45 ปี กับ ประชากรที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี อาชี พ แตกต่ า งกัน ท าให้ เกิ ดการ
ตัดสิ นใจด้านผลิตภัณฑ์และด้านการจัดจาหน่ายไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน
ทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจด้านราคาต่างกัน จากการวิเคราะห์ เป็ นรายคู่พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ คื อ (1(
อาชี พ นักเรี ยน/นักศึ กษา กับ ลู กจ้างทัว่ ไป/พนักงานบริ ษ ทั และ (2( อาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา กับ
ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว และกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พแตกต่างกันทาให้เกิดการตัดสิ นใจด้านการส่ งเสริ ม
ทางการตลาดแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ คือ (1( อาชี พนักเรี ยน/
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นัก ศึ ก ษา กับ ข้า ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ และ (2( ลู ก จ้า งทั่ว ไป/พนัก งานบริ ษ ัท กับ ข้า ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ทาให้
เกิดการตัดสิ นใจด้านผลิตภัณฑ์และด้านการจัดจาหน่ายไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ทาให้เกิดการตัดสิ นใจด้านราคาแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่
พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ คือ (1( ประชากรที่มีเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท กับ 50,000 บาท และ
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ทาให้เกิดการตัดสิ นใจด้านการส่ งเสริ มทาง
การตลาดแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า แตกต่างกัน 3 คู่ คือ (1( ประชากรที่มี
เงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท กับ 30,000 บาท และ (2( ประชากรที่มีเงินเดือนน้อยกว่า 10,000
บาท กับ 30,001-50,000 และ (3( ประชากรที่มีเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท กับ ประชากรที่มี
เงินเดือนมากกว่า 50,000 บาท
สรุ ปผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายจานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.5 และเพศหญิง จานวน 230
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 57.5 มี อายุ น้อยกว่า 15 ปี จานวน 24 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.0 มี อายุ 15-25 ปี
จานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.8 มีอายุ 26-45 ปี จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.3 กับ มีอายุ
45 ปี ขึ้นไป จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.0 มีอาชี พนักเรี ยนนักศึกษา จานวน 132 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 33.3 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ15.0 ลูกจ้างทัว่ ไป/พนักงานบริ ษทั
จานวน 121 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.8 และ ค้าขาย/ธุ รกิ จส่ วนตัว จานวน 87 คิดเป็ นร้ อยละ 21.8 มี
รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน ต่ ากว่า 10,000 บาท จานวน 137 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.3 มี รายได้ 10,00030,000 บาท จานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.0 มีรายได้ 30,000-50,000 บาท จานวน 76 คนคิด
เป็ นร้อยละ 19.0 และรายได้ 50,000 ขึ้นไป จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.8
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อ
ผลไม้อบแห้งด้านผลิ ตภัณฑ์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.94 อยู่ในระดับมากที่สุดและจากการวิเคราะห์
เป็ นรายข้อพบว่าปั จจัยที่ ส่ งผลมากที่ สุด 3 อันดับได้แก่ (1) รสชาติ ของผลไม้อบแห้งที่ มีค่าเฉลี่ ย
4.24 อยูใ่ นระดับมากที่สุด (2) ความสะอาดของผลไม้อบแห้งที่มีค่าเฉลี่ย 4.01 อยูใ่ นระดับมาก และ
(3) ความหลากหลายของผลไม้อบแห้งที่มีค่าเฉลี่ย 4.00 อยูใ่ นระดับมาก
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อ
ผลไม้อบแห้งด้านราคาในภาพรวมที่ มี ค่าเฉลี่ ย 3.85 อยู่ในระดับ มาก อันดับ ได้แก่ (1( ด้านราคา
เหมาะสมกับคุณภาพที่มีค่าเฉลี่ย 4.01 อยูใ่ นระดับมาก (2( ราคาที่แตกต่างกันของผลไม้อบแห้งใน
แต่ละสถานที่ มีค่าเฉลี่ ย 3.79 อยู่ในระดับมาก (3( ราคาเหมาะสมกับปริ มาณมี ค่าเฉลี่ ย 3.77 อยู่ใน
ระดับมาก
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4. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อ
ผลไม้อบแห้งด้านการจัดจาหน่ ายที่มีค่าเฉลี่ ย 3.73 อยูใ่ นระดับมาก อันดับได้แก่ (1( ทาเลที่ต้ งั ของ
ร้านมีความสะดวกในการหาซื้ อที่มีค่าเฉลี่ย 3.89 อยูใ่ นระดับมาก (2( มีขายทัว่ ไปนอกจากหน้าร้าน
ที่มีค่าเฉลี่ย 3.79 อยูใ่ นระดับมาก (3( อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางานที่มีค่าเฉลี่ย 3.73 อยูใ่ นระดับมาก
5. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อ
ผลไม้อบแห้งด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดที่มีค่าเฉลี่ย 3.82 อยูใ่ นระดับมาก (1( การออกร้านแสดง
สิ นค้าตามโอกาสต่างๆที่ มีค่าเฉลี่ ย 3.97 อยู่ในระดับมาก (2( การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อ
ต่างๆ ที่มีค่าเฉลี่ ย 3.86 อยู่ในระดับมาก (3( มีพนักงานขายคอยให้แนะนาในการซื้ อมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.74 อยูใ่ นระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนมีความ
แตกต่างกับการเลื อกซื้ อผลไม้อบแห้งของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานครซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ใจไว้ ซึ่ งผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบญจลักษณ์ มุสิกะชะนะ (2553) ได้
ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการเลือกซื้ อเบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
สุ ราษฎร์ ธ านี พ บว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนมี ค วาม
แตกต่างกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเบเกอรี่ ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลื อกซื้ อผลไม้อบแห้งของ
ผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร” ใช้ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องคือหลักการตลาด 4 P’s อัน
ได้แ ก่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place) และการส่ ง เสริ ม ทาง
การตลาด (Promotion) โดยกลุ่ ม ตัวอย่างได้ให้ความส าคัญ กับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลไม้อบแห้งของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ พ บว่า กลุ่ ม ตัวอย่างได้ให้ ค วามส าคัญ กับ รสชาติ ข องผลไม้อบแห้ งทั้ง นี้
เนื่ องจากผลไม้อบแห้ง นั้น ยัง คงเป็ นขนมขบเคี้ ย วที่ อยู่คู่ ค นไทยมาโดยตลอดและรสชาติ ที่ ดีจะ
กลายเป็ นขนมที่มีความนิยมแซงหน้าขนมประเภทอื่นๆ ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปิ ยพร ศรีกลิน่ สุ วรรณ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลไม้แปรรู ป ร้านบ้าน
กล้วย ที่พบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกซื้ อผลไม้แปรรู ปของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ
รสชาติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ยงั มองว่า ปั จจัยด้านราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพเพราะผลไม้มี
ความเพียบพร้ อมในด้านสารอาหารและประโยชน์ต่อร่ างกายซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยพร
ศรี กลิ่นสุ วรรณ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลไม้แปรรู ป ร้านบ้านกล้วย
พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกซื้ อผลไม้แปรรู ปของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือราคาและ
คุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อได้เปรี ยบของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลื อกซื้ อผลไม้อบแห้งที่สาคัญอีก
หนึ่งด้านคือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายซึ่ งส่ งผลให้ทาเลที่ต้ งั ของร้านมีความสะดวกในการหาซื้ อ
เนื่ องจากพฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารมี การเปลี่ ยนแปลงจากยุค สมัยก่ อนไปมาก คนส่ วนใหญ่
ต้องการความสะดวกและรวดเร็ วในการเลือกทานอาหารว่างในระหว่างวันซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ปิ ยพร ศรีกลิน่ สุ วรรณ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลไม้แปรรู ป ร้าน
บ้านกล้วย พบว่า ปั จจัย ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายมี ผ ลต่ อการเลื อกซื้ อผลไม้แปรรู ป ของกลุ่ ม
ตัวอย่างมากที่สุดคือ ความสะดวกเมื่อเดินทางมาที่ร้านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รวมทั้ง ปั จจัยด้านส่ งเสริ ม การตลาดที่ มี ก ารออกร้ านแสดงสิ น ค้าตามโอกาสต่ างๆ เพื่ อ
กระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มีมากขึ้นเพื่อตัดสิ นใจซื้ อซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยพร
ศรี กลิ่นสุ วรรณ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลไม้แปรรู ป ร้านบ้านกล้วย
พบว่า ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายมี ผลต่อการเลื อกซื้ อผลไม้แปรรู ปของกลุ่ มตัวอย่างมาก
ที่สุดคือความสะดวกเมื่อเดินทางมาที่ร้านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. จากการศึกษาวิจยั ด้านประชากรศาสตร์ จะสังเกตเห็นว่าผูบ้ ริ โภคที่เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา
นิ ยมผลไม้อบแห้งเพราะรสชาติของผลไม้อบแห้งดังนั้นผูป้ ระกอบการควรนาผลวิจยั ครั้งนี้ ไปวาง
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลู กค้า รวมถึ งการออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อ
ตอบรับกลุ่มลูกค้าพร้อมทั้งหาวิธีขยายฐานลูกค้าเพิม่ ขึ้น
2. จากการวิจยั ครั้ งนี้ ผูป้ ระกอบการควรพิจารณาพัฒนากลยุทธ์ ทางด้านส่ งเสริ มทางการ
ตลาดอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและต่ อ เนื่ อ งโดยเฉพาะการออกร้ า นแสดงสิ น ค้า ตามโอกาสต่ า งๆ
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในส่ วนนี้เป็ นอย่างมาก
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคผลไม้อบแห้งแบบเจาะจง
ดังนั้นผูท้ ี่ จะศึกษาครั้งต่อไปอาจจะศึกษาในส่ วนของประเภทลักษณะผลไม้อบแห้งแบบกระจาย
โดยทัว่ ไปได้อีก
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2. สาหรับผูท้ ี่จะศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอื่นนอกเหนือจากกลุ่มตัวอย่างที่
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาไว้แล้ว เช่น ผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ของจังหวัดต่างๆ เป็ นต้น
3. การวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งของสิ นค้าแต่ละแบรนด์
ในท้องตลาดทัว่ ไป เพื่อจะได้ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละแบรนด์
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ความภูมิใจในสถาบันของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
THE PRIDE IN THE INSTITUTION OF RANGSIT UNIVERSITY’S BACHELOR’S
DEGREE STUDENT
คริมา สุ ริยะฉันทนานนท์ , ทัณฑิกา ไกรเทพ
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ประจา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับความภูมิใจในสถาบัน ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต โดยจาแนกตามปั จจัยทางด้านคุ ณภาพและด้านชื่ อเสี ยง ซึ่ งในการศึกษานี้ ใช้
วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างโควตา (Quota Sampling( คือการเลือกตัวอย่าง โดยกาหนดคุณลักษณะ และ
สัดส่ วนที่ตอ้ งการไว้ล่วงหน้า เช่น เพศ กลุ่มคณะ ชั้นปี การศึกษา และเกรดเฉลี่ย การวิจยั ครั้งนี้ เป็ น
การวิจยั เชิ งปริ มาณโดยการกาหนดกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต จานวน
400 คน ซึ่ งใช้เครื่ อ งมื อแบบสอบถามในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล และน าข้อมู ล ที่ ไ ด้ม าวิเคราะห์
รวมทั้ง ใช้เครื่ องมื อทางสถิ ติ ได้แก่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ าเฉลี่ ยแบบการ
วิเคราะห์ และความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ กลุ่มคณะ ชั้นปี การศึกษา และเกรดเฉลี่ ย มี
ความแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความภูมิใจในสถาบันของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความ
ภู มิ ใจในสถาบัน ด้านคุ ณ ภาพในภาพรวม พบว่า มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.28 และการวิเคราะห์ ค วาม
คิดเห็ นของกลุ่ มตัวอย่างเกี่ ยวกับความภู มิใจในสถาบันด้านชื่ อเสี ยงในภาพรวม พบว่า มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.20
คาสาคัญ : ความภูมิใจ, มหาวิทยาลัยรังสิ ต, นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ABSTRACT
This study has the objective to study the level of the pride in the institution of Rangsit
University’s student, classify by the quality and the reputation factors. This study used Quota
sampling method; it chose the sample by fixed the characteristic and the proportion which require
in advance such as sex, the faculty, academic year and GPA. This research is the Quantitative
Research by fixed the sample group; that are the Rangsit University’sBachelor's Degree Student
totally 400 peoples and used the questionnaire tool to collect the data then bring it to analyse
including to use the statistical tools i.e. percentage, mean, standard deviation, the average of
analysis and One-way ANOVA.
The result of this study found that the personal factors side; sex, faculty, academic year
and GPA have the difference so it affected to the level of the pride in the institution of Rangsit
University’s Bachelor's Degree Student in statistic significantly at the level of 0.05. The analysis
of the sample group’s opinion about the pride in the institutionin the overall image of the quality
side, it found the mean equal to 4.28 and the analysis of the sample group’s opinion about the
pride in the institutionin the overall image of the reputation side, it found the mean equal to 4.20.
KEYWORDS : PRIDE, RANGSIT UNIVERSITY, RANGSIT UNIVERSITY’ S STUDENT

บทนา
สั ง คมไทยในปั จจุ บ ั น มี ค่ า นิ ย มด้ า นการศึ ก ษาในเรื่ องของการเข้ า รั บ การศึ ก ษาใน
มหาวิท ยาลัย ไม่ ว่าจะเป็ นการศึ ก ษาอยู่ที่ ม หาวิท ยาลัย ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง มหาวิ ท ยาลัย ที่ ไ ม่ มี ชื่ อเสี ย ง
มหาวิทยาลัยของภาครัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน เป็ นต้น ซึ่ งค่านิ ยมเหล่านี้ ลว้ นเกิ ดจากแรงกดดัน
ของคนในครอบครัวและคนในสั งคม โดยส่ วนมากครอบครั วและญาติ ผูใ้ หญ่ จะมี ค วามเชื่ อว่า
มหาวิทยาลัยของภาครัฐหรื อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงนั้นย่อมมีมาตรฐานที่ดีสามารถทาให้ลูกหลาน
ได้รับความรู ้ได้มากกว่ามหาวิทยาลัยที่ไม่มีชื่อเสี ยงเมื่อถูกปลูกฝังให้มีความเชื่ อและค่านิ ยมเหล่านี้
มาตั้งแต่เด็ก จึงทาให้เด็กและวัยรุ่ นในปั จจุบนั มีความเชื่ อและค่านิ ยมที่มีการแบ่งแยกและจากัดค่า
1234
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ของบุ ค คลตามชื่ อ เสี ยงของสถาบัน การศึ ก ษา ตัว ดิ ฉั น และเพื่ อ นเป็ นเยาวชนที่ เข้า ศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยรังสิ ตซึ่งมีชื่อเสี ยงและมาตรฐานในอันดับต้นๆ ของประเทศ มีความต้องการที่จะศึกษา
และวิจยั เด็กวัยเดี ยวกันที่ศึกษาอยู่ในสถาบันว่า มีความภาคภูมิใจในสถาบันมากหรื อน้อยแค่ไหน
ภายใต้แรงกดดันของสังคมภายนอกที่มองมหาวิทยาลัยเอกชนว่า มีมาตรฐานไม่ดี
ความภูมิใจเป็ นด้านหนึ่ งของคุณภาพชี วิตในการทางานหรื อการจะทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ถือว่า
มีความสาคัญเนื่ องจากความภูมิใจในองค์การหรื อสถาบัน ถือว่าเป็ นประเภทหนึ่ งของอารมณ์ ซึ่ งมี
ลักษณะเฉพาะเป็ นสภาวะทางจิตใจที่มีความสาคัญยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบตั ิ
ตน และยังสามารถบ่งบอกได้วา่ องค์การหรื อสถาบันนั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากแค่ไหน ซึ่ งความภูมิใจ
ในสถาบันสามารถเกิดขึ้นได้กบั ทุกคน และหากมีความภูมิใจในสถาบันรับรู ้ ในด้านที่ดีจะทาให้มี
ความรู ้ สึ กว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของสถาบันก็จะยิ่งช่ วยเพิ่ม ความพึงพอใจและมี ความสุ ขในการเรี ยน
(งานวิจยั คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้ผูว้ ิจยั ได้มองเห็ นว่า สถาบันที่ จะประสบความสาเร็ จใน
อนาคตจะต้องเป็ นสถาบันที่สามารถค้นพบวิธีการสร้างให้นกั ศึกษาให้เกิดความภูมิใจ และรู ้สึกมี
คุณค่าที่ได้ร่วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในสถาบันซึ่ งจะสามารถส่ งผลให้นกั ศึกษาได้รับความรู ้ที่มีมาตรฐาน
และสามารถนาไปใช้ได้จริ งรวมทั้งภาพลักษณ์ ที่ดีของสถาบันจะช่ วยส่ งเสริ มให้ผูท้ ี่ตดั สิ นใจเข้า
ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยรังสิ ตมี หน้ามีตาในสังคมได้ผูว้ ิจยั เห็ นถึ งความส าคั ญ จึงมี ความสนใจที่ จะ
ศึกษาถึงความภูมิใจของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
สถาบันให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความภูมิใจในสถาบันของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตโดยจาแนกตาม
ปัจจัยทางด้านคุณภาพและด้านชื่อเสี ยง
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่ างกันส่ งผลถึ งระดับ ความภู มิใจในปั จจัยทางด้าน
คุณภาพและด้านชื่อเสี ยงของสถาบันที่แตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาระดับความภูมิใจที่มีต่อสถาบันของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
โดยมีขอบเขตในการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่าง : ประชากรคื อ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยคานวณหากลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Taro Yamane โดยกาหนดให้ค่าความเชื่อมัน่
95% ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 392 คน และได้เพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างอีก 8 คน รวมทั้งสิ้ น 400 คน
และใช้การสุ่ มตัวอย่างประชากรด้วยวิธีแบบโควต้า (Quota Sampling)
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา/ตัวแปร : ด้านคุ ณภาพ และด้านชื่ อเสี ยงของสถาบันมหาวิทยาลัย
รังสิ ต ศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ กลุ่มคณะ ปี การศึกษา เกรดเฉลี่ย
3. ขอบเขตด้านเวลา : ระยะเวลาในการทาวิจยั คือ ตั้งแต่วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ – วันที่ 15
มีนาคม 2559
4. ขอบเขตด้านพื้นที่ : เก็บข้อมูลเฉพาะนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล

ความภาคภูมิใจในสถาบัน

1. เพศ

1. ด้ านคุณภาพและสถาบัน

2. กลุม่ คณะ

2. ด้ านชื่อเสียง

3. ปี การศึกษา
4. เกรดเฉลี่ย
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. สามารถน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จากการศึ ก ษาไปใช้ใ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้
2. เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงานและการวางกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยรังสิ ตได้
3. เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจศึกษาความภูมิใจในสถาบันของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต หมายถึง นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ที่
ศึกษาอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. ปัจจัยส่ วนบุคคล หมายถึง คุณสมบัติส่วนตัวของนักศึกษา
3. เพศ หมายถึง เพศชายและเพศหญิง
4. ปี การศึ ก ษา หมายถึ ง จ านวนปี ที่ เข้า มาศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต แบ่ ง
ออกเป็ น นักศึกษาปี 1 / นักศึกษาปี 2 / นักศึกษาปี 3 / นักศึกษาปี 4 หรื อมากกว่า
5. เกรดเฉลี่ย หมายถึง ผลการเรี ยนรวมของภาคการศึกษาล่าสุ ดของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิ ต แบ่งออกเป็ น ต่ากว่า 2.00 / 2.00 – 2.49 / 2.50 – 2.99 / 3.00 ขึ้นไป
6. ความภู มิใจในสถาบัน หมายถึง ความรู ้สึกของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจหรื อมีความ
ยินดีที่ได้ศึกษาในสถาบันที่ตนศึกษาอยูใ่ นขณะนี้
7. ด้ านคุณภาพและสถาบัน หมายถึง ความรู ้สึกยินดีที่ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต มี
ความยิ น ดี ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง มี ค วามยิ น ดี ไ ด้ ศึ ก ษาอยู่ ที่
มหาวิทยาลัยรังสิ ต เมื่อเปรี ยบเทียบกับสถาบันอื่นๆ มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและนโยบายการเรี ยน
การสอนที่มีคุณภาพและสถาบันอยูใ่ นอันดับต้นๆ ของประเทศ
8. ด้ านชื่ อเสี ยง หมายถึ ง ความรู ้ สึกยินดี ที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตเป็ นสถาบันที่ มีชื่อเสี ยงที่ ดี
และเป็ นที่ยอมรับของคนในประเทศ
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การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่ อให้ ส อดคล้องกับ ขอบเขตของการวิจ ัย ในเรื่ อ งของความภู มิ ใ จที่ มี ต่ อสถาบัน ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความภูมิใจในสถาบัน
ความหมายของความภูมิใจ
ความภูมิใจมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ความรู ้สึกว่า ตนเองเป็ นที่ยอมรับและต้องการของ
ผูอ้ ื่นมีความสามารถ มีเกียรติ มีคุณค่ามีศกั ดิ์ศรี และมีประโยชน์ต่อสังคมสิ่ งเหล่านี้ เป็ นเสมือนพลังที่
ช่วยให้บุคคลสามารถเผชิ ญกับอุปสรรคปั ญหานานาประการที่ผา่ นเข้ามาในชี วติ ได้ดว้ ยความมัน่ ใจ
สามารถดารงชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ประภัสสร, 2541) นอกจากนี้ ยงั มีคาอื่นๆ ที่
มีความหมายคล้ายคลึงกับความภูมิใจเช่นการยอมรับตนเองการรับรู ้ในคุณค่าตนเองความเชื่ อมัน่ ใน
สมรรถนะตนเองการคานึ งถึงตนเองการเห็นคุณค่าในตนเองภาพพจน์เกี่ยวกับตนเองความมัน่ ใจใน
ตนเองและการเคารพตนเอง
พจนานุกรมภาษาไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความภูมิใจว่า
เป็ นอาการกระหยิม่ ใจ ความรู ้สึกว่า มีเกียรติยศ
พจนานุกรมของ Oxford (1996) ได้ให้ความหมายของความภูมิใจว่า หมายถึงความรู ้สึกพึง
พอใจจากสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ระจิ ตรแก้ว (2542) สรุ ป ความหมายของความภู มิ ใจว่า หมายถึ ง การพิ จารณาตัดสิ นและ
ประเมิ นคุ ณค่าของตนเองด้วยความเชื่ อมัน่ ในตนเองว่า ตนมี ความสามารถมีความสาคัญประสบ
ความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ ได้ต้ งั ไว้มีคุณค่าและมี ประโยชน์ต่อสังคมเป็ นที่ ยอมรับทั้งของตนเอง
และบุคคลรอบๆ ข้าง
Rice (1996) กล่ าวว่า ความภู มิใจ หมายถึ ง การรับ รู ้ ตนเองว่าตนเองมี คุณ ค่าตามที่ ตนเอง
รับรู ้ซ่ ึ งการประเมินคุณค่านี้ นาไปสู่ การยอมรับตนเองมีความพอใจในตนเองและมีความสอดคล้อง
กัน
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ระหว่างมโนทัศน์ของตนเองกับจินตนาการส่ วนตน
James (1950, อ้างถึงในประภัสสร, 2541) กล่าวว่า ความภูมิใจ หมายถึง ความรู ้สึกที่มีอยูใ่ น
ตัวเราการไม่ทาให้เราเกิดความล้มเหลวต่าต้อย ความรู ้สึกของเราก็จะอยูค่ รบครันภายหลังจากที่เรา
ได้ทาอะไรสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีซ่ ึ งเปรี ยบเสมือนว่า ความภูมิใจเป็ นอัตราส่ วนของคุณภาพที่เป็ นจริ ง
ระหว่างความสาเร็ จกับความคาดหวัง
Gomori (1977, อ้างถึ งในอังคณา, 2543) ให้ ค วามหมายของ ความภู มิ ใจ ว่า เป็ นคุ ณ ค่ า ที่
บุคคลมีให้แก่ตวั เองเป็ นตัวแทนความรู ้สึกเกี่ ยวกับตัวเองทั้งหมดและเกี่ ยวกับการที่เราคาดหวังให้
ผูอ้ ื่นปฏิบตั ิต่อเรา สิ่ งเหล่านี้ จะทาให้เราได้เรี ยนรู ้ที่จะรู ้จกั ตัวเองว่า ผูอ้ ื่นมองเราอย่างไรรวมถึงเราจะ
ได้ในสิ่ งที่เราต้องการมาอย่างไรซึ่ งความภูมิใจประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ ส่ วนที่เป็ นร่ างกายวิญญาณ
และจิตใจเราต้องรักษาความสมดุลของทั้ง 3 ส่ วนเพื่อความรู ้สึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
จากความหมายของความภู มิใจที่ กล่ าวมาทั้งหมดข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า ความภู มิใจ
หมายถึง ความรู ้สึก การรับรู ้ ทัศนคติและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับความสามารถความสาเร็ จและ
การยอมรับนับถือจากสังคมและบุคคลที่อยูร่ อบข้างอันก่อให้เกิดความเชื่ อมัน่ ในการกระทาสิ่ งต่างๆ
ให้ประสบผลสาเร็ จและบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้และจากความหมายของความภูมิใจดังกล่าวเมื่อนามา
ปรับใช้กบั ความภูมิใจในสถาบัน
แนวคิดเกีย่ วกับความภูมิใจ
ผูว้ ิจยั มีความเชื่ อว่า ความภูมิใจในสถาบันการศึกษาเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญด้านหนึ่ งใน
คุณภาพชี วติ ระหว่างเข้ารับการศึกษาซึ่ งถ้าสถาบันการศึกษามีวธิ ีพฒั นาปรับปรุ งที่ดีมีการเสริ มสร้าง
ให้ นัก ศึ ก ษาเกิ ด ความภู มิ ใ จในสถาบัน การศึ ก ษาได้ก็ จ ะสามารถส่ ง ผลให้ ส ถาบัน นั้น ประสบ
ความส าเร็ จ โดยมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและมี ป ระสิ ทธิ ผ ลของผลการเรี ยนสู งสุ ดตามเป้ า หมายที่
สถาบันการศึ ก ษาตั้งไว้ ผูว้ ิจยั จึ งเลื อกเกณฑ์ การประเมิ นคุ ณ ภาพชี วิตการท างานของ Huse และ
Cumming ซึ่ งเปรี ยบเสมือนการประเมินคุณภาพชี วิตระหว่างเข้ารับการศึกษา เนื่ องจากผูว้ ิจยั เห็นว่า
มีเนื้ อหาใกล้เคียงและครอบคลุ มและในด้านต่างๆ ของคุ ณภาพชี วิตในระหว่างการศึกษาค่อนข้าง
ชัดเจนเข้าใจง่าย
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Huse และ Cummings (1985) ได้วิเคราะห์ ล ัก ษณะคุ ณ ภาพชี วิต การท างานของ Walton
(1973) และน ามาประยุ ก ต์ ป รั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามเหมาะสมมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ งความภู มิ ใ จในองค์ ก าร
(Organizational Pride) เป็ นหนึ่ งในแปดของลักษณะด้านต่างๆที่ Huse และ Cummings (1985) ได้
แบ่งไว้ โดย
Huse และ Cummings (1985) ให้ ความหมายของความภู มิ ใจในองค์ก าร (Organizational
Pride) หมายถึงความรู ้ สึกของบุคลากรที่มีความภูมิใจที่ ได้ปฏิ บตั ิงานในองค์การที่มีชื่อเสี ยงและ
ได้รับ รู ้ ว่าองค์การอานวยประโยชน์และรั บ ผิดชอบต่อสั งคมความภู มิใจเป็ นส่ วนหนึ่ งของความ
เข้าใจตนเองหรื ออัตมโนทัศน์ (Self Concept) ซึ่งหมายถึง
ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ทั้ง หลายที่ ค นมี ต่ อ ตนเองความเข้า ใจตนเองนั บ ว่ า เป็ นสิ่ งส าคัญ เพราะเป็ น
ตัวก าหนดพฤติ ก รรมความเข้าใจตนเองมี ค วามสั ม พันธ์ กบั ความภู มิ ใจเพราะคนที่ มี ความเข้าใจ
ตนเองในทางที่ดีจะมีความรู ้สึกนึ กคิดที่ดีต่อตนเองและจะประเมินตนเองในทางบวกทาให้เกิดความ
ภูมิใจสู งตรงกันข้ามกับคนที่มีความเข้าใจในทางไม่ดีเขาย่อมจะมีความรู ้สึกนึ กคิดที่ไม่ดีต่อตนเอง
เช่ นคิ ดว่าตนมี ป มด้อยไร้ ความสามารถไม่เป็ นที่ ตอ้ งการของคนอื่ นเป็ นต้นคนกลุ่ มนี้ จะประเมิ น
ตนเองในทางลบทาให้เกิดความภูมิใจต่ านอกจากนี้ การมีความเข้าใจในตนเองในทางไม่ดียงั กีดกั้น
คนเราไม่ให้เรี ยนรู ้ ถึ งศัก ยภาพหรื อความสามารถที่ แท้จริ งของตนเองท าให้ไม่มี โอกาสที่ พฒั นา
ศักยภาพที่มีอยูไ่ ปสู่ ความต้องการสู งสุ ด (ประสิ ทธิ์ , 2542)
ความภูมิใจเป็ นการประเมินความเข้าใจในลักษณะเป็ นกระบวนการการตัดสิ นคุณค่าจาก
การตรวจสอบตนเองด้วยผลงานความสามารถและคุณลักษณะต่างๆ นามาเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน
และค่านิ ยมส่ วนบุคคลแล้วตัดสิ นออกมาเป็ นคุณค่าของตนความรู ้สึกต่อตนเองอาจเป็ นไปโดยรู ้ตวั
หรื อ ไม่ รู้ ต ัว ก็ ไ ด้แ ต่ จ ะแสดงให้ บุ ค คลอื่ น เห็ น ได้ด้ว ยลัก ษณะท่ า ทางหรื อ การแสดงออกทาง
พฤติกรรมภายนอกความภูมิใจเกิ ดขึ้นจากการมี ประสบการณ์ เรื่ องความสาเร็ จและการกระทาสิ่ ง
ต่างๆได้บรรลุตามเป้ าหมายส่ งผลให้ได้รับคาชมเชยเป็ นการสะสมความพึงพอใจต่อตนเองขึ้นมาที
ละน้อยกลายมาเป็ นความรู ้ สึกเชื่ อมัน่ ถึ งความสามารถที่ จะก้าวไปให้ถึงคุ ณค่าที่ ได้ต้ งั ไว้ถ้าทาได้
สาเร็ จก็จะเกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองในที่สุด (อรอุมา, 2544)
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องค์ ประกอบความภูมิใจ
Bary (1988) แบ่งองค์ประกอบความภูมิใจเป็ น 4 องค์ประกอบคือ
1. ความรู ้สึกต่อร่ างกายตนเอง หมายถึง บุคคลคิดและรู ้สึกต่อรู ปร่ างและหน้าที่ของร่ างกาย
ตลอดจนความสามารถของหน้าที่พ้นื ฐานของร่ างกาย
2. ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับบุคคลอื่นๆ เป็ นส่ วนหนึ่ งของความภูมิใจที่บุคคลรู ้สึก
เกี่ ยวกับวิธีที่เขามีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไม่วา่ จะเป็ นคนที่สนิ ทสนมคุ น้ เคยหรื อบุคคลที่พบกัน
โดยบังเอิญ
3. ความสาเร็ จของตนเอง หมายถึง สิ่ งที่บุคคลรู ้สึกเกี่ยวกับความสามารถของเขาที่จะนาเขา
ไปสู่ ความสาเร็ จในชีวติ ครอบครัวการทางานการศึกษา
4. ความเป็ นเอกลักษณ์ของตนเองเป็ นความรู ้สึกทางนามธรรมและพฤติกรรมแสดงความ
สนใจทางศีลธรรมและจิตวิญญาณ
ประวัติมหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตตั้งอยู่บ นเนื้ อที่ 295 ไร่ ตาบล หลัก หก ถนน พหลโยธิ น อาเภอเมื อง
จังหวัด ปทุมธานี บริ เวณรอบข้างมหาวิทยาลัยเป็ นชุมชน"เมืองเอก" เนื้ อที่ 4,000 ไร่ มหาวิทยาลัยอยู่
ในทาเลที่มีสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ประกอบด้วย สิ่ งอานวยความสะดวกครบครัน เช่ น สนามกอล์ฟ
สระว่ า ยน้ า สนามเทนนิ ส เป็ นต้ น มี อ ากาศบริ สุ ทธิ์ แจ่ ม ใสเหมาะส าหรั บ เป็ นที่ ต้ ั งของ
สถาบันการศึกษาขั้นสู ง มหาวิทยาลัยรังสิ ตเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายสาคัญคือ
การผลิ ตบัณ ฑิ ตในสาขาวิช าที่ ตรงกับ ความต้องการในการพัฒ นาประเทศ โดยมุ่ งเน้น ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การออกแบบ และการจัดการเป็ นสาคัญรวมถึงวิชาชี พอิสระ ที่สามารถ
สร้ างงานของตนเองได้ค วามคิดที่ จะดาเนิ น การจัดตั้งมหาวิท ยาลัยรั งสิ ตมี ม านานแล้ว โดยนาย
ประสิ ทธิ์ อุไรรัตน์ (อดี ตผูว้ ่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด อดี ตผูว้ ่าการการทางพิเศษและอดี ตรอง
ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร( ตั้งแต่เมื่อครั้งยังอยูใ่ นราชการว่า จะรวบรวมบุคคลที่รักใคร่ ชอบพอ
สร้างกิจกรรมขึ้นอย่างหนึ่ งที่จะอานวยประโยชน์แก่ สังคมส่ วนรวมได้เต็มที่ โดยได้ต้ งั ปณิ ธานไว้
ว่า "เราจะสร้ างเยาวชนและคนรุ่ นใหม่ให้เป็ นบัณฑิ ตที่ เพียบพร้ อมด้วยวิทยาการและเพียบพร้ อม
ด้วยจริ ยธรรม" ซึ่ งได้เริ่ ม ดาเนิ นการเปิ ดรั บ นัก ศึ ก ษารุ่ นแรกตั้งแต่ ปี การศึ กษา 2529 ในนามของ
วิทยาลัยรังสิ ต ต่อมาได้รับการเปลี่ ยนประเภทเป็ นมหาวิทยาลัยเมื่ อวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 โดย
ได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็ นองค์
ประธานในพิธีสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2533 และในปั จจุบนั มหาวิทยาลัย
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รังสิ ตได้เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (สมศ.(ให้เป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่ งเดียวที่ได้รับการจัดให้อยูใ่ นระดับ “ดี
มาก” ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิ ตบัณฑิ ตจัดการเรี ยนการสอนโดยแบ่งกลุ่มคณะวิชาออกเป็ น ๕
กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิ คการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบาบัด
คณะวิทยาศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์และวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
2. กลุ่ ม คณะวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี : วิ ท ยาลัย วิ ศ วกรรมศาสตร์ ค ณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพและสถาบันการบิน
3. กลุ่ ม คณะวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ : วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสั ง คมวิ ท ยาลัย
นานาชาติ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิ เทศศาสตร์ คณะนิ ติศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
4. กลุ่มคณะวิชาศิลปะและการออกแบบ : วิทยาลัยดนตรี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะ
ศิลปะและการออกแบบ และคณะดิจิทลั อาร์ต
5. กลุ่มคณะวิชาเศรษฐกิจและธุ รกิจ : วิทยาลัยรัฐกิจ คณะบริ หารธุ รกิจ คณะบัญชี วิทยาลัย
การท่องเที่ยวและการบริ การ และคณะเศรษฐศาสตร์
เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี 94 หลักสู ตร ระดับปริ ญญาโท 37 หลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
บัณฑิต 1 หลักสู ตร และระดับปริ ญญาเอก 9 หลักสู ตร รวม 141 หลักสู ตร(www2.rsu.ac.th)
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
กัลย์รัก ษ์ ทับ ทอง (2550 : บทคัดย่อ( ได้ศึกษาเรื่ องความสัม พันธ์ ระหว่างความภู มิ ใจใน
องค์การกับขวัญในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ1) ศึกษาระดับ
ความภู มิใจในองค์การกับขวัญในการปฏิ บ ตั ิ งานของพนักงาน 2) ศึ กษาเปรี ยบเทียบขวัญในการ
ปฏิ บ ัติงานของพนัก งานโดยจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ ค คลได้แก่ เพศอายุส ถานภาพสมรสระดับ
การศึ ก ษาและอายุง าน 3) ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความภู มิ ใ จในองค์ ก ารกับ ขวัญ ในการ
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ปฏิบตั ิงานของพนักงานกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ คือพนักงานบริ ษทั รี เอ็กซ์โปรดักส์ จากัด
จานวน 225 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมี ท้ งั หมด 3 ส่ วนประกอบด้วย 1. ด้านปั จจัย
ส่ วนบุคคล 2. ด้านความภูมิใจในองค์การ 3. ด้านขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสถิติที่ใช้ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน
1. พนักงานส่ วนใหญ่มีความภูมิใจในองค์การและขวัญในการปฏิ บตั ิงานอยูใ่ นระดับปาน
กลาง
2. พนักงานที่มีเพศอายุและสถานภาพสมรสต่างกันจะมีขวัญในการปฏิบตั ิงานต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความภูมิใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .813) กับขวัญในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุ วรรณี รั ตนวัช รากร เกสรา สุ ข สว่าง (2558:บทคัดย่อ( ได้ศึ ก ษา เรื่ องความสุ ข ในการ
ทางานของพนักงาน ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน( การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา
ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อความสุ ขในการทางาน ศึ กษาระดับความสุ ขในการท างานของพนักงาน ศึก ษา
ความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ได้แก่ ด้านผูน้ า ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านลักษณะงาน
และด้านระบบการให้รางวัลกับความสุ ขในการทางานของพนักงาน และศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พล
ความสุ ขในการทางานของพนัก งานธนาคารกสิ กรไทย กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานธนาคาร กสิ กร
ไทยทีมงานขายธุ รกิจลูกค้าบุคคล เขต 6จานวน 285 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประ
สิ ทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
1. ปั จจัยที่มีผลต่อความสุ ขในการทางานในมุมมองของพนักงานธนาคารกสิ กรไทยทีมงาน
ขายธุ รกิ จลู กค้าบุ คคล เขต 6 ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้งหมดได้แก่ความคิดเห็ น
ด้านลักษณะงานรองลงมา คือด้านระบบการให้รางวัลด้านผูน้ าและด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่ วมงาน ตามลาดับ
2. ความสุ ขในการทางานของพนักงาน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งหมด
ได้แก่ ด้านร่ างกาย รองลงมา คือ ด้านจิตใจ ตามลาดับ
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อความสุ ขในการทางานของพนักงาน ประกอบด้วย
ด้านผูน้ า ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่ อนร่ วมงาน ด้านลักษณะงาน และด้านระบบการให้รางวัล กับ
ความสุ ขในการทางานของพนักงาน พบว่า ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้ ง นี้ เป็ นวิจยั เชิ งส ารวจเพื่ อศึ ก ษาวิจยั เกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ ส่ งผลกับ ความภู มิ ใจใน
สถาบัน ของนัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ม หาวิทยาลัย รังสิ ตโดยมี ข้อมู ล ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั การ
ทดสอบเครื่ องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกาตรวจวัดและการให้คะแนนและสถิติ
ที่ใช้ในการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรของงานวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิ ต ซึ่ ง
เป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กบั สังคมไทย โดยมีที่ต้ งั อยูท่ ี่ 52/347 หมู่
บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000โดยใช้การคานวณ
ขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane โดยสมมติค่าสัดส่ วนเท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่ อมัน 95
% กรณี ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
N
n=

โดย

1 + N(e) 2

n

=

จานวนของกลุ่มตัวอย่าง

N

=

จานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา

e

=

ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้กาหนดให้

e = 0.05(
แทนค่า

20,000
n=
1 + 20,000(0.05)
n = 392
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ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้เท่ากับ 392 ตัวอย่าง และเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ย
ของแบบสอบถามเนื่ องจากอาจมี คุณสมบัติของแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงทาการเก็บ
ตัวอย่างเพิ่ม8แบบสอบถามเป็ นตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เครื่ องมื อที่ ใช้คือ แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ นมาจากการศึ ก ษาแนวคิ ด
ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยคาถาม 2 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งแบ่งออกเป็ น เพศ กลุ่มคณะ ปี การศึกษา
และ เกรดเฉลี่ย จานวนทั้งหมด 4 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามด้านความภู มิ ใจในสถาบัน ซึ่ งผู ้วิจยั สร้ างขึ้ น เองโดยศึ ก ษาจาก
แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านคุ ณภาพและสถาบัน และ ด้านชื่ อเสี ยง
โดยมีจานวนทั้งหมด 11 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การหาความเที่ ย งตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามที่ ผู ว้ ิจ ัย สร้ า งขึ้ น เองไปเสนอต่ อ
อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาสารนิ พ นธ์ เพื่ อ ท าการตรวจสอบความถู ก ต้อ งเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
Validity) และภาษาที่ใช้ให้มีความครอบคลุ ม ตรงตามนิ ยามที่กาหนด จากนั้นนาแบบสอบถามมา
ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์ ทาการตรวจสอบอี กครั้งเพื่อดาเนิ นการในขั้นต่อไป จากข้อมู ลที่ เก็บ
รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุ ด ผูว้ ิจยั ใช้วิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach ‘s
Alpha Coefficient) ได้ผลวิเคราะห์ดงั ตารางต่อไปนี้
ระดับความภูมิใจ

ค่ า Cronbach ‘s Alpha

ด้ านชื่ อคุณภาพ

0.829

ด้ านชื่ อเสี ยง

0.728
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั มีรายระเอียดดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ติ ดต่อ ทางมหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ผ่านฝ่ ายวิช าการพร้ อมส่ งหนังสื อขออนุ ญาตเก็ บ
ข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยใช้แบบสอบถาม
2. เมื่อได้รับอนุ ญาต ผูว้ ิจยั จึงได้ส่งมอบแบบสอบถามไปยังนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
400 ชุด โดยทีมงานและกลุ่มของผูว้ ิจยั เป็ นผูป้ ระสานงานในการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ทั้งหมดโดยให้ได้ครบตามจานวนที่ผวู ้ จิ ยั ได้สุ่มตัวอย่างไว้ มีระยะเวลากาหนดประมาณ 5 วัน
3. ผู ว้ ิ จ ัย น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ก ลับ คื น มาทั้ง หมดจ านวน 400 ชุ ด มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ
4. น าข้อมู ล ในแบบสอบถามบัน ทึ ก ลงในโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เพื่ อน าข้อมู ล ที่ ไ ด้ม า
วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
ผูว้ ิจยั เลื อกเก็บข้อมู ลด้วยวิธีการการสุ่ มตัวอย่าง เป็ นกระบวนการที่ เป็ นระบบในการสุ่ ม
หน่วยตัวอย่างมาจากประชากรที่สนใจศึกษา ถ้าเป็ นการวิจยั เชิงสารวจ จะเป็ นการสุ่ มบุคคลเพื่อตอบ
แบบสอบถาม ถ้า เป็ นการวิจยั เอกสาร จะเป็ นการสุ่ ม เอกสารหรื อ เนื้ อหามาวิเคราะห์ โดยเลื อ ก
ตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling)
เป็ นการเลือกตัวอย่างโดยกาหนดคุณลักษณะและสัดส่ วนที่ตอ้ งการไว้ล่วงหน้า คุณลักษณะ
เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา เป็ นต้น
- ต้องการกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษากลุ่มคณะทั้ง 5 กลุ่มในจานวนเท่าๆ กัน
- นักวิจยั ต้องการศึกษาเจตคติต่อมหาวิทยาลัย จึงกาหนดสัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
แบ่ง ตาม กลุ่ มคณะทั้ง 5 คื อ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และสุ ขภาพจานวน 80 คน กลุ่มมนุ ษย์ศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ จานวน 80 คน กลุ่มศิลปะและการออกแบบจานวน 80 คน กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยีจานวน 80 คน และกลุ่มเศรษฐกิจและธุ รกิจจานวน 80 คน
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การตรวจสอบแบบสอบถามและการให้ คะแนน
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ดา้ นภาษาและความถูกต้องของแบบสอบถามทั้งฉบับ
2. แบบสอบถามข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล ผูว้ ิจยั นาข้อมูลมาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
โดยแยกตาม เพศ กลุ่มคณะ ปี การศึกษา และ เกรดเฉลี่ย
3. แบบสอบถามด้านความภูมิใจในสถาบัน ข้อคาถามมีเกณฑ์การให้คะแนนที่เป็ นมาตา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่ งมีคาตอบในแต่ละข้อ คือ ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีรายระเอียด ดังนี้
ระดับความภูมิใจ

คะแนน

มากที่สุด

5 คะแนน

มาก

4 คะแนน

ปานกลาง

3 คะแนน

น้อย

2 คะแนน

น้อยที่สุด

1 คะแนน

ในแบบสอบถามด้านความภูมิใจในสถาบันมีท้ งั หมด 11 ข้อเป็ นข้อคาถามเชิ งบวกทั้งหมด
11 ข้อ แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพและสถาบัน จานวน 6 ข้อ ด้านชื่อเสี ยงจานวน 5 ข้อ
จากนั้นรวบรวมคะแนนทั้งหมดเพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั แบ่งระดับของความภูมิใจในสถาบันออกเป็ น 5 ระดับ คือ มีความภูมิใจใน
สถาบันน้อยที่สุด มีความภูมิใจในสถาบันน้อย มีความภูมิใจในสถาบันปานกลาง มีความภูมิใจใน
สถาบันมาก มีความภูมิใจในสถาบันมากที่สุด
ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ ยของระดับความส าคัญโดยกาหนดค่าคะแนน
ดังนี้
คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
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= 5-1
5
= 0.8
การตีความจะเป็ น
ระดับคะแนน

ความหมาย

4.21- 5.00

นักศึกษามีภูมิใจในระดับมากที่สุด

3.41-4.20

นักศึกษามีภูมิใจในระดับมาก

2.61-3.40

นักศึกษามีภูมิใจในระดับปานกลาง

1.81-2.60

นักศึกษามีภูมิใจในระดับน้อย

1.00-1.80

นั ก ศึ ก ษ า มี ภู มิ ใ จ ใ น ร ะ ดั บ น้ อ ย ที่ สุ ด

สรุ ปผลการวิจัย
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศ ชายจานวน 220 คน คิด
เป็ นร้อยละ 55.1 โดยศึกษาอยูใ่ นกลุ่มคณะทั้ง 5 กลุ่มทุกกลุ่มมีจานวน 80 คนต่อกลุ่มคณะ คิดเป็ น
ร้อยละ 20.0 ศึกษาอยู่ช้ นั ปี ที่ 3 จานวน 152 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.9 มีเกรดเฉลี่ ยอยู่ในระดับ 2.502.99 จานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.6
สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ค วามคิ ดเห็ น ของกลุ่ ม ตัวอย่างเกี่ ยวกับ ความภู มิ ใจในสถาบัน ด้าน
คุณภาพในภาพรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อวิเคราะห์เป็ นรายข้อ
พบว่า ปั จจัยทางด้านคุณภาพที่ส่งผลต่อความภูมิใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ (1( ความยินดีที่สถาบัน
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องคิดเป็ นค่าเฉลี่ ย 4.40 อยูใ่ นระดับมากที่สุด (2(
ความยินดีที่ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.36 อยูใ่ นระดับมากที่สุด (3( มีการจัด
อันดับสถาบันการศึกษาสถาบันของท่านจะอยูใ่ นอันดับต้นๆ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.32 อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด
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สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ค วามคิ ดเห็ น ของกลุ่ ม ตัวอย่างเกี่ ยวกับ ความภู มิ ใจในสถาบัน ด้าน
ชื่อเสี ยงในภาพรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า
ปั จจัยทางด้านชื่ อเสี ยงที่ส่งผลต่อความภูมิใจมากที่ สุด 3 อันดับ ได้แก่ (1( มหาวิทยาลัยรังสิ ตเป็ น
สถาบันที่มีชื่อเสี ยงที่ดีและน่ าสนใจที่จะเข้าศึกษาคิดเป็ นค่าเฉลี่ ย 4.33 อยู่ในระดับมากที่สุด (2( มี
ความรู ้สึกดีที่จะบอกกับผูอ้ ื่นว่าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.30 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ในอันดับที่ (3( มีสองปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ได้ยินบุคคลอื่นพูดถึ งสถาบันในทางที่ดีอยู่เสมอ
และมหาวิท ยาลัยรั งสิ ตเป็ นสถาบันที่ มี ชื่อเสี ยงด้านการช่ วยเหลื อสังคมในด้านการศึ กษาคิ ดเป็ น
ค่าเฉลี่ย 4.16 อยูใ่ นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมุ ติฐาน พบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่ มีเพศที่ แตกต่างกันส่ งผลให้ระดับความ
ภูมิใจในสถาบันด้านคุณภาพและด้านชื่อเสี ยงไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยูใ่ นกลุ่มคณะที่แตกต่างกันส่ งผลให้
ระดับความภูมิใจในสถาบันด้านคุณภาพและด้านชื่ อเสี ยงแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ดา้ นคุณภาพ
เป็ นรายคู่พบว่าแตกต่างกัน 4 คู่ คือ (1(กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ -สุ ขภาพ กับ กลุ่มคณะมนุ ษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ (2( กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ -สุ ขภาพ กับ กลุ่มคณะศิลปะ-การออกแบบ (3( กลุ่มคณะ
วิทยาศาสตร์ -สุ ขภาพ กับ กลุ่ มคณะวิศวกรรมศาสตร์ -เทคโนโลยี และ(4( กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ สุ ขภาพ กับ กลุ่มคณะเศรษฐกิจ-ธุ รกิจ จากการวิเคราะห์ดา้ นชื่อเสี ยงเป็ นรายคู่พบว่าแตกต่างกัน 5 คู่
คื อ (1( กลุ่ ม คณะวิ ท ยาศาสตร์ -สุ ขภาพ กั บ กลุ่ ม คณะศิ ล ปะ-การออกแบบ (2( กลุ่ ม คณะ
วิทยาศาสตร์ -สุ ขภาพ กับ กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ -เทคโนโลยี (3( กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ -สุ ขภาพ
กับ กลุ่มคณะเศรษฐกิ จ-ธุ รกิ จ (4( กลุ่มคณะมนุ ษย์ศาสตร์ -สังคมศาสตร์ กับ กลุ่ มคณะศิ ลปะ-การ
ออกแบบ (5( กลุ่ ม คณะมนุ ษ ย์ศ าสตร์ -สั งคมศาสตร์ กับ กลุ่ ม คณะกลุ่ ม คณะวิศ วกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี
ผลการทดสอบสมมุ ติฐาน พบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่ ศึกษาอยู่ในชั้นปี ที่ แตกต่างกันส่ งผลให้
ระดับ ความภู มิ ใ จในสถาบัน ด้ า นคุ ณ ภาพไม่ แ ตกต่ า งกัน แต่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ศึ ก ษาอยู่ใ นชั้น ปี ที่
แตกต่างกันส่ งผลให้ระดับความภูมิใจในสถาบันด้านชื่อเสี ยงแตกต่างกันจากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่
พบว่าแตกต่างกัน 3 คู่ คือ (1( ปี 1 กับ ปี 2 (2( ปี 3 กับ ปี 1 (3( ปี 4 กับ ปี 1
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ผลการทดสอบสมมุ ติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีเกรดเฉลี่ ยที่แตกต่างกันส่ งผลให้ระดับ
ความภูมิใจในสถาบันด้านคุณภาพและด้านชื่อเสี ยงไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากสมมุติฐาน ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลถึงระดับความภูมิใจในปั จจัย
ทางด้านคุ ณ ภาพและด้านชื่ อเสี ยงของสถาบันที่ แตกต่ างกันจากการทดสอบสมมุ ติฐานสามารถ
อภิปรายผลได้ดงั นี้
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ เพศ ของนักศึ กษาปริ ญญาตรี มหาวิท ยาลัยรังสิ ตไม่ มีผลต่ อ
ระดับความภูมิใจในสถาบันทั้งทางด้านคุณภาพและด้านชื่อเสี ยงแต่ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ กลุ่ม
คณะและ ชั้นปี การศึ ก ษานั้น ส่ งผลต่ อระดับ ความภู มิ ใจในสถาบันทั้งทางด้านคุ ณ ภาพและด้าน
ชื่ อเสี ยงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติอยู่ที่ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้เพียงบางส่ วน แสดงว่า
ตัวแปรเหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั คุ ณภาพและชื่ อเสี ยงของสถาบัน โดยสามารถอธิ บาย
ได้ดงั นี้
การที่นกั ศึกษาเข้ารับการศึกษาในคณะที่แตกต่างกันจะมีผลทางบวกกับระดับความภูมิใน
สถาบันด้านคุณภาพและด้านชื่ อเสี ยง เนื่ องจากพื้นฐานด้านความคิดและหลักสู ตรพื้นฐานในแต่ละ
คณะของมหาวิทยาลัยรังสิ ตนั้นมีความแตกต่างกัน ในการสร้างบัณฑิตให้ได้รับความรู ้ในสายวิชาที่
เลือกเรี ยนแต่ละคณะมีพ้นื ฐานและคุณภาพตามมาตรฐานองค์ความรู ้ที่ควรจะได้รับในแต่ละสายวิชา
ไม่เหมือนกัน เหตุผลเหล่านี้เป็ นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการศึกษาในกลุ่มคณะ
ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความภูมิใจในสถาบันด้านคุณภาพและชื่อเสี ยง
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นปี ที่แตกต่างกันมีผลทางบวกกับระดับความภูมิใจทางด้าน
ชื่ อเสี ยงเนื่ องจากความแตกต่างทางด้านความคิดและระยะเวลาของเด็กแต่ละคนที่เข้ารับการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยรังสิ ตนั้นไม่เท่ากัน ทาให้ประสบการณ์ที่แต่ละชั้นปี ได้รับนั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ คณะกรรมการดาเนิ นงานการวิจยั สาขาวิท ยาบริ ก ารเฉลิ มพระเกี ยรติ
จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2550( ศึกษาพบว่านักศึกษาปริ ญญาโทที่ มีระดับชั้นปี และ
สาขาวิช าแตกต่ า งกัน มี ค วามพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่อ การให้ บ ริ ก ารด้านการจัดการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยาบริ การเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง แตกต่างกัน
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
ผลจากการศึกษาวิจยั เรื่ องความภูมิใจในสถาบันของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ทาให้ทราบถึงความภูมิใจในสถาบันด้านชื่อเสี ยงและด้านคุณภาพ และความต้องการของนักศึกษา
ปริ ญญาตรี ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ต้องการให้สถาบันเน้นการสอนภาษาต่างประเทศมากขึ้น
2. ที่จอดรถในมหาวิทยาลัยน้อย
3. ค่าเทอมมีราคาแพงยังไม่เหมาะสมกับสิ่ งที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย
4. รถกอล์ฟที่ให้บริ การนักศึกษายังมีนอ้ ยเกินไป
5. ภายในอาคาร 2 อากาศร้อนไม่ถ่ายเท
6. ต้องการให้มีการดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. สาหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอื่นหรื อสถาบันอื่น นอกเหนื อจาก
กลุ่มอย่างและสถาบันที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาแล้ว
2. สาหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการเปลี่ ยนหรื อเพิ่มเติมตัวแปรตามให้มีหลากหลาย
ด้านมากยิง่ ขึ้น
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มหาวิทยาลัยเกริ ก, 2540
สุ วรรณี รัตนวัชรากร และเกสรา สุ ข สว่าง.ความสุ ขในการทางานของพนักงาน ธนาคารกสิ กรไทย
จากัด (มหาชน).วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการ บริ หารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั น
รังสิ ต,2558
อภิ วดี พิมพ์สุข และเกสรา สุ ขสว่าง.ความผูกพันต่ อองค์ กรของพนั กงานทีมงานขายธุ รกิจลูกค้ า
บุ ค คลธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน). วารสาร การเงิน การลงทุ น การตลาดและการ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2558

1252

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

การรับรู้ คุณค่ าตราสิ นค้ าของผู้บริโภคผ่ านอัตลักษณ์ ตราสิ นค้ าบนถุงช็ อปปิ้ ง
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
PERCEIVED BRAND, AND BRAND IDENTITY ON SHOPPING BAGS AFFECTING
CUSTOMER’S BUYING DECISION IN BANGKOK
จันทกาญจน์ สุ พรรณเภสั ช, ณัฐกานต์ เกิดแก้ ว
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
รุ จาภา แพ่ งเกษร
อาจารย์ประจา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า กลุ่มอ้างอิง และความ
ไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคผ่านอัตลักษณ์ (ลักษณะเฉพาะ( ของตราสิ นค้าบนถุ งช็ อปปิ้ งมี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ดจานวน
400 ชุ ด ในการเก็ บ ข้อ มู ล จากผู ้บ ริ โ ภคที่ ก าลัง เดิ น ถื อ ถุ ง ช็ อ ปปิ้ ง H&M, TOPSHOP, JASPAL,
ZARA, DAPPER และ CC DOUBLE O บริ เวณหน้าห้างสรรพสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร มา
วิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ ย ค่าส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติ ฐานสมการพยากรณ์ วิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
อายุ 26-29 ปี การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ ธุ รกิ จ ส่ วนตัว มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
15,001–30,000 บาท และส่ วนใหญ่ชื่นชอบและซื้ อตราสิ นค้า JASPAL เป็ นประจา ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ได้แก่ การรับรู ้อตั ลักษณ์ตราสิ นค้าเชิ งผลประโยชน์ดา้ นหน้าที่ ด้าน
ประสบการณ์ในการใช้สินค้า ทัศนคติในการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าทางด้านอารมณ์ คุณค่าตราสิ นค้า
ในการแสดงออกถึงตัวตน และกลุ่มอ้างอิง โดยทัศนคติในการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าทางด้านอารมณ์
(ß = .837) มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้าของผู บ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครมากที่ สุ ด
ในขณะที่การรับรู ้อตั ลักษณ์ตราสิ นค้าเชิงผลประโยชน์ดา้ นสัญลักษณ์ ทัศนคติในการรับรู ้คุณค่าตรา
สิ นค้าด้านประโยชน์ใช้สอย และความไว้วางใจ ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ : การรับรู ้, ตราสิ นค้า, อัตลักษณ์ตราสิ นค้าบนถุงช็อปปิ้ ง
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ABSTRACT
This research aims to study attitude, perceived brand equity, reference group, and trust
toward brand identity on shopping bags affecting customer’s buying decision in Bangkok by
using 400 open-ended questionnaires to gather information from the consumers, who were
holding the shopping bag of H&M, TOPSHOP, JASPAL, ZARA,DAPPER and CC DOUBLE O
in front of the shopping malls in Bangkok. In addition, the data was analyzed through the use of
frequency distribution, percentages, means, standard deviation and multiple regression analysis.
The results found that most of the respondents were female with the age between 26-29 years old
and graduated a high vocational degree or a bachelor’s degree. Moreover, they worked for the
private companies with an average monthly income of 15,001–30,000 baht. They always purchase
JASPAL products.
According to results from testing assumption, it was found that factors affecting buying
decision of customers in Bangkok with significance of statistics at .05 were the perceived
beneficial brand identity in terms of functional and experiential benefits, the attitude towards
perceived brand values in terms of emotional and self-expressive values, and the reference
groups. Additionally, the attitude towards perceived brand values in terms of emotional values (ß
= .837) affected buying decision of customers in Bangkok the most. While the perceived
beneficial brand identity in terms of symbolic benefits, the attitude towards perceived brand
values in terms of functional values, and the trust did not affect buying decision of customers in
Bangkok.
KEYWORDS : PERCEIVED BRAND, BRAND IDENTITY ON SHOPPING BAGS,
CUSTOMER’S BUYING DECISION
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บทนา
สังคมเมืองกรุ งเทพมหานครได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ ที่รับอิทธิ พลจากชาวต่างชาติจึงมีผลทาให้ผคู ้ นมีรสนิ ยมมุ่งเน้นเสื้ อผ้าและเครื่ องแต่ง
กายนาสมัยที่มีตราสิ นค้า หรื อ ตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนถุง
ช็อปปิ้ งให้ความรู ้สึกว่าเป็ นตราสิ นค้าที่มีระดับ หากเมื่อถือถุงช็อปปิ้ งภายใต้ตราสิ นค้าที่มีรสนิยมจะ
ทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกเป็ นคนทันสมัยมีรสนิ ยม สามารถช่วยถ่ายทอดบุคลิกภาพส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ดู
โดดเด่นเป็ นลักษณะเฉพาะตัว เป็ นที่สนใจแก่ผพู ้ บเห็น และสะท้อนตัวตนบ่งบอกถึงสถานภาพทาง
สังคมได้ชัดเจน มีผลทาให้ เกิ ดทัศนคติ ในเชิ งที่ ชอบพอที่ มีต่อตราสิ นค้าแล้วส่ งผลให้เกิ ดการซื้ อ
สิ นค้าอย่างต่อเนื่ องหรื อสิ่ งที่สามารถ สะท้อนได้จากพฤติกรรมที่เคยปฏิ บตั ิอย่างสม่าเสมอ คงเส้น
คงวาในการซื้ อสิ นค้า ตรายีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่งซ้ าๆ กันอยู่ เป็ นประจา ซึ่ งการที่ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อ
ตราสิ นค้าหนึ่ งไม่วา่ จะเกิดจากความเชื่ อมัน่ การนึ กถึง และหรื อตรงใจ ผูบ้ ริ โภค และเกิดการซื้ อซ้ า
ต่อเนื่ องตลอดมา มีคากล่าวว่า การสร้างลูกค้าใหม่ 1 คน จะมีตน้ ทุนสู งกว่าการรักษา ลูกค้าเก่า 1 คน
ถึง 5–10 เท่า
ปั จ จุ บ ัน เกิ ด ความหลากหลายในตราสิ น ค้า ประกอบกับ การใช้ก ลยุท ธ์ ท าง การตลาด
มากมายเพื่ อดึ งดู ดใจให้ผูบ้ ริ โภคเปลี่ ยน หรื อหันไปใช้สิ นค้าตราใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น กลยุท ธ์
สาคัญทางการตลาด คือ การสร้างความภักดีในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) การสร้างความภักดีใน
ตราสิ นค้าจึงมีความจาเป็ นมาก ทาให้สร้างปริ มาณการขายให้สูงขึ้น เพิ่มราคาให้สินค้าสู งขึ้น ทาให้
รั ก ษาลู ก ค้าให้ ค งอยู่ไม่ เปลี่ ย นไปใช้สิ น ค้าตราอื่ น ในความคิ ดของผูบ้ ริ โภค คุ ณ ค่ าตราสิ นค้ามี
ความหมายเดียวกับความภักดีในตราสิ นค้า แต่ในทางตรงกัน ข้ามคุณค่าตราสิ นค้ามีสิ่งสาคัญในเชิ ง
พฤติกรรมการซื้ อ สามารถตอบสนองความ ต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ สามารถวัดความสาเร็ จในการ
สร้ างตราสิ นค้าได้จากมู ล ค่ าของตราสิ นค้า ถู กจัดให้เป็ นสิ นทรั พ ย์ข องธุ รกิ จประเมิ นมู ล ค่าเป็ น
จานวนเงินได้ และด้านผูผ้ ลิตสิ นค้าต้องการสร้างความภักดีให้แก่สินค้าของตน ด้วยกันทั้งสิ้ น
ซึ่ งเป็ นเรื่ องและต้ อ งใช้ เงิ น ทุ น และเวลา แต่ ถ้ า ท าได้ ส าเร็ จ แล้ ว มี ผ ลท าให้ เสมื อ น
หลักประกันความมัน่ คงในการขายสิ นค้าในอนาคตต่อไป ธุ รกิจใดก็ตามที่มีสามารถสร้างความภักดี
ในตราสิ นค้าให้เกิดขึ้นในการรับรู ้ คุณค่าตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคได้แล้ว จะทาให้ตน้ ทุนการดาเนิ น
กิจกรรมทางการตลาดต่าลง เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีความเชื่ อมัน่ ต่อตราสิ นค้า ช่วยลดระยะเวลาในการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การได้ทนั ที และยังทาให้เกิ ดการโฆษณา แบบปากต่อปาก ผูบ้ ริ โภคจะ
บอกต่อๆ กันไปอี กด้วย (Word of Mouth Advertisement) ทาให้ตราสิ นค้านั้นมีความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค อี กทั้งธุ รกิ จยังสามารถใช้ความภักดี ในตราสิ นค้าเพิ่ มสิ นค้าหรื อบริ การได้มากขึ้ น จาก
งานวิจยั ข้างต้นท าให้ผูว้ ิจยั ได้ให้ความสนใจที่ มีต่อการรั บรู ้ คุณค่าตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ได้แก่
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H&M, Topshop, Jaspal, Zara, CC Double O ซึ่ งการรับรู ้เป็ นกระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคเลือกสรรและ
เป็ นลักษณะเพื่อการเลื อกซื้ อสิ่ งที่ เขาต้องการ ที่ มีผลกระทบต่อการรับรู ้ คุณประโยชน์ด้านหน้าที่
คุณประโยชน์ดา้ นสัญลักษณ์ คุณประโยชน์ดา้ นประสบการณ์ในการใช้สินค้า คุณค่าด้านประโยชน์
ใช้ส อย คุ ณ ค่าทางด้านอารมณ์ คุณ ค่าในการแสดงออกถึ งตัวตน กลุ่ ม อ้างอิ ง และความไว้วางใจ
ในขณะที่ กลยุทธ์หลักๆ ของนักการตลาดสาหรับยุคแห่ งการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การสร้างความพึง
พอใจและทัศนคติที่ดีต่อตราสิ นค้าของลูกค้า ไม่วา่ จะ เป็ นยุคไหน ลูกค้าเป็ นบุคคลที่สาคัญที่สุดของ
ธุ รกิ จเสมอ เพราะลู กค้าเป็ นที่มาของรายได้ การรักษาความสัมพันธ์ และความพึงพอใจของลู กค้า
จะช่ วยรักษาและเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ธุรกิ จ แต่อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเสื้ อผ้าในประเทศไทย
ปั จจุบนั มีการแข่งขันรุ นแรงโดยเฉพาะให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า เพื่อแย่งชิงลูกค้าราย
ใหม่และเพื่อรักษาลู กค้าเดิ มให้คงอยู่กบั ตราสิ นค้า เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมี ทางเลื อกมากมาย ดังนั้น
แนวโน้มในการครองตลาดเสื้ อผ้าในปั จจุบนั จะมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดย
ให้ความสาคัญคุณค่าตราสิ นค้า (http://www.novabizz.com(
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ้ ภาพลัก ษณ์ ตราสิ น ค้าเชิ งผลประโยชน์ ผ่านอัตลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า ที่
ปรากฏบนถุงช็อปปิ้ ง JASPAL จาแนกตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
สมมติฐานการวิจัย
1. การรับรู ้ทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภคผ่านอัตลักษณ์
บนถุงช็อปปิ้ งแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : ประชากร คือ ผูใ้ ช้บริ การที่เคยซื้ อสิ นค้าหรื อ
เคยเห็นถุงช็อปปิ้ ง ยีห่ อ้ JASPAL, AIIZ, CC DOUBLE O, DAPPER, CPS CHAPS
2. ขอบเขตด้า นที่ อ ยู่อ าศัย อยู่ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร เนื่ อ งจากผู ว้ ิ จ ัย ไม่ ท ราบจานวน
ประชากรที่ แน่ น อน จึ งได้คานวณหากลุ่ ม ตัวอย่างด้วยวิธี Taro Yamane โดยกาหนดให้ค่ าความ
เชื่อมัน่ 95% คน รวมทั้งสิ้ น 400 คน โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
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3. ขอบเขตด้านเนื้ อหา/ตัวแปร : ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ
อาชี พ รายได้ ประสบการณ์ และตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านการใช้งาน ด้านการรับรู ้ ด้านความรู ้ สึ ก
ด้านประสบการณ์
4. ขอบเขตด้านเวลา : ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ ตั้งแต่วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ –วันที่
15 มีนาคม 2559
5. ขอบเขตด้านพื้นที่ : ผูว้ จิ ยั จะเก็บข้อมูลเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ด้ านประชากรศาสตร์

การรับรู้ผ่านอัตลักษณ์ตราสินค้ า

5. อายุ

3. ด้ านการใช้ งาน

6. อาชีพ

4. ด้ านการรับรู้

7. รายได้

5. ด้ านความรู้สึก

8. ระดับการศึกษา

6. ด้ านประสบการณ์
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ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึ งการรับรู ้ ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าเชิ งผลประโยชน์ผ่านอัตลักษณ์ ตราสิ นค้าที่
ปรากฏบนถุงช็อปปิ้ ง JASPAL ด้านประชากรศาสตร์
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ทัศนคติการรั บรู้ คุณค่ าตราสิ นค้ า หมายถึง มุมมอง ความรู ้สึก ที่รับรู ้ถึงตัวสิ นค้าผ่านตรา
สิ นค้าชนิดนั้นๆ
2. อัตลักษณ์ ตราสิ นค้ า หมายถึง อัตลักษณ์ (Uniqueness) ลักษณะเฉพาะบอกถึงความเป็ น
ตัวตนที่ตอ้ งการสื่ อถึงตัวสิ นค้า
3. ถุงช็ อปปิ้ ง หมายถึง ถุงที่มีตราสิ นค้าชนิ ดนั้นๆ อยูบ่ นถึงแสดงถึงสิ นค้าและสามารถสื่ อ
ความหมายถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างชัดเจน
4. การเลือกซื้ อ หมายถึ ง การศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยต่างๆที่เป็ นสิ่ งกระตุน้ ภายนอกได้แก่ สิ่ ง
กระตุน้ ทางการตลาดกระบวนการตัดสิ นใจ และการตอบสนองของผูซ้ ้ื อ
5. การใช้ งาน หมายถึง การใช้งานใดๆ ที่มีการกระทาให้เกิดประโยชน์น้ นั ๆ
6. การรั บ รู้ หมายถึ ง การแปลความหมายจากการสัมผัส ได้ยิน รับรู ้ เป็ นการเรี ยนรู ้ และ
เข้าใจ
7. ความรู้ สึก หมายถึง การรู ้สานึก มักใช้ไปในทางทางอารมณ์มากกว่า เช่น รู ้สึกหิ ว
8. ประสบการณ์ หมายถึง การพบเจอ การเรี ยนรู ้ใดๆ ก็ตามที่เคยกระทาหรื อพบเจอมาก่อน
การทบทวนวรรณกรรม
การรับรู ้ (Perception) การรับรู ้ หมายถึ ง การแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่ มตั้งแต่
การมีสิ่งเร้ามา กระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้า และส่ งกระแสประสาท ไปยังสมอง เพื่อการแปล
ความกระบวนการของการรับรู ้ (Process) เป็ นกระบวนการที่คาบเกี่ยวกันระหว่างเรื่ องความเข้าใจ
การคิ ด การรู ้ สึ ก (Sensing) ความจ า (Memory) การเรี ย นรู ้ (Learning) การตัด สิ นใจ (Decision
making) (http://www.novabizz.com(
Sensing ----->Memory ------>Learning ------->Decision making
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กระบวนการของการรับรู ้ เกิดขึ้นเป็ นลาดับดังนี้
สิ่ งเร้ าไม่ว่าจะเป็ นคน สัตว์ สิ่ งของ หรื อสถานการณ์ มาเร้ าอิ นทรี ย ์ ทาให้เกิ ดการสัมผัส
(Sensation) และเมื่อเกิ ดการสัมผัสบุคคล จะเกิ ดมีอาการแปล การสัมผัสและมีเจตนา (Conation) ที่
จะแปลสัมผัสนั้น การแปลสัมผัส จะเกิดขึ้นในสมอง ทาให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่น การที่เราได้ยิน
เสี ยงดัง ปั ง ปั งๆ สมองจะแปลเสี ยงดังปั ง ปั ง โดยเปรี ยบเทียบกับเสี ยง ที่เคยได้ยินว่าเป็ น เสี ยงของ
อะไร เสี ยงปื น เสี ยงระเบิด เสี ยงพลุ เสี ยงประทัด เสี ยงของท่อไอเสี ยรถ เสี ยงเครื่ องยนต์ระเบิด หรื อ
เสี ยงอะไร ในขณะเปรี ยบเทียบ จิตต้องมีเจตนา ปนอยู่ ทาให้เกิ ดแปลความหมาย และ ต่อไปก็รู้ว่า
เสี ยงที่ได้ยินนัน่ คือ เสี ยงอะไร อาจเป็ นเสี ยงปื น เพราะบุคคลจะแปลความหมายได้ ถ้าบุคคลเคย มี
ประสบการณ์ ในเสี ยงปื นมาก่อน และอาจแปลได้วา่ ปื นที่ดงั เป็ นปื นชนิ ดใด ถ้าเขาเป็ นตารวจ จาก
ตัวอย่างข้างต้นนี้ เราอาจสรุ ป กระบวนการรับรู ้ จะเกิดได้จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. มีสิ่งเร้า (Stimulus) ที่จะทาให้เกิด การรับรู ้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ สิ่ งแวดล้อม รอบ
กาย ที่เป็ น คน สัตว์ และสิ่ งของ
2. ประสาทสัมผัส (Sense Organs) ที่ทาให้เกิดความรู ้สึกสัมผัส เช่น ตาดู หู ฟัง จมูกได้ กลิ่น
ลิ้นรู ้รส และผิวหนังรู ้ร้อนหนาว
3. ประสบการณ์ หรื อความรู ้เดิมที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งเร้าที่เราสัมผัส
4. การแปลความหมายของสิ่ งที่เราสัมผัส สิ่ งที่เคยพบเห็นมาแล้วย่อมจะอยูใ่ นความทรงจา
ของสมอง เมื่อบุคคลได้รับสิ่ งเร้ า สมองก็จะทาหน้าที่ทบทวนกับความรู ้ ที่มีอยูเ่ ดิ มว่า สิ่ งเร้ านั้นคือ
อะไร
เมื่อมนุ ษย์เราถูกเร้าโดยสิ่ งแวดล้อม ก็จะเกิดความรู ้สึกจากการสัมผัส (Sensation)โดยอาศัย
อวัยวะสัมผัส ทั้ง 5 คือ ตา ทาหน้าที่ดูคือ มองเห็น หู ทาหน้าที่ฟังคือ ได้ยนิ ลิ้นทาหน้าที่รู้รส จมูก ทา
หน้าที่ดมคือ ได้กลิ่ น ผิวหนังทาหน้าที่สัมผัสคือ รู ้ สึกได้อย่างถู กต้อง กระบวนการรับรู ้ ก็สมบูรณ์
แต่ จ ริ งๆ แล้ ว ยัง มี ก ารสั ม ผั ส ภายในอี ก 3 อย่ า งด้ ว ยที่ จะช่ วยให้ เ รารั บ สั ม ผั ส สิ่ งต่ า งๆ
(http://www.novabizz.com(
ลาดับขั้นของกระบวนการรับรู้
การรับรู ้จะเกิดขึ้นได้ ต้องเป็ นไปตามขั้นตอนของกระบวนการดังนี้
ขั้นที่ 1 สิ่ งเร้า(Stimulus) มากระทบอวัยวะสัมผัสของอินทรี ย ์
ขั้นที่ 2 กระแสประสาทสัมผัสวิง่ ไปยังระบบประสาทส่ วนกลาง ซึ่ งมีศูนย์อยูท่ ี่สมองเพื่อสั่ง
การ ตรงนี้เกิดการรับรู ้ (Perception)
ขั้น ที่ 3 สมองแปลความหมายออกมาเป็ นความรู ้ ค วามเข้ า ใจโดยอาศัย ความรู ้ เดิ ม
ประสบการณ์เดิม ความจา เจตคติ ความต้องการ ปทัสถาน บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ทาให้เกิ ดการ
ตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง การรับรู ้ (Perception)
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ตัวอย่าง ขณะนอนอยูใ่ นห้องได้ยินเสี ยงร้องเรี ยกเหมียวๆๆ รู ้วา่ เป็ นเสี ยงร้องของสัตว์ และ
รู ้ ต่ อ ไปว่า เป็ นเสี ย งของแมว เสี ย งเป็ นเครื่ อ งเร้ า (Stimulus) เสี ย งแล่ น มากระทบหู ใ นหู มี ป ลาย
ประสาท (End organ) เป็ นเครื่ องรับ (Receptor) เครื่ องรั บ ส่ งกระแสความรู ้ สึ ก (Impulse)ไปทาง
ประสาทสัมผัส (Sensory nerve) เข้าไปสู่ สมอง สมองเกิดความตื่นตัวขึ้น (ตอนนี้ เป็ นสัมผัส( ครั้น
แล้วสมองทาการแยกแยะว่า เสี ยงนั้นเป็ นเสี ยงคนเป็ นเสี ยงสัตว์ เป็ นเสี ยงของแมวสาวเป็ นเสี ยงแมว
หนุ่ม ร้องทาไมเราเกิดอาการรับรู ้ ตอนหลังนี้ เป็ น การรับรู ้ เมื่อเรารู ้วา่ เป็ นเสี ยงของแมวเรี ยก ทาให้
เราต้องการรู ้ ว่าแมวเป็ นอะไร ร้ องเรี ยกทาไมเราจึงลุ กขึ้ นไปดู แมวตาม ตาแหน่ งเสี ยงมี่ ได้ยินและ
ขานรับ สมองก็สั่งให้กล้ามเนื้ อปากทาการเปล่งเสี ยงขานรับ ตอนนี้ ทางจิตวิทยาเรี ยกว่า ปฏิ กิริยา
หรื อการตอบสนอง (Reactionหรื อ Response) เมื่อประสาทตื่นตัวโดยเครื่ องเร้า จะเกิดมีปฏิกิริยา คือ
อาการตอบสนองต่อสิ่ งเร้า
กลไกของการรับรู้
กลไกการรับ รู ้ เกิ ดขึ้ นจากทั้ง สิ่ งเร้ าภายนอกและภายในอิ นทรี ย ์ มี อิทธิ พ ลต่อพฤติ กรรม
อวัยวะรับสัมผัส (Sensory organ) เป็ นเครื่ องรับสิ่ งเร้าของมนุ ษย์ ส่ วนที่รับความรู ้สึกของอวัยวะรับ
สัมผัสอาจอยูล่ ึ กเข้าไปข้างใน มองจากภายนอกไม่เห็ น อวัยวะรับสัมผัส แต่ละอย่างมีประสาทรับ
สัม ผัส (Sensory nerve) ช่ วยเชื่ อมอวัย วะรั บ สั ม ผัส กับ เขตแดนการรั บ สั ม ผัส ต่ างๆ ที่ ส มอง และ
ส่ งผ่านประสาทมอเตอร์ (Motor nerve) ไปสู่ อวัยวะมอเตอร์ (Motor organ) ซึ่ งประกอบไปด้วย
กล้ามเนื้ อและต่อมต่างๆ ทาให้เกิดปฏิ กิริยาตอบสนองของอวัยวะมอเตอร์ และจะออกมาในรู ปใด
ขึ้นอยู่กบั การบังคับบัญชาของระบบประสาท ส่ วนสาเหตุ ที่มนุ ษ ย์เราสามารถไวต่อความรู ้ สึกก็
เพราะเซลล์ประสาทของประสาทรับสัมผัส แบ่งแยกแตกออกเป็ นกิ่งก้านแผ่ไปติดต่อกับ อวัยวะรับ
สัมผัส และที่อวัยวะรับสัมผัสมีเซลล์รับสัมผัส ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวจึง สามารถทาให้มนุ ษย์รับ
สัมผัสได้
จิตใจติดต่อกับโลกภายนอกได้โดยการสัมผัส คนตาบอดแม้อธิ บายให้ฟังว่าสี แดง สี เขียว
เป็ นอย่างไร เขาก็จะเข้าใจให้ถูกต้องไม่ได้เลย เพราะเรื่ องสี จะต้องรู ้ ด้วยตา เครื่ องมื อสัมผัสอย่าง
หนึ่งก็ทาหน้าที่อย่างหนึ่ ง คนหู หนวกย่อมไม่รู้สึกถึงลีลาความไพเราะของเสี ยงเพลง ดังนั้นการสอน
จึ งเน้นว่า "ให้ ส อนโดยทางสั ม ผัส " การรั บ รู ้ นับ ว่า เป็ นพื้ น ฐานส าคัญ ของการเรี ยนรู ้ การรั บ รู ้ ที่
ถูกต้องจึงจะส่ งผล ให้ได้รับความรู ้ที่ถูกต้อง นักเรี ยนต้องได้การรับรู ้ที่ถูกต้อง มิฉะนั้นความรู ้ที่รับ
ไปก็ผดิ หมด อวัยวะสัมผัส กับการรับรู ้
มนุ ษ ย์ย่อมมี พ ฤติ ก รรม สนองตอบสิ่ งแวดล้อมกระบวนการของการรั บ รู ้ เป็ นสิ่ งแรกที่
มนุ ษ ย์ส นองตอบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มและระบบประสาท อวัย วะสั ม ผัส เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ของ
กระบวนการรับรู ้ตอ้ งมีความสมบูรณ์จึงจะสามารถรับรู ้สิ่งเร้าได้ดีเพราะอวัยวะสัมผัสรับสิ่ งเร้า ที่มา
กระทบประสาทรับสัมผัสส่ งกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อให้สมองแปลความหมายออกมา เกิ ด
เป็ นการรับรู ้ และอวัยวะสัมผัสของมนุษย์ มีขีดความสามารถจากัด กลิ่นอ่อนเกินไป เสี ยงเบาเกินไป
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แสงน้อยเกิ นไปย่อมจะรับสัมผัสไม่ได้ ดังนั้นประเภท ขนาด คุ ณภาพของสิ่ งเร้าจึงมีผลต่อการรับรู ้
และการตอบสนอง สิ่ งเร้าบางประเภทไม่สามารถกระตุน้ อวัยวะสัมผัสของเราได้ เช่น คลื่นวิทยุ
องค์ ประกอบของการรับรู้
สิ่ งเร้าได้แก่วตั ถุ แสง เสี ยง กลิ่น รสต่างๆ
อวัยวะรับสัมผัส ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง ถ้าไม่สมบูรณ์จะทาให้สูญเสี ยการรับรู ้ได้
ประสาทในการรับสัมผัสเป็ นตัวกลางส่ งกระแสประสาทจากอวัยวะรับสัมผัสไปยังสมอง
ส่ วนกลาง เพื่อการแปลความต่อไป
ประสบการณ์เดิม การรู ้จกั การจาได้ ทาให้การรับรู ้ได้ดีข้ ึน
ค่านิยม ทัศนคติ
ความใส่ ใจ ความตั้งใจ
สภาพจิตใจ อารมณ์ เช่น การคาดหวัง ความดีใจ เสี ยใจ
ความสามารถทางสติปัญญา ทาให้รับรู ้ได้เร็ ว
การจัดระบบการรับรู ้
มนุษย์เมื่อพบสิ่ งเร้าไม่ได้รับรู ้ตามที่สิ่งเร้าปรากฏแต่จะนามาจัดระบบตามหลักดังนี้
หลักแห่ งความคล้ายคลึง (Principle of similarity) สิ่ งเร้าใดที่มีความคล้ายกันจะรับรู ้วา่ เป็ น
พวกเดียวกัน
หลักแห่ งความใกล้ชิด (Principle of proximity) สิ่ งเร้ าที่มีความใกล้กนั จะรับรู ้ ว่าเป็ นพวก
เดียวกัน (http://www.novabizz.com(
หลักแห่งความสมบูรณ์ (Principle of closure) เป็ นการรับรู ้สิ่งที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ข้ ึน
ความคงที่ของการรับรู ้ (Perceptual constancy) ความคงที่ในการรับรู ้มี 3 ประการ ได้แก่
การคงที่ของขนาด
การคงที่ของรู ปแบบ รู ปทรง
การคงที่ของสี และแสงสว่าง
การรับรู ้ที่ผิดพลาด แม้วา่ มนุ ษย์มีอวัยวะรับสัมผัสถึง 5 ประเภทแต่มนุ ษย์ก็ยงั รับรู ้ผิดพลาด
ได้ เช่น ภาพลวงตา การรับฟั งความบอกเล่า ทาให้เรื่ องบิดเบือนไป การมีประสบการณ์และค่านิ ยม
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการรับรู ้ ถ้าจะให้ถูกต้อง จะต้องรับรู ้ โดยผ่าน ประสาทสัมผัสหลายทาง ผ่าน
กระบวนการคิดไตร่ ตรองให้มากขึ้น
(http://www.ex-mba.buu.ac.th(
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธวัช วุฒิกาญจนธร (2548( ได้ทาการศึกษาเรื่ อง กระบวนการสร้ างตราสิ นค้ากับ การรับรู ้
และทัศนคติ ข องผูบ้ ริ โภคต่ อตราสิ นค้าของบริ ษ ทั ทรู คอร์ ป อเรชั่น จากัด (มหาชน( ผลการวิจยั
พบว่า การกาหนดตาแหน่ งตราสิ นค้าทรู สร้างความรู ้ สึกและความเป็ นเอกลักษณ์ และการกาหนด
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บุคลิกภาพให้กบั ตราสิ นค้า ทรู มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัย การสร้างเอกลักษณ์ให้กบั ตรา
สิ นค้า ทรู เปลี่ยนเป็ นการสื่ อสารแบบครบวงจรการเปิ ดตัว ชื่อใหม่ ของ ทรู ที่ผา่ นสื่ อสร้างการจดจา
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้
ทศธร รัศมีวงศ์ (2547( ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การตลาดชาเขียวพร้ อมดื่ ม ผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ โภคมี ลกั ษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกันมี พ ฤติ กรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ ชาเขี ยวพร้ อมดื่ ม
แตกต่างกัน ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การซื้ อผลิ ตภัณฑ์ ชาเขี ยว
พร้ อมดื่ มนั้น พบว่า ปั จจัย ด้านผลิ ตภัณฑ์มีผลต่อลักษณะการซื้ อและเหตุผล ในการซื้ อ การเลื อก
สถานที่ซ้ื อ ความถี่ในการซื้ อและพฤติกรรมภายหลัง การซื้ อ ปั จจัย ด้านรามีผลต่อ วัตถุประสงค์ใน
การซื้ อและการเลือกตรายี่ห้อ เหตุผลในการซื้ อ ประเภทของสื่ อที่ไดรับ ข้อมูลข่าวสาร และปริ มาณ
การซื้ อในอนาคต ปั จจัยด้านการจัดจาหน่าย มีผลต่อ การเลือกตรายี่หอ้ รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ และการ
รับรู ้ตรายี่ห้อทางสื่ อโฆษณา และปั จจัย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการเลือกรสชาติรูปแบบ
บรรจุภณั ฑ์และสถานที่ซ้ือผลิตภัณฑ์
พิ ชิ ต สั ง ฆรั ง ษี (2549( ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง การเปรี ย บเที ย บปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
พฤติ ก รรมการบริ โภคเครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วโออิ ชิ แ ละเครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วยูนิ ฟ ของผูบ้ ริ โภคใน เขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีปริ มาณในการบริ โภคเครื่ องดื่มชาเขียวโออิชิ และยู
นิฟมากที่สุดและพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มชาเขียวส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคจะไม่เลือกบริ โภค อย่าง
อื่นในขณะบริ โภคเครื่ องดื่มชาเขียวมากบริ โภคเครื่ องดื่ มในช่วงเวลา 12.01-15.00 น. โดยตัดสิ นใจ
บริ โภคเครื่ องดื่ ม ชาเขี ยวด้วยตนเอง เหตุ ผลในการเลื อกบริ โภคพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วน ใหญ่ เลื อก
บริ โภคเพราะรสชาติของชาเขียว และรองลงมาคือ ประโยชน์ของชาเขียว
ศุภางค์ ณ เชี ยงใหม่ (2547( ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวสาเร็ จพร้อมดื่ม ผลการวิจยั ว่า สาเหตุของกลุ่มตัวอย่าง ที่เลือกดื่ม
ชาเขียวคือเพื่อสุ ขภาพและผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการเลือกดื่มมากที่สุดคือตัวเองรสชาติ ผูบ้ ริ โภคเลือกรส
ต้นตาหรับที่บรรจุอยู่ในขวดพลาสติก สถานที่ที่นิยมซื้ อคือร้ านค้า สะดวกซื้ อ ด้านปั จจัย มี ผลต่อ
การซื้ อของผูบ้ ริ โภคคือประโยชน์ต่อร่ างกาย ตราสิ นค้า ที่นิยมซื้ อคือ โออิชิ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั เรื่ องการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคผ่านอัตลักษณ์ตราสิ นค้าบนถุง
ช็อปปิ้ ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และใช้วธิ ี การเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire( โดยได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนดังนี้
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
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ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การที่เคยทาศัลยกรรมเสริ มความงาม และอาศัย
อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
ขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
เนื่องจากไม่ทราบจานวนที่แน่นอนของผูใ้ ช้บริ การที่เคยทาศัลยกรรมเสริ มความงามที่อยูใ่ น
เขตกรุ งเทพมหานคร จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการคานวณ ดังนี้
ในการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม ของผูใ้ ช้บริ การ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั กาหนดให้สัดส่ วนของประชากรเท่ากับ
.45 ต้องการระดับ ความเชื่ อมัน่ 95% และยอมให้มีความคลาดเคลื่ อนได้ 5% จะมี ขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นเท่าใด
สู ตร
n = P (1 - P)2
e2
จากโจทย์กาหนดค่า
P = .45
ระดับความมัน่ ใจ 95% เป็ นค่า Z = 1.96
ความคลาดเคลื่อน 5% เป็ นค่า e = 0.05
N = ( .45 ((1 - .45(( 1.96 (2
( 0.05 (2
= ( .45 (( .55 (( 1.96 (2
( 0.05 (2
= 0.9504
0.0025
= 380.16
ดังนั้นจะใช้กลุ่ ม ตัวอย่างจานวน 380 คน จึ งได้เพิ่ ม จานวนกลุ่ ม ตัวอย่างอี ก 15 คน รวม
ทั้ง สิ้ น จ านวน 400 คน จะใช้ ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งโดยไม่ ใ ช้ ห ลัก ความน่ า จะเป็ น (Non probability
Random Sampling( โดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling( เนื่ องจากการศึ กษาวิจยั นี้ จะ
เลือกสารวจเฉพาะผูบ้ ริ โภคผ่านอัตลักษณ์ตราสิ นค้าบนถุงช็อปปิ้ ง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล
โดยใช้ลกั ษณะภาษาของแบบสอบถามที่ ง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจตรงกันระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างและผูว้ จิ ยั โดยแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่วไปของผู ต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็ นคาถามมีหลายคาตอบ ให้เลือกตอบเพียง 1 ข้อ จานวน 5 ข้อ
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ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงาม ได้แก่ ด้านการใช้งาน ด้านการรับรู ้ ด้านความรู ้ สึก ด้านประสบการณ์
โดยเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด จานวน 25 ข้อ รู ปแบบคาถามใช้ Likert Scale โดยแต่ละคาถามจะมี
ค าตอบให้ เลื อ กตามระดับ ความส าคัญ มี 5 ระดับ โดยผู ้วิ จ ัย ได้ก าหนดเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน 1 มีความสาคัญน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 2 มีความสาคัญน้อย
ระดับคะแนน 3 มีความสาคัญปานกลาง
ระดับคะแนน 4 มีความสาคัญมาก
ระดับคะแนน 5 มีความสาคัญมากที่สุด
ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ ยของระดับความสาคัญ โดยกาหนดค่าคะแนน
จากสู ตร = ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
4.21 - 5.00
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด
3.41 - 4.20
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในระดับมาก
2.61 - 3.40
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในระดับปานกลาง
1.81 - 2.60
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในระดับน้อย
1.00 - 1.80
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในระดับน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บข้อมูลจากการวิจยั สนาม (Field Study) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งได้
ผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว จากนั้นนาไปขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคผ่านอัตลักษณ์
ตราสิ นค้าบนถุ งช็ อปปิ้ ง โดยชี้ แจงให้กลุ่ มตัวอย่างเข้าใจในวัตถุ ประสงค์และอธิ บายวิธีการตอบ
แบบสอบถามก่อนให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถาม และรอเก็บทันทีเมื่อผูต้ อบแบบสอบถามกรอก
เสร็ จ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ลกั ษณะของกลุ่ ม ตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งจานวน 316 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ79.0 มี อายุระหว่าง 25-34 ปี
จานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.5 มีอาชี พเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาจานวน 135 คนคิดเป็ นร้อยละ
33.8 รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,001-30,000 บาท จ านวน 201 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.3 และมี
ประสบการณ์ในการทาศัลยกรรม 1-2 ครั้งจานวน 322 คนคิดเป็ นร้อยละ 80.5
1264

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงามด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุดและจากการวิเคราะห์เป็ น
รายข้อพบว่าปั จจัยที่ ส่งผลมากที่ สุด 3 อันดับได้แก่ (1) การบริ การทางการแพทย์ที่มีมาตราฐานมี
ค่าเฉลี่ ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่ สุ ด (2) มี ใบรับ ประกันหลังการศัลยกรรมเสริ ม ความงามคิ ดเป็ น
ค่าเฉลี่ย 4.56 อยูใ่ นระดับมากที่สุด และ (3) สิ นค้ามีเครื่ องหมายรับรองคุณภาพคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.55
อยูใ่ นระดับมากที่สุด
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม ด้านราคาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย 3.92 อยู่ในระดับมาก และจากการวิเคราะห์ เป็ นรายข้อ
พบว่าปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ (1) ราคาศัลยกรรมเสริ มความงามคุม้ ค่ากับความงามที่
ได้รับมีค่าเฉลี่ย 4.20 อยูใ่ นระดับมาก (2) ราคาไม่แพงเมื่อเปรี ยบเทียบกับที่อื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่
ในระดับมาก และ (3) การมอบส่ วนลดพิเศษให้เมื่อต้องมีการแก้ไขมีค่าเฉลี่ย 3.98 อยูใ่ นระดับมาก
4. สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม ด้านสถานที่ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.80 อยูใ่ นระดับมาก จากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า
ปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ (1) มีความสะดวกในการเดินทางมีค่าเฉลี่ย 3.96 อยูใ่ นระดับ
มาก (2) มีหลายสาขาในการให้บริ การมีค่าเฉลี่ย 3.95 อยูใ่ นระดับมาก และ (3) มีทาเลที่ต้ งั ใกล้แหล่ง
ชุมชนมีค่าเฉลี่ย 3.77 อยูใ่ นระดับมาก
5. สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม ด้านการส่ งเสริ มการตลาดในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.90 อยูใ่ นระดับมาก จากการวิเคราะห์
ข้อมู ลเป็ นรายข้อพบว่าปั จจัยที่ ส่ งผลมากที่ สุ ด 3 อันดับ ได้แก่ (1) มี ก ารโฆษณาประชาสัมพัน ธ์
แนะนาผลิตภัณฑ์และบริ การผ่านสื่ อต่างๆ เช่น อินเตอร์ เน็ต สื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้นมีค่าเฉลี่ย 4.15อยูใ่ น
ระดับมาก (2) มีการรับประกันความพึงพอใจจากการทาศัลยกรรมเสริ มความงามมีค่าเฉลี่ย 4.01อยู่
ในระดับ มาก และ (3) การใช้ดาราหรื อนัก แสดงที่ มี ชื่ อเสี ย งมาเป็ นพรี เซ็ น เตอร์ ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ย 3.91 อยูใ่ นระดับมาก
6. สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม ด้า นพนัก งานผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารในภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย 4.60 อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นรายข้อพบว่าปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ (1) มีแพทย์คอยให้คาแนะนา
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และชี้ แจงเกี่ ยวกับขั้นตอนในการทาศัลยกรรมอย่างละเอียดชัดเจนมีค่าเฉลี่ย 4.67 อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (2) มี แพทย์คอยให้คาปรึ กษาทั้งก่ อนและหลังท าศัลยกรรมมี ค่าเฉลี่ ย 4.64 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และ (3) เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามและคอยให้ความช่ วยเหลื อในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ ย
4.60 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
การรับรู ้ภาพลักษณ์อตั ลักษณ์ (ลักษณะเฉพาะ( ของตราสิ นค้าเชิงคุณประโยชน์ดา้ นหน้าที่
(Functional Benefit) และคุณประโยชน์ดา้ นประสบการณ์ในการใช้สินค้า (Experiential Benefit) มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ มี ความคิ ดเห็ นว่า ถุ งช็ อปปิ้ งภายใต้ตราสิ นค้ามี การ
ออกแบบสวยงาม น่าดึงดูดใจ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี มีความแข็งแรงทนทานสามารถกลับมาใช้ได้
อีก มีความสะดวกในการถือหรื อใช้งาน ขนาดและรู ปทรงของถุงช็อปปิ้ งมีความ เหมาะสม และชื่ อ
ตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ (Brand name) และตราสัญลักษณ์ (Logo) บนถุ งช้อปปิ้ ง มีการจัดวางได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ ผูบ้ ริ โภคยังมีประสบการณ์ที่ดีกบั การถือถุงช็อปปิ้ งภายใต้ตราสิ นค้า เพราะทา
ให้ ผู บ้ ริ โ ภค รู ้ สึ ก กลายเป็ นจุ ด สนใจจากคนรอบข้า ง และรู ้ สึ ก ว่า ถุ ง ช็ อ ปปิ้ ง ภายใต้ต ราสิ น ค้า
เปรี ยบเสมือนเป็ นเครื่ องประดับ (Accessory) ชนิ ดหนึ่ ง ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องแนวคิดของ
อนุ ชิต ศิริกิจ (2550: 97( ได้กล่ าวว่า เนื่ องจาก ผูบ้ ริ โภคยอมจ่ายเงิ นเป็ นจานวนมากเพื่อซื้ อชื่ อตรา
สิ นค้า (Brand Name) ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงและมีระดับคุณค่าตราสิ นค้าสู ง หากสิ นค้า
นั้นมีภาพลักษณ์ ดี สร้ างความไว้วางใจ ให้คุณค่าหรื อมีประโยชน์ สิ นค้ามีคุณภาพ และผูบ้ ริ โภคมี
ความรู ้ สึกเชิ งบวกต่อตราสิ นค้า ทัศนคติ ในการรั บรู ้ คุณค่าตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคผ่านอัตลักษณ์
(ลักษณะเฉพาะ( คุณค่าทางด้านอารมณ์ และคุ ณค่าในการแสดงออกถึงตัวตนมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าจากตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีทศั นคติในการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าทางด้านอารมณ์ ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีความรู ้สึกหรู หรามีระดับ (Elegant) รู ้สึกมีความมัน่ ใจ และมีเสน่ห์ รู ้สึกเป็ น ตัว
ของตัว เอง (Individualistic) รู ้ สึ กทัน สมัย มี ร สนิ ย ม (Cooly Sophisticated) รู ้ สึ กสนุ ก สนาน มี
ชีวิตชีวา และ รู ้สึกหรู หรามีระดับ (Elegant) เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสิ นค้า นอกจากนี้ ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่มีทศั นคติในการรับรู ้ คุณค่าตราสิ นค้าในการแสดงออกถึงตัวตน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยมี ค วามคิ ดเห็ น ว่า ตราสิ น ค้าช่ วยสะท้อน ตัวตนที่ ผูบ้ ริ โภคปรารถนาหรื อตัวตนที่ ผูบ้ ริ โภค
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ต้องการเปิ ดเผยออกสู่ สั งคมได้อย่างชัดเจน และการใช้ผลิ ตภัณ ฑ์ ภายใต้ตราสิ นค้านั้นสามารถ
แสดงออกถึงบุคลิกภาพ บ่งบอกรสนิยม บ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคม และตราสิ นค้า ช่วยบ่งบอก
ตัวตนได้อย่างชัดเจน ทาให้ผูบ้ ริ โภครู ้สึกภูมิใจเมื่อใช้ผลิ ตภัณฑ์ภายใต้ตราสิ นค้า ซึ่ งผลการศึกษา
ครั้งนี้ สอดคล้องแนวคิดของ Aaker (1996( ได้กล่าวว่า คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยของถุงช็อปปิ้ ง
เป็ นการปกป้ องผลิตภัณฑ์และความสะดวกในการถื อหรื อในการใช้ เป็ นต้น คุ ณค่าด้านประโยชน์
ใช้ส อยจึ ง เป็ นตัวเชื่ อ มต่ อความสั ม พัน ธ์ ระหว่างสิ น ค้าและผูบ้ ริ โภคโดยตรง หากตราสิ น ค้าใด
สามารถครอบครอง คุ ณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย หลักที่สาคัญของสิ นค้าประเภทหนึ่ งได้แล้ว ตรา
สิ น ค้ า นั้ น จะเป็ น ผู ้ น าตล าด ก ลุ่ ม อ้ า งอิ ง (Reference Groups) ต ราสิ น ค้ า ผ่ า น อั ต ลั ก ษ ณ์
(ลักษณะเฉพาะ( ของตราสิ นค้าบนถุ งช็ อปปิ้ ง มี ผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
พบว่า ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคมีความเห็ นว่า กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความเห็นภาพรวมอยูใ่ นระดับมากและให้ความสาคัญ
ซื้ อสิ น ค้าภายใต้ตราสิ น ค้านั้น เนื่ องจากสมาชิ ก ในครอบครั วใช้ก ัน มานาน รองลงมาได้แก่ ใช้
ผลิ ตภัณฑ์ ภายใต้ตราสิ นค้าตามแบบบุคคลผูบ้ ริ โภคชื่ นชอบ (นักแสดง นักร้อง( เพื่อนร่ วมงานใช้
และแนะนาผลิ ตภัณฑ์ภายใต้ ตราสิ นค้านี้ และเพื่ อนสนิ ท ของใช้ผลิ ตภัณฑ์ภายใต้ตราสิ นค้านั้น
นอกจากนี้ ความไว้วางใจ (Trust) ตราสิ นค้าของ ผูบ้ ริ โภคผ่านอัตลักษณ์ (ลักษณะเฉพาะ( ของตรา
สิ นค้าบนถุ งช็ อปปิ้ งมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า พบว่า ปฏิ เสธสมมติ ฐาน หมายความว่า
ผูบ้ ริ โภคมีความเห็นว่า ความไว้วางใจ (Trust) ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ อาจ
มีความเห็ นว่า ผลิ ตภัณฑ์ภายใต้ตราสิ นค้ามีการแสดงข้อมู ลผลิ ตภัณฑ์ภายใต้ตราสิ นค้าที่ เกิ นจริ ง
และไม่สามารถ ตอบสนองในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
คุณประโยชน์ ด้านการใช้ งาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ปั จจั ย ด้ า น เพศ อายุ การศึ ก ษา เงิ น เดื อ น ตรา
สิ น ค้า แตกต่ างกัน มี ผ ลให้ คุ ณ ประโยชน์ ด้านใช้ง านไม่ แ ตกต่ างกัน แต่ พ บว่า ปั จจัย ด้านอาชี พ
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แตกต่างกันส่ งผลให้คุณประโยชน์ดา้ นการใช้งานแตกต่างกัน แล้วเมื่อวิเคราะห์เป็ นรายคู่ อาชีพ รับ
ราชการ มีผลแตกต่าง กับพนักงานบริ ษทั เอกชน
การรั บรู้ ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ าเชิ งผลประโยชน์ ผ่านอัตลักษณ์ ตราสิ นค้ าทีป่ รากฏบนถุงช็ อป
ปิ้ ง JASPAL
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้าน เพศ การศึกษา เงินเดื อน แตกต่างกัน มีผลให้
การรับ รู ้ ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าเชิ งผลประโยชน์ ผ่านอัตลักษณ์ ตราสิ นค้าที่ ป รากฏบนถุ งช็ อปปิ้ ง
JASPAL ไม่แตกต่างกัน แต่พ บว่า ปั จจัยด้านอายุ อาชี พ ตราสิ นค้า แตกต่างกันส่ งผลให้การรับ รู ้
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าเชิ งผลประโยชน์ผ่านอัตลักษณ์ ตราสิ นค้าที่ ป รากฏบนถุ งช็ อปปิ้ ง JASPAL
แตกต่างกัน แล้วเมื่อวิเคราะห์เป็ นรายคู่ อายุ 26-29 ปี มีผลแตกต่าง กับอายุ 30-35 ปี , 30-35 ปี มีผล
แตกต่าง กับอายุ 26-29 ปี อาชีพ อาชี พ ธุ รกิจส่ วนตัว มีผลแตกต่าง กับอาชี พข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ
,ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ มีผลแตกต่าง กับอาชี พ ธุ รกิจส่ วนตัว,ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ มีผลแตกต่าง
กับอาชี พพนักงานเอกชน,พนักงานบริ ษทั เอกชน มีผลแตกต่าง ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิ จ ตราสิ นค้า
CPS CHAPS มี ผ ลแตกต่ า ง JASPAL, CC DOUBLE O มี ผ ลแตกต่ า ง JASPAL,JASPAL มี ผ ล
แตกต่ า ง CPS CHAPS, JASPAL มี ผ ลแตกต่ า ง CC DOUBLE O, JASPAL มี ผ ลแตกต่ า ง AIIZ,
JASPAL มีผลแตกต่าง DAPPER, AIIZ มีผลแตกต่าง JASPAL, DAPPER มีผลแตกต่าง JASPAL
คุณประโยชน์ ด้านความรู้ สึก
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า ปั จจัย ด้าน เพศ อายุ เงิ น เดื อ น แตกต่ า งกัน มี ผ ลให้
คุ ณ ประโยชน์ ด้านความรู ้ สึ ก ไม่ แ ตกต่ า งกัน แต่ พ บว่า ปั จจัย ด้านการศึ ก ษา อาชี พ ตราสิ น ค้า
แตกต่างกันส่ งผลให้คุณประโยชน์ดา้ นความรู ้สึก แตกต่างกัน แล้วเมื่อวิเคราะห์เป็ นรายคู่ การศึกษา
ปริ ญญาตรี มี ผลแตกต่างกัน กับ สู งกว่าปริ ญ ญา,สู งกว่าปริ ญญาตรี มี ผลแตกต่ าง กับ ปริ ญ ญาตรี
อาชี พ ธุ รกิ จส่ วนตัว มี ผลแตกต่ างกัน กับ รั บ ราชการ-รั ฐวิส าหกิ จ, รั บราชการ-รั ฐวิส าหกิ จ มี ผ ล
แตกต่ างกับ ธุ รกิ จส่ วนตัว, รับราชการ-รั ฐวิส าหกิ จ มี ผลแตกต่างกับ พนักงานเอกชน, พนักงาน
เอกชน มีผลแตกต่างกับ รั บราชการ-รัฐวิสาหกิ จ ตราสิ นค้า CPS CHAPS มี ผลแตกต่าง JASPAL,
CC DOUBLE O มี ผ ลแตกต่ า ง JASPAL, JASPAL มี ผ ลแตกต่ า ง CPS CHAPS, JASPAL มี ผ ล
แตกต่าง CC DOUBLE O, JASPAL มี ผลแตกต่าง AIIZ,JASPAL มี ผลแตกต่าง DAPPER, AIIZ มี
ผลแตกต่าง JASPAL, DAPPER มีผลแตกต่าง JASPAL แตกต่างกัน
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คุณประโยชน์ ด้านประสบการณ์ การใช้ สินค้ า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้าน เพศ การศึกษา เงินเดื อน แตกต่างกัน มีผลให้
คุ ณประโยชน์ด้านประสบการณ์ การใช้สิ นค้า ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าปั จจัยด้านอายุ อาชี พ ตรา
สิ นค้า แตกต่างกันส่ งผลให้คุณประโยชน์ดา้ นประสบการณ์การใช้สินค้า แล้วเมื่อวิเคราะห์เป็ นรายคู่
อายุ 22-25 ปี มี ผ ลแตกต่าง กับ อายุ 30-35 ปี , อายุ 30-35 ปี มี ผลแตกต่าง กับ อายุ 22-25 ปี อาชี พ
ข้าราชการ-รั ฐวิส าหกิ จ มี ผ ลแตกต่ าง กับ พนัก งานเอกชน,พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน มี ผ ลแตกต่ าง
ข้า ราชการ-รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตราสิ น ค้า CPS CHAPS มี ผ ลแตกต่ า ง JASPAL, CC DOUBLE O มี ผ ล
แตกต่าง JASPAL, JASPAL มี ผลแตกต่าง CPS CHAPS, JASPAL มี ผลแตกต่าง CC DOUBLE O,
JASPAL มี ผ ลแตกต่ า ง AIIZ, JASPAL มี ผ ลแตกต่ า ง DAPPER, AIIZ มี ผ ลแตกต่ า ง JASPAL,
DAPPER มีผลแตกต่าง JASPALข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของ ผูบ้ ริ โภค
ผ่านอัต ลัก ษณ์ ตราสิ น ค้า บนถุ งช็ อปปิ้ ง ดัง นั้น ในการศึ ก ษาครั้ ง ต่ อไปอาจจะศึ ก ษาในส่ วนของ
พฤติกรรมและความพึงพอใจ หรื อทัศนคติได้อีก
2. ส าหรับ การศึ กษาครั้ งต่อไปควรศึ กษาจากกลุ่ มตัวอย่างอื่ น นอกเหนื อจากกลุ่ มอย่างที่
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาแล้ว เช่น ในเขตพื้นที่หรื อจังหวัดอื่นๆ เป็ นต้น
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การตัดสิ นใจเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิตทีอ่ อกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศ
ในประเทศไทย
THE DECISION MAKING TO APPLY/USE CREDIT CARD ISSUED BY FOREIGN
BANKS IN THAILAND
ธันยนันท์ นิธิตระกูลธรรม
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
อาจารย์ประจา คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ อ งการตัด สิ น ใจเลื อกใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ บ ัตรเครดิ ตที่ ออกโดยกลุ่ ม ธนาคาร
พาณิ ชย์ต่างประเทศในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาตร์ ที่ประกอบไป
ด้วยเพศ อายุ การศึกษา อาชี พ และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บตั ร
เครดิตที่ออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศในประเทศไทยโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
คือ ผูถ้ ือบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารยูโอบี (จากัด( มหาชน ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย(
จากัด (มหาชน( ธนาคารแห่ งประเทศจีน (ไทย( จากัด (มหาชน( ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ (ประเทศไทย(
จากัด และธนาคารไอซี บี ซี (ไทย( จากัด (มหาชน( โดยใช้วิธี ก ารเก็ บ ข้อมู ล ด้วยแบบสอบถาม
(Questionnaire) แบบปลายปิ ด และแบบวัดเจตคติ (Likert’s Scale) จานวน 400 ชุด เป็ นเครื่ องมือใน
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ท าการทดสอบความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ (Reliability Test) เพื่ อ หาค่ า
Cronbach’s Alpha และใช้ก ารวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ด้ว ยการใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาตร์ ที่ประกอบไปด้าน เพศ อายุ ไม่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตที่ออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศใน
ประเทศไทย แต่ประชากรศาตร์ ดา้ นการศึกษา อาชีพ และรายได้น้ นั ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั ร
เครดิตเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตที่ออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศในประเทศไทยซึ่ ง
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ0.05
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจ, บัตรเครดิต, ธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศในประเทศไทย
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ABSTRACT
The objective of the research of "The decision making to apply/use credit card issued by
foreign banks in Thailand" is to study the demographic of people (in here, consist with the gender,
age, education, occupation and income) has an affect or influence for their decision making on
applying/using credit card issued by for foreign banks in Thailand.
The banks which have been selected as a sampling group of this research are United
Overseas Bank, Standard Chartered, Bank of China, Citibank, Industrial and Commercial Bank of
China. The method to collect data were survey questionnaire and likert's scale, total data collected
was 400 copies. Reliability Test is applied to find Cronbanch's Alpha and analysis data by using
descriptive statistics with computer program.
The result of assumption found that the demographic of gender and age has no affect or
influence to people on their decision making on applying/using credit card in Thailand but the
demographic of education, occupation, and income has affect or influence to their decision
making. The significance level 0.05.
KEYWORDS : DECISION, CREDIT CARD, THE DEMOGRAPHIC OF PEOPLE

บทนา
บัตรเครดิ ต หรื อ บัตรสิ นเชื่ อ ถื อก าเนิ ดขึ้ นในประเทศสหรั ฐอเมริ ก า ปี ค.ศ. 1914 โดย
บริ ษ ทั เยอเนอรั ลปิ โตรเลี ยม คอร์ ปอเรชั่น ออฟเเคลิ ฟอร์ เนี ย ซึ่ งปั จจุบนั คือ บริ ษ ทั โมบิ ลออยส์
จากัด โดยทาบัตรดังกล่าวให้กบั ลู กค้าและพนักงานของตน ที่ได้รับเลือกสรรแล้ว และนาไปชาระ
ค่าน้ ามัน ตอนนั้นบัตรเครดิ ตจะมี ลกั ษณะเหมื อนกับ เหรี ยญโลหะ ภายหลังได้มี บริ ษทั อเมริ กนั
เอ็ก ซ์ เพรสได้อ อกบัต รเครดิ ต โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ใ นครั้ งแรกเพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ ก ับ
นักท่องเที่ยวที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศไม่ตอ้ งพกเงินสดเป็ นจานวนมาก โดยได้นาเสนอบัตร
ที่ สามารถนาไปขึ้ นเงิ นได้ที่ธนาคารต่างๆ ปั จจุ บนั บัตรเครดิ ต เป็ นบริ การที่ สถาบันการเงิ นต่างๆ
ออกให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้จ่ายแทนเงินสด
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สาหรับบัตรเครดิตในประเทศไทยเริ่ มใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2503 โดยนักท่องเที่ยวและนัก
ธุ รกิจที่เดิ นทางเข้ามาในประเทศไทย บริ ษทั ไดเนอร์ สคลับ (ประเทศไทย( จากัด เป็ นบริ ษทั แรกที่
นาบัตรเครดิตเข้ามาเผยแพร่ ในประเทศไทยโดยมีการออกบัตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512 หลังจากนั้น
เป็ นต้น คนไทยก็เริ่ มนิ ยมใช้บตั รเครดิตมากขึ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ ตลาดของ บริ ษทั
อเมริ กนั เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย( จากัด ซึ่ งนากลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ เข้ามาใช้โดยเริ่ มโฆษณา
บัตรเครดิตทางโทรทัศน์ เน้นการให้ความรู ้เกี่ยวกับบัตรเครดิต และรณรงค์หาสมาชิ กทางจดหมาย
ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ทาให้เกิดการขยายตัวของการใช้บตั รเครดิตและนามาซึ่ งการแข่งขันของ
บริ ษทั และธนาคารที่สูงขึ้นเรื่ อยๆ ดังที่เห็นในปั จจุบนั (การเงินการธนาคาร, บัตรเครดิต 2015(
ด้วยบทบาทของ “บัตรเครดิ ต” ที่ มีเข้าไปมี ส่วนในการใช้ชีวิตประจาวันของคนไทยเพิ่ม
มากขึ้น เห็ นได้จากอัตราการเติบโตของบัตรเครดิ ตที่ สูงขึ้นทุ กปี ทั้งในเรื่ องจานวนผูถ้ ื อบัตร ยอด
สิ นเชื่ อคงค้าง และปริ มาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต โดยจากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า
ในเดื อน ธันวาคม 2558 มีจานวนบัตรเครดิ ต 21.76 ล้านใบ เพิ่มขึ้น 7.18% จากปี 2557 และมียอด
สิ น เชื่ อ คงค้ า ง 336,641.47 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 5.81% และมี ป ริ ม าณการใช้ จ่ า ยผ่ า นบัต รรวม
179,207.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.66% (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559(
ประเภท

Dec-58

Dec-57

เปลี่ยนแปลง

%

บัตรเครดิต

21,762,273

20,303,751

1,458,522

7.18

บัตรเอทีเอ็ม

13,397,755

14,215,370

-817,615

-5.75

บัตรเดบิต

46,989,719

44,823,517

2,166,202

4.83

รวมทั้งสิ้ น

82,149,749

79,342,638

2,807,111

3.54

หน่ วย:
ใบ

บัตรพลาสติก

แม้ว่าสภาพเศรษฐกิ จโดยรวมของไทยจะชะลอตัวลงแต่ธุรกิ จบัตรเครดิ ตยังคงมี การเติ บโตอย่าง
ต่อเนื่ อง จึงส่ งผลให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จบัตรเครดิ ตต่างแข่งขันกันนาเสนอสิ ทธิ ประโยชน์พิเศษจูงใจ
โดยเน้นการจัดกิ จกรรมและให้ขอ้ เสนอพิ เศษ เมื่ อลู กค้าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิ ตภายในวงเงิ นและ
ระยะที่กาหนดเพื่อตอบโจทย์การใช้จ่ายของลูกค้า ควบคู่ไปกับการสร้างภาพลักษณ์ ที่มีคุณค่าของ
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แบรนด์ เพื่อให้บตั รเครดิตตนเองเป็ นบัตรเครดิตที่ลูกค้าเลือกใช้ ควบคู่ไปกับการออกแคมเปญ เช่น
การให้ส่วนลดร้านค้า การให้คะแนนสะสมพิเศษ เพื่อกระตุน้ การใช้จ่ายผ่านบัตรและการรับรู ้ในแบ
รนด์ผปู ้ ระกอบการ
จากข้อ มู ล ข้างต้น จึ ง ท าให้ ผูว้ ิจยั มี ความสนใจและต้องการศึ ก ษาการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้
ผลิ ตภัณฑ์บตั รเครดิ ต แต่เจาะจงเฉพาะกลุ่ มธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศในประเทศไทย เพื่ อผล
การศึกษาจะได้เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จบัตรเครดิต เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการวางแผนทางการตลาดและพัฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ตภัณ ฑ์ บ ตั รเครดิ ตให้ ตรงต่ อความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศ ด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้าน
รายได้ที่ แตกต่ างกันมี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ บ ัตรเครดิ ตที่ ออกโดยกลุ่ ม ธนาคาร
พาณิ ชย์ ต่างประเทศในประเทศไทย
สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิ ตที่
ออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา จะทาการศึกษาในส่ วนที่เป็ นปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดว่า มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตที่ออกโดยกลุ่มธนาคาร
พาณิ ชย์ต่างประเทศในประเทศไทยหรื อไม่
2. ขอบเขตด้านตัวแปรศึกษา จะทาการศึกษาวิจยั เฉพาะตัวแปรที่สาคัญ คือ ตัวแปรอิสระ
ในที่ น้ ี จะประกอบด้วยตัวแปรที่ เกี่ ยวกับ ปั จจัยทางประชากรศาสตร เพศ, อายุ, ระดับการศึ กษา,
อาชีพ และรายได้
3. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เฉพาะผูถ้ ือบัตรเครดิตที่
ออกโดยธนาคารยูโอบี (จากัด( มหาชน ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย( จากัด (มหาชน(
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย( จากัด (มหาชน( ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ (ประเทศไทย( จากัด และธนาคาร
ไอซี บีซี (ไทย( จากัด (มหาชน(
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
- ด้ านการสร้ างและการนาเสนอ
ภาพลักษณ์
- ด้ านผลิตภัณฑ์
- ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้ านส่งเสริมการตลาด
- ด้ านบุคลากรหรื อพนักงาน
- ด้ านการบริการ

- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลจากการศึ กษาทาให้ทราบถึ งปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิ ตที่ ออก
โดยกลุ่ มธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่ งเป็ นประโยชน์แก่ ธนาคารพาณิ ชย์อื่นๆ
สาหรับใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ของธนาคาร พัฒนาปรับปรุ งและเพิ่มศักยภาพในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. บัตรเครดิต คือ บัตรที่ถูกออกให้แก่ลูกค้าโดยสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงิ น
ภายใต้เงื่ อนไขที่ ได้ตกลงกัน ณ วันที่ สมัคร โดยผูอ้ อกบัตรจะทาการชาระค่าสิ นค้าและบริ การให้
ก่อน และเมื่อถึงกาหนดผูถ้ ือบัตรต้องชาระเงินคืนเต็มจานวน
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2. กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศในประเทศไทย คือ กลุ่มสถาบันการเงินในระบบ ที่ถูก
ตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการโดยมี กฎหมายระเบี ยบหรื อข้อบังคับควบคุ มการดาเนิ นการตามประเภท
สาหรับธนาคารพาณิ ชย์ของไทยในปั จจุบนั มีธนาคารต่างชาติเข้ามาร่ วมลงทุนด้วยหลายแห่ ง ทาให้
กิ จการธนาคารพาณิ ชย์บางแห่ งของไทยมิได้เป็ นธนาคารของคนไทยอย่างแท้จริ ง ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้
เลือกวิจยั ในส่ วนที่เป็ นธนาคารต่างประเทศ และจัดเป็ นกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศในประเทศ
ไทย โดยวิจยั เฉพาะผูถ้ ื อบัตรเครดิ ตที่ออกโดยธนาคารยูโอบี (จากัด( มหาชน ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด (ไทย( จากัด (มหาชน( ธนาคารแห่ งประเทศจี น (ไทย( จากัด (มหาชน( ธนาคารซิ ต้ ี
แบงก์ (ประเทศไทย( จากัด และธนาคารไอซี บีซี (ไทย( จากัด (มหาชน(
3. ด้ านการสร้ างและการนาเสนอภาพลักษณ์ หมายถึ ง ธนาคารมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ
ธนาคารมีระยะเวลาก่อตั้งในประเทศไทยเป็ นเวลานาน หรื อการออกแบบตกแต่งของธนาคารทั้ง
ภายในและภายนอก
4. ด้ านผลิตภัณฑ์ หมายถึง มีจุดเด่นเฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์ มีลวดลายที่สวยงามทันสมัย มี
ชื่อเสี ยงทางด้านผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต
5. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึ ง มีสาขาครอบคลุ มในประเทศไทย หรื อจังหวัด
หลักของภูมิภาค มีสาขาในห้างสรรพสิ นค้าใกล้บา้ น หรื อสาขาในต่างประเทศ
6. ด้ านส่ งเสริ ม การตลาดและสิ ท ธิ ประโยชน์ หมายถึ ง โปรโมชั่น ส่ งเสริ ม การขาย เช่ น
โปรโมชัน่ สมัค รบัตรใหม่ รับ ของสมนาคุ ณ โปรโมชั่นส่ วนลดร้ านค้า โปรโมชั่นเครดิ ตเงิ น คื น
โปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการใช้ในต่างประเทศ สิ ทธิ ประโยชน์ได้รับความสะดวกสบายในการบริ การ ที่
ห้องพักรับรองสนามบินหรื อห้างสรรพสิ นค้า มี พ้ืนที่จอดรถพิเศษ หรื อการคุ ม้ ครองประกันด้วย
วงเงินที่สูง เป็ นต้น
7. ด้ านบุคลากรหรื อพนักงาน หมายถึง พนักงานธนาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริ การ
ด้านบัตรเครดิต เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการขาย และการบริ การหลังการขายเมื่อลูกค้ามีขอ้ ส่ งสัยหรื อไม่
เข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต
8. ด้ านการบริ การ หมายถึ ง มีบริ การผ่านเจ้าหน้าที่ดา้ นบัตรเครดิ ตหรื อเจ้าหน้าที่คอลเซ็ น
เตอร์ โดยตรง มีบริ การผ่านระบบที่ไม่ซบั ซ้อน และมีบริ การผ่านแอปพลิเคชัน่ มือถือ
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การทบทวนวรรณกรรม
ข้อมูลทัว่ ไปของบัตรเครดิต ได้มีผใู ้ ห้นิยามบัตรเครดิตไว้หลายความหมาย ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค (สคบ.( (บริ ษทั ศูนย์วิจยั กรุ งศรี อยุธยา จากัด,
2544( ได้ให้ความหมายของบัตรเครดิ ตไว้ว่า เป็ นบัตรที่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จออกให้แก่ ผูบ้ ริ โภค ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีประกอบธุ รกิ จ เพื่อให้ชาระสิ นค้าค่าบริ การหรื อค่าอื่นใด แทนการชาระด้วยเงิ น
สด เพื่อใช้เบิกเงินสด แต่ไม่รวมถึงบัตรที่ได้มีการชาระค่าสิ นค้า ค่าบริ การหรื อค่าอื่นใดไว้ล่วงหน้า
แล้ว
ศูนย์คุม้ ครองผูใ้ ช้บ ริ การทางการเงิ น ธนาคารแห่ งประเทศไทย, (2557) ได้ให้นิยามบัตร
เครดิ ตว่า เป็ นบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ผูอ้ อกบัตร (Issuer) ซึ่ งได้แก่ ธนาคารพาณิ ชย์ และผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ออกให้แก่ลูกค้า (ผูถ้ ือบัตร หรื อ Card Holder)
ซึ่ งประโยชน์ที่ผูถ้ ือบัตรจะได้รับมีหลายประการ เช่นใช้แทนเงิ นสดเพื่อชาระค่าสิ นค้าและบริ การ
โดยยังไม่ตอ้ งจ่ายเงิ นในทันที ณ ร้านค้าที่รับบัตร รวมถึ งร้ านค้าบนอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งจะสังเกตได้
จากโลโก้ของเครื อข่ายผูใ้ ห้บริ การบนบัตรและที่ ร้านค้า ตัวอย่างเครื อข่ายบัตรเครดิ ต เช่ น VISA,
Master Card, American Express, China Union Pay (CUP), Japan Credit Bureau (JCB) เบิ กถ อน
เงินสดจากเครื่ อง ATM มาใช้ล่วงหน้าได้
รับสิ ทธิประโยชน์อื่นๆ ตามรายการส่ งเสริ มการขาย เช่น คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัล ส่ วนลด
จากร้ า นค้า การผ่อนช าระสิ น ค้า ดอกเบี้ ย 0% เงิ น คื น จากการใช้จ่า ย (cash back) ที่ จอดรถ ห้ อ ง
รับรองตามสถานที่ต่างๆ ความคุม้ ครองเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541( กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่สามารถควบคุ มได้ที่องค์กรจะต้องนามาใช้ร่วมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาด
เป้าหมาย
คอตเลอร์ , ฟิ ลลิ ป (2546) กล่ าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ ง
เครื่ องมื อ ทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซึ่ งกิ จการผสมผสานเครื่ องมื อเหล่ านี้ ให้ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด
ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ
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ส่ วนประสมการตลาดแบ่ ง ออกเป็ นกลุ่ ม ได้ 4 กลุ่ ม ดั ง ที่ รู้ จ ั ก กั น ว่ า คื อ “4 Ps” อั น ได้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชลาลัย เจติยวรรณและกิ ตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555( ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บ ตั รเครดิ ต บริ ษ ัท บัตรกรุ งไทย จากัด(มหาชน((KTC) ของผูถ้ ื อบัตรในเขต
กรุ งเทพมหานคร (1( เพื่อศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลของผูถ้ ือบัตรที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั ร
เครดิ ต KTC ในเขตกรุ งเทพมหานคร (2( เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิ ตของผูถ้ ื อบัตรที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิ ต KTC ในเขตกรุ งเทพมหานคร (3( เพื่อศึกษาปั จจัยทางการ
ตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิต KTC ของผูถ้ ือบัตรในเขตกรุ งเทพมหานครการวิจยั
ครั้งนี้ ประชากรที่ศึกษา คือ ผูถ้ ือบัตรเครดิต บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด(มหาชน( (KTC) ที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
จาก ผูถ้ ื อ บัต รเครดิ ต KTC ประเภทบัต รหลัก ตั้ง แต่ 1 ใบขึ้ น ไป และเคยใช้ บ ริ ก ารสาขา KTC
TOUCH ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยสุ่ มกลุ่ ม ตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน เพื่ อท าการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล
ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามค่าสถิ ติที่ใช้ในเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม
ปลายปิ ด และการวิเคราะห์ ข ้อมู ลครั้ งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็ จเชิ งสถิ ติดาเนิ นการ วิเคราะห์ โดยใช้
ค่าสถิติตามลักษณะของข้อมูลคือการใช้สถิติเชิ งบรรยาย 1. จากการศึกษาวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิต คือ ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ต่อเดือน 2. จากการศึกษาวิจยั ด้านพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตพบว่า พฤติกรรมที่
มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิต คือ จานวนบัตรที่ถือครอง และความถี่ในการใช้บตั ร 3. จาก
การศึกษาวิจยั ด้านส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลในการ
ตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิต คือ ผลิตภัณฑ์ และการส่ งเสริ มการตลาด
นราทิพย์ กฤษณะพันธ์ (2556( ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจเลือกใช้
บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ งานศึกษาได้สุ่มตัวอย่างของผูใ้ ช้บตั รเครดิต ที่มีภูมิลาเนาอยู่
ภาคใต้ ไว้จานวน 100 คน การศึกษาใช้การวิเคราะห์วิธี Conjoint Analysis โดยกาหนดคุณลักษณะ
บัตรเครดิตที่ผูบ้ ริ โภคใช้เป็ นปั จจัยในการพิจารณาจานวน 6 คุณลักษณะ ได้แก่ ธนาคารที่ออกบัตร
วงเงิ น สิ น เชื่ อ ค่ า ธรรมเนี ย ม การสะสมแต้ม การคื น เงิ น และการประกัน อุ บ ัติ เหตุ ในแต่ ล ะ
คุณลักษณะได้กาหนดระดับหรื อทางเลือกที่ให้ผูบ้ ริ โภคเลือก งานศึกษาได้ออกแบบลักษณะบัตร
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เครดิตไว้ 16 ลักษณะ ผลการศึกษาพบว่า ผูข้ อใช้บตั รเครดิตพึงพอใจคุณลักษณะเรื่ องค่าธรรมเนี ยม
รายปี สู งสุ ด คิดเป็ นน้าหนักความสาคัญร้อยละ 29 รองลงมาคือธนาคารผูอ้ อกบัตร ผูบ้ ริ โภคให้ความ
พอใจให้นา้ หนักความสาคัญร้อย 18.9 ส่ วนคุณลักษณะเรื่ อง การสะสมแต้มและการคืนเงิน ให้ความ
สาคัญรองลงมา และไม่ค่อยแตกต่างกัน คือประมาณ ร้ อยละ 14 และด้านคุ ณลักษณะเรื่ องวงเงิ น
เครดิตที่ให้และการแถมประกันอุบตั ิเหตุ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญน้อย คือ ประมาณร้อยละ 11
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แ บบสอบถามเป็ น
เครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมู ล เพื่อศึ กษาถึ งการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิ ตที่ ออกโดยกลุ่ ม
ธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศในประเทศไทย โดยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูถ้ ือบัตรเครดิต
ที่ อ อกโดยกลุ่ ม ธนาคารพาณิ ช ย์ต่ างประเทศในประเทศไทย เฉพาะผูใ้ ช้บ ัต รเครดิ ตที่ ออกโดย
ธนาคารยูโอบี (จากัด( มหาชน, ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย( จากัด (มหาชน(, ธนาคารแห่ ง
ประเทศจี น (ไทย( จากัด (มหาชน(, ธนาคารซิ ต้ ี แบงก์ (ประเทศไทย( จากัด และธนาคารไอซี บีซี
(ไทย( จากัด (มหาชน( ใช้แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire)
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยผูว้ ิจยั ค้นคว้าข้อมูลจากรายงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับ
ธุ รกิจบัตรเครดิต และข้อมูลของธนาคารผูอ้ อกบัตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนหรื อผูใ้ ช้บริ การบัตรเครดิตของธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศในประเทศไทย
2. ขนาดของตัวอย่างจากประชากรที่ ใช้ในการวิจยั คื อ ประชาชนหรื อผูใ้ ช้บ ริ ก ารบัต ร
เครดิ ต ธนาคารพาณิ ช ย์ต่ างประเทศในประเทศไทย เจาะจงกลุ่ ม ผู ใ้ ช้บ ัต รเครดิ ตธนาคารยูโอบี
(จากัด( มหาชน ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย( จากัด (มหาชน( ธนาคารแห่ งประเทศจี น
(ไทย( จากัด (มหาชน( ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ (ประเทศไทย( จากัด และธนาคารไอซี บีซี (ไทย( จากัด
(มหาชน( ทั้ ง นี้ จะกล่ า วอ้ า งถึ ง ปริ มาณบั ต รเครดิ ต ปี พ.ศ. 2558 ทั้ ง ระบบ ณ สิ้ นปี มี จ านวน
21,762,273 บัตร (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2558( จึงหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยอาศัยแนวคิดการ
คานวณหาค่ าขนาดกลุ่ ม ตัวอย่าง ของ Taro Yamane ในกรณี ที่ ทราบจานวนประชากรที่ ศึ กษา ที่
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน5% จากการคานวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างตามสู ตร Taro Yamane ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 399.99 หรื อ 400 ตัวอย่าง จึงใช้
เป็ นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างหรื อผูใ้ ช้บริ การ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 รายละเอียดทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ขอ้ มูลด้านประชากรศาตร์ ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตที่ออกโดยกลุ่มธนาคารยูโอบี
(จากัด( มหาชน ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย( จากัด (มหาชน( ธนาคารแห่ งประเทศจี น
(ไทย( จากัด (มหาชน( ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ (ประเทศไทย( จากัด และธนาคารไอซี บีซี (ไทย( จากัด
(มหาชน( โดยจาแนกเป็ นแบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า (Rating Scale) มีการแบ่งระดับความ
คิดเห็ นของการตัดสิ นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บตั รเครดิ ตกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศในประเทศ
ไทย มีการแบ่งเกณฑ์ดงั นี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย,
ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บข้องมู ลด้วยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ลูกค้าที่ ใช้บริ การ
บัตรเครดิ ตธนาคารยูโอบี (จากัด( มหาชน ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย( จากัด (มหาชน(
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย( จากัด (มหาชน( ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ (ประเทศไทย( จากัด และธนาคาร
ไอซี บีซี (ไทย( จากัด (มหาชน( และการเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์โดยใช้เครื่ องมือกรอกแบบสอบถาม
จาก Google form
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหา
ค่ าความเชื่ อมั่น ของแบบสอบถามในเรื่ อ งต่ างๆ โดยใช้วิธี ก ารวิเคราะห์ ห าความเชื่ อมัน่ โดยใช้
สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ผ ลวิ เคราะห์ ดัง ตาราง
ต่อไปนี้
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ตาราง 4.1 แสดงค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค
ส่ วนผสมทางการตลาด

ค่ า Cronbach’s Alpha

ด้านการสร้างและการนาเสนอภาพลักษณ์

0.769

ด้านผลิตภัณฑ์

0.746

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

0.724

ด้านส่ งเสริ มการตลาดและสิ ทธิ ประโยชน์

0.817

ด้านบุคลากรหรื อพนักงาน

0.914

ด้านการบริ การ

0.848

การศึ กษาระดับความคิ ดเห็ นของการตัดสิ นเลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์บตั รเครดิ ตที่ ออกโดยกลุ่ ม
ธนาคารต่ างประเทศในประเทศไทยระดับ ของการตัดสิ นใจ โดยใช้ก ารวิเคราะห์ ขอ้ มู ลค่ าเฉลี่ ย
สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
ด้านการสร้ า งและการน าเสนอภาพลัก ษณ์ โดยรวมเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก ตัวอย่า งให้
ความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ ธนาคารมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ค่าเฉลี่ยที่ได้ 3.982
ด้านผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างให้ความสาคัญในระดับมาก คือ มีชื่อเสี ยงด้านผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต
ค่าเฉลี่ยที่ได้ 4.170
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ตัวอย่างให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ มีร้านค้าที่รับ
บัตรเครดิตครอบคลุมทัว่ โลกค่าเฉลี่ยที่ได้ 4.368
ด้านส่ งเสริ มการตลาดและสิ ทธิ ประโยชน์ ตัวอย่างให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ
โปรโมชัน่ รับเครดิตเงินคืน ค่าเฉลี่ยที่ได้ 4.315
ด้านบุคลากรและพนักงาน ตัวอย่างให้ความสาคัญในระดับมาก คือ พนักงานให้คาปรึ กษา
ที่ดี ค่าเฉลี่ยที่ได้ 3.978
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ด้านการบริ การ ตัวอย่างให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ มีบริ การผ่านระบบคอลเซ็ น
เตอร์ 24 ชัว่ โมง ค่าเฉลี่ยที่ได้ 4.197
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดเป็ นตัวกาหนดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ของผู ถ้ ื อ บัต รเรี ย งล าดับ จากมากไปน้ อ ยทั้ง หมด 6 ด้าน คื อ ด้า นช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย ด้า น
ส่ งเสริ มการตลาดและสิ ทธิ ประโยชน์ ด้านการบริ การ ด้านการสร้ างและการนาเสนอภาพลักษณ์
และด้านบุคลากรและพนักงานตามลาดับ หากตัวกาหนดใดมีค่าเฉลี่ยมากหมายความว่า ตัวกาหนด
นั้น มี ผ ลต่ อ ระดับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ บ ัต รเครดิ ต ที่ อ อกโดยกลุ่ ม ธนาคารพาณิ ช ย์
ต่างประเทศในประเทศไทย ในทางกลับกันหากตัวกาหนดใดมีค่าเฉลี่ยน้อยหมายความว่าตัวกาหนด
นั้น มี ผ ลต่ อ ระดับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ บ ัต รเครดิ ต ที่ อ อกโดยกลุ่ ม ธนาคารพาณิ ช ย์
ต่างประเทศในประเทศไทยน้อย
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตที่ออก
โดยกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศในประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
เพศ ต่ างกัน ส่ ง ผลให้ ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ัต รเครดิ ตที่ อ อกโดยกลุ่ ม ธนาคารพาณิ ช ย์
ต่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน
อายุ ต่ างกัน ส่ ง ผลให้ ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ัต รเครดิ ตที่ อ อกโดยกลุ่ ม ธนาคารพาณิ ช ย์
ต่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน
การศึกษา ต่างกันส่ งผลให้การตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตที่ออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน 5 ด้าน คือ ด้านการสร้างหรื อการนาเสนอภาพลักษณ์
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาดและสิ ทธิ ประโยชน์ ด้านบุคลากรหรื อพนักงาน
และด้านการบริ การ แต่การศึ กษาต่างกันส่ งผลให้การตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิ ตที่ออกโดยกลุ่ ม
ธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศในประเทศไทยแตกต่างกัน 1 ด้าน คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์แตกต่าง 1 คู่ คือ
(1) ระดับ การศึ ก ษาต่ ากว่าปริ ญ ญาตรี แตกต่ างกับ การศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ค่ าเฉลี่ ยทางสถิ ติ
0.003
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อาชี พ ต่ างกันส่ งผลให้ก ารตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ตั รเครดิ ตที่ ออกโดยกลุ่ มธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน 5 ด้าน คือ ด้านการสร้างหรื อการนาเสนอภาพลักษณ์
ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านบุ ค ลากรหรื อพนักงาน และด้านการบริ การ แต่
อาชี พต่างกันส่ งผลให้การตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิ ตที่ออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ
ในประเทศไทยแตกต่างกัน 1 ด้าน คือ ด้านส่ งเสริ มการตลาดและสิ ทธิ ประโยชน์ แตกต่างกัน 1 คู่
คือ (1) เจ้าของธุ รกิจ แตกต่างกับ พนักงานบริ ษทั เอกชน ค่าเฉลี่ยทางสถิติ 0.002
รายได้ ต่างกันส่ งผลให้การตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิ ตที่ ออกโดยกลุ่ มธนาคารพาณิ ช ย์
ต่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน 4 ด้าน คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ด้านส่ งเสริ มการตลาดและสิ ทธิ ประโยชน์ ด้านบุคลากรหรื อพนักงาน แต่รายได้ต่างกันส่ งผลให้การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตที่ออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศในประเทศไทยแตกต่างกัน
2 ด้าน คือ ด้านการสร้างหรื อการนาเสนอภาพลักษณ์ จึงนาค่าเฉลี่ยที่ได้ไปทดสอบรายคู่โดยวิธีของ
เชฟเฟ่ (Sheffe’s method) พบว่าแตกต่าง 2 คู่ คือ (1) รายได้ 20,001-40,000 บาท แตกต่างกับ รายได้
70,001 – 100,000 บาท ค่ าเฉลี่ ย ทางสถิ ติ 0.00 (2) รายได้ 20,001-40,000 บาท แตกต่ างกับ รายได้
มากกว่า 100,001 บาทขึ้ นไป ค่าเฉลี่ ยทางสถิ ติ 0.00 และด้านการบริ การ แตกต่างกัน 4 คู่ คื อ (1)
รายได้ต่ า กว่า 20,000 บาท แตกต่ า งกับ รายได้ 20,001-40,000 บาท ค่ า เฉลี่ ย ทางสถิ ติ 0.000 (2)
รายได้ต่ ากว่า 20,000 บาท แตกต่ า งกับ รายได้ 40,001–70,000 บาท ค่ า เฉลี่ ย ทางสถิ ติ 0.003 (3)
รายได้ต่ ากว่า 20,000 บาท แตกต่ างกับ รายได้ 70,001–100,000 บาท ค่ าเฉลี่ ย ทางสถิ ติ 0.001 (4)
รายได้ รายได้ต่ากว่า 20,000 บาท แตกต่างกับ รายได้มากกว่า 100,001 บาทขึ้นไป ค่าเฉลี่ยทางสถิติ
0.009
อภิปรายผลการวิจัย
จากสมมติ ฐานที่ ว่า ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจ
เลื อกใช้บ ตั รเครดิ ตที่ ออกโดยกลุ่ ม ธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศในประเทศไทย จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรศาตร์ ประกอบไป 5 ด้าน ดังนี้
ด้านเพศ ต่างกันส่ งผลให้การตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตที่ ออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกันดังนั้นผลวิจยั จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั
ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจากเพศไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิ ตที่ ออกโดยกลุ่ มธนาคารพาณิ ชย์
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ต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่ งผลวิจยั ครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของฐิติวฒั น์ เลิศทรัพย์ขจร
(2553) ที่ พ บว่ า เพศมี ผ ลต่ อ ปั จ จัย ในการตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค้ า และบริ การทางระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิคส์โดยใช้บตั รเครดิตธนาคารของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ด้านอายุ ต่างกันส่ งผลให้การตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตที่ ออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน ดังนั้นผลวิจยั จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั
ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจากอายุไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิ ตที่ ออกโดยกลุ่ มธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่ งผลวิจยั ครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของนางสาวอภิญญา ภัทราพร
พิสิฐ (2553) ที่พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วยอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และสถานภาพ
มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน( สาขาถนนแสงชู โต จังหวัด
กาญจนบุรี
การศึกษา ต่างกันส่ งผลให้การตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตที่ออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศในประเทศไทยส่ วนใหญ่ ไม่แตกต่างกัน 5 ด้าน คื อ ด้านการสร้ างหรื อการนาเสนอ
ภาพลักษณ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาดและสิ ทธิ ประโยชน์ ด้านบุคลากร
หรื อพนักงาน และด้านการบริ การ ดังนั้นผลวิจยั จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้
เนื่ องจากการศึ ก ษาไม่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ัตรเครดิ ตที่ ออกโดยกลุ่ ม ธนาคารพาณิ ช ย์
ต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่ งผลวิจยั ครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของตรี ทิพ บุญแย้ม (2552) ที่
พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ ดา้ นการศึกษา เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตของผู ้
ถือบัตรเครดิตที่มีรายได้นอ้ ย ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
แต่ผตู ้ อบแบบสอบถามในระดับการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี กบั ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
มีการตัดสิ นใจในด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ เพราะค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ทั้งนี้เนื่องจาก
การศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในเรื่ องจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
ลวดลายผลิตภัณฑ์ และชื่อเสี ยงด้านผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจยั ที่ ต้ งั ไว้ และผลวิจยั ครั้ งนี้ ส อดคล้องกับ งานวิจยั ของตรี ทิ พ บุ ญ แย้ม (2552) ที่ พ บว่าลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ดา้ นการศึกษา เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิต
ด้านอาชี พ ต่างกันส่ งผลให้การตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตที่ออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน 5 ด้าน คือ ด้านการสร้างหรื อการนาเสนอภาพลักษณ์
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ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านบุคลากรหรื อพนักงาน และด้านการบริ การ ดังนั้น
ผลวิจยั จึ งไม่ส อดคล้องกับ สมมติ ฐานการวิจยั ที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจากอาชี พ ไม่ มีผลต่อการในการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตที่ออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่ งผลวิจยั
ครั้งนี้ ภูมิภทั ร รัตนประภา (2558) ที่พบว่าอาชีพต่างกันไม่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตรา
สิ นค้า ส่ วนประสมทางการตลาด และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบัตรเครดิตของธนาคารพาณิ ชย์
ไทยที่มีอิทธิ พลต่อกลยุทธ์การสร้างควาภักดีต่อตราสิ นค้า
แต่ผตู ้ อบแบบสอบถามอาชี พเจ้าของธรุ กิจกับพนักงานบริ ษทั เอกชน มีระดับการตัดสิ นใจ
ด้านส่ งเสริ มการตลาดและสิ ทธิ ประโยชน์แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ เพราะค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ทั้งนี้
เนื่ องจากอาชี พของผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็ นที่แตกต่างกันในเรื่ องโปรโมชัน่ ต่างๆ
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ และผลวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวคิดของ
Kotler (2000:172( ที่กล่าวว่า สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดเป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมทาง
การตลาดและเป็ นสิ่ งกระตุน้ ซึ่ งนักการตลาดสามารถควบคุมและต้องจัดให้มีมากขึ้นเพื่อที่จะส่ งผล
ต่อพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ด้านรายได้ ต่างกันส่ งผลให้การตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตที่ออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน 4 ด้าน คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ด้านส่ งเสริ มการตลาดและสิ ทธิ ประโยชน์ ด้านบุคลากรหรื อพนักงานซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจยั ที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจากรายได้ไม่มีผลต่อการในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิ ตที่ออกโดย
กลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศในประเทศไทย แต่รายได้ 20,001-40,000 บาท กับ รายได้ 70,001–
100,000 บาท และรายได้ 20,001-40,000 บาท กับ รายได้ มากกว่า 100,001 บาทขึ้นไป มีระดับการ
ตัดสิ นใจด้านการสร้างหรื อการนาเสนอภาพลักษณ์ แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ เพราะค่า Sig น้อยกว่า
0.05 ทั้งนี้ เนื่ องจากรายได้ของผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ แต่ผลวิจยั ครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของผูอ้ ื่น
แต่ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้ต้ งั แต่ ระดับ ต่ ากว่า 20,000 บาท จนถึ งรายได้ม ากกว่า
100,000 บาทขึ้นไป มี ระดับการตัดสิ นใจด้านการสร้ างหรื อการนาเสนอภาพลักษณ์ และด้านการ
บริ ก ารแตกต่ า งอย่า งมี นั ย ส าคัญ เพราะค่ า Sig น้ อ ยกว่ า 0.05 ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากรายได้ข องผู ้ต อบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็ นที่ แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ และผล
วิจยั ครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของจิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2539( ที่กล่าวว่าคุณภาพการให้บริ การ
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ถื อเป็ นปั จจัยที่ สาคัญที่ ก่อให้เกิ ดความภักดี ในตราสิ นค้า คุ ณภาพการให้บริ การเป็ นกิ จกรรมหรื อ
กระบวนการดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งของบุคคลหรื อองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของ
บุคคลอื่นและก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทา
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ส าหรั บ กลุ่ ม ผูป้ ระกอบการบัต รเครดิ ตของธนาคารยูโอบี (จากัด ( มหาชน ธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย( จากัด (มหาชน( ธนาคารแห่ งประเทศจี น (ไทย( จากัด (มหาชน(
ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ (ประเทศไทย( จากัด และธนาคารไอซี บีซี (ไทย( จากัด (มหาชน( ผูถ้ ื อบัตรให้
ความสาคัญกับด้านบริ การมากที่ สุด โดยให้ระดับความสาคัญของการบริ การผ่านระบบคอลเซ็ น
เตอร์ 24 ชัว่ โมง นัน่ หมายความว่าผูป้ ระกอบการธนาคารทั้ง 5 แห่ง ควรเล็งเห็นความสาคัญในเรื่ อง
การบริ ก าร โดยมี บ ริ ก ารคอลเซ็ น เตอร์ ภ าษาไทย 24 ชั่ว โมง เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพการบริ ก ารให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผูใ้ ช้บตั รในประเทศ
2. ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ผูใ้ ช้บตั รให้ความสาคัญกับร้ านค้ารับบัตรที่ ครอบคลุ มทัว่
โลก จากการวิจยั ผูป้ ระกอบการธนาคารทั้ง 5 แห่ งมีสาขาธนาคารที่ต่างประเทศอยูแ่ ล้ว ซึ่ งเป็ นจุด
แข็งกว่าผูป้ ระกอบการธนาคารอื่ นๆ จึงควรส่ งเสริ มหรื อทาโปรโมชัน่ ร่ วมกับ ร้ านค้ารั บบัตรใน
ต่างประเทศ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผูใ้ ช้บริ การ
3. ด้านส่ งเสริ ม การตลาดและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ผูถ้ ื อบัตรให้ ค วามสนใจในโปรโมชั่นรั บ
เครดิตเงินคืน นัน่ หมายความว่า ผูป้ ระกอบการธนาคารทั้ง 5 แห่ ง ควรออกโปรโมชัน่ รับเครดิตเงิน
คืน ในหมวดชาระค่าสิ นค้าและบริ การในชี วิตประจาวัน เช่ น หมวดร้ านอาหาร หมวดปั๊ มน้ ามัน
หมวดสุ ขภาพ และห้างสรรพสิ นค้า โดยมีเงื่อนไขไม่ซบั ซ้อน ไม่ทาให้ผใู ้ ช้บตั รเกิดความสับสน
4. ปั จจุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชี วิตประจาวันมากขึ้น จึงควรพัฒนาเครื่ องมือด้าน
การทาธุ รกรรมต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ วและปลอดภัยสู งสุ ด เพื่อรองรับความต้องการของ
ลู ก ค้า และตอบโจทย์ก ลุ่ มลู กค้ายุค ใหม่ รวมถึ งการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ ใหม่ ๆ ให้ส อดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้ชีวติ เหมาะสมกับฐานะและวัยของลูกค้าทุกกลุ่ม Segment
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การเปิ ดรับและทัศนคติของลูกค้ าในเขตกรุ งเทพมหานครทีม่ ีต่อเว็บไซต์ www.tot3g.net
ของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
EXPOSURE AND SATISFACTION OF EMPLOYEES TOWARD SAI JAI FAI FAR
JOURNAL OF PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
ธีรภัทร เอีย่ มอัมพรพงศ์ ,ธราธิป ไม้ ไทย, รณฤทธิ์ พุฒิโรจนกุล
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัฒน์ พิสิษฐเกษม
อาจารย์ประจา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิ ดรับ และ ทัศนคติของลูกค้า ทีโอที ที่มีต่อเว็ป
ไซต์ ของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน( เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการวิจยั และเก็บข้อมูลบุคลากร จานวน 398 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลวิจยั
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย โดยมี อายุ 22-25 ปี มากที่สุด
โดยส่ วนใหญ่ มี อ าชี พ เป็ นนัก ศึ ก ษา และเป็ นประเภทลู ก ค้า รายเดื อ นมากกว่าเติ ม เงิ น มี ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด และใช้อุปกรณ์ ในการเข้าถึงเว็บไซต์ชนิ ด คอมพิวเตอร์
ตั้ง โต๊ะ / โน๊ ตบุ๊ ค มากที่ สุ ด โดยมี ระยะเวลาการเป็ นลู ก ค้า 1 ปี ขึ้ น ไป มากที่ สุ ด กลุ่ ม ตัวอย่างมี
ระยะเวลาที่ เคยใช้ก ารเข้าชมเว็บ ไซต์ 1 ปี ขิ้ น ไป มากที่ สุ ด โดยกลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ ได้อ่า น
ข่าวสารจากเว็บไซต์ www.tot3g.net ของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน( โดยมีระยะเวลาการเข้าชม
เว็บไซต์ 1 ครั้ง/สัปดาห์ มากที่สุด และ มีระยะเวลาการเข้าชมเว็บไซต์ในแต่ละครั้งคือ 15-30 นาที
โดยช่ วงเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ มากที่สุด คือช่ วงเวลา 08.00-12.00 น. ซึ่ งเมนู ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ มาก
ที่ สุ ด คื อ หน้าแรก (Home Page) โดยมี เหตุ ผ ลในการเข้าชมเว็บ ไซต์ เพื่ อ ติ ด ตามข่ า วสารความ
คืบหน้าต่างๆ ของบริ การ TOT 3G
ความพึงพอใจในภาพรวม ด้านเนื้ อหารายการ รู ปแบบรายการ และการเผยแพร่ รายการ
ความพึงพอใจด้านเนื้ อหาเว็บไซต์ www.tot3g.net โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก พบว่า ทัศนคติดา้ นเมนู
บริ ก ารของเรามี ก ารนาเสนอบริ ก ารต่ างๆ บริ ก ารที่ ใช้ได้ท นั ที บริ ก ารที่ ตอ้ งสมัค ร และ บริ ก าร
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หมายเลขด่วนทันใจ ช่วยให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายต่อการใช้บริ การ ด้านการออกแบบเว็บไซต์
www.tot3g.net โดยรวมอยู่ในระดับ มาก พบว่า มี ท ัศ คติ ด้านการออกแบบเว็บ ไซต์มี ค วามเป็ น
ระเบียบมีการจัดเรี ยงหัวข้อตามลาดับความสาคัญ ทาให้สามารถเลื อกหัวข้อต่างๆได้ง่าย ด้านการ
เผยแพร่ เว็บ ไซต์ www.tot3g.net โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด พบว่า มี ท ัศ คติ ด้า น การเข้าถึ ง
เว็บไซต์ TOT 3G สามารถทาได้ง่าย ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
คาสาคัญ : การเปิ ดรับและทัศนคติ, เว็บไซต์ www.tot3g.net

ABSTRACT
The purpose of this research is to learn, exposure and attitude of customers in Bangkok
for www.tot3g.net of TOT company. This research is the quantitave researchment by using
questionare for studying and gathering personnel information amount 398 people. The statistic of
data analysis is the frequency, percentage, average and standard deviation.
The result of researchment shown that. The group example is female over than male the
age between 22-25 years old is the most. Most of them are monthly customers rather than top-up
and they were student. Most of them was study in Bachelor's degree and using the device to
access website by using desktop computer and notebook. The period to be one year customers
above is the most. The period of group example is used to visit the website is one year over is the
most. Most of them read information from the web site www.tot3g.net of TOT company. The
period for visiting the web site is one time per week and take time about 15-20 minutes to surf the
website is the most. The peak period for using is 8:00-12:00 and Homepage is the most menu
surfing by sample. The reason for entering the website is to follow informations progressing
service by TOT. The prospective of satisfaction about content, format and publishing program.
The overall satisfaction of content website www.tot3g.net is high level and found that the attitude
of menu services is present services is available using, register services and emergency number
for helping customers to get convenient services. The overall designing website www.tot3g.net is
high-level. The attitude to design website have regularity to arrange the topic by priority and
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affording topics easily. The overall publishing website www.tot3g.net is the most and found that
accessing website TOT 3G easily and everyone can access it.
KEYWORDS : EXPOSURE AND SATISFACTION, WWW.TOT3G.NET

บทนา
บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน( เป็ นผูใ้ ห้บริ การโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
จากเดิ มคือองค์การโทรศัพท์แห่ งประเทศไทยเริ่ มก่อตั้งขึ้นเมื่ อวันที่ 24กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 โดย
ให้บริ การโทรคมนาคมแก่ประชาชนทัว่ ไป และเป็ นผูพ้ ฒั นาธุ รกิ จโทรคมนาคมของไทยเรื่ อยมา
จนกระทัง่ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 จึงได้แปรสภาพองค์กรจากรั ฐวิสาหกิ จ สังกัดกระทรวง
คมนาคม มาเป็ นบริ ษทั จากัด มหาชน ในนาม “บริ ษทั ทศท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน(” ตามข้อ
ผูกพันการเปิ ดการค้าเสรี ขององค์การการค้าโลก ซึ่ งประเทศไทยจะต้องเปิ ดเสรี บริ การโทรคมนาคม
พื้ น ฐาน และ ต่ อมาได้เปลี่ ย นชื่ อเป็ น บริ ษ ัท ที โอที จากัด (มหาชน( ทั้งนี้ บริ ษ ัท TOT นับ เป็ น
องค์กรที่ วางรากฐานระบบสื่ อสารโทรคมนาคมไทยมาเป็ นระยะเวลากว่า59ปี และ เมื่ อวันที่ 3
ธั น วาคม พ.ศ. 2552 ได้ มี ก ารเปิ ดตัว โครงการ TOT3G อย่ า งเป็ นทางการโดยเป็ นบริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ระบบสื่ อสารไร้สายของบริ ษทั TOT รายแรกในประเทศไทยที่ความเร็ ว 42
Mbps สามารถเชื่ อมต่อเครื่ องมื อสื่ อสาร กับ โครงข่ายอินเทอร์ เน็ ตที่ ผูใ้ ช้บริ การสามารถใช้ติดต่อ
และ ใช้เทคโนโลยีมลั ติ มีเดี ยเทคโนโลยีใหม่ของ3G ใช้ระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งและวิดีโอ
คอลที่สามารถสื่ อสารแบบเรี ยลไทม์สามารถเห็ นหน้ากันและพูดคุ ยสื่ อสารผ่านกันได้ (ปั ทมาทวิช
ศรี ผจู ้ ดั การส่ วนประชาสัมพันธ์โทรศัพท์ เคลื่อนที่.สัมภาษณ์, มิถุนายน 2557) โดยโครงการTOT3G
ได้จดั ตั้งเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ในส่ วนของการประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์เคลื่ อนที่โดยใช้ชื่อ
โดเมนเนมว่า http://www.tot3g.net โดยมี ส่ วนประชาสั ม พัน ธ์ โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ส ายงานธุ รกิ จ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นผูด้ ูแลซึ่ งวัตถุประสงค์ในการจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นการให้ประชาชนทัว่ ไปได้รับ
ทราบข่าวสารเรื่ องราวต่างๆ ของ TOT3G เช่น รายละเอียดโปรโมชัน่ สิ ทธิ พิเศษต่างๆ ตลอดจนร่ วม
กิจกรรมที่ทาง TOT3G จัดขึ้นเพื่อสร้ างความเข้าใจและได้รับความร่ วมมือสนับสนุ นจนบรรลุ ตาม
เป้ าหมายขององค์กร (คฑาแจ้งสุ ขรองผูจ้ ดั การส่ วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์เคลื่ อนที่ .สัมภาษณ์
,มิถุนายน2557)
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การประชาสัมพันธ์จะผ่านทางแอปพลิเคชัน่ และในเฟคบุ๊กTOT3G และนอกจากที่ยงั มีการ
ประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซค์ในตัวอีกด้วยเนื่องจากข้อมูลอัพเดทหรื อรวมไปถึงการ เติมเงินและชาระ
ค่าใช้จ่ายต่างๆผ่านทาง เว็ปไซต์อีกด้วย
สาหรับการประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั TOTที่ผา่ นมาแบ่งได้เป็ นการประชาสัมพันธ์ภายนอก
องค์กรและภายในองค์กรการประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กรได้แก่ การออกบูธ ตามสถานที่ต่างๆ
การโฆษณาผ่านโทรทัศน์ และ Spot วิทยุ ส่ วนการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ได้แก่ เสี ยงตาม
สาย ข้อความประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กร และโปรโมชัน่ สิ ทธิ พิเศษเฉพาะพนักงานบริ ษทั TOT
เว็ บ ไซต์ www.tot3g.net ก่ อ ตั้ งขึ้ นเมื่ อ 1 ธั น วาคม พ .ศ.2552 เป็ นเว็ บ ไซต์ เกี่ ย วกั บ บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ระบบสื่ อสารไร้สายของ บริ ษทั TOT โดย www.tot3g.net ได้เปิ ดให้บริ การ
โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ TOT3G ความเร็ วสู งใช้ระบบรับ ส่ งสัญญาณแบบ MIMO และการผสมผสาน
สัญญาณที่เร็ วขึ้นทาให้สามารถรองรับ จานวนผูใ้ ช้งานพร้อมกันได้มากขึ้นสามารถใช้งานโทรศัพท์
อินเทอร์ เน็ ต และ งานรับส่ งข้อมู ลอื่ นได้พร้ อมกันโดยเว็บ ไซต์ www.tot3g.net นี้ เป็ นสื่ อกลางใน
การบอกเล่ าถึ งเรื่ องราวความคื บ หน้าต่ างๆ ของบริ การTOT3G ที่ จะช่ วยท าให้เกิ ดความเข้าใจที่
ตรงกันและรวมไปถึงการอัพเดทสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่ วมด้วยโดยจะอยูภ่ ายใต้การดูแลของบริ ษทั ทีโอ
ทีจากัด (มหาชน( แผนกอินเตอร์ เน็ตโดยเฉพาะจานวนพนักงานการบริ หารจัดการในองค์กรส่ วน
บริ การ3G แบ่งออกเป็ นดังนี้
1. สานักขายและบริ การลูกค้าองค์กร 4 คน 2. ส่ วนจัดเก็บเงินลู กค้าองค์กร 39 คน 3. ส่ วน
บริ หารข้อมูลลูกค้าองค์กร 18 คน 4. ฝ่ ายขายและบริ หารลู กค้าเอกชนรายใหญ่ 112 คน 5. ฝ่ ายขาย
และบริ การลูกค้ารัฐวิสาหกิจ 135 คน 6. ฝ่ ายขายและบริ การครบวงจร 62 คน รวมทั้งสิ้ น 380 คน
สาหรับด้านการออกแบบเว็บไซต์ www.tot3g.net นั้นจะมีส่วนพัฒนาสนับสนุ นเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ วนปฏิ บ ั ติ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ส ายงานธุ ร กิ จ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริ ษทั TOT เป็ นผูด้ ู แล โดยได้กาหนดหน้าแรกของเว็บ ไซต์ (Home Page) ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย ส่ วนหัวของเว็บเพจ (Page Header) จะมีโลโก้อยูด่ า้ นซ้ายมือ ใช้โทนสี ฟ้า-ขาว ใน
ด้ า นของเนื้ อหา (Page Body) จะมี ป้ า ยประชาสั ม พัน ธ์ ได้ แ ก่ 3G NEWS , 3G Promotion , 3G
Service , Facebook TOT 3Gang และในส่ วนท้ายของหน้า (Page Footer) จะมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับสื่ อ
สังคมออนไลน์ และมีช่องทางการติดต่อ TOT3G Call Center 1777 พร้อมรายละเอียดที่อยู่
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เว็บไซต์ www.tot3g.net จะทาการอัพเดตข้อมูลทุกวันภายในเวลาทาการ 08.00–17.00 น.
ซึ่ งประกอบไปด้วยเมนู ต่างๆ ได้แก่ หน้าแรก (HomePage) ซึ่ งเป็ นการเข้าระบบของสมาชิ กจาก
เบอร์ โ ทรศัพ ท์ข องTOT3G และมี ก ารน าเสนอข้อ มู ล แบ่ ง ตามหั วข้อ ใหญ่ ๆ คื อ 3G NEWS, 3G
Promotion, 3G Service, บริ การเสริ มจาก TOT3G, iCoverage ตรวจสอบพื้นที่ให้บริ การ, ภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์ และ TOT3G Facebook, TOT3G Twitter และมี ช่ องทางการติ ดต่ อ TOT3G
Call Center 1777 ฯ ต่ อ มาคื อ ลู ก ค้ าเติ ม เงิน เป็ นลู ก ค้าที่ ใ ช้โทรศัพ ท์ในระบบเติ ม เงิ น มี บ ริ ก าร
โปรโมชั่น ต่ า งๆ มากมายรวมถึ ง มี ก ารแนะน าช่ อ งทางการเติ ม เงิ น ทั้ง แบบออนไลน์ เคาน์ เตอร์
เซอร์ วสิ และการซื้ อบัตรเติมเงินลูกค้ ารายเดือน เป็ นลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์ในระบบรายเดือนที่มีบริ การ
และได้รับโปรโมชัน่ มากมายพร้อมสิ ทธิ พิเศษต่างๆ รวมถึงแนะนาสถานที่และวิธีในการสมัครใช้
บริ การอย่างละเอียดในด้านบริ การของเรา เป็ นการบริ การต่างๆโดยแบ่งแยกออกเป็ น 1. บริ การที่
ใช้ได้ทนั ที คือการตรวจสอบพื้นที่ให้บริ การ, MMS , Download เพลงและเพลงรอสาย 2. บริ การที่
ต้องสมัค ร คื อ บริ ก ารสิ ท ธิ เลขหมายโทรศัพ ท์ , Voice/Video Mail, บริ ก าร TOT3G Streaming 3.
บริ การหมายเลขด่วนทันใจผ่านระบบ SMS เช่ น เติมเงิน โอนเงิ น บริ การแจ้งโทรกลับ เป็ นต้น ใน
ด้านชุ มชนและข่ าวสารออนไลน์ จะเป็ นการรวบรวมข่าวสารกิ จกรรมต่างๆ การออกบูธตามงานที่
TOT3G จัดขึ้น และ E-Magazine โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านภายหลังได้ และมีการ
จัดทา Blog รี วิวอุปกรณ์ 3G โดยใช้ชื่อ อินเทรนด์ไอที และด้านสุ ดท้ายเป็ นการให้ ความช่ วยเหลือ
ทันใจ คือการแนะนาการตั้งค่าการใช้บริ การ คาถามที่ถูกถามบ่อย ช่องทางการดาวน์โหลด เอกสาร
คู่มือการใช้งาน สิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ
ด้วยผูว้ ิจยั ได้ฝึกงานในบริ ษทั TOT สายงานธุ รกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์
ซึ่ งรับผิดชอบในส่ วนงานประชาสัมพันธ์โครงการTOT3G แก่ประชาชนทัว่ ไปจึงสนใจศึกษาการ
เปิ ดรับและทัศนคติของประชาชนทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อเว็บไซต์ www.tot3g.net ของ
บริ ษ ัท ที โ อที จ ากัด (มหาชน( เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จ ัย ครั้ งนี้ มาเป็ นแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ์ของสายงานธุ รกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน( เพื่อเป็ นข้อมูลใน
การปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาเว็บไซต์ www.tot3g.net ในด้านการออกแบบด้านเนื้ อหาและด้านการ
เผยแพร่ เพื่อความมีประสิ ทธิ ภาพในการประชาสัมพันธ์และให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติความพอใจของลู กค้าที่เข้าใช้ www.tot3g.net เพื่อแสดงให้เห็ นอย่าง
ท่องแท่วา่ เข้าใช้เพื่อจุดประสงค์ใด
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยด้าน เพศ อายุ อาชี พ การศึ กษา มี ผลต่อการคาดหวังจุดประสงค์การเข้าเว็บไซต์
ต่างกัน จึงเป็ นที่มาของการวิจยั เล่มนี้
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหาที่ทาการศึกษากลุ่มตัวแปรต้น ด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย
เพศ อายุ อาชี พ การศึกษา ส่ วนตัวแปรตามในที่น้ ี คือปั จจัยส่ วนสิ่ งแวดล้อมที่มีผลการตัดสิ นใจต่อ
ด้านเนื้อหา การออกแบบ และ การเผยแพร่
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ประชากรศาสตร์

ด้านเนื้ อหา

1.เพศ

ด้านการออกแบบ

2.อายุ

ด้านการเผยแพร่

3.อาชีพ
4.การศึกษา
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ท าให้ ท ราบถึ ง การเปิ ดรั บ ของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ต่ อ เว็ บ ไซต์
www.tot3g.net ของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน( เพื่อนาไปกาหนดช่ องทางในการส่ งสารให้ตรง
กับการเปิ ดรับของประชาชน
2. ท าให้ ท ราบถึ ง ทั ศ นคติ ข องประชาชนในเขตกรุ งเทพม หานครที่ มี ต่ อ เว็ บ ไซต์
www.tot3g.net ของบริ ษ ทั ที โอที จากัด (มหาชน( เพื่ อนาไปปรั บ ปรุ งแก้ไ ขเว็บ ไซต์ในด้านการ
ออกแบบ ด้านเนื้อหา และด้านการเผยแพร่ ให้ตรงกับทัศนคติของประชาชน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การเปิ ดรั บ หมายถึ ง พฤติ ก รรมการเลื อ กรั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารความถี่ ค วามบ่ อ ยครั้ ง
ระยะเวลาในการอ่านข้อมูลข่าวสารของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ www.tot3g.net
2. ด้ านเนื้อหา สามารถบ่ งชี้ ได้ว่า เนื้ อหาของเว็บ ไซต์มีความชัดเจนเข้าใจเพี ยงพอใจกับ
ลูกค้าให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
3. ด้ านการออกแบบเว็บไซต์ การที่ เว็บไซต์มีหัวข้อชัดเจนและไม่ยากต่อการเข้าถึ งหัวข้อ
และการทาธุ รกรรมต่างๆ จะเป็ นผลดีต่อการยอมรับจากลูกค้า
4. ด้ านการเผยแพร่ เว็บไซต์ ประโยชน์ที่จะได้รับในการเผยแพร่ มีมากมาย เช่น การโฆษณา
หรื อการเปิ ดเผยให้ชุมชนประชาชนได้รู้ถึงเว็บไซต์ของเรานั้นเอง ดังนั้น การเผยแพร่ คือ สิ่ งที่ทาให้
คนได้ทราบและเข้าใจถึงเว็บไซต์ของเรา
5. ทัศนคติ หมายถึ ง การแสดงความเห็ น อันเกิ ดจากการรับรู ้ ภายหลังการเข้าชมเว็บไซต์
www.tot3g.net ของประชาชน ในด้านการออกแบบ ด้านเนื้ อหา และการเผยแพร่ ของเว็บไซต์ โดย
แบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
6. เว็บไซต์ www.tot3g.net หมายถึ ง สื่ อประชาสัมพันธ์ ออนไลน์โดยใช้ชื่อโดเมนเนมว่า
http://www.tot3g.net ก่ อตั้งขึ้ น เมื่ อ 1 ธันวาคม 2552 ภายใต้ก ารควบคุ ม ดู แลของส่ วนงานพัฒ นา
สนับสนุ นเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ วนปฏิบตั ิการเทคโนโลยีสารสนเทศโทรศัพท์เคลื่อนที่สาย
งานธุ รกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน(
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7. ประชาชน หมายถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายที่ อาศัยอยู่ในพื้ นที่ ของกรุ งเทพมหานครและมีการ
เปิ ดรับข่าวสารของเว็บไซต์ www.tot3g.net ของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน( บริ ษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน( หมายถึ ง บริ ษทั ที่ มีบริ การโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่ มก่ อตั้งขึ้นเมื่ อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 โดยให้บริ การโทรคมนาคมแก่ประชาชนทัว่ ไป ซึ่ งได้จดั ทาเว็บไซต์
www.tot3g.net เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนทัว่ ไปเกี่ยวกับโครงการ TOT3G
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง “การเปิ ดรับและทัศนคติของประชาชนทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี
ต่อเว็บไซต์ www.tot3g.net ของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน(”
หลักการออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์ เป็ นสื่ อที่ได้รับความนิ ยมอย่างมากบนอินเตอร์ เน็ต ซึ่ ง
เว็บไซต์ เป็ นสื่ อที่อยูใ่ นความควบคุมของผูใ้ ช้โดยสมบูรณ์กล่าวคือ ผูใ้ ช้สามารถตัดสิ นใจเลือกได้วา่
จะดูเว็บไซต์ใดและจะไม่เลือกดูเว็บไซต์ใดได้ตามต้องการจึงทาให้ผใู ้ ช้ไม่มีความอดทนต่ออุปสรรค
และปั ญหาที่เกิดจากการออกแบบเว็บไซต์ผิดพลาดถ้าผูใ้ ช้เห็นว่าเว็บที่กาลังดูอยูน่ ้ นั ไม่มีประโยชน์
ต่อตัวเขาหรื อไม่เข้าใจว่าเว็บไซต์น้ ี จะใช้งานอย่างไรเขาก็สามารที่จะเปลี่ยนไปดูเว็บไซต์อื่นๆ ได้
อย่างรวดเร็ วเนื่ องจากในปั จจุบนั มีเว็บไซต์อยูม่ ากมาย และยังมีเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ทุกวันผูใ้ ช้
จึงมีทางเลือกมากขึ้นและสามารถเปรี ยบเทียบคุณภาพของเว็บไซด์ต่างๆ ได้เอง เว็บไซด์ที่ได้รับการ
ออกแบบอย่างสวยงามมี การใช้งานที่ สะดวกย่อมได้รับ ความสนใจจากผูใ้ ช้มากกว่าเว็บไซต์ที่ ดู
สับสนวุน่ วายมีขอ้ มูลมากมายแต่หาอะไรไม่เจอนอกจากนี้ ยงั ใช้เวลาในการแสดงผลแต่ละหน้านาน
เกิ นไปซึ่ งปั ญหาเหล่ านี้ ล้วนเป็ นผลมาจากการออกแบบเว็บ ไซต์ไม่ดีท้ งั สิ้ น ดังนั้นการออกแบบ
เว็บไซต์ จึงเป็ นกระบวนการสาคัญในการสร้างเว็บไซต์ให้ประทับใจผูใ้ ช้ทาให้เขาอยากกลับเข้ามา
เว็บไซต์เดิมอีกในอนาคต ซึ่ งนอกจากต้องพัฒนาเว็บไซต์ที่ดีมีประโยชน์แล้ว ยังต้องคานึ งถึงการ
แข่งขัน กับเว็บไซต์อื่นๆ อีกด้วย
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องค์ ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์
การออกแบบเว็บไซต์ที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นต้องคานึงถึง องค์ประกอบสาคัญดังต่อไปนี้
1. ความเรี ย บง่ า ย (Simplicity) หมายถึ ง การจ ากัด องค์ ป ระกอบเสริ ม ให้ เหลื อ เฉพาะ
องค์ประกอบหลัก กล่ าวคื อในการสื่ อสารเนื้ อหากับ ผูใ้ ช้น้ นั เราต้องเลื อกเสนอสิ่ งที่ เราต้องการ
น าเสนอจริ ง ๆ ออกมาในส่ ว นของกราฟิ ก สี สั น ตัว อัก ษร และ ภาพเคลื่ อ นไหว ต้อ งเลื อ กให้
พอเหมาะ ถ้าหากมีมากเกิ นไปจะรบกวนสายตาและสร้ างความคาราญต่อผูใ้ ช้ ตัวอย่างเว็บไซต์ที่
ได้รับ การออกแบบที่ ดี ได้แก่ เว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั ใหญ่ ๆ อย่างเช่ น Apple Adobe Microsoft หรื อ
Kokia ที่มีการออกแบบเว็บไซต์ในรู ปแบบที่เรี ยบง่าย ไม่ซบั ซ้อน และใช้งานอย่างสะดวก
2. ความสม่ าเสมอ (Consistency) หมายถึ ง การสร้ างความสม่ าเสมอให้ เกิ ดขึ้ น ตลอดทั้ง
เว็บ ไซต์ โดยอาจเลื อกใช้รูป แบบเดี ย วกัน ตลอด ทั้งเว็บ ไซต์ก็ ไ ด้ เพราะถ้าหากว่าแต่ ล ะหน้าใน
เว็บไซต์น้ นั มีความแตกต่างกันมากจนเกิ นไป อาจทาให้ ผูใ้ ช้เกิ ดความสับสนและไม่แน่ ใจว่ากาลัง
อยู่ในเว็บ ไซต์เดิ ม หรื อไม่ เพราะฉะนั้นการออกแบบเว็บ ไซต์ใน แต่ ละหน้าควรที่ จะมี รูป แบบ
สไตล์ของกราฟิ ก ระบบเนวิเกชัน่ (Navigation) และโทนสี ที่มีความคล้าย คลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์
3. ความเป็ นเอกลักษณ์ (Identity) ในการออกแบบเว็บไซต์ตอ้ งคานึงถึงลักษณะขององค์กร
เป็ นหลัก เนื่ องจากเว็บไซต์จะสะท้อนถึง เอกลักษณ์ และลักษณะขององค์กร การเลือกใช้ตวั อักษร
ชุ ดสี รู ป ภาพหรื อกราฟิ ก จะมี ผลต่ อรู ป แบบ ของเว็บ ไซต์เป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่ น ถ้าเราต้อง
ออกแบบเว็บไซต์ของ ธนาคารแต่เรากลับเลื อกสี สัน และกราฟิ กมากมาย อาจทาให้ผใู ้ ช้คิดว่าเป็ น
เว็บไซต์ของสวนสนุกซึ่ งส่ งผลต่อความเชื่อถือขององค์กรได้
4. เนื้อหา (Useful Content)
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1( เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การที่มีต่อศูนย์บริ การ
ลู กค้า ของ บริ ษ ทั ที โอที จากัด (มหาชน( (2( เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจที่ มี ต่อศู นย์บริ การลู กค้า ของ
บริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน( ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมที่มาใช้บริ การ มีเหตุผล
สาคัญ คือ สะดวก อยูใ่ กล้บา้ น/ที่ทางาน มากที่สุด มีระยะเวลาในการใช้บริ การของศูนย์บริ การลูกค้า
ทีโอที นานที่สุด คือ 6 ปี ขึ้นไป มียอดค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนในการใช้บริ การโดยประมาณ คือ
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501–1,000 บาท มี จุดประสงค์ที่มาใช้บริ การที่ ศูนย์บริ การลู กค้า มากที่ สุด คื อ ชาระค่าใช้บริ การ
โทรศัพท์พ้ืนฐานและอิ นเตอร์ เน็ต พฤติกรรมการใช้บริ การและความพึงพอใจที่ มีต่อ ศู นย์บริ การ
ลู กค้า ของบริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน( ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
สรุ ปได้วา่ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน จาแนกตาม เพศ อายุ อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน มีความ
พึงพอใจที่ มีต่อ ศูนย์บริ การลู กค้า ของ บริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน( ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นจาแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
.05 ซึ่ งหากวิ เคราะห์ ปั จ จัย ต่ อ การให้ บ ริ ก ารทั้ง 8 ปั จ จัย เป็ นรายข้อ แล้ว พบว่า มี ปั จ จัย ต่ อ การ
ให้บริ การที่แตกต่างกัน
อิ ส ราลัก ษณ์ จรู ญ สุ ข พิ ม ล,2547 ได้ท าการศึ ก ษา “การพัฒ นาบทเรี ย นผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เน็ ต เรื่ อ งมโนมติ แ ละทฤษฎี ท างเทคโนโลยีก ารศึ ก ษาในวิ ช าเทค โนโลยี ก ารศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ” ผลการวิจยั พบว่า เรื่ องมโนมติเทคโนโลยีการศึกษา และ นวัตกรรม
การศึกษา ได้ประสิ ทธิภาพร้อยละ 83.33 / 82.25 เรื่ อง ระบบการเรี ยนการสอนได้ประสิ ทธิภาพ ร้อย
ละ 83.62 / 82.31 เรื่ องกระบวนการสื่ อสารการศึกษา ได้ประสิ ทธิ ภาพร้อยละ 85.00 / 83.57 เรื่ อง
ทฤษฎี การเรี ย นรู ้ ได้ป ระสิ ทธิ ภ าพร้ อ ยละ 82.36 / 81.21 และเรื่ อ งสื่ อ การเรี ย นการสอน ได้
ประสิ ทธิภาพร้อยละ 82.50 / 81.08
กรกนก เปล่ งอรุ ณ ( 2547) ท าการศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรั บ ในการสื่ อสารผ่านระบบ
เครื อข่ายอินทราเน็ ตของพนักงานบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน(” จาแนกตามลักษณะของ
ประชากรและศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ Intranet กลุ่ ม ตัว อย่า งในการศึ ก ษาจ านวน 259 คน ซึ่ งจาก
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เปิ ดรับส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30ปี ส่ วนใหญ่ มี
อายุก ารท างาน 1-2 ปี ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี ค วามสนใจและเปิ ดอ่ านข่ าวสารทางระบบ
Intranet ส่ วนผูท้ ี่ ไ ม่ เคยเปิ ดอ่ านคื อ พนัก งานแผนก General Service ซึ่ งเป็ นพนัก งานส่ งเอกสาร
เหตุผลที่ ไม่อ่าน เพราะไม่เคยมี เวลา นอกจากนี้ พนักงานบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด(มหาชน( ให้
ข้อเสนอแนะว่า ควรปรับ ปรุ ง หน้าเว็บให้มีสีสันเพื่อความน่ าสนใจ และควรปรับปรุ งให้มีความ
ทันสมัยให้เข้ากับองค์กร อุมาพร ปั ทมโรจน์.2548.ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง“การเปิ ดรับในการสื่ อสาร
ผ่านระบบเครื อข่ายอินทราเน็ตของพนักงานบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน(”
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรั บ และทัศนคติ ข องลู กค้าในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี ต่อเว็บ ไซต์
www.tot3g.net ของบริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน(” การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey
Research) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครเฉพาะเขตหลักสี่ จานวน
398 คนโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ป ระชากรที่ ท าการศึ กษ าวิ จ ั ย เรื่ อง “การเปิ ดรั บ แล ะทั ศ น คติ ของลู กค้ า ใน เขต
กรุ งเทพมหานครที่มีต่อเว็บไซต์ www.tot3g.net ของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน(” ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้
กาหนดประชากรเป็ นเป้ าหมายในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ ลู ก ค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมี จานวน
ทั้งสิ้ น 100,000 คน (นาย ปานพล แสนริ ษ พนักงาน ด้านเว็บไซต์ บริ ษทั ทีโอที จากัด มหาชน(
วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่ าง
จากการใช้สูตรของ Taro Yamane (1967) (อ้างถึงในบุษยา ทับเชี ยงทอง,25551) ในกรณี ที่
ประชากรมี จ านวนที่ แ น่ น อนคื อ 100,000 คน ดัง ที่ ก ล่ า วในข้า งต้น และต้อ งการให้ เกิ ด ความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 หรื อ 0.05 ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คานวณ มีสูตรดังนี้

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 0.05
แทนค่า n จะได้
= 398.40
จากการคานวณขนาดของกลุ่ มตัวอย่างตามสู ตร TaroYamane ที่ 95%ได้กลุ่ มตัวอย่างใน
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 398 คน เนื่องจากการเก็บจริ ง 400 ชุดเพื่อความสมจริ งในการ
เก็บแบบสอบถามและความเป็ นจริ งเนื่ องจาก การเก็บแบบสอบถามมาตรฐานต้องเก็บ 400 ชุ ดเพื่อ
ผลลัพธ์ที่เป็ นจริ ง
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จยั ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งมี ค าถามแบบปิ ด
(Close-Ended Questionnaire) แ ล ะ แ บ บ เปิ ด (Open-Ended Questionnaire) โด ยล าดั บ เนื้ อ ห า
แบบสอบถามให้ครอบคลุม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ โดยแบ่งเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ต้ อบแบบสอบถามการบ่ ง ชี้ ว่า ผู ท้ าแบบสอบถามมี ข ้อ มู ล
เบื้องต้นอย่างไรบ้างเพื่อนาข้อมูลไปประมวลผลออกมาตามความเป็ นจริ ง
ตอนที่ 2 การเปิ ดรับของลู กค้าในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อเว็บไซต์ www.tot3g.net ของ
บริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน(” คือการเปิ ดรับความเข้าใจของลู กค้า บริ ษทั ที โอที จากัด มหาชน
เพื่อทราบถึงความรู ้เที่ยงของลูกค้า
ตอนที่ 3 ทั ศ นคติ ข องประชาชนทั่ ว ไปในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี ต่ อ เว็ บ ไซต์
www.tot3g.net ของบริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน(” เพื่ อแสดงถึ งทัศนคติ ของลู ก ค้า เพื่ อทราบถึ ง
ความต้องการและแสดงความคิดเห็นของลูกค้า
การทดสอบเครื่ องมือ
เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ผูว้ ิจยั จะมีการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง(Validity)และความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามที่ใช้ดงั นี้
1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ผูว้ ิจ ัยสร้ างขึ้นนาไป
เสนอต่ อ อาจารย์ ณกมล จัน ทร์ ส มโดยพิ จ ารณาความเหมาะสมของเนื้ อ หาและภาษาที่ ใ ช้ ใ น
แบบสอบถามแล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข ข้อบกพร่ องให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์
2. การหาความเชื่ อมัน่ (Reliability) เมื่ อผูว้ ิจยั สร้ างแบบสอบถามเสร็ จแล้ว ผูว้ ิจยั ได้น า
แบบสอบถามไปท าการทดสอบกับ กลุ่ มตัวอย่าง (Pretest) เฉพาะลู กค้าขององค์กรบริ ษ ทั ที โอที
จากัด (มหาชน( เท่ านั้น เพื่ อ ดู ค วามครอบคลุ ม ของเนื้ อหาและทัศ นคติ เพื่ อน าไปปรั บ ใช้ให้ เกิ ด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น จึงได้เก็บแบบสอบถามจานวน 398 ชุดเพื่อตรวจสอบคาถามแต่ละตอนในการ
สื่ อ ความหมายให้ต รงตามผูว้ ิจ ัย ต้อ งการและมี ค วามเหมาะสม จากนั้น จึ ง น าแบบสอบถามมา
ปรับปรุ งแก้ไขให้มีความเหมาะสมก่อนนา ไปเก็บข้อมูลจริ ง
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ระดับความภูมิใจ
ด้านเนื้ อหา
ด้านการออกแบบ
ด้านการเผยแพร่

ค่า CronBach’s Alohia
0.718
0.869
0.758

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจานวน 400 ชุ ด โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนด
กลุ่ ม ตัว อย่ า งตามจ านวนผู ้ใ ช้ ง านเว็บ ไซต์ www.tot3g.net จ านวน 5 เขต โดยเรี ย งตามจ านวน
ผูใ้ ช้งานมากน้อยตามลาดับ ตั้งแต่เดื อนกันยายน–มกราคม 2558 และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
กลับคืนด้วยตัวเอง ดังนี้
บริ ษทั ทีโอที สานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ จานวน 398 ชุด
สรุ ปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศ
หญิง หญิง จานวน 209 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.51 เพศชาย จานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.49 มี
อายุ 18-21 ปี จานวน 87 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 21.86 มี อายุ 22-25 ปี จานวน 223 คน คิดเป็ นร้ อยละ
56.03 และอายุ 26-29 ปี จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ14.57 ตามลาดับ มีอาชี พ นักเรี ยนนักศึกษา
จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.70 มีพนักงานบริ ษทั บริ ษทั จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.40
มีขา้ ราชการ จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.32 มี พ่อบ้านแม่บา้ น จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ
7.54 มี ก ารศึ ก ษาต ากว่า ปริ ญ ญาตรี จ านวน 87 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 21.86 มี นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
จานวน 255 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.07 มีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ
14.07 มี คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะโน๊ ตบุ๊ค จานวน 398 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.83 มีสมาร์ ทโฟน จานวน
362 คน คิ ดเป็ นจานวนร้ อยละ 34.41 มี แทปเลต จานวน 292 คน คิ ด เป็ นจานวนร้ อยละ 27.76 มี
ระยะเวลาการเป็ นลูกค้า 1-6 เดือน จานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.95 มีระยะเวลาการเป็ นลูกค้า
6-12 เดือน จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.35 มีระยะเวลาการเป็ นลู กค้า 1 ปี ขึ้ นไป จานวน 154
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 38.70 มี ลู ก ค้ารายเดื อน จานวน 263 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 66.08 มี ลู กค้าเติ มเงิ น
จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.92
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ตอนที่ 2 การเปิ ดรับของลู กค้าในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อเว็บไซต์ www.tot3g.net ของ
บริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน( จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มี ระยะเวลาที่ เคยใช้การเข้าชม
เว็บไซต์ 1 ปี ขึ้นไป มากที่สุด รองลงมา คือ 4-6 เดือน และ 7-12 เดือน ตามลาดับ โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ ได้อ่ านข่ า วสารจากเว็บ ไซต์ www.tot3g.net ของบริ ษ ัท ที โอที จากัด (มหาชน( และ
เหตุ ผลที่ ไม่ได้อ่านข่าวสารจากเว็บไซต์ www.tot3g.net ของบริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน( เพราะ
ติดตามจากสื่ ออื่น โดยมีระยะเวลาการเข้าชมเว็บไซต์ 1 ครั้ง/สัปดาห์ มากที่สุด รองลงมา คือ 3 ครั้ง/
สัปดาห์ และ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ตามลาดับ และ มีระยะเวลาการเข้าชมเว็บไซต์
ในแต่ ล ะครั้ งคื อ 15-30 นาที มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ น้ อ ยกว่า 15นาที และ 31-45 นาที
ตามลาดับ โดยช่ วงเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ มากที่สุด คือ 08.00-12.00 น. รองลงมา คือ ก่อน 08.00 น.
และ หลัง 20.01น. ตามล าดับ ซึ่ งเมนู ที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งใช้ มากที่ สุ ด คื อ หน้ า แรก (Home Page)
รองลงมา คือ ลูกค้าเติมเงิน และ ลูกค้ารายเดือน ตามลาดับ โดยมีเหตุผลในการเข้าชมเว็บไซต์เพื่อ
ติดตามข่าวสารความคืบ หน้าต่างๆ ของบริ การ TOT 3G มากที่สุด รองลงมา คือ เพื่อติดตามการ
ดาเนินงานของ TOT3G เช่ น กิ จกรรมการออกบูธ และ เพื่อรับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดโปรโมชัน่
และสิ ทธิพิเศษของ TOT 3G ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ทัศ นคติ ข องลู ก ค้าในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี ต่อเว็บ ไซต์ www.tot3g.net ของ
บริ ษ ทั ที โอที จากัด (มหาชน(จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างมี ท ศั นคติ ด้านเนื้ อหาเว็บ ไซต์
www.tot3g.net ของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน( โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยละเอียด
พบว่า ทัศนคติดา้ นเมนู บริ การของเรามีการนาเสนอบริ การต่างๆ บริ การที่ใช้ได้ทนั ที บริ การที่ตอ้ ง
สมัคร และ บริ การหมายเลขด่วนทันใจ ช่วยให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายต่อการใช้บริ การ อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เมนู ลูกค้าเติมเงินโปรโมชัน่ ต่างๆ ทาให้สะดวก และ รวดเร็ วในการ
ใช้บริ การสาหรับลู กค้า เติ มเงิ นอยู่ในระดับมากที่ สุด และ เพื่ อให้ประชาชนทัว่ ไปได้รับข่าวสาร
ต่างๆของ TOT3G เกี่ ยวกับความเคลื่ อนไหว ที่เกิ ดขึ้น ได้แก่ การนาเสนอด้านบริ การ การออกบู ธ
กิ จกรรมต่ างๆ อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ตามล าดับ ด้านการออกแบบเว็บ ไซต์ www.tot3g.net ของ
บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน( โดยรวม 4.62 ซึ่ ง อยูใ่ นระดับ มาก เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า มี
ทัศคติดา้ นการออกแบบเว็บไซต์มี ความเป็ นระเบียบมีการจัดเรี ยงหัวข้อตามลาดับความสาคัญ ทา
ให้ ส ามารถเลื อ กหั ว ข้ อ ต่ า งๆได้ ง่ า ย 4.47อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ การใช้ ป้ าย
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ทาให้สะดวกต่อการมองเห็นได้ง่าย 4.41อยูใ่ นระดับ มาก
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และรู ป แบบตัวอัก ษร ขนาด และ รู ป แบบ มี ค วามเหมาะสม ท าให้อ่านได้ง่าย อยู่ในระดับ มาก
ตามลาดับด้านการเผยแพร่ เว็บไซต์ www.tot3g.net ของ บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน( โดยรวมอยู่
ในระดับ มากที่สุด 4.56 เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า มีทศั คติดา้ นการเข้าถึง เว็บไซต์ TOT 3G
สามารถทาได้ง่าย ทุ กคน สามารถเข้าถึ งได้ อยู่ในระดับ มากที่ สุด 4.54 รองลงมา คือ การอัพเดท
ข้อมูลทุ กวัน มีการนาเสนอข่าวสาร ความคืบหน้าต่างๆ ทาให้ทราบความเคลื่ อนไหวของบริ การ
TOT3G อย่างสม่ าเสมอ โดยการอัพเดตข้อมูลทุกวันภายในเวลาทาการ 08.00 น. – 17.00 น. อยู่ใน
ระดับ มากที่ สุ ด 4.50 และ การเปิ ดหน้ าเว็บ ไซต์ TOT 3G ท าได้ร วดเร็ ว ครบถ้ว นทั้ง ภาพและ
ข้อความ อยู่ในระดับ มากที่ สุด ตามลาดับ ในภาพรวมด้านต่างๆ ที่ มี ต่อ เว็บไซต์ www.tot3g.net
ของ บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน( โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีทศั นคติดา้ นการเผยแพร่ เว็บไซต์ มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านเนื้อหาเว็บไซต์ และ รู ปแบบ
เว็บไซต์ ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อง การเปิ ดรับและทัศนคติของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อเว็บไซต์
www.tot3g.net ของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน( สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้ ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นว่า เป็ น
ผลมาจาก www.tot3g.net มีการให้ขอ้ มูลกับประชาชนในหลายด้านเช่น ข่าวสารของบริ ษทั ได้แก่
โปรโมชัน่ ไขข้อมูลสงสัย และความช่วยเหลือต่างๆ เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้างกับแนวคิดของ ชาร์ ลส์ เค
อัทคิน (Charles k. Atkin,1973:208) ได้กล่าวว่า บุคคลที่เปิ ดรับข่าวสารมาก ย่อมมีหูตากว้างไกล มี
ความรู ้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และ เป็ นคนทันสมัยทันเหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิ ดรับข่าวสาร
น้อยอย่างไรก็ ตามบุ ค คลจะไม่ รับ ข่ า วสารทุ ก อย่างที่ ผ่า นมาสู่ ต นทั้ง หมด แต่ จะเลื อกรับ รู ้ เพี ย ง
บางส่ วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตนดังนั้นข่าวสารที่หลัง่ ไหลผ่านเข้ามา ไปยังบุคคลจากฃ่องทาง ต่าง
ๆ นั้น มักจะถู กคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารที่น่าสนใจ มีประโยชน์ และ เหมาะสมตามความนึ กคิด
ของผูร้ ับสาร
ทัศนคติดา้ นเนื้ อหาของเว็บไซต์ ด้านเมนู บริ การของเรามีการนาเสนอบริ การต่างๆ ช่วยให้
ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายต่อการใช้บริ การ ซึ่ งผูว้ จิ ยั เห็นว่า เป็ นผลมาจากทั้ง 3 เมนู มีส่วนช่วยให้
กลุ่มลูกค้าเกิดความสะดวกสบายต่อการใช้บริ การ เมนูบริ การที่ใช้ได้ทนั ที ช่วยให้ลูกค้าสามารถเติม
เงินผ่าน internet ได้รวดเร็ ว ส่ วน เมนูบริ การที่ตอ้ งสมัคร ช่วยให้ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิ กเพื่อทา
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ธุ รกรรมต่ างๆ ของบริ ษ ทั ได้ท นั ที และ เมนู บ ริ การหมายเลขด่ วน ก็ ช่วยให้ลู กค้าสามารถค้นหา
หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อต่อสายตรงไปยังเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด ของ ไพร
พนา ศรี เสน (2544) กล่ าวว่า การบริ การ คือ กิ จกรรมหรื อกระบวน การในการดาเนิ นการอย่างใด
อย่างหนึ่ ง ของ บุคคลหรื อองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล ทาให้เกิ ดความง่ายและ
สะดวกสบายหรื อเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริ การ
ทัศนคติด้านการออกแบบเว็บไซต์ ด้านการออกแบบเว็บไซต์มีความเป็ นระเบี ยบมีการ
จัดเรี ยงหัวข้อตามลาดับความสาคัญ ทาให้สามารถเลือกหัวข้อต่างๆได้ง่าย ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นว่าเป็ นผลที่
สามารถดึงดูดลูกค้าที่เข้ามาชม ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิดของ Nichlos and Other (1995) (อ้างถึงใน
จักรพงษ์ เจือจันทร์ , 2543) กล่ าวว่า การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ควรพิจารณาถึ งข้อมูล และ วิธีการ
นาเสนอว่าต้องการให้ออกมาในรู ปแบบใด โดยการจัดเรี ยงหัวข้อตามลาดับความสาคัญถือเป็ นเรื่ อง
ที่สาคัญมากเพราะจะได้สะดวกในการค้นหาข้อมูล ทาให้เลือกหัวข้อต่างๆ ได้ง่าย
ทัศนคติดา้ นการเผยแพร่ เว็บไซต์ ด้านการอัพเดทข้อมูลทุกวันมีการนาเสนอข่าวสารความ
คื บ หน้าต่ างๆ ท าให้ท ราบความเคลื่ อนไหวของบริ ก าร TOT3G อย่างสม่ าเสมอ โดยการอัพ เดท
ข้อมูลทุกวันภายในเวลาทาการ 08.00–17.00 น. ผลการวิจยั พบว่า การอัพเดทข้อมูลและเผยแพร่ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มู ลต่างๆของบริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน( ให้ประชาชนได้รับรู ้ ถือเป็ นสิ่ งที่ ดี
และทาให้ประชาชนได้รับรู ้ขอ้ มูลความเคลื่อนไหวอีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิรัช ลภิรัต
นกุล (2526 : 2) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์วา่ การประชา-สัมพันธ์ คือ การเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี (Good Relationship) ระหว่างองค์การสถาบันกับกลุ่มประชาชน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลในการร่ วมมือและสนับสนุนจากประชาชน
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการเข้าชมเว็บไซต์ประมาณ 15-30 นาที
ดังนั้น บริ ษทั ควรเลื อกประเด็นในการนาเสนอ ตลอดจนการเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาข่าวสารให้มีความ
เหมาะสมกับช่วงเวลา ดังกล่าว เช่น เขียนข้อความที่ส้ นั กระชับ เข้าใจง่าย
2. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์ในเวลา 08.00–12.00 น.มากที่สุด ดังนั้น
บริ ษทั ควรทาการนาเสนอข่าวสารใหม่ในช่ วงเวลาดังกล่าวเป็ นประจา เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้รับรู ้
ข่าวสารที่ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง
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3. จากผลการวิจยั พบว่า เมนู ช่วยเหลือทันใจ ได้รับคะแนนน้อยกว่าข้ออื่นๆ ดังนั้น บริ ษทั
จึงควร มีวิธีการที่ทาให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น เช่น การทาให้ไฟล์ขอ้ มูลมีขนาดเล็กลง ง่าย
ต่อการดาวน์โหลดข้อมูลมาใช้ เป็ นต้น
4. จากผลการวิจยั พบว่า ข้อความประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่ อยู่บริ เวณด้านข้างของ
หน้าจอนั้นได้รับค่าคะแนนน้อยกว่าข้ออื่นๆ ดังนั้น บริ ษทั ควรปรับเปลี่ ยนขนาดอักษรให้ใหญ่ข้ ึน
หรื อ ทาการเปลี่ยนสี ให้สะดุดตา เป็ นต้น
จากผล การวิจยั พบว่า การเข้าถึง เว็บไซต์ TOT 3G สามารถทาได้ง่าย ทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้ ได้รับคะแนนน้อยกว่าข้ออื่นๆ ดังนั้น บริ ษทั ควรเพิ่มช่องทางทาให้กลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายขึ้น เช่น การจัดทาแอปพลิเคชัน่ TOT3G สาหรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
การศึ ก ษ าวิ จ ั ย ครั้ งนี้ เป็ น การศึ ก ษ าการเปิ ดรั บ และ ทั ศ น คติ ข องลู กค้ า ใน เขต
กรุ งเทพมหานครที่ มี ต่อเว็บ ไซต์ www.tot3g.net ของบริ ษ ทั ที โอที จากัด (มหาชน( ท าให้ท ราบ
เฉพาะข้อ มู ล ประเด็ น การเปิ ดรั บ และทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ เว็บ ไซต์ www.tot3g.net ดัง นั้น หากมี ก าร
ศึ ก ษาวิ จ ั ย ครั้ งต่ อ ไป จึ ง ควรศึ ก ษาเรื่ อง การเปิ ดรั บ และ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ มีต่อเว็บไซต์ www.tot3g.net ของบริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน( เพื่อต้องการ
ทราบการใช้ ป ระโยชน์ แ ละความต้อ งการของลู ก ค้า ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ต่ อ เว็บ ไซต์
www.tot3g.net
เนื่ องจากการวิจยั ครั้ งนี้ ทาการศึ กษากับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นลู กค้าของบริ ษทั ที โอที จากัด
(มหาชน( ในการวิ จยั ครั้ งต่ อ ไป ควรท าการศึ ก ษาในประเด็ น เดิ ม แต่ เปลี่ ย นกลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ น
พนักงานของบริ ษทั ซึ่ งอยูใ่ นฐานะของผูใ้ ห้บริ การแก่ลูกค้า ข้อมูลที่ได้รับจะสามารถนามาใช้ทาการ
เปรี ยบเที ยบการเปิ ดรับและทัศนคติระหว่างลู กค้าและพนักงานของ บริ ษทั นาไปสู่ การปรับปรุ ง
เว็บไซต์ TOT 3G ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายทุกกลุ่มในท้ายที่สุด
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียมของคน Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
THE FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION TO BUY THE CONDOMINIUM
OF GENERATION Y IN THE BANGKOK AREA
มยุรี นกแก้ว, ธีรพงศ์ นาทมนตรี
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ประจา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อ
คอนโดมิ เนี ย มของคน Generation Y ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยคาดว่ า ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ะเป็ น
ประโยชน์ ต่อผูป้ ระกอบการธุ รกิ จในกลุ่ ม อสั งหาริ ม ทรั พ ย์และธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้อง สามารถนาผล
การศึกษาของงานวิจยั นี้ ไปใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ได้เปรี ยบคู่แข่งขัน รวมทั้งเพื่อ
วางแผนการตลาดให้เหมาะสม และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบ ั น สถิ ติที่ใช้
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency( ค่าร้ อยละ (Percentage( ค่าเฉลี่ ย (Mean( และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation( ร ว ม ทั้ ง ใ ช้ Independent Sample T-test F-test (One Way ANOVA) เพื่ อ
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง ส ารวจโดยใช้แ บบสอบถามเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัวอย่า ง
ทั้งหมด 400 คน ซึ่ งกลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 25-30 ปี มีอาชี พ พนัก งาน
บริ ษ ัท เอกชน สถานภาพโสด ระดับ การศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า มี จ านวนสมาชิ ก ใน
ครอบครัว 3-4 คน มีรายได้เฉลี่ย 15,001-25,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ ดา้ นรายได้ที่มีความแตกต่างกัน
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ลกั ษณะประชากรศาสตร์ ด้าน เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพ ระดับ
การศึ ก ษา จานวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ไม่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : คอนโดมิเนียม, การตัดสิ นใจซื้ อ, Generation Y

1307

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ABSTRACT
This research have the objective to study the factors that influence the decision to buy the
condominium of Generation Y in the Bangkok area and hope that this data will be the benefit to
the real estate business entrepreneur and the involved business. They can bring the result of this
research to specify in the marketing strategy for getting the advantage over the competitor
including to set the proper marketing plan which meet the consumer need in the present. The
statistic that use in this research are frequency, percentage, mean and standard deviation together
with Independent Sample T-test F-test (One Way ANOVA) for hypothesis research test by fixed
the significant statistic at the level of 0.05.
This research is the survey research by used the questionnaire to collect the data from the
sample group totally 400 peoples; almost the sample group are the female, age between 25-30
years, being the employee of the private company, single, the education level are in the Bachelor
degree or equivalent, have the member in the family 3-4 peoples and have the average income per
month at 15,00–25,000 baht.
The result of hypothesis testing found that the demographic characteristic in the income
section that different; it have the influence to decide to buy the condominium in the Bangkok
area, it’s different by have the significant statistic at the level of 0.05. While the demographic
characteristic in sex, age, occupation, status, the level of education, the quantity of the member in
the family which different; it don’t have the influence to decide to buy the condominium in the
Bangkok area, it’s different by have the significant statistic at the level of 0.05.
KEYWORDS : CONDOMINIUM, THE PURCHASE DECISION, GENERATION Y
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บทนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วซึ่ งส่ วนใหญ่แล้ว ความ
เจริ ญทางเศรษฐกิจมักกระจุกตัวอยูใ่ นเขตเมืองหรื อเมืองหลวงเท่านั้นทาให้ประชากรจากทุกสารทิศ
ย้ายถิ่ นฐานจากเขตชนบทเข้ามาอยู่ในเขตเมืองมากขึ้นเขตเมืองจึงแออัดไปด้วยผูค้ นซึ่ งทวีจานวน
มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เป็ น
การเพิ่มของประชากรนอกพื้นที่ก่อให้เกิดความต้องการที่อยูอ่ าศัยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่เนื่ องจากที่
อยูอ่ าศัยแบบปกติ คือ ที่อยูอ่ าศัยในแนวราบในตัวเมืองมีนอ้ ยและราคาสู งมากทาให้ประชาชนส่ วน
ใหญ่ หัน ไปเลื อ กที่ อยู่อ าศัยในรู ป แบบใหม่ คื อ ที่ อยู่อาศัย ในแนวสู งและการเลื อกที่ อ ยู่อาศัยใน
รู ปแบบใหม่ นับวันจะยิ่งเพิ่มสู งขึ้น คอนโดมิเนี ยมถือเป็ นโครงการที่คนนิ ยมซื้ อเป็ นที่พกั อยู่อาศัย
กันเป็ นจานวนมากโดยเฉพาะคนในเมืองหลวงเนื่ องจากมีราคาไม่แพงมากนักและคอนโดมิเนี ยม
ส่ วนใหญ่ มกั จะสร้ างขึ้ นในที่ ชุมชนการเดิ นค่อนข้างสะดวกสบายมี โครงการของคอนโดมิ เนี ยม
เกิ ด ขึ้ นมากมายหลากหลายระดั บ บางที่ มี ร าคาแพงกว่ า บ้ า นเดี่ ย วเสี ยอี ก เพราะรู ปแบบของ
คอนโดมิ เนี ยมที่ มีให้เลื อกมากมายมี สิ่งอานวยความสะดวกพร้ อมเหมื อนกับบ้านและบางที่ มีสิ่ ง
อานวยความสะดวกมากกว่าแต่คอนโดมิเนียมบางโครงการเน้นในเรื่ องของภูมิทศั น์เพื่อสนองความ
ต้องการของผูซ้ ้ื อในทุกกลุ่ม
ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิ ดเผยข้อมูลที่อยูอ่ าศัยสร้างเสร็ จจด
ทะเบียนใหม่ในเขตกรุ งเทพฯ-ปริ มณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรปราการ สมุทรสาคร
นครปฐม( พบว่าในปี 2556 มีจานวนหน่วยที่อยูอ่ าศัยสร้างเสร็ จจดทะเบียนใหม่ทุกประเภทรวมกัน
ประมาณ 130,100 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี ก่อนซึ่ งมีประมาณ 125,000 หน่วย จากจานวนที่อยู่
อาศัยสร้างเสร็ จจดทะเบียนใหม่ท้ งั หมดในปี 2556 แบ่งเป็ นที่อยูอ่ าศัยสร้างเสร็ จจดทะเบียนใหม่ใน
เขตกรุ ง เทพฯ ประมาณ 77,900 หน่ วย เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 21 จากปี ก่ อ น และ 5 จังหวัด ปริ ม ณฑล
ประมาณ 52,200 หน่ วย ลดลงร้อยละ 14 จากปี ก่อน แบ่งเป็ นหน่วยห้องชุ ดประมาณ 69,500 หน่วย
(คิดเป็ นร้อยละ 53 ของหน่วยสร้างเสร็ จจดทะเบียนใหม่ท้ งั หมด( บ้านเดี่ ยวประมาณ 31,100 หน่ วย
(คิดเป็ นร้อยละ 24) ทาวน์เฮาส์ ประมาณ 17,100 หน่วย (คิดเป็ นร้อยละ 13) อาคารพาณิ ชย์ประมาณ
9,700 หน่ วย (คิดเป็ นร้ อยละ 8) และบ้านแฝดประมาณ 2,700 หน่ วย (คิ ดเป็ นร้ อยละ 2) พื้นที่ ซ่ ึ งมี
หน่วยที่อยูอ่ าศัยสร้างเสร็ จจดทะเบียนใหม่ประเภทแนวราบมากที่สุด 5 อันดับแรกในปี 2556 ได้แก่
2 อาเภอบางพลีจงั หวัดสมุทรปราการ (4,800 หน่วย( อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี (3,400 หน่วย(
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เขตคลองสามวา (3,100 หน่ วย( เขตบางขุนเที ย น (2,900 หน่ วย( และอาเภอเมื องสมุ ท รปราการ
(2,900 หน่ วย( พื้นที่ ซ่ ึ งมีหน่ วยที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จจดทะเบี ยนใหม่ประเภทอาคารชุ ดมากที่สุด 5
อันดับแรกในปี 2556 ได้แก่ เขตบางเขน (5,200 หน่วย ( เขตห้วยขวาง (5,000 หน่วย( อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ (4,500 หน่ วย( และเขตสายไหม (3,900 หน่ วย) ทั้งนี้ ในปี 2556 มีอาคารชุ ด
เอื้ ออาทรสร้ างเสร็ จจดทะเบี ยนใหม่ของการเคหะแห่ งชาติ 15 โครงการ รวม 434 อาคาร 19,500
หน่ วยเมื่ อ พิ จารณาเฉพาะช่ ว งไตรมาส 4 ปี 2556พบว่า มี จานวนหน่ ว ยที่ อ ยู่อ าศัย สร้ า งเสร็ จจด
ทะเบียนใหม่ทุกประเภทรวมกันประมาณ 33,300 หน่ วย ลดลงร้อยละ 13 จากไตรมาสก่อน ซึ่ งมีที่
อยู่อาศัย สร้ า งเสร็ จ จดทะเบี ย นใหม่ ป ระมาณ 38,300 หน่ ว ย และลดลงร้ อยละ 11 จากไตรมาส
เดี ยวกันของปี 2555 ซึ่ งมีประมาณ 37,600 หน่ วย โดยจานวนที่อยูอ่ าศัยสร้ างเสร็ จจดทะเบียนใหม่
ทั้งหมดในไตรมาส 4 แบ่ งเป็ นหน่ วยสร้ างเสร็ จจดทะเบี ยนใหม่ ในเดื อนตุล าคมประมาณ 9,800
หน่วย เดือนพฤศจิกายนประมาณ 15,400 หน่วย และเดือนธันวาคมอีกประมาณ 8,100 หน่วย
จากจานวนที่อยูอ่ าศัยสร้างเสร็ จจดทะเบียนใหม่ท้ งั หมดในไตรมาส 4 ปี 2556 แบ่งออกเป็ น
ที่ อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จจดทะเบี ยนใหม่ในเขตกรุ งเทพฯ ประมาณ 23,600 หน่ วย เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 13
จากไตรมาสก่อน และ 5 จังหวัดปริ มณฑลรวมกันประมาณ 9,700 หน่วย ลดลงร้อยละ 34 จากไตร
มาสก่อน แบ่งว่าเป็ นหน่วยห้องชุ ดประมาณ 18,000 หน่วย (คิดเป็ นร้อยละ 54 ของหน่วยสร้างเสร็ จ
จดทะเบียนใหม่ท้ งั หมด( บ้านเดี่ยวประมาณ 7,200 หน่วย (คิดเป็ นร้ อยละ 22) ทาวน์เฮาส์ ประมาณ
4,500 หน่ วย (คิดเป็ นร้อยละ 13) อาคารพาณิ ชย์ประมาณ 2,200 หน่ วย (คิดเป็ นร้อยละ 7) และบ้าน
แฝดประมาณ 1,400 หน่ วย (คิ ดเป็ นร้ อยละ 4) (ศู น ย์ข้อมู ล อสั งหาริ ม ทรั พ ย์, 2557) (ศู น ย์ข้อ มู ล
อสังหาริ มทรัพย์, 2558(
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ าวข้างต้น ผู ว้ ิจยั จึ ง สนใจที่ จะศึ ก ษา ปั จจัย ด้านองค์ป ระกอบของคอน
คอนโดมิเนี ยม และชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ของผูค้ น GEN
Y ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู ้ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ด้า น
อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม และ
สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ ผนู ้ าในอนาคตได้
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ทางประชากรศาสตร์ ที่ ส่ งผลถึ ง ปั จจัย ด้ า นองค์ ป ระกอบของ
คอนโดมิเนียมที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมคนคน Gen Y ในเขต กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลถึ งปั จจัยด้านชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ ที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมของคน Gen Y ในเขต กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
ในการวิจยั ได้ต้ งั สมมติฐานการวิจยั ดังนี้
1. ปั จ จัย ทางประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ งผลถึ ง ปั จ จัย ด้ า นองค์ ป ระกอบของ
คอนโดมิเนียมในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม แตกต่างกัน
2. ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลถึงปั จจัยด้านชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ของ
องค์กรในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา : ศึกษาปั จจัยด้านองค์ประกอบของคอนโดมิเนี ยมและชื่ อเสี ยงกับ
ภาพลักษณ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม
2. ขอบเขตด้านเวลา : ในการศึกษาวิจยั ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง เดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2559
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ : ใช้วิธีการสุ่ มจับฉลากขึ้นมา 5 เขต เขตละ 80 คนได้แก่ เขตคลองเตย
, เขตสาทร, เขตลาดพร้าว, เขตพญาไท, และเขตบางกะปิ
4. ขอบเขตด้า นประชากร : กลุ่ ม ตัว อย่า งประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ บุ ค คลผู ้ที่ ซ้ื อ
คอนโดมิเนี ยมหรื อผูท้ ี่พิจารณาจะซื้ อคอนโดมิเนี ยมจานวน 400 คนประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ
บุคคลที่เกิดในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2523–2540 ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
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ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

1. เพศ
ปัจจัยด้ านองค์ประกอบของคอนโดมิเนียม

2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา

ปัจจัยด้ านชื่อเสียงและภาพลักษณ์

5. จานวนสมาชิก
6. รายได้
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อนาไปให้ผูป้ ระกอบการที่ ทาธุ รกิ จเกี่ ยวกับคอนโดมิ เนี ยมนาไปใช้ในการปรับปรุ ง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากลต่อไป
2. เพื่อนาไปให้ผูป้ ระกอบการที่ทาธุ รกิ จเกี่ ยวกับคอนโดมิเนี ยมสามารถนาข้อมูลจากการ
วิจยั ไปใช้ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่ อ ใช้ เป็ นข้อ มู ล ในการสร้ า งความได้ เปรี ยบคู่ แ ข่ ง ขัน ในการท าตลาดในธุ ร กิ จ
คอนโดมิเนียม
4. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างฐานการตลาดให้กบั ธุ รกิจคอนโดมิเนียมในอนาคต
5. เพื่ อ ใช้เป็ นประโยชน์ แก่ ผู ท้ ี่ ส นใจศึ ก ษา เพื่ อน าไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการวิจยั ในธุ รกิ จ
ประเภทอื่นๆ ต่อไป
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. คอนโดมิเนียม หมายถึง อาคารที่บุคคลสามารถแบ่งถือกรรมสิ ทธ์ออกเป็ นส่ วนๆ โดยแต่
ละส่ วนประกอบด้วยกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์ส่วนบุคคล และกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินส่ วนกลาง ลักษณะ
ส่ วนใหญ่ตวั อาคารจะเป็ นตึกใช้วสั ดุทนไฟ หรื อ อาจเรี ยกง่ายๆ ว่า “บ้านลอยฟ้า” นัน่ เอง
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2. ผู้ ซื้ อ คอนโดมิ เนี ย ม หมายถึ ง บุ ค คลผู ้ที่ ซ้ื อคอนโดมิ เนี ย มหรื อ ผู ้ที่ พิ จ ารณาจะซื้ อ
คอนโดมิเนี ยม โดยมีศกั ยภาพอย่างพอเพียง เพื่อซื้ ออยูเ่ อง เพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อน และซื้ อเพื่อเป็ น
บ้านหลังที่สอง
3. การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ยม หมายถึ ง กระบวนการคิ ดอย่างมี เหตุ ผ ลในการเลื อก
แนวทางปฏิ บ ัติ ที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม หรื อ พอใจเพื่ อ ที่ จ ะได้ น าไปสู่ การปฏิ บ ัติ ใ ห้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการหรื อแก้ไขปั ญหาได้
4. ชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ หมายถึง ชื่ อเสี ยง ความน่าเชื่ อถือ ความมัน่ คงทางฐานะการเงิน
มีตราบริ ษทั ปรากฏอยู่ในสื่ อต่างๆ อย่างสม่ าาเสมอ มีความประทับใจในการให้บริ การ การมีส่วน
ร่ วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมของโครงการคอนโดมิเนียม มีความซื่ อสัตย์ในการให้บริ การ
5. Generation Y หมายถึง คนที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523–2540
การทบทวนวรรณกรรม
เสรี วงษ์มณฑา (2542( ใช้คาว่า ภาพพจน์ในความหมายของคาว่า “ภาพลักษณ์ ” (Image)
เนื่ องจากได้ให้เหตุผลว่าเป็ นคาที่ใช้ในความหมายของภาพลักษณ์ จนคนทัว่ ไปรับทราบ และเข้าใจ
ร่ วมกันเป็ นอย่างดี ซึ่ งภาพลักษณ์น้ ี หมายถึง ข้อเท็จจริ งบวกกับการประเมินส่ วนตัว เป็ นภาพที่ฝังใจ
ของบุคคลอยูน่ านแสนนาน ซึ่ งอาจจะแตกต่างไปจากสภาพความจริ งก็ได้
วิจิตร อาวะกุล (2542( กล่าวว่า “ ภาพลักษณ์ ” เป็ นภาพของสถาบัน หน่วยงาน บริ ษทั ห้าง
ร้านหรื อบุคคล ที่เกิดความรู ้สึกขึ้นในจิตใจของคนเราว่า ดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ เชื่ อถือ ไม่เชื่ อถือเห็น
ด้วย ไม่เห็ นด้วย ฯลฯ ถ้าความเห็ นของคนส่ วนมากเป็ นเช่ นไร ภาพลักษณ์ ของหน่ วยงานก็จะเป็ น
เช่ นนั้นภาพลักษณ์ ที่ดีจะสร้างความนิ ยมเลื่ อมใส และภาพลักษณ์ ที่ไม่ดี ก็จะทาให้การดาเนิ นงาน
ของสถาบันนั้นล้มเหลวได้
พฤติกรรมของคน Gen Y
ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต (2553( เป็ นคนทันสมัย ไม่ตกยุค และมักเบื่ อง่ายเป็ นกลุ่มคนที่ ทนั
โลกทันเทคโนโลยีสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือทันสมัยอาทิไอโฟน โน๊ตบุ๊คและกล้องดิจิตอล
ได้คล่องแคล่วคนกลุ่มนี้ จึงมีบุคลิกลักษณะด้านหนึ่ งที่ค่อนข้างหวือหวา ตามสมัยนิยมและกล้าที่จะ
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คิ ดเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ มี เอกลัก ษณ์ โดดเด่ นชอบท าหลายๆ อย่างพร้ อมกันมองโลกในแง่ ดีเป็ นกลุ่ ม
ประชากรที่นกั การตลาดทัว่ โลกคาดว่าจะมีอิทธิ พลสู งในโลกปั จจุบนั
เสาวนี ย ์ พิสิฐานุ สรณ์ (2550( ผูเ้ ชี่ ยวชาญการวิจยั ลักษณะของคนแต่ละรุ่ นชี้ ว่า Gen Y ซึ่ ง
กาลังเข้าสู่ วยั ทางานนับเป็ นคนวัยทางานที่ได้รับการเลี้ ยงดูจากพ่อแม่อย่างดีที่สุดในประวัติศาสตร์
ของโลกคนรุ่ นวัยนี้ มีศกั ยภาพสู งมากในการเรี ยนรู ้ มากกว่าคนรุ่ นใดๆ Gen Y มีพลังในตัวเองมาก
และมักคิดนอกมีความคิดที่แปลกแหวกแนวและมีความมัน่ ใจในตัวเองค่อนข้างสู ง
อรรถสิ ทธิ์ เหมือนมาตย์ (2551( เหตุผลในการซื้ อสิ นค้าของคน Gen Y ส่ วนใหญ่ใช้เหตุผล
ลูกผสมเป็ นส่ วนใหญ่ เช่นเลื อกเพราะมีความชอบทันสมัย มีสไตล์ ฉะนั้นจะใช้เหตุผลทางอารมณ์
ผสมกับเหตุผลเชิ งตรรกะที่ต้ งั อยูบ่ นฐานข้อมูลซึ่ งเขาเชื่ อถือหลายแหล่งพวกเขาจะหาข้อมูลอย่างถี่
ถ้วนก่ อนจะตัดสิ น ใจซื้ อสิ น ค้าหรื อบริ ก ารแต่ ล ะชิ้ น อิ น เตอร์ เน็ ตจึ งเป็ นเครื่ องมื อส าคัญ ในการ
ค้นคว้าและช่วยในการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคของคนกลุ่มนี้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อภิชิต สุ ขสิ นธ์ (2551( ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง
26–30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพ รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือน ต่า
กว่ า หรื อเท่ า กั บ 20,000 บาท และมี จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว จ านวน 3-4 คน ลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือน
จานวนสมาชิ กในครอบครัว มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานครในด้าน งบประมาณ พื้นที่ใช้สอย และกลุ่มที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
หนึ่ งฤทัย เนาว์คา (2556( ได้ศึกษาเรื่ องอิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
และปั จจัยทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า เรื่ องการ
ส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน แต่การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน
ขายการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรงไม่มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม มีปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และ
ด้านการส่ งเสริ มการขายมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม เป็ นการศึกษาวิจยั เชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
(Questionnaire) ซึ่ งผู ว้ ิ จ ัย ได้ท าการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยได้ด าเนิ น
การศึกษาและค้นคว้าตามขั้นตอน ดังนี้
กลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคคลผูท้ ี่ซ้ื อคอนโดมิเนี ยม หรื อผูท้ ี่พิจารณาจะซื้ อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ าง และวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง พร้ อมจานวนทีใ่ ช้ ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคคลผูท้ ี่ซ้ื อคอนโดมิเนี ยม หรื อ ผูท้ ี่พิจารณาจะซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมในกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่ แน่ นอน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ ง
กาหนด ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการคานวณจากสู ตรโดยกาหนดระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% และ
ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าไม่เกิน 5% ซึ่งสามารถคานวณได้จากสู ตร
สู ตร

n

P(1  P) 2
e2

จากโจทย์ กาหนดค่า P = .45
ระดับความมัน่ ใจ 95% เป็ นค่า Z = 1.96
ความคลาดเคลื่อน 5% เป็ นค่าe = 0.05
n

(.45)(1  .45)(1.96 ) 2
(0.05) 2



(.45)(.55)(1.96 )
(0.05) 2



0.9504
0.0025

 380 .16
1315

2

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้เท่ากับ 380 ตัวอย่าง และเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ย
ของแบบสอบถามเนื่ องจากอาจมี คุณสมบัติของแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงทาการเก็บ
ตัวอย่างเพิ่ม 20 แบบสอบถามเป็ นตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non-probability Sampling) คือ
ไม่ได้กาหนดโอกาสหรื อความน่ าจะเป็ นที่กลุ่มตัวอย่างจะได้รับเลือกมาจากประชากรทั้งหมดโดย
ใช้วิธีการแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่สนใจซื้ อคอนโดมิเนียม
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยวิธีการแจกแบบสอบถามจานวน 400 ชุ ดตั้งแต่วนั ที่ 22
กุมภาพันธ์–วันที่ 15 มีนาคม 2559
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ในครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม(Questionnaires) ที่
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาจากการศึกษาแนวคิ ดและทฤษฎี ต่างๆ ประกอบไปด้วยคาถามประเภทต่างๆ แบ่ง
ออกเป็ น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จานวนสมาชิ กในครอบครัว และรายได้
เป็ นคาถามมีหลายคาตอบ ให้เลือกตอบเพียง 1 ข้อ จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 ปั จ จัย ด้า นที่ อ ยู่อ าศัย เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ด้า นที่ อ ยู่อ าศัย ได้แ ก่
ประเภทที่อยูอ่ าศัยปั จจุบนั งบประมาณ อัตราผ่อนดาวน์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย ปั จจัยที่ใช้พิจารณาเลือก
ซื้ อ และ บุ คคลที่ มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ เป็ นคาถามมีหลายคาตอบให้เลื อกตอบเพียง 1 ข้อ
จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 3ปั จจัยด้านองค์ประกอบของคอนโดมิเนี ยมเป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัย
ในด้ า นองค์ ป ระกอบของคอนโดมิ เนี ย มที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย มโดยเป็ น
แบบสอบถามปลายเปิ ด จานวน 16 ข้อ รู ปแบบคาถามใช้แบบ Likert Scale โดยแต่ละคาถามจะมี
ค าตอบให้ เลื อ กตามระดับ ความส าคัญ มี 5 ระดับ โดยผู ้วิ จ ัย ได้ก าหนดเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
ดังต่อไปนี้
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ตอนที่ 4 ปั จจัยด้านชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยในด้าน
ชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยม โดยเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
จานวน 8 ข้อ รู ปแบบคาถามใช้แบบ Likert Scale โดยแต่ละคาถามจะมีคาตอบให้เลื อกตามระดับ
ความสาคัญ มี 5 ระดับ โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีความสาคัญมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความสาคัญมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความสาคัญปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีความสาคัญน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความสาคัญน้อยที่สุด
ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญ
โดยคานวณจากสู ตร n  1 =
n

5 1
 0.8 ได้ดงั นี้
5

ระดับคะแนน

ความหมาย

4.21 - 5.00

มีระดับความสาคัญในการตัดสิ นใจ มากที่สุด

3.41 - 4.20

มีระดับความสาคัญในการตัดสิ นใจ มาก

2.61 - 3.40

มีระดับความสาคัญในการตัดสิ นใจ ปานกลาง

1.81 - 2.60

มีระดับความสาคัญในการตัดสิ นใจ น้อย

1.00 - 1.80

มีระดับความสาคัญในการตัดสิ นใจ น้อยที่สุด
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การทดสอบเครื่ องมือ
สร้ า งแบบสอบถามโดยศึ ก ษาจากเอกสารและผลงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งต่ า งๆ และน า
แบบสอบถามที่ สร้ างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบ ปรับปรุ ง แก้ไขให้ถูกต้อง และนา
แบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วไปทดลองเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้ าหมาย 40 คน โดยคิด
เป็ นร้ อ ยละ 10 ของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง เพื่ อ น ามาวิ เคราะห์ ค วามเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม ได้ ค่ า
Cronbach’s Coefficient Alpha ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ว่าแบบสอบถามนี้ มี ค วามน่ าเชื่ อถื อและสามารถ
นาไปใช้ในการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างได้จริ ง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศ หญิง จานวน 226 คน คิด
เป็ นร้อยละ 56.5 มีอายุระหว่าง 25-30 ปี จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.3 มีอาชีพเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.3 สถานภาพโสด จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ
58.3 ระดับการศึ กษา ปริ ญ ญาตรี หรื อเที ยบเท่า 238 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 59.5 มี จานวนสมาชิ กใน
ครอบครัว 3-4 คน จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 46 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–25,000 จานวน
131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.8
ด้านพฤติกรรมพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีที่อยูอ่ าศัยเป็ น บ้านเดี่ยว จานวน 124 คน คิด
เป็ นร้อยละ 31 มีงบประมาณในการซื้ อคอนโดมิเนียม 1–1.99 ล้านบาท จานวน 156 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 39 อัตราการผ่อนดาวน์ 4,001–8,000 บาท จานวน 157 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.3 ขนาดพื้นที่ ใช้
สอยที่ตอ้ งการ 41-50 ตรม. จานวน 127 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.8 ปั จจัยที่ใช้พิจารราในการเลื อกซื้ อ
คือ เพื่อนความสะดวกสบาย จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.8 บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการ
ตัดสิ นใจคือ ตัวผูซ้ ้ื อ เพียงคนเดียว จานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5
สรุ ปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับองค์ประกอบของคอนโดมิเนียม
ในภาพรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.31 อยูใ่ นระดับ มากที่ สุด และเมื่อวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า
องค์ประกอบของคอนโดมิเนี ยมที่ส่งผล มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ (1( เงื่อนไขสัญญาในการซื้ อและ
การชาระเงิ นที่ เหมาะสม คิ ดเป็ นค่าเฉลี่ ย 4.46 อยู่ในระดับมากที่ สุด (2( ความแข็งแรงคงทนของ
โครงสร้าง คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.43 อยูใ่ นระดับมากที่สุด และ (3( ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็ น
ค่าเฉลี่ย 4.42อยูใ่ นระดับมากที่สุด
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สรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้ า นชื่ อ เสี ย งและ
ภาพลักษณ์ในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 อยูใ่ นระดับ มากที่สุด และเมื่อวิเคราะห์เป็ นราย
ข้อพบว่า ด้านชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ ที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ (1( ความมัน่ ใจในชื่ อเสี ยง
และภาพลักษณ์ ของบริ ษทั คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมากที่สุด (2( ความรับผิดชอบและการ
ให้ความช่วยเหลือในกรณี ที่เกิดปั ญหา คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.42 อยูใ่ นระดับมากที่สุด และ (3( บริ ษทั ไม่
เคยมีชื่อเสี ยงทางด้านลบ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.37 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพสมรส
ระดับ การศึ กษา จานวนสมาชิ ก ในครอบครั ว แตกต่ างกัน ส่ งผลให้ปั จจัยด้านองค์ป ระกอบของ
คอนโดมิเนี ยมในการตัดสิ นใจในการซื้ อคอนโดมิเนี ยม ไม่แตกต่างกัน และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ แตกต่างกันส่ งผลให้ การตัดสิ นใจในการซื้ อคอนโดมิเนี ยมแตกต่างกัน และเมื่อวิเคราะห์เป็ น
รายคู่ พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่คือ (1( รายได้ 15,001-25,000 แตกต่างกับ 30,000 ขึ้นไปและ (2( รายได้
25,001–30,000 แตกต่างกับ 30,000 ขึ้นไป
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพสมรส
ระดับ การศึ ก ษา จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลให้ ปั จ จัย ด้ า นชื่ อ เสี ยงและ
ภาพลักษณ์ ในการตัดสิ นใจในการซื้ อคอนโดมิ เนี ยม ไม่แตกต่างกัน และพบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ มี
รายได้ แตกต่างกัน ส่ งผลให้ การตัดสิ นใจในการซื้ อคอนโดมิเนี ยมแตกต่างกัน และเมื่อวิเคราะห์
เป็ นรายคู่ พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ คือ (1( รายได้ 15,001-25,000 แตกต่างกับ 30,000 ขึ้นไป
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
MARKETING MIX THAT INFLUENCE DECISION TO BUY CONDOMINIUM
SENADEVELOPMENTDPUBLIC COMPANY LIMITED
พรภัส บุญวงศ์ , วรรณวิษา เชียงใหม่
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
รุ จาภา แพ่ งเกษร
อาจารย์ประจา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาด
ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมของบริ ษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน( เครื่ องมือที่
ใช้ในการเก็ บ รวมรวมข้อมู ล คื อ แบบสอบถาม โดยท าการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จากกลุ่ ม ตัวอย่าง
จานวน 400 ราย จากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้ อคอนโดบริ ษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน( ทั้ง
ที่ ซ้ื อเพื่ อพัก อาศัย หรื อให้ เช่ าก็ ตามและน าข้อมู ล ที่ ได้ม าประมวลผล สถิ ติที่ ใช้ไ ด้แก่ ค่ าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุ
ตั้งแต่ 25-35 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-60,000 บาท สาหรับผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมของบริ ษ ทั เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จากัด ในภาพรวม
พบว่า ให้ ค วามส าคัญ ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา และท าเลที่ ต้ งั อยู่ใ นระดับ มาก ส าหรั บ การส่ งเสริ ม
การตลาดให้ความสาคัญในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์
ในการรับประกันสิ นค้าในการซ่ อมแซมหลังการขายมากที่สุด ด้านราคาให้ความสาคัญด้านราคา
เหมาะสมกับขนาดห้องมากที่สุด ด้านทาเลที่ต้ งั ให้ความสาคัญ ด้านความสะดวกในการเดินทางและ
มีสภาพแวดล้อมที่ ดีมากที่สุดและ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดพบว่า การมอบส่ วนลดพิเศษผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมาก
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ในการทดสอบสมมติ ฐานปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านเพศอายุ สถานภาพการศึ กษาและรายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยม
ของบริ ษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน( แตกต่างกัน
คาสาคัญ : คอนโดมิเนียม, ส่ วนประสมทางการตลาด, บริ ษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์

ABSTRACT
The objective of this research is to study demographic factors that are relevant to
marketing mix which influence decision to buy condominium of Sena Development Public
Company Limited. Questionnaire is used as main data collection tool. Samples include 400
clients who bought condominium of Sena Development Public Company Limited, both owners
and tenants. Statistics used for analysis include percentage, mean, standard deviation, and
hypothesis testing.
Findings shown that majority of respondents are females in age range of 25-35 years,
married, earned Bachelor Degree, work as private officer, with monthly income of 40,001-60,000
Baht. By analyzing overall marketing mix that influence decision to buy condominium of Sena
Development Public Company Limited, respondents put high priority on product, price, and
location, while promotion shown moderate importance. Specifically, respondents put highest
priority to product in terms of after-sale warranty. For price, respondents concern about price
range relative to room size. For location, respondents concern about convenience of transportation
and nice environment. For promotion, respondents concern about special discount offered for
clients.
Hypothesis shown that differences of demographic profiles in terms of gender, age,
marital status, education, and monthly income differently affect marketing mix that influence
decision to buy condominium of Sena Development Public Company Limited.
KEYWORDS : CONDOMINIUM, MARKETING MIX, SENADEVELOPMENT
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บทนา
ในช่ วง 10 กว่าปี ที่ ผ่า นมาตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ไ ด้เติ บ โตอย่า งต่ อ เนื่ อ งแต่ ด้วยสภาพ
เศรษฐกิ จชะลอตัว ส่ งผลต่อตลาดอสังหาริ มทรัพย์ปี 2558 รัฐบาลจึงได้ส่งเสริ มมาตรการกระตุ น้
ด้วยการสนับสนุ นเงิ นกู้เพื่อซื้ อที่ อยู่อาศัยสาหรับผูม้ ีรายได้น้อยและลดค่าธรรมเนี ยมโอนและจด
จ านอง ส่ ว นแนวโน้ ม ตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ปี 2559 คาดว่า จะมี อ ัต ราการเติ บ โตจากปี 2558
ประมาณ 5% หรื อมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 3.5 แสนล้านบาท สาหรับในกลุ่มของคอนโดมิเนี ยม
จะมีอตั ราการเติบโตใกล้เคียงกับปี 2558 คือประมาณ 1.7 แสนล้านบาท คิดเป็ น 49% ของตลาดรวม
ปี 2559 ซึ่ งสาเหตุที่ตลาดคอนโดมิเนี ยมไม่มีการเติบโตเนื่ องจากปี 2558 อัตราการเติบโตค่อนข้าง
สู งจากจานวนคอนโดมิเนี ยมที่ทยอยส่ งมอบตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นมา ประกอบกับมีจานวนสิ นค้า
ย้อนกลับเข้าสู่ ตลาด ซึ่ งมาจากกลุ่มที่ถูกปฏิ เสธสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงิน กลุ่มเก็งกาไร และกลุ่ม
นักลงทุน คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณ 20% ของจานวนสิ นค้าที่ตอ้ งโอนตั้งแต่ปลายปี 2556 ต่อเนื่องถึง
ต้นปี 2559 ทาให้กลับมาเป็ นสิ นค้าเก่าในตลาดอี กครั้งหนึ่ ง ส่ งผลให้ปี 2559ผูป้ ระกอบการชะลอ
การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนี ยมใหม่ๆ เข้าสู่ ตลาดโดยจะมุ่งเน้นในเรื่ องการตลาดและโปรโมชัน่
แรงๆ มากระตุน้ กาลังซื้ อแทน (สมาคมอาคารชุดไทย : www.thansettakij.com(
เมื่ อ พิ จารณาปั จ จัย ด้านประชากร ปั จจุ บ ัน ประชากรในเมื องหลวงมี อ ัต ราการขยายตัว
เพิ่มขึ้น ทาให้มีผตู ้ อ้ งการที่พกั อาศัยในตัวเมืองเป็ นจานวนมากขึ้น ซึ่ งในย่านใจกลางเมืองราคาที่ดิน
ราคาบ้านเดี่ยวค่อนข้างสู งมาก ราคาเช่าที่พกั ค่อนข้างแพง ทาให้หลายคนรู ้สึกว่าแทนที่จะนาเงินไป
จ่ายค่าเช่ าที่ พกั หากนาเงิ นไปผ่อนคอนโดหรื อซื้ อคอนโดน่ าจะดี กว่า อีกทั้งการซื้ อคอนโดใกล้ที่
ทางานน่าจะคุม้ ค่ากว่าเมื่อเทียบกับเวลาที่เสี ยไป อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
หลีกเลี่ยงสภาพการจราจรที่แออัด ในปั จจุบนั คอนโดมิเนี ยมมีหลายระดับด้วยกัน ผูบ้ ริ โภคจึงหันมา
สนใจที่ จะเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมกันมากขึ้ นส าหรั บ ปั จจัยที่ จะนามาใช้พิ จารณาในการเลื อกซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมนั้น นอกจากปั จจัยราคาแล้วยังต้องพิจารณาปั จจัยประกอบต่างๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็ น
ความสะดวกเหมาะสมในด้า นท าเลที่ ต้ งั ลัก ษณะห้ อง การออกแบบตกแต่ ง คุ ณ ภาพวัส ดุ ก าร
ก่ อสร้ าง ระบบสาธารณู ป โภค ความปลอดภัย เป็ นต้น ซึ่ งแต่ ล ะปั จจัย ต่ างมี ค วามส าคัญ ต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม โดยผูบ้ ริ โภคจะประเมินความคุม้ ค่าเหมาะสมก่อนที่จะตัดสิ นเลือก
ซื้ อคอนโดมิเนียมในโครงการใดๆ
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จากภาวการณ์ดงั กล่าวแม้วา่ ภาพรวมตลาดจะยังชะลอตัว แต่การขยายตัวของประชากรที่มี
อย่างต่ อเนื่ องทุ ก ๆ ปี จะเป็ นแรงผลัก ในการเร่ งพัฒ นาโครงการใหม่ เพื่ อรองรั บ การเติ บ โตของ
ประชากร และตลาดในอนาคตอีกทั้งอสังหาริ มทรัพย์ยงั เป็ นสิ นทรัพย์ที่มีแนวโน้มราคาสู งขึ้นทุกปี
ดังนั้นเพื่อการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้
มากที่ สุ ด การศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียมจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของบริ ษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน( ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่ยดึ หลักให้ความสาคัญกับลูกค้าตลอดมา จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และแนวความคิดในการดาเนิ นธุ รกิจ บริ ษทั ได้พฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นกลุ่ม
ลูกค้าระดับชนชั้นกลาง-ล่าง ให้สามารถเป็ นเจ้าของที่อยูอ่ าศัยได้ในราคาที่คุม้ ค่ากับเงินที่ตอ้ งจ่ายไป
การวิจยั นี้ มุ่งศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ลูกค้าให้ความสาคัญในการเลือก
ซื้ อคอนโดมิ เนี ยมของบริ ษ ทั ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลสถานที่ และการส่ งเสริ ม
การตลาด
จากผลการศึ กษาครั้ งนี้ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ให้กบั บริ ษทั เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จากัด
(มหาชน( สามารถนาข้อมูลไปใช้พิจารณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าและการ
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมส่ งผลให้การดาเนิ นงานสอดคล้องกับสถานการณ์
และเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบรรลุเป้ าหมายมากที่สุด
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการซื้ อคอนโดมิ เนี ยมของ
บริ ษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน(
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศอายุ สถานภาพการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีผล
ต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมของ บริ ษทั เสนาดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด (มหาชน( ที่แตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหาศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อคอนโดมิเนียมของบริ ษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน( โดยจะทาการวิจยั เฉพาะตัว
แปรอิสระที่สาคัญคือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และ
รายได้ ตัวแปรตามคือ ส่ วนประสมทางการตลาดของผูเ้ ลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของบริ ษทั เสนาดี
เวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน( ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ทาเลที่ต้ งั และการส่ งเสริ มทางการตลาด
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ กรณี ศึกษาคอนโดมิเนี ยมประเภท Low rise ของบริ ษทั เสนาดีเวลล
อปเม้นท์ จากัด (มหาชน( ในพื้ นที่ โครงการ ได้แก่ โครงการติ วานนท์ วังหิ น บางนา 1 บางนา 2
พระราม 2 นวมินทร์ ลาลูกกาเฟส 1 และลาลูกกาเฟส 2 รวมทั้งหมด 8 โครงการ
3. ขอบเขตด้ า นประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ ผู ้ เลื อ กอยู่ อ าศั ย หรื อเป็ นเจ้ า ของ
คอนโดมิเนี ยมในโครงการดังกล่าวและเลื อกเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก
โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ รศ.ดร.กัลยา วานิชย์บญั ชา จานวน 400 ตัวอย่าง
4. ขอบเขตด้านเวลาระยะเวลาในการท าวิจยั กุมภาพันธ์ -เมษายน ปี 2559 และเก็บข้อมู ล
ช่วงระเวลาเดือนมีนาคม-เมษายน ปี 2559
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล

ส่ วนประสมทางการตลาด

1. เพศ

1.ผลิตภัณฑ์

2. อายุ

2. ราคา

3. สถานภาพ

3. ทาเลที่ตงั ้

4. ระดับการศึกษา

4. การส่งเสริมการตลาด

5. อาชีพ
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกซื้ อคอนโดมิเนียมของ บริ ษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน(
2. ทราบระดับความคิดเห็นของส่ วนประสมทางการตลาดที่ลูกค้าให้ความสาคัญ
3. แนวทางในสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันและการกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดเพื่ อตอบสนองความต้องการของลู กค้าในตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมของ บริ ษ ทั
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน( อย่างเหมาะสมและประสิ ทธิ ภาพ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. คอนโดมิเนียม หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า คอนโด ส่ วนในภาษาไทยคณะกรรมการบัญญัติศพั ท์
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ บ ญ
ั ญัติเรี ย กว่า อาคารชุ ด เป็ นอี ก รู ป แบบของที่ อยู่อาศัยที่ เจ้าของห้ องชุ ด
จะต้องแชร์ ความเป็ นเจ้าของร่ วมกับเจ้าของห้องชุดอื่นๆ ในพื้นที่ส่วนกลางเช่น ทางเดิน บริ เวณห้อง
โถง ลิ ฟท์ โรงจอดรถ สระว่ายน้ า สนามเด็กเล่น ซึ่ งเจ้าของห้องชุ ดทุกท่านจะเป็ นเจ้าของร่ วมตาม
กฎหมาย ลักษณะของห้องเหมือนกับการอยูอ่ พาร์ ตเมนท์เพียงแต่เราเป็ นเจ้าของห้องไม่ใช่ผเู ้ ช่า
2. คอนโดแนวสู ง หรื อ Condominium High Rise หมายถึ ง คอนโดที่ มี จานวนชั้น สู ง ๆ
จานวนยูนิตมากๆ หลายร้อยถึงพันยูนิต โดยธรรมชาติคอนโดพวกนี้ จะต้องติดถนนใหญ่ (กว้างกว่า
10 เมตร ตามกฎหมาย( และอยู่ในทาเลที่ ค่อนข้างดี จึงต้องทาสู งๆเพื่อให้ผลตอบแทนคุ ม้ ค่า ข้อดี
ของคอนโดประเภทนี้ คือสามารถได้รับวิวที่สูง เช่น วิวในตัวเมืองใหญ่ๆ และมักจะมีค่าส่ วนกลางที่
ถูกกว่า เนื่องมาจากมียนู ิตหารมาก
3. คอนโดแนวต่า Condominium Low Rise หมายถึง คอนโดที่มีจานวนชั้นไม่มาก จุดเด่น
ของโลว์ไรส์ อยู่ที่จานวนยูนิตน้อย เปรี ยบเที ยบง่ายๆ ถ้าเป็ นคอนโดขนาดใหญ่ สู ง 20-30 ชั้น ทั้ง
อาคารจานวนยูนิตเป็ นพันขึ้นไป คนอยูเ่ ยอะมาก ขณะที่คอนโดขนาดเล็กที่เน้นให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยมีพ้ืนที่
ส่ วนตัว อยู่สบายเหมือนอยู่บา้ น จึงออกแบบให้อาคารสู งแค่ 7 ชั้น ทั้งอาคาร 78 ยูนิตเท่านั้น ผูอ้ ยู่
อาศัย จึ ง น้ อ ยกว่า กัน มาก ท าให้ แ ต่ ล ะคนมี พ้ื น ที่ ส่ ว นตัวของตัว เองได้ ไม่ ต้อ งแย่ง กัน ใช้ พ้ื น ที่
ส่ วนกลางและสิ่ งอานวยความสะดวกอย่าง
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4. ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรื อ 4P’s) ตามความหมายของฟิ ลิปคอตเลอร์
หมายถึง กลุ่มเครื่ องมือด้านการตลาดที่บริ ษทั นามาใช้เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นการตลาดของ
บริ ษทั ในตลาดเป้าหมาย
5. กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึ ง ขั้นตอนในการเลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์จากสองทางเลื อก
ขึ้นไป พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจทั้งด้านจิตใจ และ
พฤติ ก รรมทางกายภาพ ซึ่ ง เกิ ดขึ้ น ในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง กิ จกรรมเหล่ านี้ ท าให้ เกิ ดการซื้ อและ
พฤติ กรรมการซื้ อตามบุ คคลอื่ น มี ข้ นั ตอนที่ สาคัญคื อ การรับ รู ้ การค้นหาข้อมู ล การประเมิ นผล
ทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อและพฤติกรรมหลังการซื้ อ
6. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีมูลค่ากว่า
พันล้านบาท เจ้าของกิจการก็ยงั คงยึดหลักให้ความสาคัญกับลูกค้าตลอดมา ด้วยแนวความคิดในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ ด้วยความภูมิใจในการเป็ นบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพ และเป็ นส่ วน
หนึ่ งในความภู มิใจที่ ลูกค้าระดับชนชั้นกลาง-ล่ าง สามารถจะเป็ นเจ้าของที่ อยู่อาศัยได้ในราคาที่
คุม้ ค่ากับเงินที่ตอ้ งจ่ายไป
7. ผลิตภัณฑ์ (Product) คื อ ส่ วนประสมการตลาดที่ เป็ นพื้นฐานที่ สุด เพราะสามารถจับ
ต้องมองเห็นได้ เป็ นสิ นค้าที่มีตวั ตน รวมถึงคุณภาพ การออกแบบ รู ปลักษณ์ การสร้างตราสิ นค้า
และการบรรจุภณั ฑ์ มีการให้บริ การต่าง ๆ เช่น การจัดส่ ง การซ่อมแซม
8. ราคา (Price) คือ จานวนเงินหรื อสิ่ งอื่น ๆ ที่มีความจาเป็ นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
9. การจั ด จ าหน่ าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึ ง โครงสร้ า งของช่ อ งทางซึ่ ง
ประกอบด้วยสถาบันและกิ จกรรม ใช้เพื่อเคลื่ อนย้ายผลิ ตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด
สถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมาย
ในกรณี ก ารศึ กษานี้ ระบุ ให้การจัดจาหน่ าย (Place( ของคอนโดมิ เนี ยมคื อ ท าเลที่ ต้ งั ของ
โครงการคอนโดมิเนียม
10. การส่ งเสริ ม การขาย (Sales Promotion) หมายถึ ง กิ จกรรมการกระตุ ้นหรื อจู ง ใจให้
ตลาดเป้ าหมายลงมื อซื้ อผลิ ตภัณฑ์ภายในระยะเวลาสั้ นๆ ที่ กาหนด มี เครื่ องมื อให้เลื อกใช้ได้อีก
หลายอย่าง
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ
การตลาดและส่ วนประสมทางการตลาด
Kotler and Armstrong,(2004:5) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการตลาดไว้ว่ า การตลาดเป็ น
กระบวนการทางสั งคมและการบริ หารโดยบุ คคลและกลุ่ ม บุ ค คลจะได้รับ สิ่ งที่ ตอบสนองความ
จาเป็ นและความต้องการจากการสร้ างสรรค์ (Creating) การน าเสนอ (Offering) การแลกเปลี่ ย น
(Exchange) ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละสิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า กับ บุ ค คลอื่ น ซึ่ งจากความหมายดัง กล่ า วสามารถแยก
ออกเป็ นประเด็นต่างๆ ได้ดงั นี้ (1) เป็ นกระบวนการทางสังคมและการบริ การ (2) มีวตั ถุประสงค์คือ
ทาให้บุคคลและกลุ่มบุคคลได้รับผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความจาเป็ นและความต้องการได้
(3) เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วยการสร้างสรรค์การนาเสนอและการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริ การ
ที่มีคุณค่ากับบุคคลอื่น
Etzel et al.,(2004:6) ได้ใ ห้ ค วามหมายของการตลาดไว้ว่าการตลาดเป็ นระบบกิ จกรรม
ธุ รกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะวางแผนด้านการกาหนดราคา (Price) การส่ งเสริ ม(Promote) และการ
จัดจาหน่ าย (Distribute) ผลิ ตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมายเพื่อให้
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์กรความหมายนี้ มีการประยุกต์ใช้ 2 ประการคือ (1) มุ่งความสาคัญที่
ระบบของกิ จ การทั้ง หมดซึ่ งจะต้อ งมุ่ ง ความส าคัญ ที่ ลู ก ค้า (Customer oriented) กล่ า วคื อ ต้อ ง
คานึงถึงความต้องการและตอบสนองความต้องการลูกค้า (2) การตลาดเริ่ มต้นด้วยความคิดเกี่ยวกับ
การตลาดที่ ตอบสนองความต้องการด้วยผลิ ตภัณฑ์แต่การตลาดไม่ได้สิ้นสุ ดที่ ความต้องการของ
ลูกค้าเพราะการตลาดอาจจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมหลังจากที่ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อแล้ว
จากความหมายของการตลาดการที่นกั การตลาดจะดาเนิ นกิจกรรมทางการตลาดให้ประสบ
ความสาเร็ จได้น้ นั องค์กรจะต้องมีการวางแผนการตลาดเชิ งกลยุทธ์และในการที่จะกาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดได้น้ นั นักการตลาดจาเป็ นต้องคานึ งถึงส่ วนประสมการตลาดซึ่ งส่ วนประสมการตลาด
(Marketing Mix หรื อ 4P’s) ตามความหมายของฟิ ลิ ป คอตเลอร์ หมายถึ ง กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ด้ า น
การตลาดที่บริ ษทั นามาใช้เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นการตลาดของบริ ษทั ในตลาดเป้ าหมายซึ่ ง
เป็ นส่ วนประกอบที่มีอิทธิ พลและมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อธุ รกิจการตลาดเป็ นปัจจัยที่ควบคุมได้
(Controllable Factors) นั ก การตลาดจะก าหนดปรั บ เปลี่ ย นปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขได้ เหมาะสมกั บ
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สภาพแวดล้อมและวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อตอบสนองความพอใจและความต้องการของตลาด
เป้ าหมายส่ วนประสมการตลาดประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ ส่ วนประสมการตลาดที่เป็ นพื้นฐานที่สุดเพราะสามารถจับต้อง
มองเห็นได้เป็ นสิ นค้าที่มีตวั ตนรวมถึงคุณภาพการออกแบบรู ปลักษณ์ การสร้างตราสิ นค้าและการ
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ มี ก ารให้ บ ริ ก ารต่ างๆเช่ น การจัด ส่ งการซ่ อมแซมการฝึ กอบรมตลอดจนการเช่ าซื้ อ
อุปกรณ์นอกจากนี้ ยงั รวมถึงบริ การความคิดเพื่อจะไปตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นกั การ
ตลาดมองผลิตภัณฑ์มกั มอง Total Product ผลิ ตภัณฑ์เบ็ดเสร็ จหมายถึ งตัวผลิ ตภัณฑ์รวมกับความ
พอใจหรื อคุณค่าทางใจและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมายพอใจที่จะได้เป็ นเจ้าของสิ นค้า
นั้นเมื่อเป็ นเช่นนี้ นกั การตลาดต้องเน้นการปรับปรุ งสิ นค้าที่ผลิ ตขึ้นมาเพื่อสอดคล้องความต้องการ
ของตลาดเป้ าหมายรวมทั้งต้องพยายามเก็บรักษาลูกค้าเก่าให้ประทับใจอยูม่ ิรู้ลืมและไม่เปลี่ยนใจไป
ใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นๆ ในขณะนี้ นกั การตลาดก็ตอ้ งเพิ่มตลาดเป้ าหมายมากขึ้นไปเรื่ อยๆต้องศึกษา
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ต่างๆโดยไม่มีที่สิ้นสุ ดรวมถึ งการเพิ่มหรื อการลดสิ นค้าในสายผลิ ตภัณฑ์นกั การ
ตลาดควรเน้นการใช้กลยุทธ์อย่างไรให้มีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ด้วยผูบ้ ริ โภคปั จจุบนั นี้มีความทันสมัยเป็ นตัวของตัวเองและต้องการประกาศให้บุคคลอื่นรู ้วา่ เขาคือ
บุคคลที่สาคัญเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะซื้ อสิ นค้าเขาก็จะคิดว่าสิ นค้านั้นคือตัวเขาหรื อเปล่าและได้รับ
ผลประโยชน์อะไรกับสิ นค้านั้นผูบ้ ริ โภคมักจะมองสิ นค้าและคุณภาพของสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับ
และผูบ้ ริ โภคจะต้องมี ค วามมัน่ ใจในสิ นค้าที่ จะซื้ อด้วยผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ บ ริ ษ ทั ต่างๆเสนอขายอยู่ใน
ท้องตลาดนั้นจะพบว่ามีองค์ประกอบอยู่ 3 อย่าง ดังต่อไปนี้
1.1 หัวใจผลิ ตภัณ ฑ์ (Core Product) หมายถึ ง ประโยชน์ ห รื อบริ ก ารที่ ผูซ้ ้ื อหรื อ
ผูใ้ ช้จะได้รับ จากการบริ โภคผลิ ต ภัณ ฑ์ ส่ วนนี้ ของผลิ ตภัณ ฑ์ เป็ นส่ วนที่ จะไปสนองตอบความ
ต้องการที่แท้จริ งหรื อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค
1.2 ตัวตนของผลิ ตภัณฑ์ (Tangible Product) หมายถึ ง ส่ วนของผลิ ตภัณฑ์ที่ผูซ้ ้ื อ
หรื อผูใ้ ช้ส ามารถสัม ผัสจับ ต้องได้ด้วยประสาทสัมผัส เช่ น คุ ณ ภาพตราบรรจุภณ
ั ฑ์แบบและสา
ลักษณ์ เป็ นต้น
- คุณภาพ (Quality) หมายถึง ลักษณะความดีหรื อลักษณะประจาของผลิตภัณฑ์
- ตรา (Brand) หมายถึง ชื่อคาเครื่ องแสดงสัญลักษณ์ประจาผลิตภัณฑ์
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- บรรจุภณั ฑ์ (Package) หมายถึง วัสดุที่ใช้รับรองหรื อใส่ ผลิตภัณฑ์
- แบบ (Style) หมายถึง รู ปลักษณะของผลิตภัณฑ์
- สาลักษณ์ (Feature) หมายถึง ลักษณะอันเหมาะแก่ใจเหมาะแก่การกินการใช้และ
การบริ โภคที่ผลิตภัณฑ์พึงมีให้แก่ผซู ้ ้ื อหรื อผูใ้ ช้
1.3 ส่ วนเพิ่มของผลิ ตภัณฑ์ (Augmented Product) หมายถึงประโยชน์หรื อบริ การ
ที่ผูข้ ายมอบเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าเช่ นไปซื้ อเครื่ องปรับอากาศผูข้ ายมาติดตั้งให้ฟรี ไปซื้ อโต๊ะตู เ้ ตี ยง
จากร้านเฟอร์ นิเจอร์ ทางร้านให้บริ การส่ งถึงบ้านเป็ นต้น
2. ราคา (Price) คือ จานวนเงินหรื อสิ่ งอื่นๆ ที่มีความจาเป็ นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ซ่ ึ ง
Etzel et al., (2004:G-10) ได้ให้ความหมายของราคาคือคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงินราคาเป็ น P ตัว
ที่สองที่เกิ ดขึ้นถัดจาก Product ราคาเป็ นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเที ยบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของผลิ ตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาผูบ้ ริ โภคก็จะ
ตัดสิ นใจซื้ อดังนั้นผูก้ าหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคานึงถึง
2.1 คุ ณ ค่ า ที่ รับ รู ้ (Perceived value) ในสายตาของลู ก ค้าซึ่ งต้อ งพิ จ ารณาว่า การ
ยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์วา่ สู งกว่าราคาผลิตภัณฑ์น้ นั
2.2 ต้นทุนของสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.3 การแข่งขันและปั จจัยอื่นๆ เช่น กลยุทธ์ดา้ นราคา
3. การจั ด จ าหน่ าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึ ง โครงส ร้ า งของช่ อ งทางซึ่ ง
ประกอบด้วยสถาบันและกิ จกรรมใช้เพื่อเคลื่ อนย้ายผลิ ตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด
สถาบัน ที่ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายก็ คื อ สถาบัน การตลาดส่ วนกิ จกรรมที่ ช่ วยในการ
กระจายตัวสิ น ค้าประกอบด้วยการขนส่ งการคลัง สิ น ค้าและการเก็ บ รั ก ษาสิ น ค้าคงคลังการจัด
จาหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่ วนดังนี้
3.1 ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยสิ น ค้า (Channel of Distribution) วิธี ก ารขายสิ น ค้าให้
ผูบ้ ริ โภคโดยตรงหรื อขายผ่านสถาบัน คนกลาง เช่ น พ่ อ ค้าส่ ง พ่ อค้าปลี ก ตัวแทนคนกลางหรื อ
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เส้ นทางที่ ผลิ ตภัณฑ์และกรรมสิ ทธิ์ ที่ ผลิ ตภัณฑ์ถูกเปลี่ ยนมือไปยังตลาดในระบบช่ องทางการจัด
จาหน่ายจึงประกอบด้วยผูผ้ ลิตคนกลางผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
3.2 การแจกจ่ายตัวสิ นค้า (Physical Distribution) คื อ วิธีการขนส่ งประเภทต่างๆ
เช่น การขนส่ งทางอากาศทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางท่อ ในการแจกจ่ายตัวสิ นค้านี้นกั การตลาดต้อง
คานึ งถึ งต้นทุ นต่างๆ และส่ งถึ งลู กค้าตรงต่อเวลาในสถานที่ สมบู รณ์ และการแจกจ่ายตัวสิ นค้าที่
สาคัญอีกประเภทคือ การเก็บรักษาสิ นค้าเพื่อรอจาหน่ายให้ทนั เวลาที่ผบู ้ ริ โภคต้องการในเรื่ องการ
ขนส่ งและการเก็บรักษาสิ นค้านี้ นักการตลาดต้องคานวณให้เหมาะสมและประหยัดสอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์มากที่สุดเพื่อประสิ ทธิ ภาพที่ดีและต้องดาเนินการเพื่อทาให้ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมายสามารถซื้ อ
หาผลิตภัณฑ์ได้โดยสะดวกโดยนักการตลาดต้องกาหนดเลือกสรรและเชื่ อมคนกลางและสิ่ งอานวย
ความสะดวกด้านการตลาดเพื่อจัดสรรไปยังตลาดเป้าหมาย
4. การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง กิ จ กรรมเพื่ อ การสื่ อ สารและส่ ง เสริ ม
ผลิตภัณฑ์ของตนไปสู่ ตลาดเป้ าหมาย ฉะนั้นบริ ษทั ต้องฝึ กอบรมจูงใจพนักงานขายของตนต้องคิด
กาหนดโครงการใหม่ๆ ในการสื่ อสารและส่ งเสริ มการตลาดประกอบด้วยการโฆษณาการตลาด
แบบตรงการส่ งเสริ มการขายการขายโดยใช้พนักงานขายการประชาสัมพันธ์ไดเร็ คต์มาร์ เก็ตและ
ออนไลน์มาร์ เก็ตติ้งปั จจุบนั นี้ การส่ งเสริ มการตลาดมักทาให้รูปของการติดต่อสื่ อสารทางการตลาด
แบบครบเครื่ อง Integrated Marketing Communication (IMC) ซึ่ งใช้เครื่ องมือหลายประเภทร่ วมกัน
เช่นการสมัครเป็ นสมาชิ กจะได้ส่วนลดและร่ วมกับบริ ษทั อื่นๆ ผูผ้ ลิตหลายๆ รายไปรับสิ ทธิ พิเศษ
สาหรับสมาชิ กยกตัวอย่างเช่นใช้บตั รเครดิตยีห่ ้อหนึ่ งได้รับบัตรสะสมคะแนนเพื่อแลกของหรื อพัก
โรงแรมในเครื อร้านอาหารในเครื อร้านหนังสื อในเครื อฯลฯ
4.1 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การเสนอหรื อส่ งเสริ มความคิดสิ นค้าหรื อ
บริ การผ่านสื่ อมวลชนโดยผูโ้ ฆษณาต้องเสี ยค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของสื่ อโดยธรรมชาติ โฆษณามีขีด
ความสามารถในการเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้กว้างขวางในแง่ของพื้นที่และมีตน้ ทุนต่าเมื่อนับต่อจานวน
ครั้งที่ผบู ้ ริ โภคหนึ่ งคนได้พบได้สัมผัสเป็ นเครื่ องมือในการส่ งเสริ มการตลาดที่สามารถส่ งข่าวสาร
ออกไปซ้ าแล้วซ้ าเล่าได้ฝ่ายผูบ้ ริ โภคก็มีโอกาสไปเปรี ยบเทียบกับโฆษณาของคู่แข่งขันได้ดว้ ยเหตุที่
การโฆษณาไปถึ ง คนหมู่ ม ากหรื อ สาธารณชนข้อ ความหรื อ ข้อ เสนอในโฆษณา จึ ง เป็ นสิ ท ธิ
ประโยชน์มาตรฐานขั้นต่าที่ผบู ้ ริ โภคคาดว่าจะได้รับหากซื้ อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณามาบริ โภคและคิดว่า
มีผลผูกพันตามกฎหมายด้วยและการโฆษณาเป็ นสิ่ งที่สามารถสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ให้แก่
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ผูบ้ ริ โภคได้ดีเนื่ องจากผูโ้ ฆษณาสามารถขยายผลิ ตภัณ ฑ์น้ ัน ออกมาให้เห็ นเด่ นชัดโดยใช้ศิ ลปะ
ทางด้านแสงสี เสี ยงและเทคนิ คการพิมพ์เข้าประกอบโฆษณาบางชิ้ นก็มุ่งจะสะสมจินตภาพที่ดีไว้
เพื่ อหวังผลการขายในระยะยาวบางชิ้ นก็ มุ่ งจะให้มี ก ารซื้ อขายขึ้ นโดยเร็ ววัตถุ ป ระสงค์ข องการ
โฆษณาเป็ นภารกิจที่ตอ้ งปฏิบตั ิต่อกลุ่มเป้ าหมายให้สาเร็ จลงในระยะเวลาที่กาหนดซึ่ งอาจแบ่งออก
ตามเป้ าหมายดังนี้
- การโฆษณาเพื่อให้สารสนเทศ (Informative Advertising) นามาใช้มากที่สุดเมื่อ
แนะนาผลิ ตภัณฑ์ประเภทใหม่จริ งๆ ยังไม่เคยมีขายเลยแม้แต่ของคู่แข่งขันออกสู่ ตลาด ในกรณี น้ ี
การโฆษณาเพื่อให้สารสนเทศจะมุ่งสร้างอุปสงค์เบื้องต้นขึ้นมาก่อนเมื่อเกิ ดขึ้นมาแล้วก็ตอ้ งมาซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของผูโ้ ฆษณาอยูน่ ้ นั เองเพราะยังไม่มีคู่แข่งขัน
- การโฆษณาเพื่อชักชวนให้ซ้ื อ (Persuasive Advertising) นามาใช้เมื่อคู่แข่งขันเข้า
มาในตลาดแล้ว ในกรณี น้ ี การโฆษณาเพื่อชักชวนให้ซ้ื อจะมุ่งสร้างอุปสงค์คดั สรรกล่าวคือ เมื่อเกิด
อุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกับที่ผโู ้ ฆษณามีจาหน่ายแล้วยังต้องทาให้กลุ่มเป้ าหมายเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ตราของผูโ้ ฆษณาด้วย
- การโฆษณาเพื่อเตือนความจา (Reminder Advertising) นามาใช้เมื่อผลิตภัณฑ์ติด
ตลาดแล้วเพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายไม่ลืมผลิตภัณฑ์คิดถึงผลิตภัณฑ์เสมอ
4.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง การสร้างสัมพันธภาพอันดีกบั
สาธารณชนบริ ษทั ที่ประสงค์จะให้มีชื่อเสี ยงที่ดีมีภาพลักษณ์ที่ดีมีมาตรการป้ องกันหรื อขจัดข่าวลือ
เรื่ องราวและเหตุ ก ารณ์ ที่ จะก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ บ ริ ษ ัท โดยผู ป้ ระชาสั ม พัน ธ์ ไ ม่ ต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของสื่ อ เอกลักษณ์ ของการประชาสัมพันธ์มีอยูห่ ลายอย่าง เช่น มีความน่าเชื่ อถื อ
มากกว่าข่ าวในรู ป ของข่ า วสารคดี และเหตุ ก ารณ์ ที่ ส ร้ างสรรค์ข้ ึ น ดู มี ค วามสมจริ ง มากกว่า การ
โฆษณามี ผูบ้ ริ โภคจานวนมากปฏิ เสธที่ จะรั บ โฆษณาหรื อต้อนรั บ พนัก งานขายที่ ไปขอพบ แต่
ยอมรับการประชาสัมพันธ์ส่วนขีดความสามารถในการสร้ างความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่ทาการ
ประชาสัมพันธ์น้ นั ก็เป็ นเช่นเดียวกับการโฆษณา วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ก็เหมือนกับ
วัตถุประสงค์ของการโฆษณาคือ ต้องอยูภ่ ายใต้กรอบของวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริ ษทั และ
มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สารสนเทศเพื่อชักชวนให้ซ้ื อเพื่อเตื อนความจา แต่ตอ้ งเพิ่มเข้ามาอี ก
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อย่างน้อยก็หนึ่ งอย่างคือการสร้างจินตภาพที่ดีให้แก่บริ ษทั หรื อให้แก่ผลิตภัณฑ์การประชาสัมพันธ์
มักมีวตั ถุประสงค์ในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น
4.3 การขายโดยบุคคล (Personal Selling) หมายถึง การเสนอหรื อส่ งเสริ มความคิด
สิ นค้าหรื อบริ ก ารผ่านพนัก งานขายของบริ ษ ทั หรื อพนัก งานขายอิ ส ระโดยมี จุดมุ่ งหมายจะขาย
ผลิ ตภัณฑ์หรื อสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี กบั ลู กค้าจัดว่าเป็ นเครื่ องมื อประสิ ทธิ ผลมากที่ สุดในการ
สร้างบุริมนิ ยมสร้างความมัน่ ใจและทาให้ผบู ้ ริ โภคลงมือซื้ อลักษณะเด่นของการขายโดยบุคคลเมื่อ
เปรี ยบเที ยบกับ การโฆษณาคื อ มี การติ ดต่อสั ม พันธ์ แบบคนถึ งคนโดยตรงกับ ผูบ้ ริ โภคสามารถ
สังเกตปฏิ กิริยาของผูบ้ ริ โภคขณะรับข่าวสารได้มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ ยนข้อเสนอให้ตรง
กับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้รวดเร็ วสร้างสัมพันธภาพกับผูบ้ ริ โภคได้ไม่วา่ จะเป็ นสัมพันธภาพ
ทางการค้าหรื อสัมพันธภาพส่ วนบุคคลผูบ้ ริ โภคมักเกรงใจและรับฟั งข่าวสารที่พนักงานขายนาไป
อย่างไรก็ตามลักษณะเด่ นดังกล่ าวมานี้ ก็มี ตน้ ทุ นที่ สู งในการนาข่าวสารไปยังกลุ่ มเป้ าหมายเมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับเครื่ องมื ออย่างอื่ นๆ ถ้าต้องจ้างเป็ นพนักงานขายของบริ ษทั เองต้องจ้างไว้นานไม่
เหมือนกับการโฆษณาจะยกเลิกเมื่อไหร่ ก็ได้
4.4 การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการกระตุน้ หรื อจูงใจ
ให้ตลาดเป้ าหมายลงมือซื้ อผลิ ตภัณฑ์ภายในระยะเวลาสั้นๆ ที่กาหนดมีเครื่ องมือให้เลื อกใช้ได้อีก
หลายอย่างนับแต่คูปองการแข่งขันการจับฉลากการลดราคาการให้ของแถม ฯลฯ แต่ละอย่างก็มีขีด
ความสามารถอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยทัว่ ไปเครื่ องมือเหล่านี้ จะทาหน้าที่ดึงดูดผูบ้ ริ โภคมา
มอบสารสนเทศให้แล้วนาไปสู่ การซื้ ออันเป็ นเป้ าหมายหลัก
วัตถุ ประสงค์ของการส่ งเสริ มการขายอยู่ที่การสร้ างสัมพันธภาพอันดี กบั ผูบ้ ริ โภคโดยใช้
กิจกรรมในระยะเวลาอันสั้นเป็ นสื่ อการทาให้ผูบ้ ริ โภคหันมาซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั เพียงชัว่ ครั้ง
ชัว่ คราวไม่ควรเป็ นวัตถุประสงค์ของการส่ งเสริ มการขาย แต่การส่ งเสริ มการขายควรเป็ นการลงทุน
เพื่อผลทางด้านยอดขายและกาไรตลอดจนส่ วนครองตลาดในระยะยาว
ดังนั้นธุ รกิ จที่ จะประสบความส าเร็ จได้แก่ ธุรกิ จที่ ส ามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้เหมาะสมเมื่อผูบ้ ริ โภคมีการดาเนิ นชี วิตที่เปลี่ ยนไปธุ รกิจต้องปรับ 4P’s และการตัดสิ นใจ
ในส่ ว นแบ่ ง ตลาดให้ เหมาะสม เช่ น เมื่ อ ผู ้บ ริ โ ภคมี ค่ า นิ ย มในการหาความสุ ข ชี วิ ต ที่ ตื่ น เต้น
สะดวกสบายความอิสระและมีความเป็ นตัวเองมากขึ้นจาเป็ นต้องตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ให้สีและออกแบบ
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ให้ส่งเสริ มค่านิ ยมนี้ การกาหนดตาแหน่งตามลักษณะที่ออกแบบให้สัมพันธ์กบั ค่านิ ยมโลกนักการ
ตลาดต้องสามารถประเมิ นขนาดและคู่ แข่ งของส่ วนแบ่ งการตลาดว่าเปลี่ ยนไปเท่ าใดและปรั บ
กิจกรรมของธุ รกิจให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพหลักการแบ่งประเภทส่ วน
ประสมการตลาดให้เหมาะสมต่อการตัดสิ นใจของลู กค้าและต้องสอดคล้องกับลู กค้าเป้ าหมายเพื่อ
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ วรรณา สมเจริ ญศิลป์ (2552( ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมเขต
กรุ งเทพมหานคร การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมเขตกรุ งเทพมหานคร 2) ศึกษาถึ งอิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการสารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 25-34 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชี พเป็ น
พนัก งานองค์ก รเอกชน มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น โดยรวมของครอบครั วต่ า กว่า 40,000 บาท ผล
การศึ ก ษาพบว่ า ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อคอนโดมิ เนี ย มมากกว่ า 1 ปี มี ก าร
เปรี ยบเทียบมากกว่า 4 โครงการ ก่อนการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมลักษณะห้องเป็ นแบบ 2
ห้องนอนมีพ้นื ที่ 36-45 ตร.ม. และส่ วนใหญ่ในการพิจารณาเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมเพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจกาหนดปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ราคาสถานที่
และการส่ งเสริ มทางการตลาด ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรศึ กษาและพัฒนาธุ รกิ จคอนโดมิ เนี ยมให้
ตรงกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มเขต
กรุ งเทพมหานคร
ธัญ ญารั ตน์ พาศิ ริ (2557( การค้น คว้าแบบอิ ส ระนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาปั จจัยส่ วน
บุ ค คลที่ ส่ งผลต่ อ ส่ วนประสมทางการตลาดธุ ร กิ จ อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ข องผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครการศึกษาครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ราย จากผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
นาข้อมูลที่ได้มาประมวลผล สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
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ที่ 15,001-25,000 บาทและจากการสอบถามการรั บ รู ้ สื่ อโฆษณาจากป้ า ยโฆษณา ผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญกับ รู ปภาพและข้อความ มีความชัดเจนมากที่สุด การรับรู ้สื่อโฆษณา
จากคาแนะนาจากคนใกล้ชิด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับ การเพิ่มความเชื่ อมัน่ ในการ
ตัดสิ นใจมากที่สุด การรับรู ้ สื่อโฆษณาจากเว็บไซต์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับการหา
ข้อมูลได้ง่ายมากที่สุด การรับรู ้สื่อโฆษณาจากใบปลิ ว แผ่นผับหรื อ โบว์ชวั ร์ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญกับความสวยงามและมีเนื้ อหาที่น่าสนใจมากที่สุด การรับรู ้สื่อโฆษณาจากพนักงาน
ขาย ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับ การอานวยความสะดวกในกระบวนการซื้ อ-ขายมาก
ที่สุด การรับรู ้ สื่อโฆษณาจากการจัดแสดงและนิ ทรรศการ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับ
การมีหลายโครงการให้เลื อกมากที่สุด การรับรู ้ สื่อโฆษณาจากโทรทัศน์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับการให้ท้ งั ภาพ เสี ยง การเคลื่อนไหว รวมทั้งสี สัน อารมณ์และความรู ้สึกในการรับชม
มากที่สุดผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์
รวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับการใช้วสั ดุที่
มีคุณภาพมากที่สุด ด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับราคาขายของโครงการมีความ
คุ ้ม ค่ า มากที่ สุ ด ด้า นท าเลที่ ต้ ัง ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคัญ กับ สภาพแวดล้อ มรอบๆ
โครงการมีความปลอดภัย น่ าอยู่มากที่สุด และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับการการผ่อนเงินดาวน์โดยไม่เสี ยดอกเบี้ยมากที่สุด การทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วน
บุคคลด้าน เพศ สถานภาพ การศึกษา และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อส่ วนประสม
ทางการตลาดธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ส่ วนปั จจัย
ส่ วนบุ ค คลด้านอายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพ ย์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจของผู ้เลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมบริ ษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน( เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็ นระบบ การสารวจครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
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ประชากรและการสุ่ มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คื อประชาชนที่ เลื อกซื้ อคอนโดบริ ษทั เสนาดี เวลลอป
เม้นท์ จากัด (มหาชน( ทั้งที่ซ้ื อเพื่อพักอาศัยหรื อให้เช่าก็ตาม
ขนาดกลุ่ ม ตัวอย่างและวิธีก ารสุ่ ม ตัวตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาคื อ กลุ่ ม ตัวอย่างจากผูซ้ ้ื อ
คอนโด 8 โครงการประกอบด้วยโครงการติวานนท์ , วังหิ น, บางนา 1, บางนา 2, พระราม 2, นวมิ
นทร์ , ลาลูกกาเฟส 1 และลาลูกกาเฟส 2 จากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถหาข้อมูลประชากรที่แน่นอน
ได้ จึ งใช้วิธีก ารก าหนดขนาดตัวอย่างจากการคานวณหาขนาดเองแบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น
(Non-Probability( และกาหนดสัดส่ วนการสุ่ มของขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบ Quota จากกลุ่มตัวอย่างผู ้
ซื้ อคอนโดแต่ ล ะแห่ งโดยสุ่ ม ตัวอย่างแบบ Convenience Sampling เพื่ อ ให้ ไ ด้ก ลุ่ ม ตัวอย่างที่ ซ้ื อ
คอนโด บริ ษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน( ทั้งหมดจากแบบสอบถาม 400 ชุด
การคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสู ตร โดยกาหนดความเชื่ อมัน่ ของกลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเท่ากับร้อยละ 95 ซึ่งหมายความว่ายอมรับให้มีความความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5
สู ตร
โดย

n=

𝑍2
4𝑒 2

n

แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

Z

แทน ค่ามาตรฐานของระดับความเชื่อมัน่ (95% เท่ากับ 1.96(

𝑒

แทน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดขึ้น

แทนค่าสู ตร

n=

1.962
(4)0.052

n = 384.16
ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้คือ 384.16 และขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เก็บประมาณ
400 ชุด
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบสารวจ (Servey research( โดยใช้แหล่งข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผูท้ ี่ซ้ื อคอนโด
บริ ษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน( จานวน 400 ชุด
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากหนั ง สื อ เอกสาร บทความวิ จ ัย สื่ อ
Internet เพื่อให้ทราบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การวิจยั นี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการศึ ก ษาข้อมู ล จากกลุ่ ม ตัวอย่าง ใช้วิธีเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ลือกซื้ อคอนโดมิเนียม จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศอายุ สถานภาพระดับการศึกษาสู งสุ ด
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นคาถามปลายปิ ดให้เลือกตอบเพียง 1 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ข้อมู ลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้า นท าเลที่ ต้ ัง การส่ ง เสริ ม การตลาด เป็ นค าถามปลายปิ ดแบบ Interval scale โดยแบ่ ง ระดับ
ความส าคัญ ออกเป็ น 5 ระดับ ให้เลื อก ได้แก่ ระดับ มากที่ สุ ด (5 คะแนน( ระดับมาก (4 คะแนน(
ระดับปานกลาง (3 คะแนน( ระดับน้อย (2 คะแนน( ระดับน้อยที่สุด (1 คะแนน( และใช้เกณฑ์การ
แปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญโดยกาหนดค่าคะแนนจากสู ตร

𝑛−1 5−1
𝑛

=

ระดับคะแนน

ความหมาย

4.21- 5.00

ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด

3.41-4.20

ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในระดับมาก

2.61-3.40

ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในระดับปานกลาง

1.81-2.60

ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในระดับน้อย

1.00-1.80

ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในระดับน้อยที่สุด
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยวิธี t-test F-test (One way ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ โดยวิธี LSD ระดับนัยสาคัญทางสถิติสาหรับการศึกษาครั้งนี้เป็ น 0.05
การทดสอบเครื่ องมือ
เมื่อออกแบบสอบถามเสร็ จแล้ว ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและทาการตรวจสอบเนื้ อหาของ
แบบสอบถาม การแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง และทดสอบก่ อ นน าไปใช้ จ ริ ง (Pretest) กับ กลุ่ ม เป้ า หมาย
บางส่ วนจานวน 40 คนโดยคิดเป็ นร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนามาวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม ได้ค่า Cronbach’s Coefficient Alpha ซึ่ งแสดงว่า แบบสอบถามนี้ มีความน่ าเชื่ อถื อ
และสามารถนาไปใช้ในการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างได้จริ ง
สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากประชากรศาสตร์ จากการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลเกี่ยวกับ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งได้แก่ เพศอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชี พรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สรุ ปผลการวิเคราะห์ลกั ษณะของกลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งจานวน 247คน คิดเป็ นร้อยละ 61.75 มี อายุต้ งั แต่ 25-35 ปี จานวน 195คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 48.75 มี ส ถานภาพสมรสจานวน 191 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 47.75 มี ระดับการศึ ก ษา
ปริ ญญาตรี จานวน 238 คนคิดเป็ นร้อยละ 59.50 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 189 คิดเป็ น
ร้อยละ 47.30 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-60,000 บาท จานวน 190 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.50
2. สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของบริ ษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย
รวม 4.14 อยูใ่ นระดับมาก และจากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับ
ได้แ ก่ 1( ด้า นการรั บ ประกัน สิ น ค้า ในการซ่ อ มแซมหลัง การขาย มี ค่ า เฉลี่ ย 4.32 อยู่ใ นระดับ
ความส าคัญ มากที่ สุ ด 2( คุ ณ ภาพของวัส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการก่ อ สร้ า ง มี ค่ า เฉลี่ ย 4.27 อยู่ ใ นระดั บ
ความสาคัญมากที่สุด 3( ความแข็งแรงคงทนของโครงสร้ างคอนโดมิ เนี ยม มีค่าเฉลี่ ย 4.22 อยู่ใน
ระดับความสาคัญมากที่สุด
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อคอนโดมิเนียมของบริ ษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวม 3.94
อยู่ในระดับ มากและจากการวิเคราะห์ เป็ นรายข้อพบว่าปั จจัยที่ ส่ งผลมากที่ สุด 3 อันดับได้แก่ 1(
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ราคาเหมาะสมกับขนาดห้องมีค่าเฉลี่ ย 4.34 อยู่ในระดับความสาคัญมากที่ สุด 2( การจัดหาสิ นเชื่ อ
จากสถาบันการเงินที่หลากหลายมีค่าเฉลี่ย 4.27 3( ระยะเวลาผ่อนชาระนานขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่
ในระดับความสาคัญมาก
4. สรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้านท าเลที่ ต้ งั ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของบริ ษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย
รวม 4.01 อยู่ในระดับมากและจากการวิเคราะห์ เป็ นรายข้อพบว่าปั จจัยที่ ส่งผลมากที่ สุด 3 อันดับ
ได้แก่ 1(ความสะดวกในการเดิ นทางและมีสภาพแวดล้อมที่ ดีมีค่าเฉลี่ ยเท่ากันที่ 4.26 อยู่ในระดับ
ความสาคัญมากที่สุด 2( ทาเลที่ต้ งั ใกล้แหล่งชุ มชนมีค่าเฉลี่ ย 3.92 อยู่ในระดับความสาคัญมาก 3(
ใกล้ระบบขนส่ ง เช่น รถไฟฟ้า ทางด่วน มีค่าเฉลี่ย 3.59 อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก
5. สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมของบริ ษ ทั เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จากัด พบว่าในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ ยรวม 3.72 อยู่ในระดับปานกลางและจากการวิเคราะห์ เป็ นรายข้อพบว่าปั จจัยที่ ส่งผลมาก
ที่ สุ ด 3 อัน ดับ ได้ แ ก่ 1( การมอบส่ ว นลดพิ เศษมี ค่ า เฉลี่ ย 4.15 อยู่ใ นระดับ ความส าคัญ มาก 2(
พนักงานอัธยาศัยดีมีค่าเฉลี่ ย 3.76 อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก 3( การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทุกสื่ อ มีค่าเฉลี่ย 3.67 อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. กลุ่มตัวอย่างผูซ้ ้ื อคอนโดมิเนียมฯที่มีเพศต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกันแต่เมื่อเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน
ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นราคาและด้านทาเลที่ต้ งั ในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมฯ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig.<0.05)
2. กลุ่มตัวอย่างผูซ้ ้ื อคอนโดมิเนียมฯที่มีช่วงอายุต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ด้านราคาด้านทาเลที่ ต้ งั และด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05(Sig.<0.05( จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์
แตกต่างทุกคู่ ยกเว้นช่วงอายุ 25-35 ปี กับ45ปี ขึ้นไปที่ไม่แตกต่างกัน ด้านราคาพบว่า แตกต่างทุกคู่
ยกเว้นช่วงอายุ ต่ากว่า25 ปี กับ 36-45 ปี ที่ไม่แตกต่างกัน ด้านทาเลที่ต้ งั พบว่า แตกต่างทุกคู่ ยกเว้น
1( ช่ วงอายุต่ ากว่า25 ปี กับ 36-45 ปี 2( ช่ วงอายุ25-35 ปี กับ 45 ปี ขึ้นไปที่ ไม่แตกต่างกันด้านการ
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ส่ งเสริ มการตลาดพบว่าแตกต่างทุ กคู่ ยกเว้นช่ วงอายุ 1( ต่ ากว่า 25 ปี กับ 25-35 ปี 2( ต่ ากว่า 25 ปี
กับ 36-45 ปี 3( 25-35 ปี กับ 36-45 ปี ที่ไม่แตกต่าง
3. กลุ่ ม ตัวอย่างผูซ้ ้ื อคอนโดมิ เนี ยมฯที่ มี ส ถานภาพต่ างกันให้ค วามส าคัญ กับ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ
ต่างกัน ให้ค วามสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคาด้านท าเลที่ ต้ งั และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมฯ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 (Sig.<0.05( จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า ด้านราคาแตกต่างทุกคู่ ยกเว้นสถานภาพ
โสด กับ สมรสที่ไม่แตกต่าง ด้านทาเลที่ต้ งั และด้านการส่ งเสริ มการตลาดพบว่า แตกต่างทุกคู่
4. ผูซ้ ้ื อคอนโดมิเนี ยมฯที่มีระดับการศึกษาต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทาเลที่ต้ งั และด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน จาก
การวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างทุกคู่ ยกเว้นระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี
กับ ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ม่ แ ตกต่ า ง ด้า นราคาแตกต่ า งทุ ก คู่ ด้า นท าเลที่ ต้ งั แตกต่ างทุ ก คู่ ยกเว้น ระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี กับ ปริ ญญาตรี ที่ไม่แตกต่างและด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างทุกคู่
5. ผูซ้ ้ื อคอนโดมิเนี ยมฯที่มีอาชี พต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทาเลที่ต้ งั และด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์
เป็ นรายคู่พ บว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์ แตกต่างทุ ก คู่ ยกเว้นอาชี พ ข้าราชการ/รั ฐวิส าหกิ จ กับ พนักงาน
บริ ษทั เอกชนที่ไม่แตกต่าง ด้านราคาแตกต่างทุกคู่ ยกเว้นอาชีพ
1( พนักงานบริ ษ ทั เอกชน กับ เจ้าของธุ รกิ จส่ วนตัว 2( พนักงานบริ ษทั เอกชน กับ อาชี พอื่ นๆ 3(
เจ้าของธุ รกิ จส่ วนตัว กับ อาชี พ อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ แตกต่ างด้านท าเลที่ ต้ งั แตกต่ างทุ ก คู่ ยกเว้นพนัก งาน
บริ ษทั เอกชน กับ เจ้าของธุ รกิจส่ วนตัว ด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างทุกคู่ ยกเว้นข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ กับ เจ้าของธุ รกิจส่ วนตัว ที่ไม่แตกต่าง
6. กลุ่มตัวอย่างผูซ้ ้ื อคอนโดมิเนียมฯที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคาไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านทาเลที่ต้ งั และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมฯ แตกต่างกันจากการวิเคราะห์
เป็ นรายคู่พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างทุกคู่ ยกเว้นรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ20,000
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บาท กับ 60,001 บาทขึ้นไป2(20,001-40,000 บาทกับ 60,001 บาทขึ้นไปที่ไม่แตกต่างด้านทาเลที่ต้ งั
แตกต่างทุกคู่ ยกเว้น1( ต่ากว่าหรื อเท่ากับ20,000 บาทกับ 20,001-40,000 บาท2(20,001-40,000 บาท
กับ 40,001-60,000 บาทที่ไม่แตกต่างกันด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างทุกคู่ ยกเว้น1(20,00140,000 บาทกับ 40,001-60,000 บาท2(20,001-40,000 บาท กับ 60,001 บาทขึ้นไป3(40,001-60,000
บาท กับ 60,001 บาทขึ้นไป ที่ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อคอนโดมิ เนี ยมของบริ ษ ทั เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน( จากกลุ่ ม ตังอย่าง พบว่า การ
ทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของบริ ษทั
เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน( แตกต่างกันซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ วรรณา สมเจริ ญ
ศิลป์ (2552) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า
ปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจกาหนดปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่ งเสริ มทางการตลาดที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
การศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อคอนโดมิ เนี ยมของบริ ษ ทั เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน( จากกลุ่ ม ตังอย่าง พบว่า การ
ทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคคลด้านช่วงอายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาด
ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมของบริ ษทั เสนาดีเวล
ลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน( แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับธัญญารัตน์ พาศิริ (2557( ในการศึกษา
ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ส่งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาด
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่ งอาจเนื่องมาจากความ
แตกต่างของประเภทอสังหาริ มทรัพย์ และกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามซึ่ งในงานวิจยั นี้ จะเป็ น
กลุ่มตัวอย่างผูท้ ี่ได้เลือกซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนี ยมของบริ ษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์
จากัด (มหาชน(เท่านั้น จึงทาให้ผลที่ได้มีความแตกต่างกัน
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การศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อคอนโดมิ เนี ย มของบริ ษ ทั เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน( จากกลุ่ ม ตังอย่าง พบว่า ให้
ความสาคัญด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา และทาเลที่ ต้ งั อยู่ในระดับมาก สาหรับการส่ งเสริ มการตลาดให้
ความส าคัญ ในระดับ ปานกลางซึ่ ง มี ค วามแตกต่ างกับ งานวิจยั ของสมฤทัย ผุย วรรณ์ (2556( ใน
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ าสายสี
น้าเงินของผูบ้ ริ โภคในเขตฝั่งธนบุรีพบว่า ให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมาก
ที่สุด ให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านราคา เป็ นอันดับรองลงมา และให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด เป็ นอันดับสุ ดท้ายสื บเนื่ องจากคอนโดมิเนี ยมของบริ ษทั เสนา ในกรณี ศึกษา
นี้ มี ทาเลที่ ต้ งั ไม่ติดกับ รถไฟฟ้ า ซึ่ งมี ความแตกต่างในส่ วนประสมการทางการตลาดด้านการจัด
จาหน่ ายของผลิ ตภัณ ฑ์คื อ ท าเลที่ ต้ งั ของผลิ ตภัณ ฑ์ ต่างกัน ในส่ วนผูบ้ ริ โภคที่ มี อายุ อาชี พ และ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ าสายสี น้ า
เงิน ในด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานที่ได้ศึกษานี้ ทาให้เห็นว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ อายุ อาชี พ และรายได้ ต่างกัน มี ผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดอย่างแน่นอน
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ควรกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมของ บริ ษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน(ให้เหมาะสม
2. ควรพิจารณาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดควบคู่กบั ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูเ้ ลื อกซื้ อ
คอนโด ซึ่ งจากกลุ่มตัวอย่างด้าน เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กัน ส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของบริ ษทั เสนาดี
เวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน( แตกต่างกัน โดยส่ วนใหญ่พบว่าจะให้ความสาคัญในด้านผลิตภัณฑ์
ราคา และทาเลที่ต้ งั มากกว่าด้านการส่ งเสริ มการตลาด
3. คานึ งถึ งปั จจัยที่ลูกค้าให้ความสาคัญ ได้แก่ การรับประกันสิ นค้าในการซ่ อมแซม หลัง
การขายความสะดวกในการเดินทางและมีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็ นต้น

1342

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของส่ วนประสมทางการตลาดในผลิ ตภัณฑ์อื่นๆ ของ
บริ ษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน( เพิ่มเติม เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม เพื่อเข้าถึง
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเภท
2. ขยายขอบเขตการศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมบริ ษทั
เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน( เช่น พฤติกรรมแรงจูงใจ ทัศนคติ เป็ นต้น เพื่อให้ครอบคลุ ม
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมมากขึ้น
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริมความงาม
ของผู้ใช้ บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร
MARKETING MIX FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION TO DO THE
COSMETIC SURGERY OF THE USER IN THE BANGKOK AREA
วรวรรณ เกตุชลา, พรพิมล สิ นเจริญ
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
รุ จาภา แพ่ งเกษร
อาจารย์ประจา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่ส่ งผลถึ งปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดในการตัด สิ นใจท าศัล ยกรรมเสริ มความงามของผู ้ใ ช้ บ ริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การทาศัลยกรรมเสริ มความงาม ในเขต
กรุ งเทพมหานครจานวน 400 คน เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจและใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมู ลโดยใช้
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้ง
ใช้ Independent Sample T-test F-test (One Way ANOVA) เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จ ัย โดย
กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 25-34 ปี มี อาชี พ เป็ นนัก เรี ยน/นัก ศึ ก ษา โดยมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,001–30,000 บาท
และมีประสบการณ์ ในการทาศัลยกรรม 1-2 ครั้ง โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยในการ
ตัด สิ นใจท าศัล ยกรรมตามล าดับ ดัง นี้ (1( ปั จ จัย ด้ า นพนั ก งาน มี ค่ า เฉลี่ ย 4.60 (2( ปั จ จัย ด้า น
ผลิ ตภัณ ฑ์ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.53 (3( ปั จจัย ด้านราคา มี ค่ าเฉลี่ ย 3.92 (4( ปั จจัย ด้านส่ งเสริ ม การตลาด มี
ค่าเฉลี่ย 3.90 (5( ปัจจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 3.80 ตามลาดับ
คาสาคัญ : ส่ วนประสมทางการตลาด, ศัลยกรรมเสริ มความงาม
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ABSTRACT
This research have the objective to study the demographic factor that influence to the
marketing mix factors about the decision to do the cosmetic surgery of the user in the Bangkok
area. The sample group that use in this research is the user of the cosmetic surgery in the Bangkok
area totally 400 peoples. This is the survey research and used the questionnaire to be the method
to collect the data including to use the statistic which are frequency, percentage, mean and
standard deviation together with Independent Sample T-test F-test (One Way ANOVA) for
hypothesis research test by fixed the significant statistic at the level of 0.05.
From the study found that almost the sample group who reply the questionnaire are the
female, age between 25-34 years, being the student, have the income average per month at
10,001–30,000 baht and have the experience to do the cosmetic surgery 1-2 times. The sample
group gave the important to the factors that make them decided to do the cosmetic surgery as the
following (1( Staff factor, have the mean 4.60 (2( Product factor, have the mean 4.53 (3( Price
factor, have the mean 3.92 (4( Promotion factor have the mean 3.90 (5( Location factor have the
mean 3.80 respectively.
KEYWORDS : MARKETING MIX, COSMETIC SURGERY

บทนา
ในอดีตการทาศัลยกรรมตกแต่งและความงามเป็ นการแก้ไขความบกพร่ องทางใบหน้าอัน
เนื่ องมาจากความพิ ก ารมาแต่ ก าเนิ ดหรื อ การได้รับ อุ บ ัติเหตุ เพื่ อให้ ส ามารถใช้ชี วิตในสั งคมได้
ตามปกติ การทาศัลยกรรมค่อนข้างยุง่ ยากและมีความซับซ้อนต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานและได้
ผลลัพ ธ์ ไม่ดีเท่าที่ควรต่อมาวิทยาการทางการแพทย์ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว มี การคิดค้น
เทคนิ คใหม่ใช้วสั ดุที่ดีข้ ึนทาให้ผูบ้ ริ โภคมีความเชื่ อมัน่ ในการทาศัลยกรรมตกแต่งเสริ มความงาม
เพิ่มมากขึ้นการทาศัลยกรรมตกแต่งเสริ มความงามจึงไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยงั เป็ น
การพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดีเป็ นที่ยอมรับโดยการเสริ มแต่งให้ดูดีเป็ นธรรมชาติท้ งั นี้ เพราะรู ปลักษณ์
ภายนอกเป็ นปั จจัยสาคัญในการใช้ชีวติ นับตั้งแต่การเพิ่มความมัน่ ใจและการแสดงถึงความเอาใจใส่
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ตนเอง ในปั จจุ บ ันการท าศัล ยกรรมตกแต่ง เสริ ม ความงาม มี ค วามแพร่ หลายและไม่ จาเป็ นต้อง
ปกปิ ดอีกต่อไปปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่ส่งผลให้ผใู ้ ช้บริ การนิ ยมทาศัลยกรรมตกแต่งเสริ มความ
งามมากขึ้นเนื่ องจากได้รับอิทธิ พลจากดาราหรื อบุ คคลที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระแสความนิ ยมเกาหลีจากดาราและนักร้องประเทศเกาหลีใต้เนื่องจากดาราและ
นักร้องเกาหลี ให้ความสาคัญกับการมี ใบหน้าที่สวยงามและมองว่าการทาศัลยกรรมตกแต่งเสริ ม
ความงามเป็ นสิ่ งจาเป็ นซึ่ งส่ วนใหญ่นิยมทาตาสองชั้นให้มีดวงตากลมสดใส ทาจมูกให้โด่งสวยและ
ทาหน้ารู ปตัว V (V-Line) ให้โครงหน้าเล็กได้รูปนอกจากนี้ ยงั มีการเผยแพร่ รูปภาพทั้งก่อนและหลัง
ท าศัล ยกรรมเสริ ม ความงามตามสื่ อต่ า งๆอี ก ด้ว ย เช่ น อิ น เตอร์ เน็ ต สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ เป็ นต้น ท าให้
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดแรงจู งใจอยากท าศัล ยกรรมตกแต่ งเสริ ม ความงามให้ มี ค วามสวยงามเหมื อนดารา
นักร้องเกาหลีในขณะเดียวกันกลุ่มอายุของผูใ้ ช้บริ การที่อยากทาศัลยกรรมตกแต่งเสริ มความงามก็
ขยายวงกว้างขึ้นไม่ได้จากัดแต่เพียงกลุ่มคนวัยทางานหรื อผูใ้ หญ่เท่านั้น แต่ยงั มีกลุ่มวัยรุ่ นนักเรี ยน
และนักศึกษารวมอยูใ่ นกลุ่มนี้ดว้ ย จึงส่ งผลให้วงการทาศัลยกรรมตกแต่งเสริ มความงามเติบโตอย่าง
รวดเร็ ว
โดยมูลค่าตลาดรวมของธุ รกิ จให้บริ การศัลยกรรมตกแต่งและความงามในประเทศไทยปี
2555 สู งถึง 20,000 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ต่อปี คาดว่าธุ รกิ จทางการ
แพทย์แ ละความงามจะเป็ นธุ รกิ จที่ มี โอกาสเติ บ โตมากที่ สุ ด และมาเป็ นอัน ดับ หนึ่ งในปี 2556
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีความเจริ ญและความพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั มีผใู ้ ช้บริ การจานวนมากเข้ามาใช้บริ การทาศัลยกรรมตกแต่งเสริ มความ
งามทั้ง จากโรงพยาบาลของรั ฐ โรงพยาบาลเอกชนและคลิ นิ ก ต่ า งๆ ซึ่ งจะเห็ น ได้ ว่ า สถาน
ประกอบการศัล ยกรรมตกแต่ งเสริ ม ความงามมี จานวนมากเพิ่ ม ขึ้ น และมี แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่ องเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การที่มีค่านิ ยมและทัศนคติต่อการทาศัลยกรรมที่
เปลี่ ย นแปลงไปท าให้ ผูบ้ ริ โภคยุค นี้ ตัดสิ น ใจท าศัล ยกรรมได้ง่า ยขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ ธุ รกิ จให้ บ ริ ก าร
ศัลยกรรมตกแต่งและความงามทาให้เกิ ดการแข่งขันทั้งในด้านของการให้บริ การที่ครบวงจร การ
ส่ งเสริ มการขายด้วยการลดแลกแจกแถม การโฆษณาชวนเชื่ อ มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ รวมถึงการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ มาเป็ นจุดดึงดูดเพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคมาใช้บริ การ
มากขึ้น
นอกจากนี้ ธุรกิ จศัลยกรรมตกแต่งและความงามในประเทศไทยกาลังได้รับความนิ ยมจาก
ชาวต่างชาติเป็ นอย่างมากทั้งประเทศแถบยุโรปอเมริ กาและเอเชีย ซึ่ งตลาดที่น่าจับตาที่สุดคือ ตลาด
อาเซี ยนในกลุ่มประเทศกัมพูชาลาวพม่าและเวียดนามที่เข้ามาใช้บริ การทางการแพทย์และความงาม
ในประเทศไทย เนื่ องจากมีจุดแข็งของบริ การทางการแพทย์ที่มีชื่อเสี ยงในด้านการทาศัลยกรรม
ตกแต่งประกอบกับราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับคุณภาพมาตรฐานในการรักษา ซึ่ งคาดการณ์วา่
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หลัง การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นหรื อ AEC ในปี 2558 จะส่ ง ผลให้ ต ลาดความงาม
ภายในประเทศขยายตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัว (สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย, 2555)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ มความงามของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครซึ่งผลการศึกษา
ที่ ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ ป ระกอบธุ รกิ จศัล ยกรรมเสริ ม ความงามเพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมและสามารถก้าวสู่ ผนู ้ าในตลาดต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลถึ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ มความงามของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสิ นใจเสริ มความงามแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาศัลยกรรม
เสริ มความงามของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครโดยมีขอบเขตในการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : ประชากร คือ ผูใ้ ช้บริ การที่เคยทาศัลยกรรม
เสริ ม ความงามและอาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากผูว้ ิจยั ไม่ท ราบจานวนประชากรที่
แน่ นอนจึงได้คานวณหากลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Taro Yamaneโดยกาหนดให้ค่าความเชื่ อมัน่ 95% ได้
จานวนกลุ่มตัวอย่าง 380 คนและได้เพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างอีก 15 คนรวมทั้งสิ้ น 400 คนโดยใช้การ
สุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจงให้เป็ นผูใ้ ช้บริ การที่เคยทาศัลยกรรมเสริ มความงาม
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา/ตัวแปร : ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ
อาชี พ รายได้ ประสบการณ์ และตัวแปรตาม ได้แก่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
3. ขอบเขตด้านเวลา : ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม
2559
4. ขอบเขตด้านพื้นที่ : ผูว้ จิ ยั จะเก็บข้อมูลเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจทาศัลยกรรมเสริมความ
งาม
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
2. ด้ านราคา
3. ด้ านสถานที่
4. ด้ านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้ านพนักงานผู้ให้ บริการ

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. รายได้
5. ประสบการณ์
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ

1. สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
2. เป็ นประโยชน์ ส าหรั บ ผูป้ ระกอบการรายใหม่ เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการเข้าสู่ ต ลาด
ศัลยกรรมเสริ มความงาม
3. เป็ นประโยชน์สาหรับผูท้ ี่สนใจศึกษาเกี่ยวกับธุ รกิจศัลยกรรมเสริ มความงามเพื่อนาไปใช้
ต่อยอดงานวิจยั ให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ศัลยกรรมความงาม หมายถึง การทาศัลยกรรมเสริ มความงามทุกส่ วนในร่ างกาย เช่น รู ป
หน้า ดวงตา จมูก ริ มฝี ปาก โหนกแก้ม กราม คาง ใบหน้าโดยรวมทั้งหมด เต้านม ฯลฯ
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2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่ใช้ตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การในการทาศัลยกรรมเสริ มความงามได้แก่
- ด้านผลิ ตภัณฑ์ หมายถึ ง สิ นค้าและบริ การที่ ผลิ ตและพัฒนาขึ้ นมา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่เลือกมาทาศัลยกรรมเสริ มความงาม
- ด้านราคา หมายถึ ง ความเหมาะสมของราคาที่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารยอมรั บ ได้ซ่ ึ งส่ ง ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ มความงามเช่นอัตราค่าบริ การความคุม้ ค่า เป็ นต้น
- ด้านสถานที่ หมายถึง สถานที่ในการเข้าใช้บริ การเช่นสถานที่ต้ งั การเดินทางเป็ นต้น
- ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด หมายถึ ง กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การตลาดที่ จ ัด ขึ้ นโดยมี
วัตถุประสงค์ในการชักจูงใจและกระตุน้ ให้ผใู ้ ช้บริ การมาใช้บริ การเพิ่มสู งขึ้นเช่นสื่ อประชาสัมพันธ์
การให้ของสมนาคุณ เป็ นต้น
- ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ หมายถึง แพทย์พยาบาลและพนักงานที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ มความ
งามของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องดังนี้
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552:124) ได้กล่ าวถึ ง ทฤษฎี ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
ว่าหมายถึ ง ตัวแปรทางการตลาดที่ ค วบคุ ม ได้ซ่ ึ งใช้เพื่ อ สนองความพึ ง พอใจแก่ ก ลุ่ ม เป้ าหมาย
ประกอบด้วยเครื่ องมือดังต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึ ง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิจเพื่อสนองความต้องการของลู กค้า
ให้พึ งพอใจผลิ ตภัณฑ์ ที่ เสนอขายอาจจะมี ตวั ตนหรื อไม่มี ตวั ตนก็ไ ด้ผ ลิ ตภัณฑ์ จึงประกอบด้วย
สิ นค้าบริ การความคิดสถานที่องค์กรหรื อบุคคลผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์มีมูลค่าในสายตา
ของลู ก ค้าท าให้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ส ามารถขายได้ก ารกาหนดกลยุท ธ์ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ต้องค านึ งถึ งปั จจัย
ต่อไปนี้
- ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)
- คุ ณ สมบัติข องผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Component) เช่ น รู ป ร่ างลัก ษณะคุ ณ ภาพการบรรจุ
ภัณฑ์ตราสิ นค้าประโยชน์พ้นื ฐานเป็ นต้น
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- การกาหนดตาแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็ นการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ของ
บริ ษทั เพื่อแสดงตาแหน่งที่แตกต่างมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้า
- การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Development) เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ มี ล ั ก ษณะใหม่ แ ละ
ปรับปรุ งให้ดี
- กลยุทธ์เกี่ยวกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์
ราคา (Price) หมายถึง สิ่ งที่บุคคลจ่าย สาหรับสิ่ งที่ได้มาซึ่ งแสดงถึงมูลค่าในรู ปเงินตราอาจ
หมายถึ ง จานวนเงิ นหรื อสิ่ งอื่นที่ จาเป็ นต้องใช้เพื่อได้มาซึ่ งผลิ ตภัณฑ์และบริ การการตัดสิ นใจใน
ราคาและการปรั บ ปรุ งราคาเพื่ อท าให้เกิ ดมู ลค่ าในตัวสิ นค้าที่ ส่ งมอบให้ลู กค้ามากกว่าราคาของ
สิ นค้า การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาจะต้องคานึ งถึง การยอมรับของลูกค้าในมูลค่าของผลิตภัณฑ์วา่
สู งกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ตน้ ทุนของสิ นค้าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและการแข่งขัน
การจั ด จ าหน่ าย (Place) หมายถึ ง โครงสร้ างของช่ องทางการจัดจาหน่ ายประกอบด้วย
สถาบัน และกิ จกรรมใช้เพื่ อเคลื่ อนย้ายสิ นค้าและบริ ก ารจากองค์ก รไปยังตลาดการจัดจาหน่ าย
ประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ
- ช่ องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึ ง เส้ น ทางที่ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ห รื อกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ผลิ ตภัณ ฑ์ ถู ก
เปลี่ยนมือไปยังตลาดระบบช่องทางการจัดจาหน่ าย จึงประกอบด้วย ผูผ้ ลิ ต คนกลางผูบ้ ริ โภคหรื อ
ผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
- การกระจายสิ นค้า หมายถึ ง กิ จกรรมที่เกี่ ยวกับการเคลื่ อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยัง
ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การขนส่ ง การเก็บรักษาสิ นค้าการคลังสิ นค้าและ
การบริ หารสิ นค้าคงเหลือ
การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อเพื่อสร้ าง
ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อแจ้ง ข่ าวสารเพื่ อ จู ง ใจเพื่ อเตื อ นความทรงจ า
เครื่ องมือที่ใช้ส่งเสริ มที่สาคัญมีดงั นี้
- การโฆษณาเป็ นกิ จกรรมในการเสนอข่ าวสารเกี่ ย วกับ องค์ก รผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ริ ก ารหรื อ
ความคิ ด ที่ ต้อ งมี ก ารจ่ า ยเงิ น โดยผู ้อุ ป ถัม ภ์ ร ายการกลยุ ท ธ์ ใ นการโฆษณา ได้แ ก่ กลยุ ท ธ์ ก าร
สร้างสรรค์งานโฆษณาและกลยุทธ์สื่อ
- การขายโดยใช้พนักงานขาย เป็ นกิ จกรรมการแจ้งข่าวสารและจู งใจตลาดโดยใช้บุคคล
ได้แก่ กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขายและการจัดการหน่วยงานขาย
- การส่ งเสริ มการขาย หมายถึ ง กิ จกรรมการส่ งเสริ มที่นอกเหนื อจากการโฆษณา การขาย
โดยพนักงานขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์สามารถกระตุน้ ความสนใจทดลองใช้หรื อการ
ซื้ อ โดยลู ก ค้า ขั้น สุ ด ท้ายหรื อบุ ค คลอื่ น ซึ่ งช่ อ งทางในการส่ ง เสริ ม การขายมี 3 รู ป แบบคื อ การ
กระตุน้ ผูบ้ ริ โภคการกระตุน้ คนกลางและการกระตุน้ พนักงานขายเรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่
พนักงาน
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- การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ เป็ นการเสนอความคิดเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่ตอ้ ง
มีการจ่ายเงิน การประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์กรหนึ่ งเพื่อสร้ าง
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
- การตลาดทางตรง เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ กลุ่ ม เป้ า หมายเพื่ อให้ เกิ ด การตอบสนอง
โดยตรงหรื อ หมายถึง วิธีการต่างๆ ที่นกั การตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผูซ้ ้ื อและทาให้
เกิดการตอบสนองในทันทีเครื่ องมือนี้ ประกอบด้วย การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้จดหมาย
ตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อก การขายทางโทรทัศน์วทิ ยุหรื อหนังสื อพิมพ์
บุ ค ลากร (People) หมายถึ ง ผู ท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท้ ัง หมดซึ่ งรวมถึ ง ลู ก ค้า
บุคลากรที่จาหน่ ายและบุคคลที่ให้บริ การหลังการขายบุคลากร ผูใ้ ห้บริ การจาเป็ นต้องคัดเลื อกให้
การฝึ กฝนอบรมและมีสิ่งจูงใจสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าและเกิดความแตกต่างจากคู่
แข่งขัน
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็ นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของบริ การโดย
ผ่านการใช้หลักฐานที่มองเห็นได้เช่นการสร้างสภาพแวดล้อมของสถานที่ขององค์กรการออกแบบ
ตกต่างการแบ่งส่ วนหรื อแผนกของพื้นที่ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่ องมื อและเครื่ องใช้ต่างๆ ที่ ใช้ในการ
ให้บริ การที่สามารถดึ งดูดใจลู กค้าเพื่อให้ลูกค้ามองเห็ นภาพลักษณ์ หรื อคุณค่าที่เหนื อกว่าคู่แข่งขัน
ได้อย่างชัดเจน
กระบวนการ (Processes) หมายถึง ขั้นตอนในการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ
ซึ่ งจะต้องถูกต้องรวดเร็ วเป็ นที่พอใจในความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคเป็ นการอาศัยกระบวนการบางอย่าง
เพื่อจัดส่ งผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้กบั ลูกค้าเพื่อให้เกิดความแตกต่าง
ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ
ศิ ริวรรณ เสรี รัต น์ (2552:85) ได้ก ล่ าวว่า ขั้น ตอนในการตัด สิ น ใจซื้ อ (Buying Decision
Process) เป็ นลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจานวนมากในกระบวนการซื้ อพบว่า
ผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอนคือ การรับรู ้ถึงความต้องการการค้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อและพฤติกรรมภายหลังการซื้ อซึ่ งแสดงให้เห็นว่า กระบวนการซื้ อเริ่ มต้น
ก่อนการซื้ อจริ งๆ และมีผลกระทบหลังจากการซื้ อโดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
การรับรู ้ถึงความต้องการ หรื อ การรับรู ้ปัญหาการที่บุคคลรับรู ้ถึงความต้องการภายในของ
ตนซึ่ งอาจเกิ ดจากสิ่ งกระตุน้ เช่ น ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการทางเพศความเจ็บปวด ซึ่ ง
รวมถึงความต้องการของร่ างกายและความต้องการที่จะปรารถนาอันเป็ นความต้องการด้านจิตวิทยา
สิ่ ง เหล่ านี้ เกิ ดขึ้ น เมื่ อ ถึ งระดับ หนึ่ งจะกลายเป็ นสิ่ งกระตุ ้น บุ ค คลเรี ย นรู ้ ถึ งวิธี ที่ จะจัด การกับ สิ่ ง
กระตุน้ จากประสบการณ์ในอดีตทาให้รู้วา่ จะตอบสนองสิ่ งกระตุน้ อย่างไร
การค้นหาข้อมู ล ถ้าความต้อ งการถู ก กระตุ ้น มากพอและสิ่ งที่ ส ามารถสนองตอบความ
ต้องการอยูใ่ กล้กบั ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะดาเนิ นการเพื่อให้เกิ ดความพอใจทันที ดังนั้นนักการตลาด
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จึงต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลซึ่ งผูบ้ ริ โภคแสวงหาและอิทธิ พลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การเลือกแหล่งข้อมูลของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 5 กลุ่มคือ
- แหล่งบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน คนรู ้จกั
- แหล่ งการค้า ได้แก่ สื่ อการโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนการค้าการบรรจุ ภณ
ั ฑ์การจัด
แสดงสิ นค้า
- แหล่งชุมชน ได้แก่ สื่ อมวลชน องค์การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
- แหล่งประสบการณ์ ได้แก่ ประสบการณ์ตรงของผูบ้ ริ โภคในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
- แหล่งทดลอง ได้แก่ หน่วยงานที่สารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรื อ หน่วยวิจยั ภาวะตลาดของ
ผลิตภัณฑ์
ประเมินผลทางเลือก เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลมาแล้วจากขั้นที่สองผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเข้าใจ
และประเมินผลทางเลือก กระบวนการการประเมินผลไม่ใช่สิ่งที่ง่ายและไม่ใช่ กระบวนการเดียวที่
ใช้กบั ผูบ้ ริ โภคทุกคนและไม่ใช่เป็ นของผูซ้ ้ื อคนใดคนหนึ่ งในทุกสถานการณ์ การซื้ อกระบวนการ
การประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีดงั นี้
- คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product Attributes) ผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาผลิ ตภัณฑ์วา่ มี คุณสมบัติ
อะไรบ้าง ผลิ ตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ งจะมีคุณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์ในความรู ้ สึกของผูซ้ ้ื อสาหรับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิ ดจะแตกต่างกัน ผูบ้ ริ โภคจะให้น้ าหนักความสาคัญสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
แตกต่างกัน นักการตลาดต้องพยายามค้นหาและจัดลาดับสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
- ผูบ้ ริ โภคมีการพัฒนาความเชื่ อถื อเกี่ ยวกับตราสิ นค้าเนื่ องจากความเชื่ อถื อของผูบ้ ริ โภค
ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคและความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
- ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในการเลือกตราสิ นค้าโดยผ่านกระบวนการประเมินผล เริ่ มต้นด้วยการ
กาหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เขาสนใจแล้วเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตราต่างๆ
การตัดสิ นใจซื้ อจากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3 จะช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคกาหนดความ
พอใจระหว่างผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็ นทางเลื อกทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ที่ชอบมาก
ที่ สุ ดและมี ปั จจัยที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างการประเมิ นผลพฤติ กรรมและการตัดสิ นใจซื้ อ 3 ประการคื อ
หลังจากประเมินทางเลือกก่อนที่จะเกิดความตั้งใจซื้ อและเกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
ความรู ้ สึ ก ภายหลัง การซื้ อ หลัง จากซื้ อ และทดลองใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ปแล้ว ผู บ้ ริ โ ภคจะมี
ประสบการณ์ เกี่ยวกับความพอใจหรื อไม่พอใจผลิตภัณฑ์ ซึ่ งนักการตลาดจะต้องพยายามทราบถึ ง
ระดับความพอใจของผูบ้ ริ โภคภายหลังการซื้ อ
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
อาภรณ์ รัตนสุ ข (2550) ได้ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการทาศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมีอายุ 30 ปี ขึ้น
ไป สถานภาพสมรส ส่ วนใหญ่มีการศึกษาในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีรายได้สูงกว่า 30,001 ขึ้นไป
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และส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ทัศนคติที่มีต่อการทาศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า
กลุ่มตัวอย่างเห็ นด้วยมากที่สุดในด้านผลิ ตภัณฑ์รองลงมาคื อ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ าย และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อยในแต่ละด้านพบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยมากที่สุดในเรื่ องผูบ้ ริ โภคมีค่านิ ยมที่ดีในการทาศัลยกรรมมากขึ้น ด้านราคาในเรื่ องราคาที่
ทาศัลยกรรมบนใบหน้าคุ ้มค่ากับความงามที่ ได้รับ ด้านการจัดจาหน่ ายในเรื่ องสถาบันศัลยกรรม
เสริ มความงามบนใบหน้าที่อยู่โรงพยาบาลทาให้น่าเชื่ อถื อและด้านการส่ งเสริ มการตลาดในเรื่ อง
การเผยแพร่ ข่ าวสารที่ ถู ก ต้อ งในการท าศัล ยกรรมไปยัง ผู บ้ ริ โภคเป็ นสิ่ ง จาเป็ นผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีทศั นคติที่มีต่อการทาศัลยกรรมเสริ มความงามบน
ใบหน้าไม่แตกต่างกัน
จิตติยา ศรี ฤทธิ ประดิษฐ์ (2553) ได้ศึกษาพฤติ กรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
เข้ารับการทาศัลยกรรมเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ศึกษาอยูใ่ นชั้นปี ที่ 3 ส่ วนใหญ่เรี ยนอยู่คณะ
วิทยาการจัดการ วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุ รีโดยมีผลการเรี ยนเฉลี่ ยสะสมระหว่าง 2.00-2.50 มี
รายได้ต่อเดื อน 7,001-8,000 บาท ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในการทาศัลยกรรมของ
นัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างให้ ค วามส าคัญ มากที่ สุ ด ในด้านผลิ ต ภัณ ฑ์
รองลงมาคื อ ด้านกายภาพ ด้านพนัก งานด้านกระบวนการให้ บ ริ ก าร ด้านสถานที่ ด้านส่ งเสริ ม
การตลาดและด้านราคา เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อยในแต่ละด้านพบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องอุปกรณ์มีความปลอดภัย ด้านกายภาพในเรื่ องคลินิกมีใบรับรองถูกต้อง
ตามกฎหมาย ด้านพนักงานในเรื่ องการควบคุมดูแลของแพทย์ ด้านกระบวนการให้บริ การในเรื่ อง
แจ้งรายละเอียดอย่างครบครัน ก่อนเข้ารับการรักษา ด้านสถานที่ในเรื่ องคลิ นิกมีความสะอาดด้าน
ส่ งเสริ มการตลาดในเรื่ องมี การรั บประกันความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการรักษา ด้านราคาในเรื่ อง
ความเหมาะสมของค่ารั กษา ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า คณะและวิทยาเขตที่ แตกต่างกัน มี
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในการทาศัลยกรรมแตกต่างกัน
ชยพล ผูพ้ ฒ
ั น์ (2554) ได้ศึกษาพฤติก รรมการรับรู ้ และปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกท าศัลยกรรมเพื่ อความงามของประชาชนในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดนครราชสี มา
พบว่ า พฤติ ก รรมของประชาชนส่ ว นใหญ่ รู้ จ ัก การท าศัล ยกรรมเพื่ อ ความงามหากต้อ งการ
ทาศัลยกรรมจะเลือกโรงพยาบาลเอกชนโดยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การศัลยกรรมแต่ละครั้งจ่าย
ได้ไม่เกิน 10,000 บาท ส่ วนใหญ่รู้จกั การทาศัลยกรรมจากสื่ อโฆษณา เช่น โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์
วิทยุ เป็ นต้นโดยเลื อกที่ จะทาศัลยกรรมจมู กและคิดว่าผูท้ ี่ นิยมไปทาศัลยกรรมมากที่สุดคือ ดารา
หรื อนักแสดง ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศัลยกรรมเพื่อความงามมากที่สุดคือ
ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ รองลงมาคือด้านราคา ด้านสถานที่บริ การ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อยในแต่ละด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด
ในเรื่ องชื่อเสี ยงความชานาญของสถานประกอบการ ด้านราคาในเรื่ องความสามารถในการต่อรอง
ราคาหรื อ เงื่ อ นไขที่ มี ค วามยื ด หยุ่น สู ง ด้านสถานที่ บ ริ ก ารในเรื่ อ งสถานที่ มี ค วามสะอาดและ
ปลอดภัยและด้านการส่ งเสริ มการตลาดในเรื่ องดารานักร้องคนมีชื่อเสี ยงมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ทาศัล ยกรรม ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลไม่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อ ก
ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่อการตัดสิ นใจท าศัลยกรรมเสริ ม
ความงามของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)
และใช้วิธีก ารเก็บ ข้อมู ล ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยได้ดาเนิ นการศึ ก ษาค้นคว้าตาม
ขั้นตอนดังนี้
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูใ้ ช้บริ การที่เคยทาศัลยกรรมเสริ มความงามและอาศัยอยู่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
เนื่องจากไม่ทราบจานวนที่แน่นอนของผูใ้ ช้บริ การที่เคยทาศัลยกรรมเสริ มความงามที่อยูใ่ น
เขตกรุ งเทพมหานครจึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการคานวณดังนี้
ในการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม ของผูใ้ ช้บริ การ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั กาหนดให้สัดส่ วนของประชากรเท่ากับ
.45 ต้องการระดับความเชื่ อมัน่ 95% และยอมให้มีความคลาดเคลื่ อนได้ 5% จะมี ขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นเท่าใด

จากโจทย์กาหนดค่า

n = P (1 - P)2
e2
P = .45

ระดับความมัน่ ใจ 95% เป็ นค่า

Z = 1.96

ความคลาดเคลื่อน 5% เป็ นค่า

e =0.05

สู ตร
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N=(.45 ((1 - .45(( 1.96 (2
( 0.05 (2
= (.45 ((.55 (( 1.96 (2
( 0.05 (2
=0.9504
0.0025
= 380.16
ดังนั้นจะใช้ก ลุ่ ม ตัวอย่างจานวน 380 คน จึ งได้เพิ่ ม จานวนกลุ่ ม ตัวอย่างอี ก 15 คน รวม
ทั้ง สิ้ น จ านวน 400 คน จะใช้ ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งโดยไม่ ใ ช้ ห ลัก ความน่ า จะเป็ น (Non probability
Random Sampling( โดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling( เนื่ องจากการศึ กษาวิจยั นี้ จะ
เลือกสารวจเฉพาะผูท้ ี่เคยใช้บริ การศัลยกรรมเสริ มความงามเท่านั้น
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้ลกั ษณะภาษาของแบบสอบถามที่ ง่ายต่อการเข้าใจเพื่ อให้เกิ ดความเข้าใจตรงกันระหว่างกลุ่ ม
ตัวอย่างและผูว้ จิ ยั โดยแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศอายุ
การศึกษาอาชีพและรายได้เป็ นคาถามมีหลายคาตอบให้เลือกตอบเพียง 1 ข้อจานวน 5ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงามได้แก่ดา้ นผลิ ตภัณฑ์ดา้ นราคาด้านสถานที่ ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ โดยเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดจานวน 25ข้อรู ปแบบคาถามใช้ Likert
Scale โดยแต่ละคาถามจะมี คาตอบให้เลื อกตามระดับความส าคัญมี 5 ระดับโดยผูว้ ิจยั ได้กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้
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ระดับคะแนน 1 มีความสาคัญน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 2 มีความสาคัญน้อย
ระดับคะแนน 3 มีความสาคัญปานกลาง
ระดับคะแนน 4 มีความสาคัญมาก
ระดับคะแนน 5 มีความสาคัญมากที่สุด
ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญโดยเกณฑ์แต่ละระดับชั้นมีค่า
เท่ากัน ซึ่ งจะได้มาจากสู ตร

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด 5−1
จานวนชั้น

=

5

= 0.8

ดังนั้นการแปลความหมายจะเป็ น
ระดับคะแนน

ความหมาย

4.21- 5.00

ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด

3.41-4.20

ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในระดับมาก

2.61-3.40

ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในระดับปานกลาง

1.81-2.60

ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในระดับน้อย

1.00-1.80

ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในระดับน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บข้อมูลจากการวิจยั สนาม (Field Study) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งได้
ผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วจากนั้นนาไปขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงามโดยชี้ แจงให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจในวัตถุประสงค์และอธิ บายวิธีการตอบแบบสอบถามก่อน
ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามและรอเก็บทันทีเมื่อผูต้ อบแบบสอบถามกรอกเสร็ จ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ลกั ษณะของกลุ่ ม ตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งจานวน 316 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 79.0 มี อายุระหว่าง 25-34 ปี
จานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.5 มีอาชี พเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาจานวน 135 คนคิดเป็ นร้อยละ
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33.8 รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,001-30,000 บาทจ านวน 201 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.3 และมี
ประสบการณ์ในการทาศัลยกรรม 1-2 ครั้งจาวนวน 322 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.5
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงามด้านผลิ ตภัณฑ์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุดและจากการวิเคราะห์เป็ น
รายข้อพบว่าปั จจัยที่ ส่งผลมากที่ สุด 3 อันดับได้แก่ (1) การบริ การทางการแพทย์ที่มีมาตราฐานมี
ค่าเฉลี่ ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่ สุ ด (2) มี ใบรับ ประกันหลังการศัลยกรรมเสริ ม ความงามคิ ดเป็ น
ค่าเฉลี่ย 4.56 อยูใ่ นระดับมากที่สุด และ (3) สิ นค้ามีเครื่ องหมายรับรองคุณภาพคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.55
อยูใ่ นระดับมากที่สุด
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม ด้านราคาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย 3.92 อยู่ในระดับมาก และจากการวิเคราะห์ เป็ นรายข้อ
พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ (1) ราคาศัลยกรรมเสริ มความงามคุม้ ค่ากับความงามที่
ได้รับมีค่าเฉลี่ย 4.20 อยูใ่ นระดับมาก (2) ราคาไม่แพงเมื่อเปรี ยบเทียบกับที่อื่นๆมีค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่
ในระดับมาก และ (3) การมอบส่ วนลดพิเศษให้เมื่อต้องมีการแก้ไขมีค่าเฉลี่ย 3.98 อยูใ่ นระดับมาก
4. สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม ด้านสถานที่ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.80 อยูใ่ นระดับมาก จากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า
ปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ (1) มีความสะดวกในการเดินทางมีค่าเฉลี่ย 3.96 อยูใ่ นระดับ
มาก (2) มีหลายสาขาในการให้บริ การมีค่าเฉลี่ย 3.95 อยูใ่ นระดับมาก และ (3) มีทาเลที่ต้ งั ใกล้แหล่ง
ชุมชนมีค่าเฉลี่ย 3.77 อยูใ่ นระดับมาก
5. สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม ด้านการส่ งเสริ มการตลาดในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.90 อยูใ่ นระดับมาก จากการวิเคราะห์
ข้อมู ลเป็ นรายข้อพบว่าปั จจัยที่ ส่ งผลมากที่ สุ ด 3 อันดับ ได้แก่ (1) มี ก ารโฆษณาประชาสัมพัน ธ์
แนะนาผลิตภัณฑ์และบริ การผ่านสื่ อต่างๆ เช่น อินเตอร์ เน็ต สื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้นมีค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่
ในระดับมาก (2) มีการรับประกันความพึงพอใจจากการทาศัลยกรรมเสริ มความงามมีค่าเฉลี่ย 4.01
อยู่ในระดับมาก และ(3) การใช้ดาราหรื อนักแสดงที่มีชื่อเสี ยงมาเป็ นพรี เซ็ นเตอร์ ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ย 3.91 อยูใ่ นระดับมาก
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6. สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม ด้า นพนัก งานผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารในภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย 4.60 อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นรายข้อพบว่าปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ (1) มีแพทย์คอยให้คาแนะนา
และชี้ แจงเกี่ ยวกับขั้นตอนในการทาศัลยกรรมอย่างละเอียดชัดเจนมีค่าเฉลี่ย 4.67 อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (2) มี แพทย์คอยให้คาปรึ กษาทั้งก่ อนและหลังท าศัลยกรรมมี ค่าเฉลี่ ย 4.64 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และ (3) เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามและคอยให้ความช่ วยเหลื อในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ ย
4.60 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่ต่างกันทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจด้าน
ผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ ง เสริ ม การตลาดและด้านพนัก งานผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารไม่
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกันทาให้เกิดการตัดสิ นใจ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การไม่
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พต่างกันทาให้เกิดการตัดสิ นใจด้าน
ผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ ง เสริ ม การตลาดและด้านพนัก งานผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารไม่
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีรายได้ที่ต่างกันทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจ
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การไม่แตกต่างกัน แต่
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่ต่างกันทาให้เกิดการตัดสิ นใจด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันจากการวิเคราะห์
เป็ นรายคู่พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ คือ (1) รายได้ที่ต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท กับ รายได้ 30,001
– 50,000 บาทและ (2) รายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท กับ รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทาศัลยกรรมที่แตกต่างกัน
ท าให้ เกิ ด การตัด สิ น ใจด้า นราคา ด้านสถานที่ ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดและด้า นพนัก งานผู ้
ให้บริ การไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ ในการทาศัลยกรรมที่แตกต่างกันทาให้
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เกิ ดการตัดสิ นใจด้านผลิ ตภัณฑ์ที่แตกต่างกันจากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าแตกต่างกัน 1 คู่ คื อ
การทาศัลยกรรม 1–2 ครั้ง กับ การทาศัลยกรรม 3–4 ครั้ง
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ มความงามของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครสามารถอภิปรายผล ซึ่ ง
มีความสอดคล้องกับแนวทฤษฎี ดังต่อไปนี้
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลในการตัดสิ นใจเสริ มความงามที่แตกต่างกัน จาก
การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ การ
ตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ มความงามด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด
ซึ่ งผลการวิ จ ัย สอดคล้อ งกับ งานวิ จยั ของอาภรณ์ รั ต นสุ ข (2550( ได้ศึ ก ษาทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ การ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็ น
ด้วยมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่างกันมี ท ศั นคติ ที่ มี ต่อการ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้าไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ มความงามด้าน
ราคาส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของกลุ่ มตัวอย่างมาก ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับ งานวิจยั ของชยพล
ผูพ้ ฒ
ั น์ (2554( ได้ศึกษาพฤติ กรรมการรั บ รู ้ และปั จจัยทางการตลาดที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อก
ท าศัล ยกรรมเพื่ อ ความงามของประชาชนในเขตอาเภอเมื อ ง จัง หวัด นครราชสี ม า พบว่า การ
ประกอบการ ด้านราคาในเรื่ องความสามารถในการต่อรองราคาหรื อเงื่อนไขที่มีความยืดหยุน่ สู ง มี
ผลต่อการตัดสิ นใจทาศัลยกรรม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลไม่มีผลต่อการ
ตัด สิ นใจเลื อ กท าศัล ยกรรมเพื่ อ ความงามผลการวิ จ ัย สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ัย ของเสรี วงษ์
มณฑา (2542( กล่ า วว่ า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ ง การมี สิ นค้า ที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้ และผูบ้ ริ โภค
ยินดี จ่ายเพราะเห็ นว่าคุม้ รวมถึงมีการจัดจาหน่ ายกระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้ อ
หาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิ ดความชอบในสิ นค้าและเกิ ดพฤติกรรม
อย่างถูกต้อง
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ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ มความงามด้าน
สถานที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจของกลุ่ ม ตัวอย่างมาก ซึ่ งผลการวิ จยั สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
วิลยั วรรณ สุ วรรณ (2550( ศึกษาวิจยั เรื่ องการศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริ การร้านกาแฟระบบเฟรนไชน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองจังหวัดเชี ยงราย ผลการวิจยั พบว่า
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกใช้บริ การเป็ นอย่างมากโดยผูบ้ ริ โภค
ให้ความสาคัญกับสถานที่ในการซื้ อสิ นค้า ดังนั้นช่องทางการจัดจาหน่ายจึงเป็ นปั จจัยที่ส่งผลในการ
ตัดสิ นใจระดับมาก
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการขาย การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงามด้านสถานที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ น ใจของกลุ่ ม ตัวอย่างมาก ซึ่ ง ผลการวิจยั สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสุ ภาพร ชมทอง (2553( ได้ศึกษาเรื่ องอิทธิ พลของเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดแบบ
บู รณาการทที่ มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารเสริ ม บ ารุ งสมองและความจาประเภท
เครื่ องดื่มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาด
แบบบูรณาการณ์ดา้ นการโฆษณา มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบารุ งสมองและ
ความจาประเภทเครื่ องดื่มของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงามด้านพนัก งานผูใ้ ห้ บ ริ ก ารส่ งผลต่ อการตัด สิ น ใจของกลุ่ ม ตัวอย่างมาก ซึ่ งผลการวิจ ัย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิมลมาศ บัวเพชรและไกรชิ ต สุ ตะเมื อง ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้านการ
จัดการลู ก ค้าสั ม พัน ธ์ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความภัก ดี ต่อแบรนด์"เทสโก้โลตัส " ของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านการจัดการลู กค้าสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ต่อความ
ภักดีของผูบ้ ริ โภคต่อแบรนด์เทสโก้โลตัส มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากเทสโก้โลตัส
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. จากผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาศัลยกรรม
เสริ มความงามของผูใ้ ช้บ ริ ก ารในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถนาผลการวิจยั ที่ ได้มาใช้ในการ
ประกอบธุ รกิจได้ เพื่อให้ตรงความต้องการของผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด

1361

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

2. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ มความงามมากที่สุดคือ ปั จจัยด้านพนักงาน
ผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งตรงกับความต้องการในปั จจุบนั ที่ตอ้ งมีแพทย์คอยให้คาแนะนาและชี้ แจงเกี่ ยวกับ
ขั้นตอนในการทาศัลยกรรมอย่างละเอียดชัดเจน
3. ในปั จจุบนั นี้ การทาศัลยกรรมเสริ มความงามมักคานึ งถึง ความปลอดภัยเป็ นหลัก ทาให้ผู ้
ที่ตอ้ งการใช้บริ การศัลยกรรมเสริ มความงามให้ความสาคัญกับปั จจัยในตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงามในทุกๆ ด้านเพื่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริ การเอง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริ การศัลยกรรมเสริ มความงาม
จึงเสนอให้การวิจยั ครั้งต่อไป ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริ การศัลยกรรมความงาม
2. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของ ผูใ้ ช้บริ การ
ศัลยกรรมเสริ มความงาม ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะศึกษาในส่ วนของพฤติกรรมและความ
พึงพอใจ หรื อทัศนคติได้อีก
3. สาหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึ กษาจากกลุ่ มตัวอย่างอื่น นอกเหนื อจากกลุ่มอย่างที่
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาแล้ว เช่น ในเขตพื้นที่หรื อจังหวัดอื่นๆ เป็ นต้น
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องสาอาง เซรั่ม ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพและปริมณฑล
FACTORS INFLUECING TO PURCHASE SERUM COSMETICS IN BANGKOK
METROPOLITAN REGION CONSUMERS
โกมลทิพย์ รัตนาไพศาลสุ ข, ชุ ติญา ศรีสุนทรประภา
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
อาจารย์ประจา คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง เซรั่ม ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” มีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาระดับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งส าอางเซรั่ ม ของผู บ้ ริ โภคในเขกรุ ง เทพและปริ ม ณฑลในด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาดและด้านคุณภาพของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างเป็ นประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจานวน 400 คนโดยเป็ น
การสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวกหรื อแบบบังเอิญเป็ นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวก
ของผูว้ จิ ยั เป็ นหลัก
ผลการศึ ก ษาสมมติ ฐ านระดั บ ความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภคที่ ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางเซรั่ม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อนของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพและปริ ม ณฑลที่ แตกต่ างกันจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่ มที่ แตกต่างกัน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีเพศต่างกัน ทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่มในด้านคุ ณสมบัติ
ของพนักงานแตกต่างกัน, กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่ม
ในด้านผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางการจัดจาหน่าย และส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน, กลุ่มตัวอย่างที่
มีสถานภาพต่างกัน ทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่มในด้านส่ งเสริ มการตลาดแตกต่าง
กัน, กลุ่ มตัวอย่างที่ มีระดับการศึ กษาต่างกัน ทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่ มในด้าน
ราคาและส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน
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กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พต่างกัน ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่มในด้านผลิตภัณฑ์
, ราคา และส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทาให้เกิ ดการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่มในด้านผลิตภัณฑ์, ราคา และส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจ, เครื่ องสาอางเซรั่ม

ABSTRACT
To study factors influencing to purchase serum cosmetics in Bangkok metropolitan
region consumers. The purposes of the research are to study level of consumer demand that
influence in purchasing serum cosmetics of consumers in Bangkok metropolitan region, consist of
product, price, place, promotion and staff quality. The data collected by survey research method
with questionnaire from 400 people in Bangkok metropolitan region.
The study hypothesis test results found that the difference of the consumers’ gender, age,
status, education, occupation and income per month have influence to purchase serum cosmetics.
The test of the suppose were found that, the consumer who have different gender have influenced
decision toward staff quality. The consumers who have different age have influenced decision
toward product, price, place and promotion. The consumers who have different status have
influenced decision toward promotion. The consumers who have different education have
influenced decision toward price and promotion. The consumers who have different occupation
have influenced decision toward product, price and promotion. The consumer who have different
income per month have influenced toward product, price and promotion.
KEYWORDS : DECISION, COSMETIC SERUM
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บทนา
นับตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคทั้งชายและหญิ งให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งกับการ
ดูแลตัวเอง การดู แลความสวยความงามและสุ ขภาพ ให้ดูดีอยูเ่ สมอ เพื่อเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ ของ
ตนในสังคม โดยฉพาะอย่างยิ่งการดู แลและบารุ งผิวหน้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพ
ผิวหน้าให้ดูดีอยู่เสมอ ประกอบกับการดาเนิ นชี วิตในแต่ละวันของคนในเขตกรุ งเทมหานครและ
ปริ มณฑล ต้องเผชิ ญกับปั ญหาสภาพแวดล้อมและมลภาวะเป็ นพิษที่เพิ่มมากขึ้น เหตุการณ์ดงั กล่าว
ส่ งผลให้คนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต้องหันมาดู แลและเอาใจใส่ ต่อผิวพรรณของ
ตนเองมากยิง่ ขึ้น จาก http://www.jeban.com/
นอกจากนี้ ปัจจุบนั ธุ รกิจเครื่ องสาอางในประเทศไทยมีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงคู่แข่งขัน
รายเก่าที่เป็ นผูน้ าตลาดได้มีการกาหนดกลยุทธ์ต่างๆ ในการแข่งขัน เพื่อให้สามารถครองความเป็ น
ผูน้ าตลาดและรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาด อีกทั้งยังมีคู่แข่งขันรายใหม่เข้าสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่ องทั้ง
จากตรายี่ห้อเครื่ องสาอางในประเทศและการนาเข้าเครื่ องสาอางจากต่างประเทศ เช่น เครื่ องสาอาง
นาเข้าจากประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น และแถบยุโรป ซึ่ งแย่งชิงส่ วนแบ่งทางการตลาดไปจากคู่แข่งขันราย
เดิ มในตลาดการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ องและการกาหนดกลยุทธ์ใหม่ตลอดเวลา เพื่อช่ วงชิ ง
ความได้เปรี ย บทางการแข่ ง ขัน ของตรายี่ห้ อเครื่ องส าอางในตลาดส่ งผลให้ ผูแ้ ข่ งขันต้องมี ก าร
ปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดและกาหนดกลยุทธ์เพื่อช่วงชิงส่ วนแบ่งทางการตลาดจาก
http://www.positioningmag.com/
ตลาดเครื่ อ งส าอางมี ห ลากหลายยี่ห้ อ มี ท้ ัง เครื่ อ งส าอางที่ มี ต ราสิ น ค้า ในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่ งแข่งขันกันจาหน่ ายให้แก่ ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งความแตกต่างกันทั้งใน ราคา แบรนด์/ยี่ห้อ
บรรจุภณั ฑ์/ลักษณะหี บห่อ ช่องทางการจัดจาหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายต่างกัน
และในปั จจุบนั นี้ เครื่ องสาอางประเภท Skincare ได้มีผลิตภัณฑ์ออกมาหลากหลายรู ปแบบ
อาทิเช่ น Toner Day Cream Sunscreen Serum ฯลฯ ซึ่ งในการวิจยั นี้ ผูท้ าการวิจยั จะให้ความสาคัญ
กับ Skincare ประเภท Serum เนื่องจากผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลนั้นเจอทั้งมลพิษ
ฝุ่ นควัน ต่างๆ มากมาย จึงจาเป็ นที่จะต้องดูแลผิวหน้าเป็ นพิเศษ และเหมาะที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่
มี ค วามเข้ม ข้นและแก้ปั ญ หาผิวหน้าได้ล้ าลึ กซึ่ งคุ ณ สมบัติที่ ก ล่ าวมานี้ ตรงกับ Skincare ในกลุ่ ม
Skincare
ดังนั้น ผู ท้ าการวิจยั จึ งสนใจที่ จะท าการวิจยั ในเรื่ องพฤติ ก รรมและปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง Serum Skincare ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลซึ่ งจะนาไปใช้เป็ นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่ม
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลในด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย
ด้านส่ งเสริ มการตลาด และด้านคุณภาพของพนักงาน จาแนกตามประชากรศาสตร์
สมมติฐานการวิจัย
1. ระดับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอาง เซรั่ม เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลที่
แตกต่างกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอาง เซรั่ม ที่ต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระที่เกี่ยวกับปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
2. ตัว แปรตาม ด้ า นระดับ ความต้อ งการในการตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางเซรั่ ม
ประกอบไปด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่ องทางจาหน่ าย ปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านคุณสมบัติของพนักงาน
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจเลือกซื ้อเครื่ องสาอางเซรั่ม
- ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
- ปัจจัยด้ านราคา
- ปัจจัยด้ านช่องทางจาหน่าย
- ปัจจัยด้ านการส่งเสริม
การตลาด
- ปัจจัยด้ านคุณสมบัติของ
พนักงาน
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึงระดับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง
เซรั่ มนาไปประกอบการวางแผนทางการตลาดและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้ตรงและแก้ปัญหาให้กบั
ผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่ม
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. เครื่ องสาอาง (Cosmetic) มีรากศัพท์มาจากภาษากรี กว่า “Kosmein” ซึ่ งมีความหมายถึง
การตกแต่งให้สวยงามเพื่อดึ งดู ดความสนใจแก่ผูท้ ี่ ได้พบเห็ นการตกแต่งในที่ น้ ี หมายถึ งการใช้สิ่ง
หนึ่งสิ่ งใดกับใบหน้าและส่ วนอื่นๆ ของร่ างกายส่ วนเครื่ องสาอางตามที่คณะกรรมการร่ างมาตรฐาน
เครื่ องสาอางตกลงกันไว้หมายความว่า “ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุ ง เพื่อให้ใบหน้าหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของ
ร่ างกายโดย ถู ทา พ่นโรย เป็ นต้น ในการท าความสะอาด ป้ องกัน แต่งเสริ ม เพื่ อความงาม หรื อ
เปลี่ยนแปลงรู ปลักษณะและสิ่ งใดๆ ที่ใช้เป็ นส่ วนผสมในผลิตภัณฑ์สิ่งปรุ ง”
2. เซรั่ ม (Serum) คื อ ผลิ ตภัณ ฑ์ ดู แลผิวหนังซึ่ งมี ส่ วนผสมที่ อ อกฤทธิ์ เช่ น สารต่ อ ต้า น
อนุมูลอิสระ กรดและวิตามินอยูใ่ นปริ มาณเข้มข้น เซรั่มสามารถช่วยให้ผิวของเราในระยะยาวด้วย
การเพิ่มคอลาเจนและความชุ่มชื่นอย่างเต็มที่เซรั่มมีเนื้ อสัมผัสที่เบากว่าครี มเพราะมีขนาดโมเลกุลที่
เล็กกว่า จึงเติมอาหารเข้าสู่ ช้ นั ผิวได้ล้ าลึกกว่า
จาก http://th.oriflame.com/
3. เครื่ องมือทางการตลาด (7P) ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product( หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิ จเพื่อสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย ในการวิจยั นี้หมายถึง เซรั่มบารุ งผิวหน้า
2. ราคา (Price( หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน หรื อราคาเป็ นต้นทุน (Cost(
ที่ลูกค้าจ่ายเงินไปเพื่อให้ได้รับสิ นค้าหรื อบริ การนั้นมา
3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place or Distribution( หมายถึ ง เส้ นทางที่ผลิ ตภัณ ฑ์
และ (หรื อ( กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ผลิ ตภัณฑ์ถูกเปลี่ ยนมื อไปยังตลาดในระบบช่ องทางการจัดจาหน่ าย จึง
ประกอบด้วย ผูผ้ ลิ ต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุ ตสาหกรรมโดยในการวิจยั นี้ จะหมายถึ ง
สถานที่และช่องทางในการจัดจาหน่ายให้ผบู ้ ริ โภค
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4. การส่ งเสริ มการตลาด ( Promotion( หมายถึง เครื่ องมือของนักการตลาดที่ใช้ใน
การแจ้งเพื่อชี้ชวนและชักจูงลูกค้าเป้ าหมายให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
5. ด้านบุคคล (People( หรื อพนักงาน (Employee( หมายถึง เจ้าหน้าที่พนักงาน ซึ่ ง
ต้องอาศัยการคัดเลื อก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้ างความพึงพอใจให้กบั ลู กค้าได้
แตกต่างเหนื อคู่แข่งขันเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การต่างๆของ
องค์กรเจ้าหน้าที่ตอ้ งมีความสามารถมีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มี
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6. ด้ า นการสร้ า งและน าเสนอลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation( หมายถึ ง การสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลู กค้า โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะ
เป็ นด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาต้องสุ ภาพอ่อนโยนและการให้บริ การที่รวดเร็ วหรื อ
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process( หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและ
งานปฏิบตั ิในด้านการบริ การที่นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว
และทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
จาก http://thesisavenue.blogspot.com/
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึ ก ษาวิจ ัย ครั้ งนี้ ผู ศ้ ึ ก ษาได้รวบรวมแนวคิ ด ทฤษฎี ต่ า งๆ โดยค้น คว้าจากต ารา
เอกสาร การวิจยั ตลอดจนภาคนิ พ นธ์ วิทยานิ พ นธ์ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อนามาใช้ในการกาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั โดยผูศ้ ึกษาได้กาหนดประเด็นสาคัญๆ ไว้ดงั นี้
-

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาด
ความรู ้อื่นๆ เกี่ยวกับเครื่ องสาอางค์
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ (www.thaiejournal.com(
ศิริพร พงศ์ศรี โรจน์, 2540 :187 กล่าวว่า การตัดสิ นใจหรื อการวินิจฉัยสั่งการ หมายถึง การ
เลือกปฏิ บตั ิหรื องดเว้นการปฏิบตั ิ หรื อการเลือกทางดาเนิ นการที่เห็ นว่าดี ที่สุดทางใดทางหนึ่ ง จาก
ทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตอ้ งการหรื อการวินิจฉัยสั่งการสรุ ปได้วา่ การ
ตัดสิ นใจ (Decision Making( หมายถึ ง กระบวนการเลื อกทางเลื อกใดทางเลื อกหนึ่ ง จากหลายๆ
ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรื อประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็ นทางให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายของ
องค์การ การตัดสิ นใจเป็ นสิ่ งสาคัญ และเกี่ ยวข้องกับ หน้าที่ การบริ หาร หรื อการจัดการเกื อบทุ ก
ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การประสานงาน และการ
ควบคุมการตัดสิ นใจ
แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547 ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด เกิดจากการวิเคราะห์ผบู ้ ริ โภคใน
ตลาด โดยส่ วนประสมการตลาดเป็ นแนวคิดหลักที่ใช้ในการพิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญในการ
ตอบสนองต่ อ ตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยเริ่ ม ต้น ที่ ธุ รกิ จ ต้อ งมี สิ่ ง ที่ จะน าเสนอต่ อ ลู ก ค้าหรื อ
ผลิ ตภัณ ฑ์ ท าการตั้งราคาที่ เหมาะสมหาวิธี ก ารน าส่ งถึ งลู ก ค้าได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ด้วยการ
บริ หารช่องทางการจัดจาหน่าย และหาวิธีการสื่ อสารเพื่อที่จะแจ้งข่าวสารและกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อ
ด้วยการทาการส่ งเสริ มการตลาด
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ส่ วนประสมทางการตลาด 7 ประการ ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product( หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
ให้ พึ ง พอใจผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เสนอขายอาจจะมี ตวั ตนหรื อไม่ มี ตวั ตนก็ ไ ด้ นัก การตลาดมัก จะศึ ก ษา
ผลิตภัณฑ์ในรู ปของผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็ จ (Total Product( ซึ่ งหมายถึ ง ตัวสิ นค้าบวกกับความพอใจ
และผลประโยชน์อื่นที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจากการซื้ อสิ นค้านั้น ผูบ้ ริ หารการตลาดจะต้องมีการปรับปรุ ง
สิ นค้าหรื อบริ การที่ผลิตขึ้นมาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย โดยเน้นถึงการสร้าง
ความพอใจให้แก่ ผูบ้ ริ โภคและสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นสาคัญในการศึ กษาเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ จะต้องศึกษาปั ญหาต่างๆ ที่ครอบคลุมถึงการเลือกตัวผลิตภัณฑ์ หรื อ สายผลิตภัณฑ์ การ
เพิ่มหรื อลดชนิ ดของสิ นค้าในสายผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในเรื่ องคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ
สี ขนาด รู ป ทรง การให้ บ ริ ก ารประกอบการขาย การรั บ ประกัน ฯลฯ ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ตออกมา
จาหน่ ายตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มใด วงจรผลิ ตภัณฑ์ของสิ นค้ามีระยะเวลานาน
เท่าใด ในแต่ละช่วงเวลาของวงจรผลิตภัณฑ์น้ นั นักบริ หารการตลาดควรจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
อย่างไร และเมื่ อต้องการที่ จะสร้ างความเจริ ญ ก้าวหน้าให้แก่ กิ จการธุ รกิ จจะต้องมี ก ารวางแผน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างไร
2. ราคา (Price( หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน หรื อราคาเป็ นต้นทุน (Cost( ที่ลูกค้า
จ่ายเงินไปเพื่อให้ได้รับสิ นค้าหรื อบริ การนั้นมา ธุ รกิจต้องมีเป้ าหมายว่าจะตั้งราคา เพื่อต้องการกาไร
หรื อเพื่อขยายส่ วนถือครองตลาด (Market Share( หรื อเพื่อเป้ าหมายอย่างอื่น อีกทั้งต้องมีการใช้กล
ยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะทาให้เกิดการยอมรับจากตลาดเป้ าหมายและสู ้กบั คู่แข่งขันได้ในการแข่งขัน
ในตลาด กลยุทธ์ ราคาเป็ นเครื่ องมื อที่ คู่แข่งขันนามาใช้ได้ ผลรวดเร็ วกว่าปั จจัยอื่ นๆ เช่ น การลด
ราคา หรื อ อาจ ตั้ง ราคาสิ น ค้าให้ สู งส าหรั บ สิ น ค้าที่ มี ล ัก ษณะพิ เศษในตัวของมัน เอง เพื่ อแสดง
ภาพพจน์ที่ดีอาจใช้ผลทางจิตวิทยามาช่วยเสริ มการตั้งราคา การตั้งราคาสิ นค้าอาจมีนโยบายการให้
สิ นเชื่ อหรื อนโยบายการให้ส่วนลดเงิ น สด ส่ วนลดการค้า หรื อส่ วนลดปริ มาณ ฯลฯ นอกจากนั้น
ธุ รกิจจะต้องคานึ งถึงกฎข้อบังคับทางกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อราคาด้วยราคามูลค่าผลิตภัณฑ์ใน
รู ปตัวเงิน ราคาเป็ นต้นทุนของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบ ระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กบั ราคา
ผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา เขาจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น ผูก้ าหนด กลยุทธ์การตลาดด้านราคา
ต้องคานึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้
2.1 คุณค่าที่รับรู ้ ในสายตาของลูกค้า ซึ่ งต้องพิจารณาว่า การยอมรับของ ลูกค้า
ใน คุณค่าของ ผลิตภัณฑ์วา่ สู งกว่าราคานั้น ผลิตภัณฑ์น้ นั
2.2 ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.3 การแข่งขัน
2.4 ปัจจัยอื่นๆ
1371
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3. ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place or Distribution( หมายถึ ง เส้ น ทางที่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ และ
(หรื อ ( กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ถู ก เปลี่ ย นมื อ ไปยัง ตลาดในระบบช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย จึ ง
ประกอบด้วย ผูผ้ ลิ ต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม การจัดจาหน่ ายแบ่ งกิ จกรรม
ออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ ช่ องทางจาหน่ ายสิ นค้า (Channel of Distribution( เน้นการศึก ษาถึ งชนิ ดของ
ช่ องทางการจาหน่ ายว่า จะใช้วิธี ก ารขายสิ น ค้า ให้ ก ับ ผูบ้ ริ โภคโดยตรงหรื อการขายสิ น ค้าผ่า น
สถาบันคนกลางต่างๆ บทบาทของสถาบันคนกลางต่างๆ เช่ น พ่อค้าส่ ง (Wholesalers( พ่อค้าปลี ก
(Retailers( และตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman( ที่มีต่อตลาด อีก ส่ วนหนึ่ งของกิจกรรมการจัด
จาหน่ายสิ นค้า คือ การแจกจ่ายตัวสิ นค้า (Physical Distribution( การกระจายสิ นค้าเข้าสู่ ตวั ผูบ้ ริ โภค
การเลื อ กใช้วิธี ก ารขนส่ ง (Transportation( ที่ เหมาะสมในการช่ วยแจกจ่ ายสิ น ค้า สื่ อ การขนส่ ง
ได้แก่ การขนส่ งทางอากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรื อ และทางท่อ ผูบ้ ริ หารการตลาดจะต้อง
คานึ งว่า จะเลื อกใช้สื่ออย่างใดถึ งจะดี ที่สุด โดยเสี ยค่าใช้จ่ายต่ าและสิ นค้านั้นไปถึ งลู กค้าทันเวลา
ขั้นตอนที่ สาคัญอี กประการหนึ่ งในการแจกจ่ายตัวสิ นค้า คื อ ขั้นตอนของการจัดเก็บรักษาสิ นค้า
(Storage( เพื่อรอการจาหน่ายให้ทนั เวลาที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
4. การส่ งเสริ มการขาย (Promotion( หมายถึง เครื่ องมือของนักการตลาดที่ใช้ในการแจ้งเพื่อ
ชี้ ชวนและชักจูงลู กค้าเป้ าหมายให้ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ การส่ งเสริ มการตลาดจะต้องมีการศึกษาถึ ง
กระบวนการติดต่อสื่ อสาร (Communication Process( เพื่อเข้าใจถึงความสั มพันธ์ระหว่างผูร้ ับกับผู ้
ส่ ง การส่ งเสริ ม การตลาดมี เครื่ องมื อสาคัญที่ จะใช้อยู่ 4 ชนิ ดด้วยกัน ที่ เรี ยกว่าส่ วนผสมของการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Mix( ได้แก่
4.1 การขายโดยใช้ พ นั ก งาน (Personal Selling( เป็ นการเสนอขายสิ น ค้า แบบ
เผชิ ญหน้ากัน (Face-to-Face( พนักงานขายต้องเข้าพบปะกับผูซ้ ้ื อโดยตรงเพื่อเสนอขายสิ นค้า การ
ส่ งเสริ ม การตลาดโดยวิธีน้ ีเป็ นวิธีที่ดีที่สุด แต่เสี ยค่าใช้จ่ายสู ง
4.2 การโฆษณา (Advertising( หมายถึ ง รู ปแบบของการจ่ายเงิ นเพื่ อการส่ งเสริ ม
การตลาด โดยมิ ได้อาศัยตัวบุ คคลในการนาเสนอหรื อช่ วยในการขาย แต่เป็ นการใช้สื่ อโฆษณา
ประเภทต่างๆ เช่ น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร ป้ ายโฆษณา อินเตอร์ เนท (Internet( สื่ อ
โฆษณาเหล่านี้จะสามารถ เข้าถึงผูบ้ ริ โภคเป็ นกลุ่มใหญ่ เหมาะสาหรับสิ นค้าที่ตอ้ งการกระจายตลาด
กว้าง
4.3 การส่ ง เสริ ม การขาย (Sales Promotion( หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ ท าหน้ า ที่ ช่ ว ย
พนักงานขายและการโฆษณาในการขายสิ นค้า การส่ งเสริ มการขายเป็ นการกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้เกิ ด
ความ ต้อ งการในตัวสิ น ค้า การส่ งเสริ ม การขายจัด ท าในรู ป ของการแสดงสิ น ค้า การแจกของ
ตัวอย่าง แจกคูปอง ของแถม การใช้แสตมป์ เพื่อแลกสิ นค้าการชิงโชคแจกรางวัลต่างๆ ฯลฯ
4.4 การเผยแพร่ และประชาสั ม พัน ธ์ (Publicity and Public Relation( ในปั จจุ บ ัน
ธุ รกิจมักสนใจภาพพจน์ของกิจการธุ รกิ จได้ใช้เงินจานวนมากเพื่อสร้างชื่ อเสี ยงและภาพพจน์ของ
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กิจการ ปั จจุบนั องค์กรธุ รกิ จส่ วนใหญ่ไม่ได้เน้นที่การแสวงหากาไร (Maximize Profit( เพียงอย่าง
เดียว ต้องเน้นที่วตั ถุประสงค์ของการให้บริ การแก่สังคมด้วย (Social Objective( เพราะความอยูร่ อด
ของ องค์การธุ รกิจจะขึ้นอยูก่ บั การยอมรับของกลุ่มผูบ้ ริ โภคในสังคม ถ้าหากกลุ่มผูบ้ ริ โภคต่อต้าน
หรื อ มี ค วามคิ ด ว่า องค์ก ารธุ รกิ จแสวงหาผลประโยชน์ ใ ห้ ก ับ ตนมากจนไม่ ค านึ ง ถึ งสั งคมหรื อ
ผูบ้ ริ โภค เช่น การผลิตสิ นค้าแล้วปล่อยน้ าเสี ยลงแม่น้ าหรื อทาให้อากาศเป็ นพิษ ก่อให้เกิดผลเสี ยแก่
ส่ วนรวม โดยมิได้หาวิธีแก้ไข จะสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีขององค์การธุ รกิจ
5. ด้านบุ ค คล (People( หรื อพนัก งาน (Employee( หมายถึ ง เจ้าหน้าที่ พ นัก งาน ซึ่ งต้อง
อาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่าง
เหนื อคู่แข่ งขันเป็ นความสั ม พันธ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บ ริ การและผูใ้ ช้บ ริ ก ารต่างๆขององค์ก ร
เจ้าหน้าที่ ต้องมี ค วามสามารถ มี ท ัศ นคติ ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อผูใ้ ช้บ ริ ก าร มี ค วามคิ ดริ เริ่ ม มี
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร People ถือว่า มีความสาคัญกับ
ธุ รกิ จที่ ต้องท าหน้าที่ บ ริ ก ารเป็ นอย่างมากเพราะธุ รกิ จต่ างๆ ในปั จจุ บ ัน ส่ วนใหญ่ อาศัย คนเป็ น
เครื่ องมือในการทางาน หากต้องการให้บ ริ การถูกจัดอันดับอยูใ่ นขั้นดีเลิศ ธุ รกิจจะต้องสรรหาผูท้ ี่มี
ใจรักงานทางด้านบริ การ บุคลิกดี ยิม้ แย้มแจ่มใส ที่สาคัญจะต้องมีความรู ้และความสามารถพิเศษใน
หน้าที่เป็ นอย่างดี นอกจากนี้แล้วยังต้องมีความอดทนต่อปั ญหาที่เกิดขึ้น และพยายามเรี ยนรู ้ที่แก้ไข
ปั ญหาเพื่อนาไปสู่ การให้บริ การที่ดี ทุกวันนี้ มีบริ ษทั ห้างร้านต่างๆ ที่สามารถมัดใจผูบ้ ริ โภคได้ดว้ ย
การให้บริ การ ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการขาย การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริ การนั้นถือว่าเป็ นกลยุทธ์ที่มองข้ามไม่ได้เลย เพื่อให้การบริ การนั้นสามารถรองรับความต้องการ
ของลูกค้าได้สูงสุ ด
6. ด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation(
หมายถึง การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม
ทั้งทางด้ายกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลู กค้าไม่ว่าจะเป็ นด้านการแต่ง
กายสะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาต้องสุ ภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์
อื่นๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process( หมายถึ ง กิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ ระเบี ย บวิธีก ารและงาน
ปฏิบตั ิในด้านการบริ การที่นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ วและ
ทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
จาก http://academic.udru.ac.th/
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กชพรรณ วิลาภรณ์ (2554( ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อ
เครื่ องส าอางจากประเทศเกาหลี ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ารุ งผิ ว หน้ า ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรถ อาชี พ รายได้ต่อเดื อน มี อิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางจากประเทศเกาหลี
ประเภทผลิ ตภัณ ฑ์ บ ารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครปั จจัยด้านพฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าประเทศเกาหลี ประเภทผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า ส่ งที่คานึ งถึ ง
ในการเลื อกซื้ อ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจ เลื อกซื้ อเครื่ องส าอาง ประเทศเกาหลี ประเภทบ ารุ ง
ผิวหน้า อย่างมีนัยสาคัญ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์, ด้าน
ราคา, ด้านสถานที่ให้บริ การ, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่มีอิทธิ พลต่อลูกค้าในการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อเครื่ องสาอาง ประเทศเกาหลี ประเภทบารุ งผิวหน้าอย่างมีนยั สาคัญ
ทัศ ไนย โฆษะปั ญ ญาธรรม (2549( ได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มีผ ลต่ อการเลื อกซื้ อ
เครื่ องสาอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่ งผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุดคือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อก
ซื้ อเครื่ องสาอาง ด้านราคามากที่สุดคือ ราคาเหมาะสมทั้งคุณภาพและราคา ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือก
ซื้ อเครื่ องสาอาง ด้านสถานที่มากที่สุดคือ จัดสิ นค้าเป็ นระเบียบแบ่งเป็ นสัดส่ วนสามารถหาสิ นค้าได้
ง่ายปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางด้านการส่ งเสริ มการขายมากที่ สุ ดคือ มี การลดราคา
สิ นค้า ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง ด้านบุคลากรมากที่สุดคือ พนักงานที่มีอธั ยาศัยที่ดี
สุ ภาพและยิม้ แย้มแจ่มใสและปั จจัยด้านที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางเป็ นทั้ง ด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ ม การขาย และด้านบุ ค ลากรในการขาย ผูใ้ ช้เครื่ องส าอาง
คานึ งถึงปั จจัยด้านต่างๆ นี้ เท่าๆ กัน จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง ในด้าน
การส่ งเสริ มการขายพบว่า การลดราคามีผลอย่างมากในการซื้ อเครื่ องสาอาง จึงสามารถสรุ ปได้ว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ค วามส าคัญ ในเรื่ อ งราคา และสามารถกล่ าวได้ว่าเครื่ องส าอางเป็ นสิ น ค้าฟุ่ มเฟื อย
เนื่ องจากเมื่อมีการลดราคาก็จะมีการซื้ อเครื่ องสาอางมากขึ้ นแต่หากมี การเพิ่มราคาขึ้นไป การซื้ อ
เครื่ องสาอางก็จะลดลง
พัชรี หยกเล็ก (2548( ได้ทาการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ครี ม บ ารุ งผิวหน้าของสตรี ในอาเภอกระทุ่ ม แบนจังหวัดสมุ ท รสาคร ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบ
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แบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอายุ 19-35 ปี รองลงมาคือ 36-50 ปี การศึกษาสู งสุ ดระดับปริ ญญาตรี มี
รายได้ต่อเดื อน 5,001-10,000 บาท และมี อาชี พ พนักงานบริ ษ ทั ตราสิ นค้าที่ ผูต้ อบแบบสอบถาม
เลื อกใช้มากที่สุ ดคื อ OLAY ความถี่ ในการซื้ อคื อ 2 เดื อนต่อครั้ ง สถานที่ ที่ นิยมซื้ อมากที่ สุ ด คื อ
ห้ า งสรรพสิ น ค้า แหล่ งข้อ มู ล คื อโทรทัศ น์ ทางด้านปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดทุกปั จจัยใน
ระดับมาก โดยให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อยเป็ นอันดับแรกในแต่ละด้าน ได้แก่ คุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์
ปั จจัยด้านราคา ได้แก่ มี ป้ายแสดงราคาผลิ ตภัณฑ์ชดั เจน ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ การ
ส่ งเสริ มการขาย ปั จจัยด้านช่องทางการจาหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีจาหน่ายทัว่ ไป
ระเบียบวิธีวจิ ัย
รู ปแบบการศึกษา
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง
SERUM SKINCARE ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการวิจยั
เชิ งสารวจ (Survey Research( โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั จากตารา เอกสารวิชาการ
บทความ เพื่ อใช้ใ นการศึ ก ษาวิจยั ประกอบกับ ข้อมู ล ที่ ไ ด้จาการวิจยั เชิ งส ารวจ รวมทั้งวิจยั เชิ ง
ภาคสนาม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาคือ บุ คคลทัว่ ไปทั้งผูห้ ญิงและผูช้ ายที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป และ
อาศัยอยูเ่ ขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล แต่เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่ชดั เจน จึงได้กาหนด
กลุ่มตัวอย่างจากสู ตร (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2546(
𝑛=

𝑧²
4𝑒²

n หมายถึง จานวนกลุ่มตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง
z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมัน่ ที่กาหนดไว้
ถ้าระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 95% หรื อระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96
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การศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% ย่อมให้เกิ ดความคลาดเคลื่ อนในการ
เลือก ตัวอย่างได้ 5% (0.05( ดังจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดงั นี้
𝑛=

(1.96)²
4(0.05)²

= 384.16 หรื อ 385 ตัวอย่าง

อย่างไรก็ ตามในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เผื่อการสู ญ เสี ยของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง
ดังนั้นขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ จึงเท่ากับ 400 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ใช้วิธีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวกหรื อแบบบังเอิญ เป็ นการเลื อกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวก
ของผูว้ จิ ยั เป็ นหลัก แต่ตอ้ งให้อยูใ่ นเขตพื้นที่กรุ งเทพและปริ มณฑลเท่านั้น
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามซึ่ งประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
ส่ ว นที่ 1 เป็ นค าถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล สภาพทั่ว ไป ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่ม ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยแบ่งเป็ น 5 ด้าน อาทิ ปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์,
ปั จจัยทางด้านราคา, ปั จจัยทางด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย, ปั จจัยทางด้านส่ งเสริ มการตลาด และ
ปัจจัยทางด้านคุณสมบัติของพนักงาน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ
การทดสอบเครื่ องมือ
ทดสอบเครื่ องมื อ กั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 400 คน เพื่ อ น ามาหาค่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ
(Reliability( โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของ Cronbach ค่าอัลฟาที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่
ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0-1 ซึ่ งค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีคว่าเชื่ อมัน่ สู ง และ
การทดสอบค่า Cronbach’s Alpha ของแบบสอบถามที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.906
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ตัวแปรในการทาวิจัย
สาหรับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ประกอบด้วย
1. ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
รายได้ อาชีพ
2. ตัว แปรตาม คื อ ข้อมู ล ที่ ศึ ก ษาในการเลื อ กซื้ อ เครื่ องส าอาง เซรั่ ม ทั้ง ปั จจัย ทางด้า น
ผลิ ตภัณ ฑ์ , ปั จจัย ทางด้านราคา, ปั จจัยทางด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย, ปั จจัยทางด้านส่ งเสริ ม
การตลาด และปัจจัยทางด้านคุณสมบัติของพนักงาน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั ครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาวิจยั จะศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง เซรั่ม
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การวิเคราะห์ และตีความหมาย
จากการใช้แบบสอบถามในรู ปแบบปฐมภู มิ ภายใต้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ และใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็ น (Non probability Random Sampling( โดยใช้วิธีเลือกตามที่มี
อยู่ (Reliance on Available Subject( ซึ่ งเป็ นวิธีการเลือกตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental Sampling(
เกณฑ์ การให้ คะแนนแบ่ งเป็ นดังนี้
มากที่สุด

ระดับคะแนน

5

มาก

ระดับคะแนน

4

ปานกลาง

ระดับคะแนน

3

น้อย

ระดับคะแนน

2

น้อยที่สุด

ระดับคะแนน

1

เกณฑ์ การแปลผล (ไชยยศ เรื องสุ วรรณ, 2533:138(
4.50 – 5.00 หมายถึง ปั จจัยในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง เซรั่มในระดับมากที่สุด
3.50– 4.49 หมายถึง ปั จจัยในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง เซรั่มในระดับมาก
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2.50–3.49 หมายถึง ปั จจัยในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง เซรั่มในระดับปานกลาง
1.50–2.49 ห ม ายถึ ง ปั จจั ย ใน ก ารเลื อก ซื้ อเครื่ องส าอาง เซ รั่ ม ใน ระดั บ ที่ น้ อ ย
1.00–1.49 หมายถึง ปั จจัยในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง เซรั่มในระดับที่นอ้ ยที่สุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับงานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง
เซรั่มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลตัวอย่างที่เก็บรวบรวม
มาได้จานวน 400 ชุ ดที่ผา่ นการตรวจสอบคุ ณภาพ แล้วมาทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิ ติตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ไว้ 3 ส่ วนดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ลกั ษณะของกลุ่มตัวอย่ าง
สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ล ัก ษณะของกลุ่ ม ตัวอย่า งของผู ต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผู ต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นเพศหญิง 338 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.5, เป็ นเพศชาย 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.5, มี
อายุ 18-25ปี 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.8, อายุ 26-35ปี 157 คน คิดเป็ นร้อละ 39.3, อายุ 36-45ปี 70
คน คิดเป็ นร้อยละ 17.5, อายุ 46ปี ขึ้นไป 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5, สถานภาพโสด 205 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 51.2, สมรส/อยู่ดว้ ยกัน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.8, หม้าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่ 16 คน คิด
เป็ นร้อยละ 4, การศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 45, ปริ ญญาตรี 204 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 51, สู งกว่าปริ ญญาตรี 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4, อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา 113 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 28.2, พนักงานบริ ษทั /ลู กจ้าง 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.8, รับราชการ/รัฐวิสาหกิ จ 24 คน คิด
เป็ นร้อยละ 6, ประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว/อาชี พอิสระ 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.3, อื่นๆ 11 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.8, รายได้ต่อเดื อนต่ ากว่า 15,000 บาท 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.3, ตั้งแต่ 15,000-30,000
บาท 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.5, ตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.5 และ45,001
บาทขึ้นไป 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.8
ส่ วนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ระดับความต้ องการของผู้บริ โภคที่ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ อสาอาง
เซรั่มในปัจจัยทั้ง 5 ด้ านของกลุ่มตัวอย่ าง
สรุ ปผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ อสาอาง
เซรั่มในปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย 4.22 ซึ่ งอยู่ในระดับมาก และจากการวิเคราะห์
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เป็ นรายข้อพบว่าปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1.( มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิวโดยตรง
(แห้ ง ,มัน ,ผสม หรื อ แพ้ง่ า ย( มี ค่ า เฉลี่ ย 4.55 ซึ่ งอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด 2.( เนื้ อ เซรั่ ม ไม่ เหนี ย ว
เหนอะหนะ มีค่าเฉลี่ย 4.54 ซึ่ งอยูใ่ นระดับมากที่สุด 3.( ป้ ายฉลากผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม ชัดเจน
มีเครื่ องหมายประกันคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.46 ซึ่ งอยูใ่ นระดับมาก
สรุ ปผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ อสาอาง
เซรั่มในปัจจัยด้านราคาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.15 ซึ่ งอยูใ่ นระดับมาก และจากการวิเคราะห์เป็ นราย
ข้อ พบว่าปั จจัยที่ส่งผลมาที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1.( มีการตั้งราคาที่ถูกกว่าความหรู หรา สวยงามของ
แพ็ ก เกจ (สวยแต่ ร าคาถู ก ( มี ค่ าเฉลี่ ย 4.27 ซึ่ งอยู่ใ นระดับ มาก 2.( ราคาของผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วาม
เหมาะสมกับ ชื่ อเสี ยง มี ค่าเฉลี่ ย 4.18 ซึ่ งอยู่ในระดับ มาก 3.( มี การตั้งราคาที่ สู งกว่าท้องตลาด มี
ค่าเฉลี่ย 4.14 ซึ่ งอยูใ่ นระดับมาก
สรุ ปผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ อสาอาง
เซรั่มในปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายในภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย 4.07 ซึ่ งอยู่ในระดับมาก และจาก
การวิเคราะห์เป็ นรายข้อ พบว่าปั จจัยที่ส่งผลมาที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1.( การจัดตั้งผลิตภัณฑ์ในร้าน
สามารถหาซื้ อได้ง่าย มี ค่ าเฉลี่ ย 4.19 ซึ่ งอยู่ในระดับ มาก 2.( มี ผลิ ตภัณ ฑ์ ให้ เลื อกหลากหลาย มี
ค่าเฉลี่ ย 4.18 ซึ่ งอยู่ในระดับมาก 3.( สามารถสั่งซื้ อได้ทางInternet มี ค่าเฉลี่ ย 4.17 ซึ่ งอยู่ในระดับ
มาก
สรุ ปผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ อสาอาง
เซรั่ ม ในปั จจัยด้านส่ งเสริ ม การตลาดในภาพรวมมี ค่ าเฉลี่ ย 4.2 ซึ่ งอยู่ในระดับ มาก และจากการ
วิเคราะห์ เป็ นรายข้อ พบว่าปั จจัย ที่ ส่ งผลมาที่ สุ ด 3 อันดับ ได้แก่ 1.( มี ก ารสมัค รสมาชิ ก เพื่ อรั บ
ผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.24 ซึ่ งอยูใ่ นระดับมาก 2.( มีการสะสมคูปองแลกซื้ อมีค่าเฉลี่ย 4.23 ซึ่ งอยู่
ในระดับมาก 3.( มีการรับคืนสิ นค้าหากไม่พอใจมีค่าเฉลี่ย 4.21 ซึ่ งอยูใ่ นระดับมาก
สรุ ปผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ อสาอาง
เซรั่มในปั จจัยด้านคุณสมบัติของพนักงานในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.61 ซึ่ งอยู่ในระดับมากที่สุด และ
จากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อ พบว่าปั จจัยที่ส่งผลมาที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1.( สามารถแนะนาสิ นค้าที่
เหมาะสมให้ ก ับ ลู ก ค้า ได้มี ค่ า เฉลี่ ย 4.64 ซึ่ งอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด 2.( เอาใจใส่ ลู ก ค้าและบอก
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รายละเอียดสิ นค้าได้อย่างครบถ้วนมีค่าเฉลี่ย 4.63 ซึ่ งอยูใ่ นระดับมากที่สุด 3.( การแต่งกายที่สะอาด
เรี ยบร้อยและเป็ นกันเองกับลูกค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.62 ซึ่ งอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ส่ วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน คือ ระดับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่ม
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ต่ อ เดื อ นของผู บ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพและ
ปริ มณฑลที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่ม ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่ มีเพศที่ ต่างกันทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางเซรั่มในด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านคุณสมบัติของพนักงานแตกต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางเซรั่มในด้านคุณสมบัติของพนักงานไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน
ท าให้ เกิ ด การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ องส าอางเซรั่ ม ในด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ แตกต่ างกัน (P=0.000( จากการ
วิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า แตกต่างกัน3คู่ คือ (1( อายุ 18-25 ปี กับ 26-35 ปี (2( 26-35ปี กับ 36-45 ปี
และ 26-35 ปี กั บ 46 ปี ขึ้ นไป, กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น ท าให้ เกิ ด การตัด สิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางเซรั่มในด้านราคาแตกต่ างกัน (P=0.008( จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า แตกต่างกัน2
คู่ คื อ (1( อายุ 18-25 ปี กับ 36-45 ปี และ (2( 18-25 ปี กับ ตั้งแต่ 46 ปี ขึ้ นไป, กลุ่ มตัวอย่างที่ มีอายุ
แตกต่างกันทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่มในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย แตกต่ างกัน
(P=0.004( จากการวิเคราะห์ เป็ นรายคู่พบว่า แตกต่าง 3 คู่ คือ (1( 18-25ปี กับ 36-45 ปี (2( 26-35 ปี
กับ ตั้งแต่ 46 ปี ขึ้นไป และ (3( 36-45 ปี กับ ตั้งแต่ 46 ปี ขึ้นไป และ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน
ทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่มในด้านส่ งเสริ มการตลาดแตกต่ างกัน (P=0.000( จาก
การวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า แตกต่างกัน 3 คู่ คือ (1( 18-25 ปี กับ 26-35 ปี (2( 18-25 ปี กับ 36-45 ปี
และ (3( 18-25 กับ ตั้งแต่ 46 ปี ขึ้นไป
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ส ถานภาพแตกต่ างกัน ท าให้ เกิ ด การ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่มในด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้าน
คุ ณสมบัติของพนัก งานไม่ แตกต่างกัน แต่ กลุ่ มตัวอย่างที่ มีส ถานภาพแตกต่างกัน ท าให้เกิ ด การ
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ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่มในด้านส่ งเสริ มการตลาดแตกต่ างกัน(P=0.011( จากการวิเคราะห์เป็ น
รายคู่พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ คือ โสด กับสมรส/อยูด่ ว้ ยกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ระดับ การศึ ก ษาต่ างกัน ท าให้ เกิ ดการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่มในด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านคุ ณสมบัติ
ของพนักงานไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางเซรั่มในด้านราคาแตกต่ างกัน (P=0.000( จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าแตกต่างกัน 2
คู่ คือ (1( ต่ากว่าปริ ญญาตรี กบั ปริ ญญาตรี และ (2( ต่ากว่าปริ ญญาตรี กบั สู งกว่าปริ ญญาตรี และ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ มี ระดับ การศึ กษาต่ างกัน ท าให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่ ม ในด้านส่ งเสริ ม
การตลาดแตกต่ างกัน (P=0.000( จากการวิเคราะห์ เป็ นรายคู่พบว่าแตกต่างกัน 2 คู่ คื อ (1( ต่ ากว่า
ปริ ญญาตรี กบั ปริ ญญาตรี และ(2( ต่ากว่าปริ ญญาตรี กบั สู งกว่าปริ ญญาตรี
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พต่างกันทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางเซรั่มในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและคุณสมบัติของพนักงานไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอาชี พต่างกัน ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่มในด้านผลิตภัณฑ์แตกต่ างกัน
(P=0.023( จากการวิ เคราะห์ เป็ นรายคู่ พ บว่า แตกต่ า งกัน 4 คู่ คื อ (1( นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษากับ รั บ
ราชการ/รัฐวิสาหกิ จ (2( นักเรี ยน/นักศึกษากับประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว/อาชี พอิสระ (3( รับราชการ/
รัฐวิสาหกิ จกับอื่ นๆ และ(4( ประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว/อาชี พอิ ส ระกับอื่ นๆ, กลุ่ มตัวอย่างที่ มีอาชี พ
ต่างกัน ท าให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องส าอางเซรั่ มในด้านราคาแตกต่ างกัน (P=0.000( จากการ
วิเคราะห์ เป็ นรายคู่พบว่าแตกต่างกัน 3 คู่ คื อ (1( นักเรี ยน/นักศึ กษากับพนักงานบริ ษทั /ลู กจ้าง (2(
นักเรี ยน/นักศึกษากับธุ รกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ และ(3( ธุ รกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระกับอื่นๆ และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ มีอาชี พ ต่างกัน ท าให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องส าอางเซรั่ มในด้านส่ งเสริ มการตลาด
แตกต่ างกัน (P=0.000( จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าแตกต่างกัน 4 คู่ คือ (1( นักเรี ยน/นักศึกษา
กับพนักงานบริ ษทั /ลูกจ้าง (2( ( นักเรี ยน/นักศึกษากับรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (3( นักเรี ยน/นักศึกษา
กับธุ รกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ และ(4( นักเรี ยน/นักศึกษากับอื่นๆ
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี รายได้ต่อ เดื อ นต่ างกัน ท าให้ เกิ ด การ
ตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งส าอางเซรั่ ม ในด้านช่ อ งทางการจัดจาหน่ ายและคุ ณ สมบัติ ข องพนัก งานไม่
แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดื อนต่างกัน ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่ม
ในด้านผลิตภัณฑ์แตกต่ างกัน (P=0.025( จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าแตกต่างกัน 2 คู่ คือ (1( ต่า
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กว่า 15,000บาท กับ 30,001-45,000 บาท และ (2( 15,000-30,000 บาท กับ 30,001-45,000 บาท,
กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พต่างกัน ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่มในด้านราคาแตกต่ างกัน
(P=0.000( จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าแตกต่างกัน 4 คู่ คือ (1( ต่ ากว่า15,000บาท กับ 15,00030,000 บาท (2( ต่ า กว่ า 15,000 บาท กับ 30,001-45,000 บาท (3( ต่ า กว่ า 15,000บาท กับ ตั้ง แต่
45,000 บาทขึ้นไป และ(4( 15,000-30,000 บาท กับ ตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป, กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พ
ต่างกัน ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่มในด้านส่ งเสริ มการตลาดแตกต่ างกัน (P=0.000(
จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าแตกต่างกัน 3 คู่ คือ (1( ต่ากว่า15,000บาท กับ 15,000-30,000 บาท
(2( ต่ากว่า15,000บาท กับ 30,001-45,000 บาท และ(3( ต่ากว่า15,000บาท กับ ตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้น
ไป
อภิปรายผลการวิจัย
ในการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง เซรั่ม ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ” มี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นประชากรที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจานวน 400 คนโดยเป็ นการสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวกหรื อแบบ
บังเอิ ญ เป็ นการเลื อกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวกของผูว้ ิจยั เป็ นหลัก การศึกษาครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาระดับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอาง
เซรั่ ม ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพและปริ ม ณฑลในด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่ อ งทางจัด
จาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด และด้านคุณภาพของพนักงาน จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ระดับ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ มีผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องส าอางเซรั่ ม เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลที่
แตกต่างกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเซรั่มที่ต่างกัน แสดงว่า การที่ผบู ้ ริ โภคที่มีปัจจัย
ส่ ว นบุ ค คลในด้ า นต่ า งๆ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลท าให้ ค วามคิ ด ความอ่ า น การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่ องส าอางเซรั่ มในด้านต่างๆ เช่ น ผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการขาย และพนักงาน
แตกต่ า งกัน ไป ซึ่ ง สอดคล้องกับ สมมติ ฐ านที่ ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับ งานวิจยั ของกชพรรณ วิ
ลาภรณ์ (2554( ที่พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรถ
อาชี พ รายได้ต่อเดือน มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางจากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภัณฑ์
บารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งด้านที่อยูใ่ นระดับมากที่สุดได้แก่ ปั จจัยด้านคุ ณสมบัติของพนักงาน
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ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของทัศไนย โฆษะปั ญญาธรรม (2549( ที่พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อก
ซื้ อเครื่ องสาอางด้านบุคลากรมากที่สุดคือ พนักงานที่มีอธั ยาศัยที่ดีสุภาพและยิม้ แย้มแจ่มใส
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. จากผลการวิจ ัย เรื่ อ ง“ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางเซรั่ ม ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล” สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั ผูท้ ี่สนใจจะประกอบกิ จการ
หรื อสนใจธุ รกิจทางด้านเครื่ องสาอางบารุ งผิวหน้าได้การทาการตลาดในอุตสาหกรรมให้ประสบ
ความสาเร็ จของผูป้ ระกอบการควรคานึ งถึ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา
สถานที่ จดั จาหน่ าย ส่ งเสริ มการขาย และคุ ณภาพของพนักงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในงานวิจยั ครั้งต่อไปผูว้ จิ ยั ควรทาการเปลี่ยนกรอบหรื อเปลี่ยนกลุ่มประชากรเพื่อให้เกิด
หัวเรื่ องใหม่ ความรู ้ที่หลากหลายมากขึ้น และข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าเดิม เพราะประโยชน์ใน
การพัมนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การ รวมไปถึงการให้ความรู ้เพื่อให้ผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่อยากมี
ความรู ้ในด้านนี้ นาไปใช้ได้ต่อไปและหลากหลายด้านมากขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าห้ องพักรายเดือนของประชากร
ในอาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
FACTORS AFFECTING DESESION TO CHOOSE RENTAL ROOMS
ชัยวิทย์ ศรหิรัญ, เพชรกมล ปณิธานธรรม
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ประจา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพัก
รายเดือนของประชากรใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้ าหมายเป็ นประชากรที่พกั อาศัย
อยูใ่ นจังหวัดปทุมธานี จานวน 400 คน การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั สุ่ มกลุ่มตัวอย่าง โดยคณะผูว้ ิจยั จะสุ่ ม
กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญในบริ เวณอาเภอเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมู ลเพื่ อการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น แบ่ งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ค าถามเกี่ ย วกับ ข้อมู ล ทั่วไปของผู ต้ อบแบบสอบถาม, ค าถามเกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนของประชากรใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
จากการศึกษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจานวน 241 คน มีอายุระหว่าง
21–30 ปี มีจานวน 145 คน มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีจานวน 227 คน มี อาชี พ เป็ นนักเรี ยน/
นักศึ กษา มี จานวน 128 คน มี รายได้/เดื อน 15,001–20,000 บาท มี จานวน 137 คน ส่ วนใหญ่ ให้
ความสาคัญ ด้านสิ นค้า (Product) มากที่สุ ดคื อ การที่ ห้องพักมี ความปลอดภัยด้วยระบบคียก์ าร์ ด
กล้องวงจรปิ ด และการที่สามารถติดต่อ Reception และ รปภ. ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ด้านราคา (Price)
ให้ความสาคัญมากที่สุดคือ การที่ภาพรวมในการตัดสิ นใจเลือกห้องพักรายเดือนมีความเหมาะสม
ต่อราคาที่ ได้กาหนดไว้ ด้านสถานที่ (Place) ให้ความสาคัญมากที่ สุดคื อ การที่ ห้องพักตั้งอยู่ใกล้
ตลาด ร้ านอาหาร และร้านสะดวกซื้ อ ทาให้สะดวกต่อการจับจ่ายใช้สอย ด้านปั จจัยด้านการตลาด
(Promotion) ให้ความสาคัญมากที่สุดคือ การที่ติดต่อ Reception เพื่อเรี ยก Taxi ตลอด 24 ชัว่ โมง
ผลการทดสอบสอบสมมติ ฐาน พบว่า กลุ่ มประชากรตัวอย่างในอาเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดการตัดสิ นใจด้านสิ นค้า (Product) ด้านราคา (Price) ด้านทาเลที่ต้ งั
(Place) ไม่แตกต่างกัน แต่จากข้อมูลพบว่า รายได้/เดื อน ในปั จจัยด้านการตลาด (Promotion) มีผล
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ต่ อ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเช่ า ห้ อ งพัก รายเดื อ น ที่ แ ตกต่ า งกัน (0.010( อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ที่พกั อาศัย, การตัดสิ นใจ, ห้องเช่า

ABSTRACT
The purpose of this research is to study the difference of the demographic data which will
affect decision to choose the rental rooms of people who live and work in in Pathum Thani
province. The case studies are 400 people who live or work in in Pathum Thani province by use
questionnaire as a main tool. There are two part of questionnaire, first part is about demographic
data and the second part is about what factors are affect the decision to choose the rental rooms of
people who live and work in Pathum Thani province.
From the demographic data the majority are male (241), age between 21- 30 (145),
bachelor degree graduated (227), still remain a student (128), average monthly income between
15,001 – 20,000 baht. From the marketing factors (1) Product most of people concern about the
safety with the key card, hidden camera and 24 hours reception, and security service. (2) Price
most of people concern about the fair price. (3) Place most of people concern about the location
that near the market or shopping place. (4) Promotion most of people concern about 24 hours
service to help them arrange the Taxi.
The hypothesis testing found that the marketing factor; consist of product; price and
place have no statistical significant difference in decision to choose the rental rooms. The
statistical significant difference factors are frequency; the average monthly income and promotion
are the factors that influence the decision to choose the rental room. The difference (0.010) at
significant level of 0.05
KEYWORDS : DECISION, RENTAL ROOMS
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บทนา
“ที่อยูอ่ าศัย” เป็ นหนึ่ งในปั จจัยสี่ ที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์นอกเหนื อจากอาหาร
เครื่ องนุ่งห่ ม และยารักษาโรค มนุ ษย์จะแสวงหาถิ่นฐานแหล่งที่อยูอ่ าศัยที่ดูมีความมัน่ คง และความ
ปลอดภัยสู ง เพื่อเอื้ ออานวยประโยชน์ต่อการดารงชี วิตมากที่ สุด ซึ่ งโดยธรรมชาติ ที่อยู่อาศัยของ
มนุ ษย์จะมีความแตกต่างกันไปตาม สภาพสังคมเศรษฐกิ จ และขนมธรรมเนี ยมวัฒนธรรม สภาพ
ความเป็ นอยู่ ตลอดจนถึ งอิทธิ พลของความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในปั จจุบนั สภาพสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ประชาชนต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพ
ของตนเองมากขึ้น การก่อสร้ างที่อยู่อาศัยด้วยตนเองนั้นก็ทาได้ไม่สะดวก ทั้งนี้ เนื่ องด้วยข้อจากัด
ต่างๆ เช่น ข้อจากัดเรื่ องเวลาที่ความไม่สะดวกในการจัดการที่อยูอ่ าศัยด้วยตนเอง ตลอดจนที่ดินที่มี
ราคาเพิ่ มสู งขึ้ น จึ งได้เกิ ดธุ รกิ จด้านที่ อยู่อาศัยขึ้ น โดยระยะแรกเริ่ ม จากเป็ นแค่ เพี ยงการจัดสรร
เฉพาะที่ ดิน ต่ อมามี ก ารสร้ างบ้า นขึ้ น บนที่ ดิน เรี ย กว่า บ้านจัดสรร แต่ ข ้อจากัดมี ม ากขึ้ น เรื่ อยๆ
โดยเฉพาะข้อจากัดเรื่ องที่ ดินที่ มี ราคาสู งขึ้ น จึ งทาให้ธุรกิ จที่ อยู่อาศัยอี ก ประเภทหนึ่ งเพิ่ มขึ้ นมา
เรี ยกว่า อาคารพักอาศัยรวม อาคารพักอาศัยรวมเป็ นรู ปแบบการก่อสร้างที่พกั อาศัย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ อาศัยอยู่ในเมื องหลวงต่างๆ ซึ่ งจานวนประชากรมีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ วในทุกๆ ปี เช่น กรุ งเทพฯ ภูเก็ต เป็ นต้น ความต้องการที่ดินเพื่ออรองรับการขยายตัวดังกล่าว
มีเพิ่มมากขึ้นทุกเวลาตามการพัฒนาของประเทศ ดังนั้น เมื่อจานวนที่ดินที่มีขอ้ จากัดจึงทาให้ระดับ
ราคาที่ ดินมี ราคาเพิ่งสู งขึ้ นอย่างต่อเนื่ องและรวดเร็ ว มีผลต่อราคาที่อยู่อาศัยในรู ปแบบเก่า ทาให้
ต้องเพิ่มราคาสู งขึ้น เช่น บ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์ ประกอบกับปั ญหาการจราจรในเมืองหลวง ที่
ทาให้การเดิ นทางเพื่อประกอบภารกิ จในแต่ล ะวันต้องสิ้ นเปลื องเวลา และค่าใช้จ่ายมาก จึ งเป็ น
แรงผลั ก ดั น ให้ ป ระชากรส่ วนใหญ่ หั น มาเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารด ารงชี วิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมของเมื อ ง สามารถเปลี่ ย นแปลงต้น ทุ น ต่ อหน่ วยได้ง่ ายขึ้ น อยู่ก ับ ว่าจะสามารถ
ตอบสนองต่อผูม้ ีรายได้ระดับใด และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด
จากการเล็งเห็นความสาคัญของที่อยูอ่ าศัย โดยที่ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้มีการเติบโต
ในด้านธุ รกิจทาให้โรงงานอุตสาหกรรม การค้า และการท่องเที่ยวได้พฒั นาขยายตัวออกมาจากเมือง
หลวง มาสู่ เขตปริ มณฑลโดยรอบและจังหวัดปทุ มธานี ที่ ปั จจุ บนั มี จานวนโรงงานอุ ตสาหกรรม
จานวนมากย้ายมาสร้างอยูเ่ พื่อหนีจากความวุน่ วายและราคาที่ดินราคาแพงในเมืองหลวงหรื อจังหวัด
กรุ งเทพ
ในปั จจุบนั ในจังหวัดปทุ มธานี น้ นั ได้มีการพัฒนาแหล่งที่ อยู่อาศัยเพื่อรองรับคนที่มีการ
ขยายจานวนเพิ่มมากขึ้นตามจานวนของโรงงานอุตสาหกรรม ทาให้เกิดโครงการต่างๆ ขึ้นมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ นบ้านจัดสรร คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีแรงงานย้ายเข้ามาอยูใ่ นเขต
ปทุมเยอะขึ้น ทาให้เกิดความต้องการที่อยูอ่ าศัยประเภทให้เช่าขึ้น เมื่อพิจารณาปริ มาณ อพาท์เมนท์
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และห้องเช่าแล้วถือว่ามีจานวนน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการ
จึ ง ได้คิ ด มี โ ครงการที่ จะท าห้ อ งพัก รายเดื อ นในจัง หวัด ปทุ ม ธานี ในเขตตัว เมื อ ง เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชากรที่เพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่ อยๆ และเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกให้กบั
กลุ่มลูกค้า ในราคาที่สมเหตุสมผลกับคุณภาพของตัวห้องพัก ในการศึกษาครึ่ งนี้ จึงต้องการที่จะมุ่ง
ศึกษาไปถึง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนของประชากรในอาเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อที่จะได้จดั ทาห้องเช่าที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริ งของผูท้ ี่ตอ้ งการที่
พักอาศัย ในจังหวัดปทุมธานี
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักราย
เดือนของประชากรใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามประชากรศาสตร์
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยการตัดสิ นใจเช่าห้องพักรายเดือนของประชากรในเขตอาเภอเมืองสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการทาวิจยั คือ ประชากรที่ ทางานหรื ออาศัยอยู่ ในเขตอาเภอเมื องสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่ งสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการตลาดและกาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดพร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างแม่นยา
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ จะมุ่งศึกษาประชากรที่อาศัยหรื อทางานอยูใ่ น อาเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึ กษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยด้านสิ นค้า (Product), ด้านราคา (Price), ด้าน
ทาเลที่ต้ งั (Place) และด้านการตลาด (Promotion) ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักราย
เดือนของประชากรในอาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
3. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์
2559 จนถึง เดือนมีนาคม 2559
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์

ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าห้ องพักรายเดือน

-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้

-

ปัจจัยด้านสิ นค้า (Product)
ปัจจัยด้านราคา (Price)
ปั จจัยด้านทาเลที่ต้ งั (Place)
ปัจจัยด้านการตลาด (Promotion)

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. นาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั มาเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการธุ รกิจห้องเช่ารายเดือน
2. ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์สาหรับใช้ประกอบการตัดสิ นใจการลงทุน
3. มีฐานข้อมูลที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้วางแผนเชิงกลยุทธ์
4. สามารถนาแผนวิจยั ไปเขียนแผนธุ รกิจเพื่อขอสิ นเชื่อ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง พฤติ ก รรมซึ่ งผูบ้ ริ โ ภคท าการ
ค้นหาการซื้ อ การใช้ การประเมินผล การเช่า และการบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการ
ของเขา หรื อหมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมกาตัดสิ นใจ และการกระทาของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับการ
ซื้ อ ใช้สินค้า และการได้รับบริ การ
2. ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าห้ องพักรายเดือน หมายถึง ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) และบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือน
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3. สิ นค้ า (Product) ได้แก่ รู ปแบบและลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของห้องเช่าที่ให้บริ การ
เช่ น เป็ นอาคารคอนกรี ต มี ก ารออกแบบที่ ดูดี ทัน สมัย และเหมาะสมต่ อ การพัก อาศัย มี ระบบ
สาธารณู ปโภคที่ครบครัน ตลอดจนมีการตกแต่งจนถึงสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ เป็ นต้น
4. ราคา (Price) ได้แ ก่ ราคาของห้ อ งพัก รายเดื อ นที่ ให้ เช่ า เงิ น ค่ าเช่ ามัด จาล่ วงหน้ า ค่ า
ประกันความเสี ยหาย ตลอดจนค่าน้ า ค่าไฟ ที่มีความเหมาะสมต่อการเลือกเช่าห้องพักอาศัย เป็ นต้น
5. สถานที่ (Place) ได้แก่ อยู่ใ กล้ระบบขนส่ ง สถาบัน การศึ ก ษา สถานที่ ท างาน แหล่ ง
ชุมชน มีที่จอดรถ ง่ายต่อการเข้าถึง และมีความปลอดภัย เป็ นต้น
6. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ได้แก่ การลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่างๆ
หรื อการติดป้ ายตามสถานที่ต่างๆ ส่ วนลด และของแถม เป็ นต้น
7. บุคลากร (Employee or Human Resource) ได้แก่ พนักงานมีความรู ้ ความเข้าใจ พูดจา
ดี ไพเราะ เป็ นกันเองค่อยดูแล ผูท้ ี่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น
8. กระบวนการบริ การ (Service Process) ได้แก่ การอานวยความสะดวกให้แก่ ลูกค้าใน
ทุกๆด้านเช่น การขนย้ายสิ่ งของ การปรับปรุ ง ดูแลและซ่อมแซม เป็ นต้น
9. ห้ องเช่ ารายเดือน หมายความว่า อาคารที่อยู่อาศัยซึ่ งประกอบด้วย ห้องย่อยตั้งแต่ สอง
ห้องขึ้นไป มีวตั ถุประสงค์ในการใช้อาคารเพื่อให้เช่าเป็ นที่พกั อาศัยสาหรับหลายครอบครัว โดยใช้
ทางเข้าออกอาคารและทางเดินอื่นๆ ร่ วมกัน แต่จะมีทางเข้าออกของแต่ละห้องย่อยเป็ นส่ วนตัว ทั้งนี้
ห้องย่อยในอาคารจะคิดค่าเช่ าในลักษณะรายเดื อนระยะเวลาเช่ าเกิ น สามเดื อนขึ้นไป เฉพาะพื้นที่
ห้องย่อยซึ่ งอาจรวมหรื อไม่รวมเครื่ องใช้ เครื่ องเรื อนในห้องนั้นๆ
การทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการและการตัดสิ นใจเลื อกห้องเช่ าราย
เดือนของประชากรในเขตปทุมธานี ได้ศึกษาทฤษฎีแนวความคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามา
เป็ นแนวความคิดในการวิจยั และได้นามาเสนอดังนี้คือ
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
ศิ ริว รรณ เสรี รัต น์ , 2534: 34 กล่ า วว่า กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู บ้ ริ โภค (Buyer’s
Decision Process) หมายถึ ง ขั้นตอนในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์จากสองทางเลื อกขึ้ นไปซึ่ งเริ่ มขึ้ น
ก่อนการซื้ อจริ งๆ และมีผลกระทบหลังการซื้ อ ซึ่ งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วยกิจกรรม 5
ขั้นตอนสาคัญคือ
1. การรับรู ้ปัญหา (Problem or Need Recognition) คือ บุคคลรับรู ้ ถึงความต้องการภายใน
ของตนซึ่ งอาจเกิดขึ้นเองหรื อเกิดจากสิ่ งกระตุน้ เช่น ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ
ความเจ็บป่ วย ฯลฯ ซึ่ งรวมถึงความต้องการของร่ างกาย และความต้องการ ที่เป็ นความปรารถนาอัน
เป็ นความต้องการทางด้านจิตวิทยา
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2. การค้น หาข้อมู ล (Information Search) คื อ การพยายามค้น หาข้อมู ล เพื่ อหาทางสนอง
ความต้องการที่ถูกกระตุน้ ดังนั้น จึงต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคแสวงหา
3. การประเมิ น ผลทางเลื อก (Evaluation of Alternatives) คื อ กระบวนการที่ ผูบ้ ริ โภคได้
ข้อมูลมาแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) คือ วิธีการหลังจากการประเมินผลทางเลือกจะช่วย
ให้ผูบ้ ริ โภคกาหนดความพอใจระหว่างผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ ที่ เป็ นตัวเลื อกโดยทัว่ ๆ ไป ผูบ้ ริ โภคจะ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด
5. พฤติ กรรมภายหลังการซื้ อ (Post purchase Behavior) คื อ ประสบการณ์ เกี่ ย วกับ ความ
พอใจหรื อไม่พอใจผลิตภัณฑ์ที่ได้เลือกซื้ อมาแล้ว
จากความหมายดัง กล่ า วข้างต้น สรุ ป ได้ว่า การตัด สิ น ใจ คื อ กระบวนการในการเลื อ ก
ทางเลื อกทางใดทางหนึ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคมี ความพึ งพอใจเพื่ อให้ได้ม าซึ่ งสิ่ งที่ ตอ้ งการ รวมไปถึ งการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การ
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนผสมการตลาด
เสรี วงษ์มณฑา (2554:11) ส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้และผูบ้ ริ โภค
ยินดี จ่ายเพราะเห็ นว่าคุม้ รวมถึงมีการจัดจาหน่ ายกระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้ อ
หาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิ ดความชอบในสิ นค้าและเกิ ดพฤติกรรม
อย่างถูกต้อง
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2539) อ้างถึ งใน รัชฎาภรณ์ พรมมิ รัตนะ. (2553:9-10) ได้
กล่าวถึ ง ทฤษฎี ส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ที่เกี่ ยวข้องกับตัวแปรทางการตลาดว่า เป็ นตัว
แปรที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ใ นการเลื อ กซื้ อสิ น ค้าและต้อ งนามาใช้ร่วมกัน เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย (Target Market) เป็ นหลัก โดยส่ วนประสมการตลาดจะประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งที่สามารถสนองความจาเป็ นและความต้องการของลูกค้า ได้
ผลิ ตภัณฑ์อาจเป็ นคุ ณสมบัติที่แตะต้องได้และแตะต้องไม่ได้ ส่ วนประกอบของผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพสิ นค้า ชื่อเสี ยงบริ ษทั การรับประกันและบริ การ
2. ราคา (Price) เป็ นสิ่ งที่กาหนดมูลค่าได้ในการแลกเปลี่ยนหรื อบริ การ ในรู ปของเงินตรา
เป็ นส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับวิธีการกาหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ในการกาหนดราคา ได้แก่
ราคาจาหน่าย ส่ วนลด วิธีการชาระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาชาระเงิน
3. การกระจายผลิ ต ภัณ ฑ์ (Place or Distribution) หมายถึ ง ท าเลที่ ต้ ัง หรื อ กิ จ กรรม การ
เคลื่อนย้ายตัวสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยังสถานที่ที่ตอ้ งการและเวลาที่เหมาะสมของผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทาง
อุตสาหกรรม
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4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูจ้ าหน่ ายและตลาด
เป้ าหมายเกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณฑ์ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ที่ จะแจ้งข่ าวสาร หรื อชักจู งให้เกิ ดทัศ นคติ และ
พฤติกรรมการซื้ อ การส่ งเสริ มการตลาด อาจทาได้ 4 แบบด้วยกัน ซึ่ งเราเรี ยกว่าส่ วนประสม การ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Mix) หรื อส่ วนประสมในการติดต่อสื่ อสาร (Communication Mix)
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
จากแนวคิดของฟิ ลลิ ปคอตเลอร์ (PhilipKotler, 2000 : 270-271; อ้างอิงจาก ศิริวรรณและ
คณะ, 2541 : 128 - 129) โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึ ง
เหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการที่เกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่
ท าให้ เกิ ด ความต้อ งการ สิ่ ง กระตุ ้น ผ่ า นเข้า มาในความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผู ้ซ้ื อ (Black’s Box) ซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนกล่องดาซึ่ งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อจะได้รับ
อิทธิ พลจากลักษณะต่างๆ ของผูซ้ ้ื อ แล้วจะมีการตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer's Response) หรื อการ
ตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer's Purchase Decision)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พัช รี (2548) การบริ ห ารจัด การของผู ้ป ระกอบการห้ อ งเช่ า ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมและการ
ตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยของลู กจ้างในนิ คมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า
อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัย ด้านทาเลที่ต้ งั และ
สภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ส่ วนการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเช่ าที่พกั อาศัยส่ วนทาเลที่ต้ งั
และสภาพแวดล้อมและด้านบริ การแตกต่างกัน เพศและอายุมีความสัมพันธ์กบั สารวจที่พกั อาศัยเพื่อ
เปรี ย บเที ย บส่ ว นมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ประเภทที่ พ ัก อาศัย ส่ ว นอายุ สถานภาพ และรายได้ มี
ความสัมพันธ์กบั จานวนสมาชิ ก ส่ วนอายุการศึกษาและรายได้มีความสัมพันธ์กบั ราคาค่าเช่ า ส่ วน
อายุและรายได้มีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการพักอาศัย
รัตนาภรณ์ (2554) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทาการสารวจประชากรทั้งหมด 80 ตัวอย่าง ใช้วธิ ี การ
สุ่ มตัวอย่าง อย่างง่าย ได้ทาการศึกษาถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อ
หอพักเอกชน แล้วทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ
โดยหาค่าความถี่ และค่าอัตราร้ อยละ ผลการศึ กษาปรากฏว่าปั จจัยทางด้านท าเลที่ ต้ งั ที่ นักศึ กษา
ต้องการมากที่สุดคือ ใกล้ส ถานศึ กษารองลงมาคื อ ความใกล้ลาดใกล้โรงพยาบาลใกล้กบั สถานี
ตารวจใกล้กบั ธนาคาร ตามลาดับ ปั จจัยทางด้านบริ การของหอพักที่นกั ศึกษาต้องการมากที่สุดคือ
ร้านอาหาร รองลงมา คือ มินิมาร์ท บริ การ ซัก อบ รี ด บริ การรักษาความปลอดภัย บริ การเสริ มสวย
บริ การโทรศัพท์ อินเตอร์ เน็ตและที่ จอดรถ ตามลาดับ ปั จจัยทางด้านการบริ การภายในห้องพักที่
ศึกษาต้องการมากที่สุด คือ เตียงนอน รองลงมา คือ เครื่ องทาน้ าอุ่น ตูเ้ สื้ อผ้า บริ การโทรศัพท์ โต๊ะ
ทางาน UBC เครื่ องปรับอากาศ โต๊ะเครื่ องแป้ ง พัดลม ตูเ้ ย็น ส้วมชักโครก น้ าประปา ตามลาดับ
1392

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

สรัญญา (2556) การศึ กษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาความต้องการของนิ สิ ตต่อการ
บริ การด้านหอพัก นิ สิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และเปรี ยบเทียบความต้องการของนิ สิตต่อการบริ การ
ด้านหอพักนิ สิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จาแนกตามเพศ และกลุ่มสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิ สิต
ชั้ น ปี ที่ 1 มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร จ านวน 400 คน ผู ้วิ จ ัย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ ว ยตนเองโดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็ จรู ปทางสถิติประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าสถิติทดสอบทีแบบสองกลุ่มเป็ นอิสระและการวิเคราะห์ความแปรปรวนผลการศึกษาพบว่า
นิ สิตมีความต้องการต่อบริ การด้านหอพักนิ สิตโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่านิ สิตมีความต้องการด้านรักษาความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกายภาพ ด้าน
กิจกรรมส่ วนด้านบริ การและสวัสดิ การมีความต้องการน้อยที่สุดผลการเปรี ยบเทียบความต้องการ
ของนิสิตที่มีเพศ และกลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีความต้องการบริ การด้านหอพักนิสิตไม่แตกต่างกัน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การค้นคว้าอิสระเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักรายเดื อนของ
ประชากรใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ” ได้ดาเนินการตามระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร คือ ประชากรทัว่ ไปที่มีอายุต้ งั แต่ 17 ปี ขึ้นไป จานวน 400 คน ที่พกั อาศัยหรื อ
ทางานอยูใ่ นบริ เวณอาเภอเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี
2. กลุ่มตัวอย่ าง คือ การสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง โดยคณะผูว้ ิจยั จะสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญใน
บริ เวณอาเภอเมื องสามโคก จังหวัดปทุ ม ธานี โดยใช้ป ระชากรทั้งหมด 400 คน ในการสุ่ ม กลุ่ ม
ตัวอย่าง
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาแบบสอบถามขึ้นเพื่อดาเนิ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งใช้เวลาการดาเนิ นงานวิจยั ในช่ วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จนถึง
เดือนมีนาคม 2559 โดยดาเนินการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างที่อยูอ่ าศัยในอาเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานีและรวบรวมแบบสอบถามกลับมาเพื่อนาไปประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้ มู ลต่อไป
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้ าง
ขึ้นแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักรายเดื อนของ
ประชากรใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ ยวกับ ข้อมู ล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ให้ ผูต้ อบแบบสอบถาม
เลื อ กตอบเพี ย งข้อ เดี ย วเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ต้ อบแบบสอบถามได้แ ก่ เพศ, อายุ , ระดับ
การศึกษา, อาชีพ และรายได้/เดือน
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักรายเดื อนของ
ประชากรใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุ มธานี เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประเมิ นค่ า 5
ระดับ เพื่ อสอบถามระดับ การตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้ องพัก รายเดื อนโดยแบ่ งหัวข้อแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือน ดังนี้ ปัจจัยด้านสิ นค้า (Product),
ปั จจัยด้านราคา (Price), ปั จจัยด้านทาเลที่ ต้ งั (Place) และปั จจัยด้านการตลาด (Promotion) โดยใช้
Rating Scale ดังนี้
5 คะแนน
หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือน
มากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือน
มาก
3 คะแนน
หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือน
ปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือน
น้อย
1 คะแนน
หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือน
น้อยที่สุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่รวบรวมได้ไปตรวจ และให้คะแนนแล้ว นาไปวิเคราะห์ตามวิธีการทาง
สถิติดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SPSS
1. สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ประกอบไปด้วย
1.1 สถิ ติ เชิ ง บรรยาย (Descriptive Statistics) เพื่ อ บรรยายสถานภาพของผู ้ต อบ
แบบสอบถามและระดับคะแนนการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนของประชากรใน อาเภอสาม
โคก จัง หวัด ปทุ ม ธานี ประกอบด้ว ย ค่ า ความถี่ (Frequencies) และค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) เพื่ อ
บรรยายสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
1.2 ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เพื่ อ
บรรยายระดับ คะแนนการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพัก รายเดื อนของประชากรใน อาเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี โดยถือเกณฑ์ ดังนี้
การคานวณช่วงคะแนนจากสู ตร
ช่วงคะแนน = คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
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จานวนระดับ
สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ได้ช่วงคะแนนเท่ากับ

5 – 1 = 0.80
5

4.21 – 5.00
หมายถึง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่ามากที่สุด
3.41 – 4.20
หมายถึง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่ามาก
2.61 – 3.40
หมายถึง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าปานกลาง
1.81 – 2.60
หมายถึง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าน้อย
1.00 – 1.80
หมายถึง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าน้อยที่สุด
2. สถิติอ้างถึง (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย
2.1 t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของแรงจู งใจของตัวแปรอิ ส ระที่ เป็ นข้อมู ล
ส่ วนบุคคลของประชากรใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 2 กลุ่ม คือ เพศ
2.2 F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของแรงจู งใจของตัวแปรอิ สระที่ เป็ นข้อมู ล
ส่ วนบุคคลของประชากรใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ
การศึกษา อาชีพ และรายได้/เดือน
การรายงานผล
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนของประชากรใน
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามรวมทั้งสิ้ น 400 ชุ ดผูว้ ิจยั ขอนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ต้ อบแบบสอบถามได้แ ก่ เพศ, อายุ , ระดับ
การศึกษา, อาชีพ และรายได้/เดือน
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักรายเดื อนของ
ประชากรใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ปั จจัยด้านสิ นค้า (Product), ปั จจัยด้านราคา
(Price), ปั จจัยด้านทาเลที่ต้ งั (Place), ปัจจัยด้านการตลาด (Promotion)
ผลการวิเคราะห์ ห้อมูล
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้ แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้ /
เดือน
สรุ ป การวิ เคราะห์ ล ัก ษณะของกลุ่ ม ตัว อย่ า งของผู ้ต อบแบบสอบถามพบว่ า ผู ้ต อบ
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แบบสอบถามถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจานวน 241 คน คิดเป็ นค่าร้อยละ 60.2 มีอายุระหว่าง 21–
30 ปี มีจานวน 145 คน คิ ดเป็ นค่าร้ อยละ 36.2 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีจานวน 227 คน คิด
เป็ นค่าร้อยละ 56.8 มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา มีจานวน 128 คน คิดเป็ นค่าร้อยละ 32.0 มีรายได้/
เดือน 15,001–20,000 บาท มีจานวน 137 คน คิดเป็ นค่าร้อยละ 34.2
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าห้ องพักรายเดือนของประชากรใน อาเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี ได้ แก่ ปั จจัยด้ านสิ นค้ า (Product), ปั จจัยด้ านราคา (Price), ปั จจัยด้ านทาเล
ทีต่ ้งั (Place), ปัจจัยด้ านการตลาด (Promotion)
2.1 สรุ ปการวิเคราะห์ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือน
ของประชากรใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ด้านสิ นค้า (Product) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.24
อยู่ในระดับ ปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกเช่ าห้ องพัก รายเดื อนมากที่ สุ ด และจากการ
วิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนของประชากร
ใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ (1) การรักษาความปลอดภัย
ด้วยระบบคียก์ าร์ ด กล้องวงจรปิ ด สามารถติดต่อ Reception และ รปภ. ตลอด 24 ชัว่ โมง มีค่าเฉลี่ ย
4.94 อยู่ในระดับ ปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ ามากที่ สุ ด (2) การมี แม่ บ ้านท าความ
สะอาดภายในบริ เวณตัวอาคาร ตลอดวัน มี ค่ า เฉลี่ ย 4.46 อยู่ใ นระดับ ปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ น ใจเลื อกเช่ ามากที่ สุ ด (3) ขนาดห้องพัก 4x6 ตารางเมตร ห้ องน้ าในตัว มี เฟอร์ นิเจอร์ ห ลัก
ได้แก่ เตียงนอน, ตูเ้ สื้ อผ้า, โต๊ะเครื่ องแป้ ง, โต๊ะวางทีวี มีค่าเฉลี่ย 4.31 อยูใ่ นระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่ามากที่สุด
2.2 สรุ ปการวิเคราะห์ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าห้องพักรายเดือน
ของประชากรใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ด้านราคา (Price) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.04 อยู่
ในระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักรายเดื อนมาก และจากการวิเคราะห์เป็ น
รายข้อพบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักรายเดื อนของประชากรใน อาเภอ
สามโคก จังหวัดปทุ มธานี ที่ ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ (1) ภาพรวมในการตัดสิ นใจเลื อกเช่ า
ห้องพัก รายเดื อนมี ค วามเหมาะสมต่อราคาที่ ได้ก าหนดไว้ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.63 อยู่ในระดับ ปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่ามากที่สุด (2) ราคาอยูท่ ี่ ราคา 4,001–4,500 บาท (ไม่รวมค่าน้ า – ค่า
ไฟ( ลักษณะเป็ นห้องแอร์ +พัดลม, เครื่ องทาน้ าอุ่น, มีระเบียง, ชั้น 3-4 มี ค่าเฉลี่ ย 4.55 อยูใ่ นระดับ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่ ามากที่สุด (3) ราคาอยูท่ ี่ ราคา 3,501–4,000 บาท (ไม่รวม
ค่าน้ า–ค่าไฟ( ลักษณะเป็ นห้องแอร์ +พัดลม, มีระเบียง, ชั้น 2-3 มีค่าเฉลี่ย 3.84 อยูใ่ นระดับปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่ามาก
2.3 สรุ ปการวิเคราะห์ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าห้องพักรายเดือน
ของประชากรใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ด้านทาเลที่ต้ งั (Place) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.62
อยู่ในระดับ ปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกเช่ าห้ องพัก รายเดื อนมากที่ สุ ด และจากการ
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วิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนของประชากร
ใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ (1) อาคารห้องพักตั้งอยูใ่ กล้
ตลาด ร้ านอาหาร และร้ านสะดวกซื้ อ (7-11) สะดวกต่ อการจับ จ่ายใช้ส อยมี ค่ าเฉลี่ ย 4.92 อยู่ใน
ระดับปั จจัยที่ มีอิท ธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักรายเดื อนมากที่ สุด (2) สถานที่ ที่มีไฟฟ้ า
สว่างตลอดทั้งตรอกซอย ผูค้ นพลุ กพล่าน ลดความเสี่ ยงต่อการถู กโจรกรรมมี ค่าเฉลี่ ย 4.89 อยู่ใน
ระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่าห้องพักรายเดือนมากที่สุด (3) อาคารห้องพักตั้งอยู่
ใจกลางเมืองปทุมธานี มีรถโดยสารสาธารณะบริ การ สะดวกต่อการเดิ นทาง มีค่าเฉลี่ ย 4.50 อยูใ่ น
ระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนมากที่สุด
2.4 สรุ ปการวิเคราะห์ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าห้องพักรายเดือน
ของประชากรใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ด้านการตลาด (Promotion) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
4.28 อยู่ในระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าห้องพักรายเดือนมากที่สุด และจากการ
วิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนของประชากร
ใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุ ม ธานี ที่ ส่ งผลมากที่ สุ ด 3 อันดับ ได้แก่ (1) การติ ดต่ อ Reception
บริ การเรี ยกรถแท็กซี่ ตลอด 24 ชัว่ โมง มีค่าเฉลี่ย 4.69 อยูใ่ นระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกเช่าห้องพักรายเดือนมากที่สุด (2) การบริ การเครื่ องซักผ้า, ตูน้ ้ าดื่ม (หยอดเหรี ยญ(, ที่จอดรถฟรี
มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยูใ่ นระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนมากที่สุด (3)
ห้องพักพร้อมบริ การสามารถเข้าพักอาศัยได้โดยไม่ตอ้ งจองห้องล่วงหน้า เมื่อวางเงินมัดจา และทา
สัญญาเช่าและเรื่ องการต่อสัญญาเช่ าเมื่อต่อสัญญาเช่ าห้องพักต่ออีก 1 ปี คืนเงินมัดจา 1 เดื อน (ไม่
รวมค่าเสี ยหายภายในห้ องพัก เมื่ อย้ายออก( มี ค่ าเฉลี่ ย 4.09 อยู่ในระดับ ปั จจัย ที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนมาก
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่ต่างกันทาให้เกิดการตัดสิ นใจ ด้าน
สิ นค้า (Product) ด้านราคา (Price) ด้านทาเลที่ต้ งั (Place) ด้านการตลาด (Promotion) ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่ต่างกันทาให้เกิดการตัดสิ นใจ ด้าน
สิ นค้า (Product) ด้านราคา (Price) ด้านทาเลที่ต้ งั (Place) ด้านการตลาด (Promotion) ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีระดับการศึ กษาที่ ต่างกันทาให้เกิ ดการ
ตัด สิ นใจ ด้ า นสิ นค้า (Product) ด้ า นราคา (Price) ด้ า นท าเลที่ ต้ ั ง (Place) และด้ า นการตลาด
(Promotion) ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่ มีอาชี พที่ ต่างกันท าให้เกิ ดการตัดสิ นใจ
ด้านสิ นค้า (Product) ด้านราคา (Price) ด้านทาเลที่ ต้ งั (Place) และด้านการตลาด (Promotion) ไม่
แตกต่างกัน
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สรุ ปผลการทดสอบสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้/เดือนที่ต่างกันทาให้เกิ ด
การตัดสิ นใจ ด้านสิ นค้า (Product) ด้านราคา (Price) ด้านทาเลที่ต้ งั (Place) ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้/เดื อนที่ต่างกันทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจ ด้านการตลาด (Promotion) ที่แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ พบว่า แตกต่างกันคือกลุ่มที่มีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท
อภิปรายผลการวิจัย
จากการผลการศึ ก ษาวิเคราะห์ ข้อ มู ล ผูว้ ิจ ัย ขอน าเสนอการอภิ ป รายผลตามล าดับ แยก
ออกเป็ น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้ านสิ นค้ า (Product) ในภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ย 4.24 อยู่ในระดับ ปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่อการ
ตัดสิ น ใจเลื อ กเช่ า ห้ องพัก รายเดื อ นมากที่ สุ ด และจากการวิเคราะห์ เป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนของประชากรใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ที่ ส่ งผลมากที่ สุ ด 3 อันดับ ได้แก่ (1) การรักษาความปลอดภัยด้วยระบบคียก์ าร์ ด กล้องวงจรปิ ด
สามารถติดต่อ Reception และ รปภ. ตลอด 24 ชัว่ โมง มีค่าเฉลี่ย 4.94 อยูใ่ นระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ ามากที่สุด (2) การมีแม่บา้ นทาความสะอาดภายในบริ เวณตัวอาคาร ตลอด
วัน มีค่าเฉลี่ย 4.46 อยูใ่ นระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่ามากที่สุด (3) ขนาดห้องพัก
4x6 ตารางเมตร ห้องน้ าในตัว มีเฟอร์ นิเจอร์ หลัก ได้แก่ เตียงนอน, ตูเ้ สื้ อผ้า, โต๊ะเครื่ องแป้ ง, โต๊ะ
วางทีวี มีค่าเฉลี่ย 4.31 อยูใ่ นระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่ามากที่สุด
2. ด้ า นราคา (Price) ในภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย 4.04 อยู่ใ นระดับ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนมาก และจากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกเช่าห้องพักรายเดื อนของประชากรใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่ส่งผล
มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ (1) ภาพรวมในการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนมีความเหมาะสมต่อ
ราคาที่ได้กาหนดไว้ มีค่าเฉลี่ย 4.63 อยูใ่ นระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่ามากที่สุด
(2) ราคาอยูท่ ี่ ราคา 4,001–4,500 บาท (ไม่รวมค่าน้ า–ค่าไฟ( ลักษณะเป็ นห้องแอร์ +พัดลม, เครื่ องทา
น้ าอุ่น, มีระเบียง, ชั้น 3-4 มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยูใ่ นระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่ามาก
ที่สุด (3) ราคาอยู่ที่ ราคา 3,501–4,000 บาท (ไม่รวมค่าน้ า–ค่าไฟ( ลักษณะเป็ นห้องแอร์ +พัดลม, มี
ระเบียง, ชั้น 2-3 มีค่าเฉลี่ย 3.84 อยูใ่ นระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่ามาก
3. ด้ านทาเลที่ต้ ัง (Place) ในภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ย 4.62 อยู่ในระดับปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ น ใจเลื อ กเช่ า ห้ องพัก รายเดื อ นมากที่ สุ ด และจากการวิเคราะห์ เป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนของประชากรใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ (1) อาคารห้องพักตั้งอยูใ่ กล้ ตลาด ร้านอาหาร และร้านสะดวกซื้ อ
(7-11) สะดวกต่อการจับจ่ายใช้สอยมี ค่าเฉลี่ ย 4.92 อยู่ในระดับปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกเช่ าห้องพักรายเดือนมากที่สุด (2) สถานที่ที่มีไฟฟ้ าสว่างตลอดทั้งตรอกซอย ผูค้ นพลุ กพล่าน
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ลดความเสี่ ยงต่อการถูกโจรกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.89 อยูใ่ นระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือก
เช่าห้องพักรายเดือนมากที่สุด (3) อาคารห้องพักตั้งอยูใ่ จกลางเมืองปทุมธานี มีรถโดยสารสาธารณะ
บริ การ สะดวกต่อการเดินทาง มีค่าเฉลี่ย 4.50 อยูใ่ นระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่า
ห้องพักรายเดือนมากที่สุด
4. ด้ านการตลาด (Promotion) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.28 อยูใ่ นระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักรายเดื อนมากที่ สุด และจากการวิเคราะห์ เป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนของประชากรใน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ (1) การติดต่อ Reception บริ การเรี ยกรถแท็กซี่ ตลอด 24 ชัว่ โมง มี
ค่าเฉลี่ ย 4.69 อยู่ในระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักรายเดื อนมากที่สุด (2)
การบริ การเครื่ องซักผ้า, ตูน้ ้ าดื่ม (หยอดเหรี ยญ(, ที่จอดรถฟรี มีค่าเฉลี่ ย 4.55 อยูใ่ นระดับปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนมากที่สุด (3) ห้องพักพร้อมบริ การสามารถเข้าพัก
อาศัยได้โดยไม่ตอ้ งจองห้องล่วงหน้า เมื่อวางเงินมัดจา และทาสัญญาเช่าและเรื่ องการต่อสัญญาเช่ า
เมื่อต่อสัญญาเช่าห้องพักต่ออีก 1 ปี คืนเงินมัดจา 1 เดื อน (ไม่รวมค่าเสี ยหายภายในห้องพักเมื่อย้าย
ออก( มีค่าเฉลี่ย 4.09 อยูใ่ นระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนมาก
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. จากผลการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเอเช่าห้องพักรายเดือน” สามารถ
นาประยุกต์ใช้กบั ผูส้ นใจที่จะประกอบธุ รกิจห้องเช่ารายเดือนได้ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการต้องคานึ งถึง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้งด้านสิ นค้า (Product) ด้านราคา (Price) ด้านท าเลที่ ต้ งั (Place)
ด้านการตลาด (Promotion) ให้เหมาะสมกับเวลานั้นๆเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลู กค้ามาก
ที่สุด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ศึกษาพฤติกรรมการเช่าห้องพักในเขตอื่นๆ เพื่อเปรี ยบเทียบกับการเช่าห้องพักในอาเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี
2. ศึกษาพฤติกรรมการเช่ าที่พกั อาศัยประเภทอื่น เช่ น คอนโดมิเนี ยม หรื ออพาร์ ทเม้นท์ที่
ลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการของลูกค้าในอาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้ าผ่ านทางออนไลน์ ของกลุ่มคน
ช่ วงอายุ 18–50 ปี ในกรุ งเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING DECISION TO BUY THE PRODUCT THROUGH ONLINE
OF PEOPLE 18-50 YEARS OLD IN BANGKOK
เทียนไท ขาวขา, สุ พชิ ญา แก้วบางกะพ้อม
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัฒน์ พิสิษฐเกษม
อาจารย์ประจา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและปั จจัยการเลื อกซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์ของ
กลุ่ ม คน 18-35 ปี และ 36-50 ปี ในกรุ งเทพมหานคร มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลและสื่ อ
ออนไลน์ใดที่มีต่อผลการพฤติกรรมเลื อกซื้ อสิ นค้าผ่านทางอินเตอร์ เน็ตมากที่สุด เป็ นการวิจยั เชิ ง
ปริ ม าณ เก็บ ข้อมู ล ปฐมภู มิ โดยใช้ แบบสอบถามกับ ผูท้ ี่ เคยซื้ อสิ นค้าผ่านช่ องทางออนไลน์ ใน
กรุ งเทพมหานครจานวน 400 คน นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง แต่ละปั จจัย
ส่ วนบุคคลว่า มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าผ่านทางอินเตอร์ เน็ตมากน้อยเพียงใดโดยผูต้ อบ
แบบสอบถามทุกคนเคยซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์
ผลวิจยั พบว่า ด้ านข้ อมูลประชากรศาสตร์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุ
18-35 ปี ในระดับ ปริ ญ ญาตรี รายได้เฉลี่ ย ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ที่ 10,000-20,000 บาทต่ อเดื อ น มี อ าชี พ
พนักงานเอกชน และด้านพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผ่านสื่ อออนไลน์ เวลาส่ วน
ใหญ่ที่ใช้เลื อกซื้ อน้อยกว่า 1 ชัว่ โมงต่อครั้ง ใช้สื่อกลางในการซื้ อสิ นค้ามากที่สุดคือ Facebook IG
Lazada ตามล าดับ มี ก ารเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ประเภทแฟชั่น มากที่ สุ ด เหตุ ผ ลที่ เลื อกใช้ช่ อ งทางสื่ อ
ออนไลน์ในการเลือกซื้ อเพราะแบรนด์สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย ราคาถูกกว่าตามท้องตลาด และ
ยังประหยัดค่าเดินทางไปซื้ อตามห้างตามลาดับ ส่ วนใหญ่ผูบ้ ริ โภคไม่ได้ซ้ื อทุกเดือนโดยซื้ อสิ้ นค้า
เพี ยงครั้ งละ 1-2 ชิ้ น และการเลื อกซื้ อแต่ล ะครั้ งใช้งบประมาน 500-1,000 บาท และระดับ ความ
คิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบของสื่ อออนไลน์
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ด้ านการแสดงข้ อมูลและเนือ้ หาพบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.87 อยูใ่ นระดับมากและจาก
การวิเคราะห์เป็ นรายข้อความคิดเห็ นที่ส่งผลมากที่สุด ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับรายละเอียดของ
สิ น ค้าด้ านความน่ าสนใจหน้ าเว็บ พบว่าและจากการวิเคราะห์ เป็ นรายข้อพบว่าโดยภาพรวมมี
ค่ าเฉลี่ ย 3.72 อยู่ใ นระดับ มากและจากการวิเคราะห์ เป็ นรายข้อ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ด้านความ
น่าสนใจหน้าเว็บที่ส่งผลมากที่สุด ช่องทางที่หลากหลายและความสะดวกในการชาระค่าสิ นค้า
คาสาคัญ : ร้านค้าออนไลน์, การตัดสิ นใจ
ABSTRACT
This research studies about behavior and factors of purchasing a product via online
media. There are two groups of people that age of first group is 18 to 35 years old and another
group is 36 to 50 years old in Bangkok, Thailand. An objective of this research is to study what
influences and online media have the most effect on purchase behavior on the internet. This study
is using the questionnaire distributed to the sample size of 400 respondents who purchase product
online.
The result of this research found that the majority of respondents are bachelor degree
females aging 18-35 years old and work as private employees with an average income 10,00020,000 baht per month. In addition, most of them take less than one hour for buying a goods
especially fashionable product through social media and on website such as Facebook, Instagram
and Lazada respectively. The reason of using social media is various kinds of product and also the
price is cheaper than physical shop including transportation cost. Normally, the customers don’t
buy the product every month and they just buy one or two things per time with about 500-1,000
baht. The analysis of survey indicates that the highest score in term of showing the information
and content on website is a detail of the product equal to 3.72 and overall of this survey is 3.87,
maximum score is 5. Moreover, another important factor, interesting on website, is diverse
channels and ease of payment.
KEYWORDS : SHOP ONLINE, DECISION MAKING

1402

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

บทนา
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารที่มีอิทธิ พลต่อการดารงชี วิตในปั จจุบนั อย่าง
มาก ไม่วา่ จะเป็ นการติดต่อสื่ อสารทางการโฆษณา การส่ งถ่ายข้อมูล ความบันเทิงในรู ปแบบต่างๆ
จึงอาจกล่าวได้วา่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ ง ที่จาเป็ นสาหรับวิถีการดาเนิ นชีวิต
ของคนในยุคปั จจุบนั การบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่กาลังได้รับความนิ ยมในประเทศไทย
และมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เนื่องจากวิถีชีวิตของผูค้ นได้ปรับเปลี่ยนไปจากอดีต
โดยเฉพาะกลุ่ ม วัย รุ่ น หรื อกลุ่ ม คนท างานซึ่ งมี ช่ วงอายุระหว่าง 18-50 ปี ที่ ใช้เวลาส่ วนใหญ่ ก ับ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็ นการทาธุ รกิ จ การค้นคว้าหาความรู ้ หรื อเพื่อความบันเทิ งต่างๆ ที่
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ วจากทุกมุมโลก เมื่อมีผสู ้ นใจในเรื่ องเดียวกันเป็ นจานวนมาก จึงเกิด
การรวมตัว และจัดกิ จกรรมร่ วมกันในอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งทาให้เกิ ด เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อใช้
เป็ นแหล่งแลกเปลี่ ยนความรู ้ ที่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ สู่ สาธารณะหรื อเฉพาะกลุ่มสมาชิ กได้
ความต้องการ อี กทั้งยังมีเปิ ดกว้าง ความสะดวก และรวดเร็ ว ในการสื่ อสารทางการตลาด (2552)
ไพเราะ เลิศวิราม
โดยปั จจุบนั พบว่า มี การทาโฆษณาทางการตลาด หรื อ จาหน่ ายสิ นค้าผ่านทางออนไลน์
เป็ นจานวนเพิ่ มมากขึ้ น เนื่ องจาก ช่ องทางการตลาด มี หลากหลายช่ องทาง ทั้งผ่านทางสื่ อสั งคม
ออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Line กับผ่านทางเว็บไซต์ เช่ น Zolora, Lazada, Alibaba Express
เป็ นต้น แต่ผา่ นทางสื่ อสังคมออนไลน์จะแตกต่างตรงที่สามารถโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ วกว่าทางเว็บไซต์ นั่นคื อ การสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี กบั ลู กค้า โดยในการบริ หารการตลาด
นั้น ผูป้ ระกอบธุ รกิ จจะต้องทาให้ความสาคัญของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากกลุ่มลู กค้ามีความ
หลากหลาย เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า และสร้างความได้เปรี ยบด้านการ
แข่งขันทางธุ รกิจ (2553) กิตติ สิ ริพลั ลภ
ดัง นั้น การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาระดับ ความคิ ด เห็ น และปั จ จัย ที่ ส าคัญ ในการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ เนื่ องจากกลุ่ มผูบ้ ริ โภคมี ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องแตกต่างกัน
ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุ คคล และพฤติ กรรมการซื้ อของออนไลน์ เพื่อเป็ นแนวทางในทาตลาดออนไลน์
หรื อการตลาดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ก าลังได้รับ ความนิ ย ม และเพื่ อความประสบความส าเร็ จของผู ้
ประกอบธุ รกิจและนักการตลาดให้มีประสิ ทธิ ภาพ และตรงตามความต้องการกับผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาอิ ทธิ พลสื่ อออนไลน์ ใดที่ มีผลต่อระดับความคิ ดเห็ นเลื อกซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
อินเตอร์ เน็ตมากที่สุดของกลุ่มคนช่วงอายุ 18–50 ปี ในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็ นในการเลื อกซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านทางอินเตอร์ เน็ตของกลุ่มคนช่วง
อายุต้ งั แต่ 18-50 ปี
2. เก็บข้อมูลวิจยั ผ่านแบบสอบถามทางออนไลน์ 200 ชุ ด และการแจกแบบสอบถาม 200
ชุด
3. กาหนดเวลาการเก็บข้อมูลวิจยั 15 วันในช่วงระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2559
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยประชากรศาสตร์
-

ระดับความคิดเห็น

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้

- ด้ า น ก ารแ ส ด งข้ อ มู ล แ ล ะ
เนื้อหา
- ด้านความน่าสนใจหน้าเว็บ
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่ อเป็ นแนวทางหรื อข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริ ก ารของผูป้ ระกอบธุ รกิ จทาง
ออนไลน์และผูส้ นใจในธุ รกิจประเภทนี้ให้ถูกและเหมาะสมและตรงตามความต้องการผูบ้ ริ โภค
2. เป็ นประโยชน์กบั หน่ วยงานราชการสามารถนาข้อมู ลดังกล่าวไปพัฒนา ปรับปรุ งและ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการซื้ อสิ นค้าผ่านทางระบบอินเตอร์ เน็ต
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. พาณิชย์ อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) คื อ การซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การโดยส่ งข้อมู ล
ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านทางเครื อข่าย เช่ น Internet ถ้าผูใ้ ช้มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มือถือ
และเป็ นสมาชิกของบริ การ Internet ก็สามารถทาการค้าผ่านระบบเครื อข่ายได้
2. ร้ านค้ าออนไลน์ (Shop Online) คื อ ร้ านค้าที่ มีเว็บ ไซต์จาหน่ ายสิ นค้าและบริ ก ารผ่าน
ช่ องทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ ต ซึ่ งมี การจัดการระบบที่ เป็ นมาตรฐานเข้าใจได้ทวั่ โลกทาให้เข้าถึ ง
ผูบ้ ริ โภคได้จานวนมากและหลากหลาย
3. Generation X คื อ กลุ่มคนที่ อายุ 36-50 ปี มีลกั ษณะพฤติ กรรมชอบอะไรง่ายๆ ไม่ตอ้ ง
เป็ นทางการให้ความ สาคัญกับเรื่ องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว มีแนวคิดและการทางาน
ในลักษณะรู ้ทุกอย่างทาทุกอย่างได้เพียงลาพัง ไม่พ่ ึงพาใคร มีความคิดเปิ ดกว้าง พร้อมรับฟังข้อติติง
เพื่อการปรับปรุ งและ พัฒนาตนเอง ในด้านการใช้จ่ายเงินนั้น มีความรอบคอบในการใช้จ่ายเงินตรา
มาก จัดว่าเป็ นกลุ่มที่ใช้เงินเป็ น อะไรที่ไม่จาเป็ นจริ งๆก็ไม่ซ้ื อ แต่อะไรที่จาเป็ น ถึ งจะแพงแค่ไหน
ก็ควักเงินจ่ายได้โดยไม่ลงั เลและเพราะความระมัดระวังในการจัดการรายรับรายจ่ายนั้น
4. Generation Y คือ กลุ่มคนอายุต้ งั แต่ 18–35 ปี เป็ นกลุ่มคนที่เกิดมาพร้อมกับความสงสัย
เป็ นรุ่ นลูกของ gen X และมีปู่ย่าตายายเป็ น gen B เป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่เกิดมาด้วยความเพียบพร้อม
และความสับสน เป็ นช่วงที่วิวฒั นาการด้านเทคโนยีเริ่ มเข้ามา และพัฒนาขึ้นเรื่ อยๆ จากรุ่ นแรกๆ ที่
ได้ใช้ คอมพิวเตอร์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีมีมากขึ้น ทาให้ราคาเริ่ มถู กลงจนปั จจุบนั ใครๆ
ต่างก็ ครอบครองคอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุ ป กรณ์ อิเล็ก ทรอนิ กส์ ท้ งั มื อถื อ สมาร์ ทโฟน โทรทัศ น์
ฯลฯ ได้อย่างง่ายดายขึ้น ดังนั้นคน Gen Y จึงเกิดมาพร้อมกับยุคเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมทั้งอุปกรณ์
ไอทีและอินเตอร์ เน็ต เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ ว
5. การแสดงข้ อมูลและเนื้อหาหน้ าเว็บไซต์ คือ ข้อมูลเนื้ อหาทั้งหมดที่ผูป้ ระกอบการขาย
สิ นค้าออนไลน์ตอ้ งการจะสื่ อสารมายังผูบ้ ริ โภค เช่ น ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับรายละเอียดของสิ นค้า,
ข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพของสิ นค้า, ข้อมูลชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
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ขั้นตอนการช าระเงิ นและรวมไปถึ ง ข้อมู ล แสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม การขาย (Sale
Promotion) เช่น การลดราคา การแจกของแถม เป็ นต้น
6. ความน่ าสนใจหน้ าเว็บ ไซต์ คื อ การสื่ อสารของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จร้ านค้าออนไลน์
ส่ งผ่านไปยังผูบ้ ริ โภคโดยใช้การสื่ อสาร เช่ น รู ป แบบหรื อภาพลักษณ์ หน้าเว็บไซต์, รู ปภาพของ
สิ นค้าในขณะใช้งานและรวมไปถึงการแชร์ หรื อถูกใจจานวนมากๆในรู ปหรื อโพสจากลูกค้าที่เคย
บริ การ ซึ่ งจะทาให้ร้านมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
การทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยมีหวั ข้อดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชัน่
2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3. แนวคิดเกี่ยวกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับเจเนอเรชั่น
สังคมที่แตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยส่ งผลต่อรู ปแบบการดาเนิ นชี วติ ของผูค้ นในสมัย
นั้นๆ แตกต่างกันออกไป กล่าวคื อ ผูค้ นที่ เจริ ญเติ บโตภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างหนึ่ ง ก็จะได้รับ
การปลูกฝังความคิด ความเชื่ อ และค่านิ ยม ซึ่ งสะท้อนออกมาเป็ นพฤติกรรมในรู ปแบบหนึ่ ง ส่ งผล
ท าให้ ค นรุ่ น หนึ่ งของสั ง คมมี คุ ณ ลัก ษณะที่ แ ตกต่ า งออกไปจากคนอี ก รุ่ น หนึ่ งอย่ า งชั ด เจน
(Billingham, 2007) คุณลักษณะที่คนในแต่ละรุ่ นของสังคมมีร่วมกันนี้ เอง ทาให้นกั วิชาการสามารถ
แบ่งผูค้ นในแต่ละยุคสมัยออกเป็ นเจเนอเรชั่น (Generation) ต่างๆ เช่ น เบบี้ บู มเมอร์ , เจเนอเรชั่น
เอ็กซ์, เจเนอเรชัน่ วาย เจเนอเรชัน่ แซด เป็ นต้น โดยงานวิจยั ครั้งนี้ เลื อกศึกษาพฤติกรรมของเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย ในฐานะที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่สาคัญทางการตลาด (Van den Bergh
& Behrer, 2011) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (Generation X)
การศึกษาเรื่ องราวเกี่ยวกับประชากรเจเนอเรชัน่ ต่างๆ ในสังคมนั้น จาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องเริ่ มต้นจากการทาความเข้าใจนิ ยาม ความหมาย ตลอดจนที่มาของการเรี ยกชื่ อแต่ละเจเนอ
เรชัน่ ดังเช่นการเรี ยกประชากรกลุ่มหนึ่ งว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์น้ นั O'Brien (2010) ได้อธิ บายไว้วา่ เป็ น
คาที่ใช้เรี ยกกลุ่มคนที่เกิดอยูใ่ นช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1966 – 1980 เป็ นผูท้ ี่เกิดในช่วงหลังจากการเกิ ด
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ของเบบี้บูมเมอร์ (Baby boomers) โดยจะเรี ยกคนที่เกิ ดอยูใ่ นรุ่ นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์น้ ี วา่ เจนเอ็กเซอร์
(Gen Xers) บ้างก็ถูกเรี ยกว่า เบบี้บสั ท์เจเนอเรชัน่ (Baby bust generation) อันเนื่ องมาจากการลดลง
อย่างมากของอัตราการเกิดของประชากรโลกนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 เป็ นต้นมานัน่ เอง สอดคล้องกับ
การอธิ บายของ Zimmerman (2011) ที่ระบุไว้วา่ ผูท้ ี่เป็ นสมาชิ กของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ คือ ผูท้ ี่เกิดอยู่
ในช่ วงระหว่างปี ค.ศ. 1964–1981 ซึ่ งเหตุที่ใช้ช่วงปี นี้ เป็ นเกณฑ์ก็เพราะจะสังเกตได้ว่าผูค้ นที่เกิ ด
ในช่วงปี นี้ มีคุณลักษณะ รู ปแบบการใช้ชีวิต และพฤติกรรมต่างๆ ที่แตกต่างไปจากคนรุ่ นก่อนหน้า
และคนรุ่ นหลังอย่างชัดเจน
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ถือได้วา่ เป็ นกลุ่มคนที่เติบโตขึ้นท่ามกลางสภาพทางเศรษฐกิจที่เริ่ มมีการ
แข่ ง ขัน กัน อย่ า งรุ น แรง ซึ่ งส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการท างาน ทั้ง การพยายามหางานท า ความ
ขยันหมัน่ เพียร การทางานอย่างหนัก ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมัน่ คงในหน้าที่การงานของตนนัน่ เอง ทั้ง
ยังรักที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ และทักษะใหม่ๆ ตลอดจนต้องการการตอบสนองแบบทันที ไม่ชอบการ
รอคอย (Loretto, 2011) ส าหรั บ คุ ณ ลัก ษณะของเจเนอเรชั่น เอ็ก ซ์ ในประเทศไทยนั้น ศรี ก ัญ ญา
มงคลศิริ (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมและรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ และสรุ ปว่าเจ
เนอเรชัน่ เอ็กซ์มีลกั ษณะเฉพาะที่สาคัญและแตกต่างไปจากเจเนอเรชัน่ หลายประการได้แก่ ขี้เกียจ,
รักอิสระ, รักการเป็ นเจ้าของกิจการ, หลงใหลเทคโนโลยี, ห่ วงใยสุ ขภาพให้สิ่งที่ดีที่สุดสาหรับลูก,
หลงใหลในตราสิ น ค้า และมี ก าลัง ซื้ อ (ศรี ก ัญ ญา มงคลศิ ริ 2548) ส าหรั บ ประเทศไทยนั้ น มี
ประชากรอยู่ในกลุ่ มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ป ระมาณ 16 ล้านคน คิดเป็ นประมาณ 25% ของประชากร
ทั้งหมด (National Master, 2553)
1.2 เจเนอเรชัน่ วาย (Generation Y)
เจเนอเรชั่ น วายว่ า หมายถึ ง กลุ่ ม คนที่ เกิ ด ในช่ ว งปี ค.ศ. 1981 – 2000 ส่ วน
Reynolds (2005) อธิ บายว่า เจเนอเรชั่นวายเป็ นกลุ่ มคนที่ เกิ ดระหว่างช่ วงปี ค.ศ. 1978 – 1995 ซึ่ ง
การแบ่งกลุ่มประชากรตามช่ วงอายุน้ นั เป็ นเกณฑ์ที่นกั วิชาการอเมริ กนั นิ ยมใช้ แต่การใช้เกณฑ์น้ ี ก็
ได้แพร่ หลายไปทัว่ โลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย (พสุ เดชะริ น ทร์ , 2551) โดยสรุ ป เจเนอเรชัน่
วายจึ ง หมายถึ ง ประชากรที่ เกิ ด ระหว่า งปี ค.ศ. 1981 – 1996 หรื อ ระหว่า ง พ.ศ. 2524–2539 อัน
เนื่ อ งมาจากเป็ นช่ ว งที่ วิ ท ยาการต่ า งๆ เจริ ญ เติ บ โตก้า วหน้ า อย่า งชัด เจน มี ก ารคิ ด ค้น อุ ป กรณ์
เทคโนโลยีสมัยใหม่มากมาย เกิดสื่ อรู ปแบบใหม่ชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารระหว่างกันใน
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สังคม โดยเจเนอเรชัน่ วายส่ วนใหญ่นบั เป็ นคนรุ่ นลู กของเบบี้บูมเมอร์ และเป็ นลู กพี่ลูกน้องของเจ
เนอเรชัน่ เอ็กซ์นนั่ เอง(Miller และ Washington 2008)
ในด้านลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชัน่ วายนั้น Yarrow และ O’Donnell (2009) ได้กล่าวไว้
ว่า เนื่ องจากเจเนอเรชัน่ วายเกิดในยุคที่เทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ตมีการพัฒนาอย่างสู ง
จนเรี ยกได้ว่าคนเหล่ านี้ อาศัยอยู่ในโลกดิ จิท ลั (Digital world) จึ งท าให้เจเนอเรชั่นวายมี ลกั ษณะ
เฉพาะที่แตกต่างไปจากเจเนอเรชัน่ อื่นๆ โดยมีลกั ษณะเด่น 4 ประการ ได้แก่ มีความมัน่ ใจในตัวเอง
สู งมุ่งเน้นความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม มักประเมินทางเลื อกต่างๆ อย่างรอบคอบ และต้องการความ
รวดเร็ ว สอดคล้ อ งกั บ Herbison และ Boseman (2009) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า เจเนอเรชั่ น วายมี ค วาม
ทะเยอทะยานและเป็ นตัวของตัวเองสู งมาก เพราะเติบโตมาท่ามกลางการแข่งขันทั้งทางเศรษฐกิ จ
และทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็ นกลุ่มคนที่ตอ้ งการพูดคุยสื่ อสารกับเพื่อนอยูต่ ลอดเวลาผ่านการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หรื ออุปกรณ์เครื่ องมือสื่ อสารสมัยใหม่เพื่อส่ ง
ข้อความถึ งกัน ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า คนกลุ่มดังกล่าวเป็ นคนที่เปิ ดรับและชื่ นชอบการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆมากกว่าการพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวหรื อผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์มือถือ และเนื่องจากเจเนอ
เรชัน่ วายถือเป็ นรุ่ นลูกของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ จึงทาให้มีลกั ษณะความเป็ นวัตถุนิยม (Materialism) ที่
คล้ายกัน ทั้งนี้ เพราะเป็ นกลุ่ มคนที่เติ บโตมาพร้ อมกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์ เน็ต ซึ่ งส่ งผลให้เจเนอเรชัน่ วายมีพฤติกรรมคล้ายคลึ งกันทัว่ โลก (Stock, 2008) สาหรับเจ
เนอเรชัน่ วาย (Generation Y, Gen Y หรื อ Why Generation) ในประเทศไทยนั้น ปั จจุบนั มีประชากร
ไทยอยู่ในกลุ่ ม เจเนอเรชั่น นี้ ประมาณ 10 ล้านคนคิ ดเป็ นประมาณ 16 % ของประชากรทั้งหมด
(National Master, 2553)
2. แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Analyzing Consumer Behavior( เป็ นการค้นหา
หรื อวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภคคาตอบที่ได้จะช่ วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์
การตลาด (Marketing Strategy( ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม โดย
นัก การตลาดต้องศึ ก ษาว่า สิ น ค้า ที่ เขาจะเสนอนั้น ใครคื อผู บ้ ริ โ ภค (Who?( ผู บ้ ริ โภคซื้ ออะไร
(What?( ทาไมจึงซื้ อ (Why?( ซื้ อย่างไร (How?( ซื้ อเมื่อไร (When?( ซื้ อที่ไหน (Where?( ซื้ อและใช้
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บ่ อ ยครั้ งเพี ย งใด (How often( รวมทั้ง การศึ ก ษาว่า ใครมี อิท ธิ พ ลต่ อ การซื้ อ เพื่ อ ค้น หาค าตอบ 7
ประการ เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โภค เพื่ อ ค้น หาค าตอบ 7 ประการ หรื อ 7O ซึ่ งประกอบด้ว ย
OCCUPANT, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATION, OCCASIONS, OUTLET แ ล ะ
OPERATION ให้สอดคล้องกับคาตอบที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค แสดงการประยุกต์ใช้ 7O ของ
กลุ่มเป้ าหมายและคาถามที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคแสดงคาถาม 7 คาถามซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,2550(
1. ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย เป็ นคาถามเพื่ อให้ท ราบถึ งลักษณะกลุ่ มเป้ าหมาย ทางด้าน
ประชากรศาสตร์ภูมิศาสตร์จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์
2. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร เป็ นคาถามที่ตอ้ งการทราบถึงสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการจาผลิตภัณฑ์ ก็คือ
ต้องกการคุณสมบัติหรื อองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง
3. ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ เป็ นคาถามที่ตอ้ งการทราบถึงวัตถุประสงค์ในการซื้ อ ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
สิ น ค้า เพื่ อ ตอบสนองความต้องการของเขาด้านร่ างกายและจิ ต วิ ท ยาซึ่ งต้องศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
4.ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ เป็ นคาถามที่ตอ้ งการทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ
ที่มีอธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคซึ่ งประกอบด้วยผูร้ ิ เริ่ มผูม้ ีอิทธิ พลผูต้ ดั สิ นใจซื้ อผูซ้ ้ื อและ
ผูใ้ ช้
5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด เป็ นคาถามเพื่อต้องการทราบถึงโอกาสในการซื้ อ เช่นช่วงเดือนไหน
ของปี หรื อช่ วงฤดูกาลไหนของปี ช่ วงวันใดของเดือน ช่ วงเวลาใดของวันโอกาสพิเศษหรื อเทศกาล
วันสาคัญต่างๆ
6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน เป็ นคาถามเพื่อต้องการทราบถึงช่ องทางหรื อแหล่งที่ผูบ้ ริ โภคไปทา
การซื้ อ เช่น ห้างสรรพสิ นค้าซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตร้านขายของชา
7. ผู ้บ ริ โ ภคซื้ อ อย่ า งไร เป็ นค าถามเพื่ อ ต้อ งการทราบถึ ง ขั้น ตอนในการตัด สิ น ใจซื้ อ
ประกอบด้วยการรับรู ้ ปัญหาการค้าหาข้อมู ลการประเมิ นผลทางเลื อกการตัดสิ นใจซื้ อความรู สึ ก
ภายหลังการซื้ อ
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ในการศึ กษาถึ งพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของกลุ่ มคนช่ วงอายุ 18-50 ปี ใน
กรุ งเทพมหานครนั้น ผูศ้ ึ กษาได้นาแนวคิดการศึ กษาพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อที่
ประกอบไปด้วย ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ ใครมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร เข้ามาใช้เพื่อศึกษาดู
ว่าพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ข องกลุ่ มคนวัย 18-50 ปี นี้ มี ลกั ษณะเป็ นอย่างไร และ
นามาใช้ในการกาหนดกรอบแนวความคิด รวมไปถึงการออกแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ดว้ ย
3. แนวคิดเกีย่ วกับพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3.1 ความสาคัญของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
เนื่ องจากอัตราการเติบโตของการใช้อินเตอร์ เน็ตและการเพิ่มขึ้นของเว็บไซติ์ทาง
ธุ รกิ จที่ มี อ ย่างต่ อเนื่ อ ง ท าให้ ก ารประกอบธุ รกิ จโดยเฉพาะธุ รกิ จบนอิ น เตอร์ เน็ ต เป็ นช่ องทาง
การตลาดขนาดใหญ่ของโลกไร้ พรมแดนที่สามารถเข้าถึ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้โดยตรงอย่าง
รวดเร็ ว ไร้ขีดจากัด ของเรื่ องเวลาและสถานที่ การแข่งขันทางการค้าเสรี และระหว่างประเทศที่ตอ้ ง
แข่ ง ขัน และชิ ง ความได้เปรี ย บกัน ที่ ความเร็ ว ทั้ง การน าเสนอสิ น ค้า ผ่า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี
ความสาคัญอย่างยิง่ ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ ง
ของการประกอบธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บ ัน และได้รั บ ความนิ ย มเพิ่ ม ขึ้ น เป็ นล าดับ (ศู น ย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ, 2549, ออนไลน์(
3.2 กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ศู น ย์เทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ , 2549, ออนไลน์ (
กระบวนการทางอิเล็กทรอนิ กส์ สาหรับระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ มีข้ นั ตอนที่สาคัญพื้นฐานอยู่ 5
ขั้นตอน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การค้น หาข้อมู ล ซึ่ งเป็ นขั้น ตอนแรกของการซื้ อสิ น ค้าเป็ นการค้น หาข้อมู ล
สิ นค้าที่ ตอ้ งการ แล้วนาข้อมู ลแต่ละร้ านมาวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบกัน โดยใช้เว็บไซต์ที่นิยม หรื อ
Search Engines เช่น http://www.google.com เป็ นต้น

1410

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

2. การสั่งซื้ อสิ นค้า เมื่อลูกค้าเลือกสิ นค้าที่ตอ้ งการแล้ว จะนารายการที่ตอ้ งการเข้า
สู่ ระบบตะกร้ า และจะมี การคานวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยลู กค้าสามารถปรับเปลี่ ยนรายการและ
ปริ มาณที่สั่งได้
3. การชาระเงิ น เมื่ อลู กค้าตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ ต้องการ ในขั้นถัดมาจะเป็ นการ
กาหนดวิธีการชาระเงิน ขึ้นอยูก่ บั ความสะดวกของลูกค้าว่าจะเลือกวิธีไหน
4. การส่ งมอบสิ นค้า เมื่ อลู กค้ากาหนดวิธีการชาระเงิ นเรี ยบร้ อยแล้ว จะเข้าสู่ วิธี
เลื อกส่ งสิ นค้า ซึ่ งการส่ งมอบสิ นค้าอาจจัดส่ งให้ลูกค้าโดยตรง การใช้บริ การบริ ษทั ขนส่ งสิ นค้า
หรื อส่ งมอบผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การดาวน์โหลดเพลง เป็ นต้น
5. การให้บริ การหลังการขาย หลังจากเสร็ จสิ้ นการสั่งซื้ อสิ นค้าแต่ละครั้ง ร้านค้า
ต้องมีบริ การหลังการขายให้กบั ลู กค้า ซึ่ งอาจจะเป็ นติดต่อกับลู กค้าผ่านทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ ต
เช่น อีเมล์ และเว็บบอร์ ด
4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชนนิ กานต์ จุลมกร (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่าน
อินเตอร์ เน็ตของนิสิตระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวตั ถุประสงค์เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปี ภาควิชา รายรับเฉลี่ ยต่อเดือน และ
ค าถามว่า ตลอดระยะเวลาที่ ท่ า นศึ ก ษาอยู่ใ นสถานบัน อุ ด มศึ ก ษาท่ า เคยสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า ผ่า นทาง
อิ นเตอร์ เน็ ตหรื อไม่ และปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านอิ นเตอร์ เน็ ตของนิ สิ ต
ระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ดา้ นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่
และด้า นส่ ง เสริ ม การขาย แลหาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างปั จ จัย เกี่ ย วกับ ข้อ มู ล พฤติ ก รรมการใช้
อินเตอร์ เน็ตได้แก่ ท่าใช้อินเตอร์ เน็ตมานานเท่าใด ท่านใช้อินเตอร์ เน็ตเฉลี่ ยครั้งละกี่ นาที ในหนึ่ ง
สัปดาห์ท่าใช้อินเตอร์ เน็ตประมาณกี่ครั้ง ส่ วนใหญ่ท่านใช้อินเตอร์ เน็ตเวลาใดมากที่สุด และท่านใช้
อินเตอร์ เน็ตเพื่ออะไรและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านอินเตอร์ เน็ต ส่ วนการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลเพียงอย่างเดียวคือ ภาควิชาที่ไม่มีความสัมพันธ์
กับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านอินเตอร์ เน็ต มีปัจจัยเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรม
การใช้อิน เทอร์ เน็ ตเพี ย งด้านเดี ยวคื อ ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ล
พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านอิ นเทอร์ เน็ ต เพศชายและเพศหญิ งมี ค่ าเฉลี่ ยของระดับ ความสาคัญ
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เกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านอินเตอร์ เน็ตแตกต่างกันในทุกด้าน นิ สิตที่
มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การซื้ อสิ นค้าผ่านอินเตอร์ เน็ตแตกต่างกัน ในด้านผลิ ตภัณฑ์ นิ สิตที่ ใช้อินเทอร์ เน็ ตเฉลี่ ยครั้งละกี่
นาทีต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่าน
อินเตอร์ เน็ตแตกต่างกันในด้านราคา
เขมขวัญ สุ ดดี (2557( ได้ศึกษาเรื่ อง กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคชาวไทยต่อการ
ซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่านเฟซบุ๊ก เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่เคยซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่านเฟซบุ๊กจานวน 400
ราย ผลวิจยั พบว่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ส่ วนใหญ่พกั อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล มีประสบการณ์การซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่านเฟซบุ๊ก โดยใช้งานเฟซบุก๊ ผ่าน Smart Mobile ใช้
ในช่วงวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 20.01-24.00 น. มากที่สุด ค้าหาแฟนเพจเสื้ อผ้าแฟช่นจากเว็บไซต์
เสื้ อผ้า เสื้ อผ้าแฟชัน่ ที่ซ้ื อมากที่สุดคือ ชุด
เดรส และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ต่อครั้งประมาน 501-800 บาท ผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึง
ความต้องการ โดยเลือกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ เมื่อมีดีไซน์ใหม่มากที่สุด ใช้วิธีหาข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสิ นใจด้วยการค้าหาข้อมูลจากการค้าหาผ่านเว็บไซต์ ซึ่ งสื่ อออนไลน์เป็ นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ มากที่ สุด ด้านปั จจัยที่ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่ สุดในปั จจัย
ย่อยแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ดี ไซน์ของเสื้ อผ้าแฟชัน่ ด้านราคา คือแสดงข้อมูล
ชัดเจน ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย คือ มีสินค้าพร้ อมส่ งทันที และด้านการส่ งเสริ มการตลาด คือ
การปรับเปลี่ยนคืนสิ นค้า
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ งคุ ณ ภาพ และการเก็ บ ข้อ มู ล โดยวิธี ก ารส ารวจ ซึ่ งใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาหาความสัมพันธ์
กับปั จจัยที่มีอิทธิ พล พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตของ
คนในกรุ งเทพฯ ในช่วงอายุ 18–50 ปี และจัดเรี ยงลาดับความสาคัญและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ได้แก่
ปั จจัยทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ แล้วนาผลที่ได้มาสรุ ปผล
ประชากร
ประชากร คือ ผูท้ ี่เคยซื้ อบริ การธุ รกิจขายสิ นค้าและบริ การผ่านออนไลน์ อายุต้ งั แต่ 18 ถึง
50 ปี ซึ่ งไม่ทราบ จานวนประชากรที่แน่นอน
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กลุ่มตัวอย่ าง
1. กรณี ไม่ทราบจานวนปะชากร
ใช้สูตรของ W.G.cochran

n = จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
p = สัดส่ วนประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ มสามารถนาค่าสถิติในอดีตมาใช้แทนได้
z = ความมัน่ ใจที่ผวู ้ ิจยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
มีค่าเท่ากับ 1.96 (มัน่ ใจ 95%)
p = สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอ่ มเกิดขึ้นได้
จะได้ n = (0.5)(0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385
เพราะฉะนั้นจึงกาหนดจานวนของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้ เท่ากับ 400 จานวน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้น
เองจะแบ่งได้เป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ค าถามเกี่ ยวกับ ข้อมู ล ทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศอายุ การศึ ก ษา
อาชีพและรายได้ จานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมที่ผ่านมาของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อธุ รกิ จซื้ อสิ นค้า จานวน 7
ข้อ
ส่ วนที่ 3 คาถามเพื่อประเมินระดับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อข้อมูลและเนื้ อหาธุ รกิ จขาย
สิ นค้าและข้อมูลความน่าสนใจหน้าเว็บ จานวน 20 ข้อ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว ไปทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั เลือกแบบเจาะจงเฉพาะคนที่เคยซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์
3. ผู ้วิ จ ั ย เลื อ กใช้ วิ ธี การท าแบบสอบถาม โดยท าการส่ งทางออนไลน์ และ แจก
แบบสอบถามตามพื้นที่โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ 1-15 มีนาคม 2559
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อแบบสอบถามได้ผา่ นการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั
จึงทาการลงรหัส และวิเคราะห์ ข ้อมู ล ทางสถิ ติโดยการประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปขั้นตอน มีดงั นี้
1. แบบสอบถามที่ ไ ด้รั บ กลับ คื น มา ผู ้วิจ ัย จะน ามาตรวจความครบถ้ว นสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ค่าร้ อยละ (Percentage( ใช้วิเคราะห์ และอธิ บายตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ ของ
กลุ่ ม ตัวอย่าง ได้แ ก่ เพศ อายุ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส และรายได้ รวมทั้ง ตัว แปรทางด้า น
พฤติกรรม
3. ค่าเฉลี่ย (Mean( และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation( ใช้วิเคราะห์และอธิ บาย
ตัวแปรเกี่ยวกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อธุ รกิจขายสิ นค้าและบริ การผ่านออนไลน์
การคานวณช่วงคะแนนจากสู ตร ดังนี้
ช่วงคะแนน

=

คะแนนสู งสุ ด - คะแนนต่าสุ ด
จานวนระดับ

สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ได้ช่วงคะแนนเท่ากับ

5 - 1 = 0.80
5
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จากนั้นนาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมายที่กาหนดไว้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
สรุ ปผลวิเคราะห์ ข้อมูล

4.21–5.00
3.40–4.20
2.6 –3.40
1.81–2.60
1.00–1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 261 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.3มีอายุ 18- 35ปี จานวน
321 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.3 การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 305 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.3 มี
อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชนจานวน 105 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56. และมีรายได้อยู่ที่ 10,000-20,000
บาท จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.3 คือ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามสู งสุ ด
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ลกั ษณะพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ ยเลื อกซื้ อสิ นค้าผ่านทางสื่ อออนไลน์ในแต่ละครั้งน้อย
กว่า 1 ชม.จานวน 194 คน คิดเป็ นร้ อยละ48.5 โดยเลื อกใช้สื่อออนไลน์ในการเลื อกซื้ อสิ นค้ามาก
ที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ (1) Facebook จานวน 293 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.8, (2) Instagram จานวน 211
คน คิดเป็ นร้อยละ 52.8 และ(3) Lazada จานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.3 ตามลาดับ สิ นค้าที่เคย
ซื้ อผ่านทางสื่ อออนไลน์ส่วนใหญ่เป็ น สิ นค้าแฟชัน่ จานวน 303 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.8 รองลองมา
คือคือ สิ นค้าสุ ขภาพและความงาม จานวน 162 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.5 และ สิ นค้าประเภทการ
ท่องเที่ยวจานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.8 และสาเหตุในการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านทางสื่ อออนไลน์
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) แบรนด์สินค้ามีให้เลือกหลากหลายและราคาถู กกว่า คิดเป็ นร้อย
ละ 49.3 ,(2)สะดวกสามารถเปิ ดหน้าร้ านได้หลายหน้า คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.0 และ (3) ประหยัดค่ า
เดิ นทางไปซื้ อตามห้างคิดเป็ นร้อยละ 39.3 และความบ่อยการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์ส่วน
ใหญ่ไม่ได้ซ้ื อทุกเดือนคิดเป็ นร้อยละ 60.3 ปริ มาณการซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์ต่อครั้งพบว่าส่ วน
ใหญ่ซ้ื อสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์ 1 ชิ้นต่อหนึ่ งครั้ง และ งบประมาณแต่ละครั้งที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้า
ผ่านทางออนไลน์ต่อครั้งพบว่าส่ วนใหญ่ ใช้งบประมาณแต่ละครั้ง 500-1,000 บาท คิดเป็ นร้อย 57.5
รองมา คือ 1,001-2,000 บาท คิดเป็ นร้อย 17.3 ตามลาดับ
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3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็ นที่มีต่อองค์ประกอบของสื่ อออนไลน์ ด้านการแสดง
ข้อมู ลและเนื้ อหาพบว่าโดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ย 3.87 อยูใ่ นระดับมากและจากการวิเคราะห์เป็ นราย
ข้อความคิดเห็ นที่มีต่อองค์ประกอบของสื่ อออนไลน์ ด้านการแสดงข้อมูลและเนื้ อหาที่ส่งผลมาก
ที่สุด 3 อันดับได้แก่ (1( ข้อมู ลทัว่ ไปเกี่ ยวกับรายละเอี ยดของสิ นค้าโดยมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.13อยู่ใน
ระดับมาก (2 ( การนาเสนอรู ปภาพของสิ นค้าที่ มีความหลากหลายโดยมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.07 อยู่ใน
ระดับมากและ (3( ข้อมูลชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการชาระเงินโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.02 อยู่
ในระดับมาก
4. สรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ องค์ ป ระกอบของสื่ อ ออนไลน์ ด้า นความ
น่ าสนใจหน้าเว็บพบว่า และจากการวิเคราะห์ เป็ นรายข้อพบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย 3.72 อยู่ใน
ระดับมาก และจากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบของสื่ อออนไลน์ ด้าน
ความน่ าสนใจหน้าเว็บที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ (1 ช่องทางที่หลากหลายและความสะดวก
ในการชาระค่าสิ นค้าโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.09 อยูใ่ นระดับมาก (2 ( การนาเสนอรู ปภาพของสิ นค้าที่มี
ความหลากหลายโดยมีค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 4.05 อยูใ่ นระดับมาก และ (3( การตอบคาถามรายละเอียดของ
สิ นค้าได้รวดเร็ วโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.02 อยูใ่ นระดับมาก
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่แตกต่างกันทาให้ความคิดเห็ นที่มี
ต่อองค์ประกอบของสื่ อออนไลน์ด้านการแสดงข้อมู ลและเนื้ อหาด้านความน่ าสนใจหน้าเว็บไม่
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันทาให้ความคิดเห็นที่
มีต่อองค์ประกอบของสื่ อออนไลน์ดา้ นการแสดงข้อมูลและเนื้ อหาด้านความน่ าสนใจหน้าเว็บไม่
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันทาให้ความ
คิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบของสื่ อออนไลน์ดา้ นการแสดงข้อมูลและเนื้อหาด้านความน่าสนใจหน้า
เว็บไม่แตกต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พที่แตกต่างกันทาให้ความคิดเห็นที่มี
ต่อองค์ประกอบของสื่ อออนไลน์ด้านการแสดงข้อมู ลและเนื้ อหาด้านความน่ าสนใจหน้าเว็บไม่
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกันท าให้ความ
คิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบของสื่ อออนไลน์ดา้ นการแสดงข้อมูลและเนื้อหาด้านความน่าสนใจหน้า
เว็บไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาขอนาเสนอ การอภิปรายผลตามลาดับแยกเป็ น 2ด้าน
ดังนี้
ด้ านการแสดงเนื้อหาและข้ อมูล
จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลพบว่า ผูบ้ ริ โภคมี ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการเลื อกซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
ออนไลน์ของกลุ่มคนช่ วง 18-50 ปี ด้านการแสดงเนื้ อหาและข้อมูลโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.87อยู่
ในระดับมากและจากการวิเคราะห์ เป็ นรายข้อความคิ ดเห็ นที่ มี ต่อองค์ป ระกอบของสื่ อออนไลน์
ด้านการแสดงข้อมูลและเนื้อหาที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ (1( ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับรายละเอียด
ของสิ นค้าโดยมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.13 อยู่ในระดับ มาก (2 ( การนาเสนอรู ปภาพของสิ นค้าที่ มี ความ
หลากหลายโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.07 อยูใ่ นระดับมากและ (3( ข้อมูลชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน
การชาระเงินโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.02 อยูใ่ นระดับมาก
ด้ านความน่ าสนใจหน้ าเว็บ
จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลพบว่า ผูบ้ ริ โภคมี ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการเลื อกซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
ออนไลน์ของกลุ่มคนช่ วง 18-50 ปี ด้านความน่ าสนใจหน้าเว็บ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.72 อยู่ใน
ระดับมากและจากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อความคิดเห็ นที่มีต่อองค์ประกอบของสื่ อออนไลน์ ด้าน
ความน่าสนใจหน้าเว็บที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ (1) ช่ องทางที่หลากหลายและความสะดวก
ในการชาระค่าสิ นค้าโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.09 อยูใ่ นระดับมาก (2 ( การนาเสนอรู ปภาพของสิ นค้าที่มี
ความหลากหลายโดยมีค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 4.05 อยูใ่ นระดับมาก และ(3( การตอบคาถามรายละเอียดของ
สิ นค้าได้รวดเร็ วโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.02 อยูใ่ นระดับมาก
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ผูป้ ระกอบการ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ควรนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
พัฒนาสิ นค้าและบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ดในอนาคต
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2. ผูป้ ระกอบการ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับธุ รกิจควรคานึงถึงหลักในการให้บริ การลูกค้าอย่างเป็ น
ซึ่งเป็ นปั จจัยที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ในการรักษาลูกค้าโดยเป็ นการรักษาคุณภาพแห่งการบริ การ
โดยที่ผูใ้ ห้บริ การหยิบยื่นและส่ งมอบความประทับใจของการบริ การที่เป็ นเลิศแก่ลูกค้า เพื่อสร้าง
ผลลัพธ์จากการส่ งมอบบริ การที่ดีให้ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสู งสุ ด
3. ช่ องทางการชาระเงิ น ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จควรสร้ างความมัน่ ใจในเรื่ องระบบโอนเงิน
ผ่านธนาคารออนไลน์ (E-banking( เพื่อนามาซึ่ งความไว้วางใจของลูกค้ามากยิง่ ขึ้นในอนาคต
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อธุ รกิจขายสิ นค้าและบริ การผ่านออนไลน์ ว่ามีปัจจัย
อะไรบ้างที่ส่งผลทาให้ธุรกิจรู ปแบบนี้เติบโตขึ้นเรื่ อยๆ
2. ควรทาการเก็บรวบรวมข้อมู ลเป็ นระยะๆ ซึ่ งเหมาะสมกับการศึ กษากับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นผูใ้ ช้บริ การผ่านระบบออนไลน์ที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นในปั จจุบนั
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ออาหารเพื่อสุ ขภาพของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
FACTORS IN DECIDING TO PURCHASE HEALTH FOODS IN BANGKOK
นันทิญา เอีย่ มบาง, สิ ปปวิชญ์ นิมุสา
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
อาจารย์ประจา คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ กษาเรื่ องปั จจัยการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อ เปรี ยบเทียบปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขต จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค
ระเบียบวิธีวิจยั เป็ นการศึกษาเชิงสารวจรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม ใช้วิธีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน
400 ตัว อย่ า ง และ เนื่ อ งจากประชากรกลุ่ ม เป้ า หมายคื อ ผู ้บ ริ โ ภคอาหารเพื่ อ สุ ขภาพในเขต
กรุ งเทพมหานครซึ่ งมี จานวนมากและไม่ ท ราบจานวนที่ แน่ นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถ
คานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้อย
ละ 95 และระดับ ค่าความคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 ในการคานวณหาขนาดตัวอย่างได้ 400 ชุ ด เป็ น
เครื่ องมือในการสารวจ
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จานวน 222 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 55.5 อยู่ในช่ วงอายุ 20-29 ปี จานวน 154 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 38.5 มี ส ถานภาพโสด
จานวน 262 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.5 มีการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี จานวน 285 คน คิดเป็ นร้อยละ
71.3 รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 15,000–30,000 บาท จ านวน 292 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 73 ปั จ จัย การ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารเพื่ อสุ ขภาพในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหา นคร ในภาพรวม มี น้ าหนัก การ
ตัดสิ น ใจอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อัน ดับ แรก คื อ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์
ผูบ้ ริ โภคมี น้ าหนักการตัดสิ นใจ อยู่ในระดับ มาก อันดับ 2 คื อ ด้านราคา ผูบ้ ริ โภคมี น้ าหนักการ
ตัดสิ นใจอยู่ในระดับปานกลาง อันดับ 3 คือ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ผูบ้ ริ โภคมี น้ าหนักการ
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ตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับปานกลาง และอันดับสุ ดท้าย คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ โภคมีน้ าหนัก
การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะส่ วนบุคคลด้าน
เพศที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจด้านผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ด้านมี เพศที่ ต่างกัน ท าให้ก ารตัดสิ นใจด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะส่ วนบุคคลด้านอายุที่ต่างกัน ทาให้การตัดสิ นใจ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี คุ ณ ลัก ษณะส่ วนบุ ค คลด้านสถานภาพสมรสที่ ต่างกัน ท าให้ ก ารตัดสิ น ใจด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ไม่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะส่ วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสที่
ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด แตกต่างกัน กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณลักษณะส่ วนบุคคลด้านการศึกษาที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจ ด้านราคาไม่แตกต่าง
กัน กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะส่ วนบุคคลด้านการศึกษาที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจด้านผลิตภัณฑ์
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะ
ส่ วนบุ คคลด้านรายได้ที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ไม่แตกต่างกัน กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ มี คุ ณ ลัก ษณะส่ วนบุ ค คลด้า นรายได้ที่ ต่ างกัน ท าให้ ก ารตัด สิ น ใจด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะผูบ้ ริ โภคควรทราบถึงผลดีของการ
บริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ และวัตถุดิบที่ใช้ปรุ งอาหารเพื่อหลีกเลี้ยงสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุ ขภาพ ภาครัฐและเอกชนควรให้ความสาคัญและสนับสนุ นส่ งเสริ มให้คนไทยสนใจและหันมา
การรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพจะช่วยส่ งเสริ มให้คนไทยได้รับความรู ้และสามารถนาคาแนะนา
ที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ โภคอาหารในชี วิตประจาวัน อาหารที่ปลอดภัย และครบหลักโภชนาการ
จะทาให้พลเมื องของประเทศมีสุขภาพดี เป็ นการส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลู กผักผลไม้สามารถขาย
ผลผลิตภายในประเทศได้มากขึ้น
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจ, อาหารเพื่อสุ ขภาพ
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ABSTRACT
To study the factor in deciding to purchase health foods in Bangkok. The purposes of the
research are to study and compare the factors in customer’s healthy foods buying decision in
Bangkok by personal characteristics using quantitative research method. The data collected by
survey research method with the questionnaire from 400 people around the area. The most of
people who did the questionnaire are male amount 222 (55.5 percentages), 154 people are during
20-29 years of age (38.5 percentages), 262 people are single (65.5 percentage), 285 people
graduated Bachelor degree (71.3 percentages), 292 people get income 15,000-30,000 bath per
month (73 percentages) The all factors in customer’s healthy foods buying decision in Bangkok
had at middle level. We can divided by the factors as follow: The first is product had at high level
The second is the channel to the price had at middle level. The third is channel had at middle
level. The last is marketing support had at middle level. The test of the suppose were found that,
customer who have different gender have not influenced decision toward product and customer
who have different gender have influenced decision toward price, place, promotion. Customer
who have different age have not influenced decision toward product, price, place, promotion.
Customer who have different status have not influenced decision toward product, price. Customer
who have different status have influenced decision toward place, promotion. Customer who have
different education have not influenced decision toward price. Customer who have different
education who have different status have influenced decision toward product, place, promotion.
Customer who have different income have not influenced decision toward product, price.
Customer who have different income have influenced decision toward place, promotion.
Furthermore the customer’s factors who have different age and graduated have not influenced
toward customer’s healthy foods buying decisions in Bangkok. Consumers should be aware the
benefits of eating healthy. Materials for cooking to avoid toxins that cause health. The
government and private sector should promote health food consumption to promote good health
and reduce consumption of animals, thereby helping to support agricultural sector.
KEYWORDS : DECISION, HEALTH FOODS
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บทนา
สภาพสังคมไทยในปั จจุบนั เต็มไปด้วยมลพิษต่างๆ ที่มนุ ษย์ตอ้ งเผชิ ญจากสิ่ งแวดล้อมอยู่
ตลอดเวลา ทั้งในอาหาร อากาศ น้ า หรื อแม้แต่ขา้ วของเครื่ องใช้สารพัด ซึ่ งเป็ นต้นเหตุแห่ งความเจ็บ
ไข้ ปั ญหาเกี่ยวกับการดารงชี วติ ในสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันตลอด ทาให้มนุษย์
เป็ นส่ วนหนึ่งของธรรมชาติและสังคม จะต้องเรี ยนรู ้วธิ ี การที่จะปรับตัวเพื่อให้สามารถดารงชี วติ ให้
เข้ากับ สถานการณ์ และสภาพสั งคมภายใต้ส ภาพแวดล้อมใหม่ ที่ มี อตั ราการแข่ งขัน รวมถึ งการ
ดารงชี วิตที่รีบเร่ ง ขาดความเอาใจใส่ ดูแลสุ ขภาพของตนเอง นอกจากนี้ การละเลยการบริ โภคและ
สิ่ งที่เป็ นได้ชดั เจนในยุคปั จจุบนั เรื่ องของการบริ โภคอาหาร ซึ่ งมีวฒั นธรรมการกินที่เปลี่ยนไปจาก
เดิม เช่ น การทานอาหารนอกบ้าน และให้ความสาคัญของอาหารปรุ งสาเร็ จ รวมถึง อาหารเร่ งด่วน
ซึ่ งอาหารเหล่านี้ เป็ นอาหารที่มีปริ มาณไขมันมาก หากมีการบริ โภคในปริ มาณที่มากจนเกินไปก็จะ
ส่ งผลกระทบให้กบั ร่ างกาย โดยก่อให้เกิ ดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคกระดู กพรุ น โรคหัวใจ โรค
ไขมันในเลือดสู ง โรคมะเร็ ง และอื่นๆ อีกมากมาย และผลกระทบไม่ได้มีเพียงเท่านี้ แต่ยงั ส่ งผล
กระทบไปยังระบบเศรษฐกิจโดยรวมในเรื่ องของการรักษาพยาบาล ซึ่ งนับวันปริ มาณของผูป้ ่ วยด้วย
โรคเหล่ านี้ มี อตั ราเพิ่มสู งขึ้ นอันมีสาเหตุจากรู ปแบบวัฒนธรรมการกิ น รวมถึ งพฤติกรรมในการ
บริ โภคที่เปลี่ยนไป และจากปั ญหาที่เกิ ดขึ้น จะเห็ นได้ว่า ทั้งภาครัฐ ก็ได้มีการรณรงค์ส่งเสริ มให้มี
การหันมาบริ โภคอาหารเพื่ อสุ ข ภาพมากยิ่งขึ้ น รวมถึ งการพยายามเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการ
บริ โภค โดย โครงการที่รัฐ จัดทาขึ้นคือ โครงการ “ภูมิปัญญาไทย อาหารไทย อาหารสุ ขภาพ” ซึ่ ง
เป็ นโครงการที่นาเสนออาหารไทยตารับที่ช่วยป้ องกันโรคที่พบมากในสังคมไทย ซึ่ งได้จาแนกตาม
กรรมวิธีในการ ปรุ งและมีรายละเอียดในการปรุ งและวิธีการทาอย่างครบถ้วน และยังแสดงถึงคุณค่า
ทางโภชนาการ สรรพคุ ณทางยา และสมุ นไพร ตลอดจนลักษณะเด่นของอาหารไทยในการช่ วย
ป้ องกันโรค และ ข้อบัญญัติการกิ นอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ ดีของคนไทย (สานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่ งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2549) ดังนั้นเพื่อการมีสุขภาพที่ แข็งแรง อันจะนามาซึ่ ง
คุณภาพชี วิตที่ดีจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่ตอ้ งทาความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่ องอาหารการกิน ด้วยว่าจะ
กินอย่างไรให้ได้ สารอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อร่ างกาย เพราะสารอาหารแต่ละชนิ ด จะมีผล
ในการป้ องกันโรคต่างกัน อาทิ แคลเซี ยมช่วยป้ องกันโรคกระดูกพรุ น เส้นใยอาหารช่วยป้ องกันโรค
ท้องผูก โรคริ ดสี ดวงทวาร โรคมะเร็ งลาไส้ ใหญ่ วิตามินเอ ซี และอี ช่ วยป้ องกันอนุ มูลอิสระและ
ชะลอความชรา เป็ นต้น สารอาหารที่ จาเป็ นต่ อร่ างกายนั้นมี ม ากกว่า 40 ชนิ ด แบ่งออกได้เป็ น 6
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หมวดได้แก่ คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลื อแร่ และนาโดยสารอาหารแต่ละชนิ ดจะมี
หน้ า ที่ แตกต่ า งกัน ออกไป แต่ ต้อ งท างานร่ ว มกัน ในการรั ก ษาสุ ขภาพ ฉะนั้ น ถ้ า เราเลื อ ก
รับประทาน อาหารในปริ มาณที่เหมาะสมดุลแล้ว อาหารก็จะเป็ นได้ท้ งั รักษาโรคและยาป้ องกันโรค
ด้วย คนไทยส่ วนมาก ที่ ใส่ ใจในสุ ขภาพมีวิธีการเลื อกรับประทานอาหาร เพราะการ รับประทาน
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีไขมันต้ าทาให้เป็ นผลดีต่อสุ ขภาพปราศจากโรคภัยต่างๆ และ
ยังสามารถควบคุ ม น้ าหนักท าให้ร่างกายแข็งแรง เพราะคนไทยถื อว่า การไม่มี โรค เป็ นลาภอัน
ประเสริ ฐ ดังนั้นอาหารที่ถือว่าเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพที่คนทัว่ ไปนิ ยมบริ โภค ไม่วา่ จะเป็ น อาหาร
มังสวิรัติ อาหารเจ อาหารชีวจิต และผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มจากสมุนไพรต่างๆ ซึ้ งเป็ น อาหารที่ช่วย
เสริ มสร้างให้สุขภาพดี ข้ ึน จึงเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค ในปั จจุบนั ทาให้ธุรกิจร้านอาหาร ที่จาหน่ าย
อาหารเพื่อสุ ขภาพมีการขยายตัวในธุ รกิจมากขึ้น ซึ่ งในกรุ งเทพมหานครทุกวันนี้ กาลังก้าว กระโดด
สู่ ความเป็ นเมื องศู นย์ก ลางการท่ องเที่ ยวเพื่ อสุ ข ภาพ มี ท้ งั สถานที่ ท่ องเที่ ยว และสิ่ งอานวยความ
สะดวกต่ า งๆ จึ ง ท าให้ ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารมี ก ารแข่ ง ขัน กัน มากขึ้ น อาหารสุ ขภาพในจัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร จึงมี ให้เลื อกมากมายไม่ว่าจะเป็ นอาหารมังสวิรัติ อาหารชี วจิต อาหารที่ ทาจาก
สมุ น ไพร และอาหารเจ ถื อ ว่าเป็ นอาหารที่ ผูบ้ ริ โภคเลื อกกรุ ง เทพมหานครจะรั บ ประทานเพื่ อ
สุ ข ภาพเพิ่ ม มากขึ้ น ในปั จจุ บ ัน นี้ จากเหตุ ผ ลดัง กล่ าวข้างต้น ผู ศ้ ึ ก ษาจึ ง สนใจเรื่ อ ง “ปั จจัย การ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร” เพื่อสนับสนุ น
ธุ ร กิ จ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ และการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพให้ พ ัฒ นาในแนวทางที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมและร่ างกายของผูบ้ ริ โภคและผลการศึ กษาครั้งนี้ จะนามาใช้เป็ นแนวทางให้ผู ้
ประกอบธุ รกิ จอาหารเพื่อสุ ขภาพในการที่จะวางแผนกลยุทธ์และวางแผนการตลาดในการบริ โภค
อาหารเพื่อสุ ขภาพ ให้เกิดประสิ ทธิ ผล อันเป็ นประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อเปรี ยบเที ยบปั จจัย การตัดสิ น ใจเลื อกซื้ ออาหารเพื่ อสุ ข ภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขต
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค
สมมติฐานการวิจัย
1. คุ ณลักษณะส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหาร
เพื่อสุ ขภาพที่แตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ า นประชากร พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ ประชาชนที่ พ ั ก อาศัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้ น 400 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ทาการศึกษาถึ งปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเพื่อ สุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งเนื้อหาของการทาวิจยั ออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้ ปั จจัย
ทางด้านคุ ณ ลัก ษณะส่ วนบุ ค คลของผูบ้ ริ โ ภค ซึ่ งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบไปด้วยปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยทางด้านราคา ปั จจัยทางด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยทางด้านส่ งเสริ มการตลาด
3. ขอบเขตด้านเวลา ในการวิจยั ครั้งนี้ ทาการวิจยั ช่วงระหว่าง 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 23
เมษายน พ.ศ. 2559 และเก็ บ ข้อ มู ล ในช่ ว ง ระหว่า งวัน ที่ 20 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2559 ถึ ง วัน ที่ 18
มีนาคม พ.ศ. 2559
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
คุณลักษณะส่วนบุคคล

-

ตัวแปรตาม
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื ้ออาหารเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รายได้

-

ด้ านผลิตภัณฑ์

-

ด้ านราคา

-

ด้ านช่องทางการจาหน่าย

-

ด้ านการส่งเสริมการตลาด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. สามารถใช้เป็ นแนวทาง ในการปรับปรุ งคุณภาพด้านต่างๆ ของธุ รกิจอาหารเพื่อสุ ขภาพ
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการผูบ้ ริ โภค
2. สามารถใช้เป็ นฐานข้อมูล ในการกาหนดการปรับเปลี่ ยนกลยุทธ์ทางการตลาด ในการ
ดาเนินธุ รกิจอาหารเพื่อสุ ขภาพ สาหรับผูส้ นใจและผูบ้ ริ โภคต่อไปในอนาคต
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ หมายถึ ง อาหารที่ มี ส่ วนช่ วย ในการเสริ ม สร้ างให้ สุ ข ภาพดี ข้ ึ น
เนื่ องจาก มีสารอาหารที่จาเป็ นต่อร่ างกาย โดยมีสารอาหารหลัก มีวิตามินและเกลือแร่ ที่จาเป็ นใน
การช่วยซ่อมแซม ส่ วนที่สึกหรอ มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ และชีวจิต
2. ปั จจั ยการตั ด สิ นใจเลื อกซื้ ออาหารเพื่ อสุ ขภาพ หมายถึ ง เกณฑ์ที่ ลู กค้าในเขตจังหวัด
กรุ ง เทพมหานคร ใช้พิ จารณาเป็ นทางเลื อ ก เพื่ อ ประกอบการตัด สิ น ใจ ซื้ อ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
แบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ช่องทางการจาหน่าย 4) การส่ งเสริ มการตลาด
3. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะของอาหารเพื่อสุ ขภาพมีความหลากหลายในประเภทของ
อาหารเพื่อสุ ขภาพ เช่น อาหารเจ, อาหารมังสวิรัติ, อาหารเจ ทั้งแบบปรุ งเสร็ จและแบบแห้ง
4. ราคาของอาหารเพื่อสุ ขภาพ หมายถึง ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ที่ ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ
5. ช่ องทางการจ าหน่ ายอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ หมายถึ ง มี ร้า นอาหารจาหน่ ายอาหารเพื่ อ
สุ ขภาพตามสถานที่ต่างๆ อาทิ ห้างสรรพสิ นค้า ศูนย์สุขภาพ คลินิก ภัตตาคาร ร้านอาหารทัว่ ไปและ
โรงพยาบาล มี การแนะนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพพร้อมสรรพคุณของอาหารเพื่อสุ ขภาพ
6. การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึ ง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับโฆษณาที่การ
ให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ การสื่ อ สารบทความในนิ ต ยสารที่ เกี่ ย วกับ สุ ข ภาพ เช่ น
นิตยสารชีวจิต และ Health & Cuisine และรวมถึงนโยบายของรัฐโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจ ตาม
สื่ อโฆษณาวิทยุ และ โทรทัศน์
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรี รัต น์ (2534: 34) กล่ าวว่า กระบวนการตัดสิ น ใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Buyer’s
Decision Process) หมายถึ ง ขั้นตอนในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์จากสองทางเลื อกขึ้ นไปซึ่ งเริ่ มขึ้ น
ก่อนการซื้ อจริ งๆ และมีผลกระทบหลังการซื้ อ ซึ่ งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วยกิจกรรม 5
ขั้นตอนสาคัญคือ
2.1 การรับรู ้ปัญหา (Problemor Need Recognition) คือ บุคคลรับรู ้ถึงความต้องการ
ภายในของตนซึ่ งอาจเกิดขึ้นเองหรื อเกิ ดจากสิ่ งกระตุน้ เช่ น ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการ
ทางเพศ ความเจ็บ ป่ วย ฯลฯ ซึ่ งรวมถึ งความต้องการของร่ างกาย และความต้องการ ที่ เป็ นความ
ปรารถนาอันเป็ นความต้องการทางด้านจิตวิทยา
2.2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) คือ การพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อหาทาง
สนองความต้อ งการที่ ถู ก กระตุ ้น ดัง นั้น จึ ง ต้อ งให้ ค วามสนใจเกี่ ย วกับ แหล่ ง ข้อ มู ล ที่ ผู บ้ ริ โภค
แสวงหา
2.3 การประเมิ น ผลทางเลื อ ก (Evaluation of Alternatives) คื อ กระบวนการที่
ผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลมาแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ
2.4 การตัด สิ น ใจซื้ อ (Purchase Decision) คื อ วิ ธี ก ารหลัง จากการประเมิ น ผล
ทางเลื อกจะช่ วยให้ผบู ้ ริ โภคกาหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็ นตัวเลือกโดยทัว่ ๆ ไป
ผูบ้ ริ โภคจะ ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด
2.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Postpurchase Behavior) คือ
ประสบการณ์ เกี่ยวกับความพอใจหรื อไม่พอใจผลิตภัณฑ์ที่ได้เลือกซื้ อมาแล้ว
กิตติ ภักดี วฒั นะกุล (2546:7( อ้างถึงใน สุ ทามาศ จันทร์ ถาวร (2556:623( การตัดสิ นใจ คือ
กระบวนการคัดเลื อกแนวทางปฏิ บตั ิ จากทางเลื อกต่างๆ เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการ ซึ่ ง
จัดเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปั ญหา
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จากความหมายดัง กล่ า วข้างต้น สรุ ป ได้ว่า การตัด สิ น ใจ คื อ กระบวนการในการเลื อ ก
ทางเลื อกทางใดทางหนึ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคมี ความพึ งพอใจเพื่ อ ให้ได้ม าซึ่ งสิ่ งที่ ตอ้ งการ รวมไปถึ งการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การ
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาด
ศิ ริวรรณ เสรี รัต น์ และคณะ (2539) อ้างถึ งใน รั ชฎาภรณ์ พรมมิ รัตนะ.(2553:9-10) ได้
กล่าวถึ งทฤษฎี ส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ที่เกี่ ยวข้องกับตัวแปรทางการตลาดว่า เป็ นตัว
แปรที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ใ นการเลื อ กซื้ อสิ น ค้าและต้อ งนามาใช้ร่วมกัน เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย (Target Market) เป็ นหลัก โดยส่ วนประสมการตลาดจะประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งที่สามารถสนองความจาเป็ นและความต้องการของลูกค้า ได้
ผลิ ตภัณฑ์อาจเป็ นคุ ณสมบัติที่แตะต้องได้และแตะต้องไม่ได้ ส่ วนประกอบของผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพสิ นค้า ชื่อเสี ยงบริ ษทั การรับประกันและบริ การ
2. ราคา (Price) เป็ นสิ่ งที่กาหนดมูลค่าได้ในการแลกเปลี่ยนหรื อบริ การ ในรู ปของเงินตรา
เป็ นส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับวิธีการกาหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ในการกาหนดราคา ได้แก่
ราคาจาหน่าย ส่ วนลด วิธีการชาระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาชาระเงิน
3. การกระจายผลิ ต ภัณ ฑ์ (Place or Distribution) หมายถึ ง ท าเลที่ ต้ ัง หรื อ กิ จ กรรม การ
เคลื่อนย้ายตัวสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยังสถานที่ที่ตอ้ งการและเวลาที่เหมาะสมของผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทาง
อุตสาหกรรม
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูจ้ าหน่ ายและตลาด
เป้ าหมายเกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณฑ์ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ที่ จะแจ้งข่ าวสาร หรื อชักจู งให้เกิ ดทัศ นคติ และ
พฤติกรรมการซื้ อ การส่ งเสริ มการตลาด อาจทาได้ 4 แบบด้วยกัน ซึ่ งเราเรี ยกว่าส่ วนประสม การ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Mix) หรื อส่ วนประสมในการติดต่อสื่ อสาร (Communication Mix)
เสรี วงษ์มณฑา (2554:11) ส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้และผูบ้ ริ โภค
ยินดี จ่ายเพราะเห็ นว่าคุม้ รวมถึงมีการจัดจาหน่ ายกระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้ อ
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หาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิ ดความชอบในสิ นค้าและเกิ ดพฤติกรรม
อย่างถูกต้อง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ทฤษฎี ผู ้บ ริ โ ภคที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษานั้ น ครอบคลุ ม ถึ ง ความหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค และเป้ าหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ดังต่อไปนี้
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค สาหรับคาว่า “พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค” มีผใู ้ ห้ความหมาย
ดังนี้ อดัมส์ (Adams, 2546) ได้รวบรวมความหมายของคาว่าผูบ้ ริ โภคในทัศนะของ Sam Walton
โดยให้ความหมายของผูบ้ ริ โภค ไว้ดงั นี้ ผูบ้ ริ โภคเป็ นบุคคลสาคัญต่อธุ รกิ จ ผูบ้ ริ โภคไม่ได้ข้ ึนกับ
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ าหน่าย แต่ผผู ้ ลิต/ผูจ้ าหน่ายขึ้นต่อผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคไม่ได้เป็ นผูร้ บกวนการทางาน แต่เป็ น
วัตถุประสงค์ของการทางาน ผูบ้ ริ โภคถือเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นภายในธุ รกิจ ไม่ใช่ภายนอกธุ รกิจ ผูบ้ ริ โภค
ไม่ใช่ เพียงแหล่งเงินของกิจการ แต่เป็ นมนุ ษย์ที่ตอ้ งได้รับการป้ องกันดูแล ผูบ้ ริ โภคเป็ นบุคคลที่จะ
มาหาผูผ้ ลิ ต/ผูจ้ าหน่ ายเมื่อเขาต้องการและเราต้องทางานให้ 7 ผูบ้ ริ โภคเป็ นบุคคลที่สมควรได้รับ
การให้บริ การโดยอ่อนน้อม สุ ภาพ โดยให้ถือว่า ผูบ้ ริ โภคเป็ นชีวติ ของธุ รกิจเป็ นผูจ้ ่ายเงินเดือน หาก
ปราศจากเขาเหล่ านั้นและธุ รกิ จอาจจะเลิ ก กิ จการ ได้ พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior)
หมายถึ ง พฤติกรรมที่ผูบ้ ริ โภคทาการค้นหา การคิด การซื้ อการใช้ การประเมิ นผล ในสิ นค้าและ
บริ การ ซึ่ งคาดว่ า จะตอบสนองความต้ อ งการ ของเขา หรื อเป็ นขั้น ตอน เกี่ ย วกับ ความคิ ด
ประสบการณ์ การซื้ อการใช้สินค้า และบริ การของ ผูบ้ ริ โภค เพื่อตอบสนองความต้องการและความ
พึงพอใจของเขา หรื อหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตัดสิ นใจ และการกระทาของผูบ้ ริ โภค ที่
เกี่ยวข้องกับการซื้ อการใช้สินค้า (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546 หน้า 192) ยุทธนา ธรรมเจริ ญ
(2544, หน้า 187) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กิจกรรมและ กระบวนการตัดสิ นใจของบุคคลที่จะ
ประเมิ นผลและให้ได้มากซึ่ งการใช้สินค้าและบริ การ พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค เกี่ ยวข้องกับ ปฏิ กิริยา
ระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อมภายนอก องค์ประกอบ 2 ประการใหญ่ๆ ของสิ่ งแวดล้อมภายนอกที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อผูบ้ ริ โภค ได้แก่ กลุ่ ม บุ ค คล ในสั งคมและหน่ วยธุ รกิ จ ปฏิ กิ ริย าดัง กล่ าว อาจเกิ ดขึ้ น
โดยตรงหรื อโดยอ้อมก็ได้ เกิดโดยตรง ได้แก่ การโฆษณา หรื อ เกิดโดยอ้อม ได้แก่ การที่ผรู ้ ่ วมงาน
ของผูบ้ ริ โภค
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แนะนาสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภค ในทางกลับกันผูบ้ ริ โภคเองก็มีอิทธิ พลต่อกลุ่มสังคมและหน่วยธุ รกิจ
เช่ น การที่ ผูบ้ ริ โภค ซื้ อ สิ น ค้า น้ อ ยไปหน่ ว ยธุ รกิ จ จ าเป็ นต้อ งปรั บ ปรุ ง สิ น ค้า และบริ ก ารใหม่
นอกจากนี้ สภาพการแข่งขันก็มีอิทธิ พล ทาให้หน่วยธุ รกิจมีอิทธิ พลระหว่างกันเองด้วย
การวิเคราะห์ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมเนื้ อหาสาระสาคัญจากหนังสื อ การ
บริ การตลาดยุคใหม่ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546, หน้า 193) ซึ่ งสามารถสรุ ปการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้ดงั นี้ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Analyzing consumer behavior) เป็ น
การค้นหาหรื อวิจยั เกี่ ยวกับพฤติ กรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค ทั้งที่ เป็ นบุ คคล กลุ่ มหรื อ
องค์ก าร เพื่ อให้ท ราบ ถึ ง ลัก ษณะความต้องการและพฤติ ก รรมการซื้ อ การใช้ การเลื อ กบริ ก าร
แนวคิดหรื อประสบการณ์ ที่จะทาให้ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจ คาตอบที่ จะช่ วยให้นกั การตลาด สามารถ
ก าหนดกลยุ ท ธ์ ท างการตลาด (Marketing strategies) ที่ ส ามารถตอบสนองความพึ ง พอใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม และ เพื่อให้ได้คาตอบซึ่ งจะช่ วยให้นักการตลาดสามารถปรับกลยุทธ์
การตลาดที่ส ามารถตอบสนอง ความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสมนั้น คาถามหลัก ที่
ค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่ งประกอบด้วย Who? What? When? Where?
Whom? และ How? เพื่ อ ค้น หาค าตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os ซึ่ งประกอบด้ว ย OCCUPANTS,
OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATION, OCCASIONS, OUTLETS and OPERATIONS
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ตารางที่ 1 (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546 หน้า 194) ตารางที่ 1 คาถาม 7 คาถาม (6Ws
และ 1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (7Os)
คาถาม 6Ws และ 1H

คาตอบที่ตอ้ งการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง

1. ใ ค ร อ ยู่ ใ น ต ล า ด ลั ก ษ ณ ะ ก ลุ่ ม เป้ าห ม า ย การตลาด (4Ps) ประกอบด้วย
เป้าหมาย

(Occupants) ทางด้าน

(Who is in the target (1) ประชากรศาสตร์
market?)

(2) ภูมิศาสตร์

กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ราคา
ก าร จั ด จ าห น่ าย แ ล ะ ก าร
ส่ งเสริ มการตลาดที่ เหมาะสม

(3) จิตวิทยา หรื อจิตวิเคราะห์

และสามารถสนองความพึ ง
พอใจของกลุ่มเป้ าหมายได้

(4) พฤติกรรมศาสตร์ กลยุทธ์
คาถาม 6Ws และ 1H

คาตอบที่ตอ้ งการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
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2. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร
สิ่ งที่ ผู ้ บ ริ โภคต้ อ งการซื้ อ
(What does he consumer (objects)
buy?)
สิ่ งที่ ผู ้บ ริ โภคต้ อ งการจาก
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ก็ คื อ ต้ อ งก าร
คุณสมบัติ หรื อองค์ประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ (Product
component) และความ
แตกต่างที่เหนื อกว่าคู่แข่งขัน
(Competitive differentiation)

3. ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ใน ก ารซื้ อ
(Why does he consumer (Objectives) ผู ้ บ ริ โ ภ ค ซื้ อ
buy?)
สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของ
เขาด้ า น ร่ างกายและ ด้ า น
จิตวิทยาซึ่ งต้องศึกษาปั จจัยที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ซื้ อ คื อ (1) ปั จจัยภายในหรื อ
ปั จจัยทาง จิตวิทยา (2) ปั จจัย
ทางสังคมและวัฒนธรรม (3)
ปัจจัยเฉพาะบุคคล
คาถาม 6Ws และ 1H

กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
(Product Strategies)
ประกอบด้วย
( 1) ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ( 2)
รู ป ลัก ษณ์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ แ ก่
การบรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ตราสิ นค้ า
รู ป แบบการบริ ก าร คุ ณ ภาพ
ลั ก ษ ณ ะ น วั ต ก ร ร ม ( 3)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (4) ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่
ค า ด ห วั ง ( 5) ศั ก ย ภ า พ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วาม แต ก ต่ าง
ทางการแข่ ง ขัน (Competitive
Differentiation) ประกอบด้ว ย
ค วาม แ ต ก ต่ าง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
บ ริ ก า ร พ นั ก ง า น แ ล ะ
ภาพลักษณ์

กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ม ากคื อ (1) กล
ยุท ธ์ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ( Product
strategies) (2) ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion
strategies) ป ระกอบ ด้ ว ยกล
ยุท ธ์ ก ารโฆษณาการขาย การ
ให้ข่าว การประชาสัมพันธ์ (3)
ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ร า ค า ( Price
Strategies) (4) ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น
ช่ อ ง ท างก ารจั ด จ าห น่ าย
(Distribution Channel
strategies)
คาตอบที่ตอ้ งการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
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4. ใครมี ส่ วนร่ ว มในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ
(Who participates in the
buying?)

บ ท บ าท ข อ งก ลุ่ ม ต่ าง ๆ
(Organizations) มีอิทธิ พ ลใน
การ ตัดสิ นใจซื้ อ
ประกอบด้วย
(1) ผูร้ ิ เริ่ ม (2) ผูม้ ีอิทธิ พล (3)
ผู ้ต ัด สิ นใจซื้ อ (4) ผู ้ซ้ื อ (5)
ผูใ้ ช้
5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด
โอกาสในการซื้ อ (Outlets)
(When does in the เช่ น ช่ ว งเดื อ นใดของปี หรื อ
consumer buy?)
ช่ วงฤดู ก าลใดของปี ช่ ว งวัน
ใดของ เดือน ช่วงเวลาใดของ
วันโอกาสพิเศษหรื อเทศกาล
วันสาคัญต่างๆ

กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ม ากคื อ กลยุ ท ธ์
การ โฆษณา และ (หรื อ ( กล
ยุ ท ธ์ ก ารส่ งเสริ มการตลาด
( Advertising and promotion
strategies) โดยใช้ กลุ่ม
อิทธิพล

6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน
ช่ องทางหรื อแหล่ ง (Outlets)
(Who does in the ที่ ผูบ้ ริ โภคไปทาการซื้ อเช่ น
consumer buy?)
ห้ า ง สรรพสิ นค้า ซุ ป เปอร์
ม าร์ เก็ ต ร้ าน ข าย ข อ งช า
บางลาพู พาหุรัด ฯลฯ
7. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร
ขั้น ตอนในการตัด สิ น ใจซื้ อ
(How does the consumer (Operation) ประกอบด้วย
buy?)
(1) การรั บ รู ้ ปั ญ หา (2) การ
ค้ น ห า ข้ อ มู ล ( 3) ก า ร
ประเมินผลทางเลือก
(4) ตัดสิ นใจซื้ อ
(5) ความรู ้สึกภายหลังการซื้ อ

ก ล ยุ ท ธ์ ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด
จาหน่ าย (Distribution channel
strategies) บริ ษทั นาผลิตภัณฑ์
สู่ เป้ าหมายโดย พิจารณาว่าจะ
ผ่านคนกลางอย่างไร
กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ม ากคื อ (1) กล
ยุ ท ธ์ การส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion strategies)
ประกอบด้วยการ โฆษณาการ
ขายโดยใช้พ นัก งาน ขาย การ
ส่ ง เสริ ม การขาย การให้ ข่ า ว
แ ล ะ ก าร ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์
การตลาดทางตรง

ที่มา : ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546, หน้า 194)
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โมเดลหรื อตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model)
การศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า หรื อเกิดการบริ โภค โดยมี
จุดเริ่ มต้นของโมเดลอยู่ที่การมีสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิ ดความต้องการก่อนแล้ว ทาให้เกิ ดการ
ตอบสนอง (Response) ตามมา จึ ง เรี ยก S-R Theory คอตเลอร์ (Kolter, 2000, p. 39) ซึ่ งมี รู ป
แบบอย่างง่าย ดังนี้

สิ่ งกระตุน้ ทางการ
ตลาดและสิ่ งกระตุน้
อื่นๆ
(Stimulus(

ความรู้ สกึ นึกคิดของ
ผู้บริ โภค หรื อกล่องดา

การตอบสนองของ
ผู้บริ โภค

)Beaver's Black)

)Stimulus)

ภาพที่ 2 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่มา : คอรเลอร์ (Kolter, 2000, p. 139)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีจุดเริ่ มต้น จากการได้รับสิ่ งกระตุน้ ที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการ
และความต้องการที่เกิ ดขึ้น จะผ่านเข้าไปในความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคอันเปรี ยบเสมือน กล่อง
ดา ซึ่ งภายในกล่องดานี้ จะเป็ นส่ วนที่ผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายไม่อาจคาดคะเนได้ว่า ผูบ้ ริ โภคมี ความรู ้สึก
นึกคิดอย่างไรต่อสิ นค้าของตน เนื่ องจากเกิดขึ้นในจิตใจของผูบ้ ริ โภคแต่ละคนโดยได้รับอิทธิ พลมา
จากลัก ษณะของผูบ้ ริ โภคเองแล้วจึ ง มี ก ารตอบสนองหรื อ การตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ โภค ในที่ สุ ด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคข้างต้น ซึ่ งประกอบด้วยสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด และสิ่ งกระตุน้ อื่นๆ ความรู ้สึก
นึ กคิดของผูบ้ ริ โภคหรื อกล่ องดาและการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ สิ่ งกระตุ น้ ทางการตลาด
ประกอบด้วย สิ่ งกระตุ น้ ที่ เกี่ ยวกับ ส่ วนประสมทางการตลาดที่ กิจการควบคุ ม ได้และสิ่ งกระตุ น้
อื่นๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งกระตุน้ ภายนอกที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี เป็ นต้น ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นเฉพาะสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดเท่านั้น
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชนชญาน์ จันทริ วตั รกุล (2549) ได้ศึกษาเรื่ องรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต และพฤติกรรมการ
บริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่ อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า พฤติ ก รรมการบริ โภค
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ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ ผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับต่าและมีความแตกต่างกันตามลักษณะทางประชากร ใน
ด้าน เพศ, อายุ, รายได้ และสถานภาพ, ระดับการศึกษา และระดับการดู แลสุ ขภาพ แต่ไม่แตกต่าง
กันตามอายุ, อาชี พ , รายได้, และสถานะสุ ขภาพ สาหรับรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภคนั้น
สามารถจัดแบ่งได้เป็ น 5 กลุ่ม กลุ่มปฏิบตั ิตวั เพื่อสุ ขภาพ, กลุ่มคานึงถึงสุ ขภาพ, กลุ่มรักสวยรักงาม,
กลุ่มไม่ใส่ ใจสุ ขภาพ และกลุ่มบัน่ ทอนสุ ขภาพ โดยกลุ่มปฏิ บตั ิตวั เพื่อสุ ขภาพ มีความสัมพันธ์กบั
การบริ โภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ สุ ขภาพ ประเภทอุ ป กรณ์ เพื่ อสุ ขภาพและกลุ่ ม ละเลยสุ ขภาพมี
ความสัมพันธ์กบั การบริ โภคผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ ประเภทอาหารเสริ ม เนื่ องจากต้องการ
ที่จะชดเชยให้กบั กิจกรรมที่ขาดหายไป
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เนื่องจากประชากรกลุ่มเป้ าหมายคือ ผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานครซึ่ ง
มี จานวนมากและไม่ทราบจานวนที่ แน่ นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่
ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และระดับค่า
ความคลาดเคลื่ อ นร้ อ ยละ 5 ในการค านวณหาขนาดตัว อย่า งได้ 400 ชุ ด ด าเนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล
ระหว่างวันที่ 22-29 กุมภาพันธ์ 2559 (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549, หน้า 74)

n = จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
p = สัดส่ วนประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ มสามารถนาค่าสถิติในอดีตมาใช้แทนได้
z = ความมัน่ ใจที่ผวู ้ ิจยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
มีค่าเท่ากับ 1.96 (มัน่ ใจ 95%)
p = สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอ่ มเกิดขึ้นได้
จะได้ n = (0.5)(0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385
เพราะฉะนั้น จึงกาหนดจานวนของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้ เท่ากับ 400 จานวน
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่างในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ มี
ประสบการณ์ ในการเลื อกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพ ผูว้ ิจยั ทาการเลื อกกลุ่มตัวอย่างโดยทาสุ่ มตัวอย่าง
จากผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาใช้บริ การร้ านขายอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ต้ งั อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร (Simple
Random Sampling) โดยกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย 50 คนต่อ 1 ร้าน (Convenience Sampling) ดังนี้
1. ร้านใบเมี่ยง สาขา เรนฮิลล์ สุ ขมุ วิท 47
2. ร้านใบเมี่ยง สาขา นวมินทร์ ซิต้ ีอเวนิว
3. ร้านใบเมี่ยง สาขา ดิอพั พระรามสาม
4. ร้านใบเมี่ยง สาขา เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์
5. ร้านออแกนิคทูยู โครงการ เดอะซีซนั สนามเป้า
6. ร้านปันสุ ข ซอยสาธุประดิษฐ์ 6
7. ร้านเมไอเฮล์ยู สาขา 1 พระราม 9 ซอย 41
8. ร้านเมไอเฮล์ยู สาขา 2 ซ.แบริ่ งซอย 14
เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน จะทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามทุกฉบับ
จนครบจานวนที่ตอ้ งการ แล้วนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สาเร็ จรู ป แล้ว
นาเสนอข้อมูลในรู ปตาราง และแปลผลโดยการบรรยายตามลาดับต่อไป
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ทาการสารวจโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 ข้อมู ลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ด้านผลิตภัณฑ์
1. อาหารเพื่อสุ ขภาพมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้เลือก
2. อาหารเพื่อสุ ขภาพสะอาด และถูกสุ ขลักษณะ
3. อาการเพื่อสุ ขภาพมีรูปแบบที่แปลกใหม่และทันสมัย
4. อาหารเพื่อสุ ขภาพทุกเมนูมีการแจ้งพลังงานให้ผบู ้ ริ โภคทราบ
5. มีคุณค่าทางโภชนาการ
ด้านราคา
1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
2. มีหลายระดับราคาให้เลือกสรร
3. อาหารเพื่อสุ ขภาพราคาสู งขึ้นอยูก่ บั วัตถุดิบที่ใช้ ในการปรุ ง
4. ขายในราคาพิเศษเพื่อซื้ อจานวนมาก
ด้านช่องทางการจาหน่าย
1. สะดวกต่อการซื้ อ
2. มีวางจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป
3. มีร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพโดยเฉพาะ
4. มีร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพให้เลือกมากมาย
5. มีการแนะนาอาหารเพื่อสุ ขภาพพร้อมสรรพคุณของ อาหาร
ด้านส่ งเสริ มการตลาด
1. มีคูปองส่ วนลด
2. ลงโฆษณาในนิตยสารเพื่อสุ ขภาพ
3. มีรายการบุพเฟ่ ต์ราคาประหยัด
4. มีการแจกแผ่นพับโฆษณาที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับอาหาร สุ ขภาพ
5. ภาครั ฐ และเอกชนได้ใ ห้ ค วามส าคัญ และส่ ง เสริ ม การรั บ ประทาน
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
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ผูศ้ ึกษาได้สร้างแบบสอบถาม และดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถามให้ครบทุกด้าน เพื่อนา
ข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป การนาข้อมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามมาลงรหัสในแบบฟอร์ ม
การลงรหัสสาหรับ มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้กาหนดน้ าหนักไว้ดงั นี้
- น้ าหนักการตัดสิ นใจมากที่สุด

ให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน

- น้ าหนักการตัดสิ นใจมาก

ให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน

- น้ าหนักการตัดสิ นใจปานกลาง

ให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน

- น้ าหนักการตัดสิ นใจน้อย

ให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน

- น้ าหนักการตัดสิ นใจน้อยที่สุด

ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน

การประมวลข้อมู ล ด้วยเครื่ องคอมพิ วเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป SPSS (Statistical
Package for the Social Science for window)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษานาแบบสอบถาม ที่ สร้ างแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่ ระบุ ไว้ขา้ งต้น ตอบตามความเป็ น
จริ งจากนั้นเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดคืนด้วยตนเองรวม จานวนทั้งสิ้ น 400 ชุด
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติผ้ ใู ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ ใช้ สถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล ดังนี้
1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้สาหรับข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. ค่ า เฉลี่ ย กลุ่ ม ตัว อย่า ง (Mean) และส่ ว นเบี ย งเบนมาตรฐาน กลุ่ ม ตัว อย่า ง (Standard
Deviation) การแปลค่าเฉลี่ย ใช้เกณฑ์แบ่งช่วงชั้นเท่ากัน โดยผูศ้ ึกษาได้กาหนดการแปลความหมาย
ของปั จจัยการ ตัดสิ นใจ เลื อกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ตามลาดับคะแนนดังนี้
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การคานวณช่วงคะแนนจากสู ตร
ช่วงคะแนน = คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนระดับ
สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ได้ช่วงคะแนนเท่ากับ

5 – 1 = 0.80
5

4.21 – 5.00

หมายถึง

น้ าหนักการตัดสิ นใจมากที่สุด

3.41 – 4.20

หมายถึง

น้ าหนักการตัดสิ นใจมาก

2.61 – 3.40

หมายถึง

น้ าหนักการตัดสิ นใจปานกลาง

1.81 – 2.60

หมายถึง

น้ าหนักการตัดสิ นใจน้อย

1.00 – 1.80

หมายถึง

น้ าหนักการตัดสิ นใจน้อยที่สุด

3. ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วธิ ี Compare Mean, ANOVA
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ กษาเรื่ องปั จจัยการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น 400 ชุ ด ผูศ้ ึกษาขอนาเสนอผลการวิเคราะห์
ตามลาดับ ดังนี้
ข้ อมูลส่ วนที่ 1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
รายได้
ข้ อ มู ล ส่ วนที่ 2 ปั จ จั ย การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ อาหารเพื่ อ สุ ขภาพของผู้ บ ริ โภคในเขตจั ง หวั ด
กรุ งเทพมหานคร
1. คุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คล สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ลัก ษณะของกลุ่ ม ตัวอย่างของผู ต้ อบ
แบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จานวน 222 คน คิดเป็ น ร้ อยละ
55.5 อยูใ่ นช่วงอายุ 20-29 ปี จานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.5 มีสถานภาพโสด จานวน 262 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 65.5 มีการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี จานวน 285 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.3 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท จานวน 292 คน คิดเป็ นร้อยละ 73
2. การตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเพื่ อสุ ขภาพของผู้บริ โภคในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพ
ด้ านผลิตภัณฑ์ ในภาพร่ วมมีค่าเฉลี่ย 3.59 อยูใ่ นระดับมาก และจากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อ
พบว่าปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ (1( อาหารเพื่อสุ ขภาพมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้เลือก
มีค่าเฉลี่ย 3.92 อยูใ่ นระดับมาก (2( อาหารเพื่อสุ ขภาพสะอาดและถูกสุ ขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 3.84 อยู่
ในระดับมาก (3) มีคุณค่าทางโภชนาการ มีค่าเฉลี่ย 3.66 อยูใ่ นระดับมาก
ด้ านราคา ในภาพร่ วมมีค่าเฉลี่ ย 3.29 อยูใ่ นระดับปานกลาง และจากการวิเคราะห์เป็ นราย
ข้อพบว่าปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ (1( อาหารเพื่อสุ ขภาพราคาสู งขึ้นอยูก่ บั วัตถุดิบที่ใช้
ในการปรุ ง มี ค่าเฉลี่ ย 3.41 อยู่ในระดับมาก (2( ราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ มี ค่าเฉลี่ ย 3.34 อยู่ใน
ระดับปานกลาง (3) มีหลายระดับราคาให้เลือกสรร มีค่าเฉลี่ย 3.30 อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ในภาพร่ วมมีค่าเฉลี่ย 3.28 อยูใ่ นระดับปานกลาง และจากการ
วิเคราะห์ เป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลมากที่ สุ ด 3 อัน ดับ ได้แก่ (1( มี ร้า นอาหารเพื่ อสุ ข ภาพ
โดยเฉพาะมี ค่าเฉลี่ ย 3.64 อยู่ในระดับมาก (2( มี วางจาหน่ ายในห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป มี ค่าเฉลี่ ย
3.60 อยูใ่ นระดับมาก (3) มีร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพให้เลือกมากมาย มีค่าเฉลี่ย 3.13 อยูใ่ นระดับปาน
กลาง
ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ในภาพร่ วมมี ค่าเฉลี่ ย 3.20 อยู่ในระดับปานกลาง และจากการ
วิเคราะห์ เป็ นรายข้อ พบว่าปั จจัย ที่ ส่ ง ผลมากที่ สุ ด 3 อัน ดับ ได้แ ก่ (1( ภาครั ฐและเอกชนได้ใ ห้
ความสาคัญและส่ งเสริ มการ รับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพ มีค่าเฉลี่ ย 3.28 อยู่ในระดับปานกลาง
(2( มีคูปองส่ วนลด มีค่าเฉลี่ ย 3.26 อยู่ในระดับปานกลาง (3) ลงโฆษณาในนิ ตยสารเพื่อสุ ขภาพ มี
ค่าเฉลี่ย 3.25 อยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจด้านผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี อายุที่ ต่างกัน ท าให้ ก ารตัดสิ น ใจด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจ ด้านราคา ไม่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ไม่แตกต่างกัน
กลุ่ มตัวอย่างที่ มีรายได้ที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาขอนาเสนอ การอภิปรายผลตามลาดับแยกเป็ น 4 ด้าน
ดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีปัจจัยการตัดสิ นใจ เลือกซื้ ออาหาร เพื่อสุ ขภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากเป็ นอันดับ 1 (มีค่าเฉลี่ย 3.59( และจากการวิเคราะห์เป็ นราย
ข้อพบว่าปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ (1( อาหารเพื่อสุ ขภาพมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้
เลื อก มีค่าเฉลี่ ย 3.92 อยู่ในระดับมาก (2( อาหารเพื่อสุ ขภาพสะอาดและถู กสุ ขลักษณะ มีค่าเฉลี่ ย
3.84 อยูใ่ นระดับมาก (3) มีคุณค่าทางโภชนาการ มีค่าเฉลี่ย 3.66 อยูใ่ นระดับมาก
ด้ านราคา
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีปัจจัยการตัดสิ นใจ เลือกซื้ ออาหาร เพื่อสุ ขภาพ
ด้านราคา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางเป็ นอันดับ 2 (มีค่าเฉลี่ย 3.29( และจากการวิเคราะห์เป็ นราย
ข้อพบว่าปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ (1( อาหารเพื่อสุ ขภาพราคาสู งขึ้นอยูก่ บั วัตถุดิบที่ใช้
ในการปรุ ง มี ค่าเฉลี่ ย 3.41 อยู่ในระดับมาก (2( ราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ มี ค่าเฉลี่ ย 3.34 อยู่ใน
ระดับปานกลาง (3) มีหลายระดับราคาให้เลือกสรร มีค่าเฉลี่ย 3.30 อยูใ่ นระดับปานกลาง

ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีปัจจัยการตัดสิ นใจ เลือกซื้ ออาหาร เพื่อสุ ขภาพ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเป็ นอันดับ 3 (มีค่าเฉลี่ ย 3.28) และจาก
การวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่าปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ (1( มี ร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพ
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โดยเฉพาะ มี ค่าเฉลี่ ย 3.64 อยู่ในระดับมาก (2( มี วางจาหน่ ายในห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป มีค่าเฉลี่ ย
3.60 อยูใ่ นระดับมาก (3) มีร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพให้เลือกมากมาย มีค่าเฉลี่ย 3.13 อยูใ่ นระดับปาน
กลาง
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีปัจจัยการตัดสิ นใจ เลือกซื้ ออาหาร เพื่อสุ ขภาพ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางเป็ นอันดับ 4 (มีค่าเฉลี่ย 3.20) และจากการ
วิเคราะห์ เป็ นรายข้อ พบว่าปั จจัย ที่ ส่ ง ผลมากที่ สุ ด 3 อัน ดับ ได้แ ก่ (1( ภาครั ฐและเอกชนได้ใ ห้
ความสาคัญและส่ งเสริ มการ รับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพ มีค่าเฉลี่ ย 3.28 อยู่ในระดับปานกลาง
(2( มีคูปองส่ วนลด มีค่าเฉลี่ ย 3.26 อยู่ในระดับปานกลาง (3) ลงโฆษณาในนิ ตยสารเพื่อสุ ขภาพ มี
ค่าเฉลี่ย 3.25 อยูใ่ นระดับปานกลาง
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. จากผลการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร” สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั ผูท้ ี่สนใจจะประกอบผูท้ ี่สนใจทาธุ รกิ จบริ การ
อาหารเพื่อสุ ขภาพได้ การทาการตลาดในอุตสาหกรรมเพื่อความประสบความสาเร็ จของผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจ ดังนั้น ผูป้ ระกอบกอบการควรคานึ งถึ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านสิ นค้า ด้านราคา
และด้านบริ การ ให้เหมาะสมกับสิ นค้านั้นๆ เพื่อให้ตรงตามความต้องการกับผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ภาครัฐและเอกชนควรให้ความสาคัญและส่ งเสริ มการรับ ประทานอาหารเพื่ อสุ ขภาพ
เพราะจะช่ ว ยให้ ค นไทยได้รับ ความรู ้ และค าแนะน าที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ การบริ โภคอาหารใน
ชีวติ ประจาวัน อาหารที่ปลอดภัย และ ครบหลักโภชนาการจะทาให้พลเมืองของประเทศมีสุขภาพดี
มีจิตใจที่ดียงิ่ มีการบริ โภคอาหาร เพื่อสุ ขภาพที่ลดการเบียดเบียนสัตว์แล้ว ยิง่ ยกระดับจิตใจ ของคน
ในประเทศได้มากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ เมืองไทยเป็ นเมืองเกษตรพืชผักผลไม้มีไม่ขาด และมีให้บริ โภค
ตลอดปี เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ เกษตรกรผู ป้ ลู ก ผัก ผลไม้ส ามารถขายผลผลิ ต ภายในประเทศได้
ส่ งเสริ มให้ชุมชนมีความมัน่ ใจในคุณค่าของอาหารไทย และสามารถพึ่งตนเองได้
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ความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้ ายทีม่ ีต่อคุณภาพหลักสู ตร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
THE SATISFACTION OF STUDENT IN THE LAST YEAR TOWARD THE QUALITY
OF PROGRAM’S RAMKHAMHAENG UNIVERSITY
รัฐเขต ปั้นลายนาค, เทวฤทธิ์ ปั้นลายนาค
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ประจา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของนักศึ กษาปี สุ ดท้ายที่ มี ต่อคุ ณภาพ
หลักสู ตร มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยใช้วิธีก ารวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) เก็บ รวบรวม
ข้อมูลจากประชากร คือ นักศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่ งเก็บข้อมูลได้ 400 ชุด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ สาขาวิชา
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพหลักสู ตร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (Rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (likert’s scale) เพื่อวัดระดับความพึ ง
พอใจ
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS/PC คานวณหาค่าความถี่
(Frequency) ค่ า ร้ อยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
และการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปั จจัย ส่ วนบุคคลกับความพึงพอใจต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมภายใน 3 ด้าน ใช้ค่า t-Test และ ค่า F-Test
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี เพศแตกต่ างกัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
คุณภาพหลักสู ตร ด้านหลักสู ตร, ด้านอาจารย์ผูส้ อน, ด้านสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ , ด้านการวัดและ
ประเมิน และด้านการเรี ยนรู ้ได้พฒั นาคุณลักษณะ นักศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยเพศชาย มี ความพึงพอใจต่อคุ ณภาพหลักสู ตร ด้านหลักสู ตร, ด้านอาจารย์ผูส้ อน,
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ด้านสิ่ ง แวดล้อมการเรี ย นรู ้ , ด้านการวัดและประเมิ น และด้านการเรี ย นรู ้ ไ ด้พ ฒ
ั นาคุ ณ ลัก ษณะ
นักศึกษามากกว่าเพศหญิง และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุ ณภาพ
หลัก สู ต ร ด้า นกระบวนการคัด เลื อ ก และด้า นการจัด การเรี ย นการสอน ไม่ แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, คุณภาพหลักสู ตร, มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ABSTRACT
This research was set with the objective to study. The satisfaction of student in the last
year toward the quality of program’ Ramkhamhaeng University by means of Survey Research
which was done by amassing the information of population namely “student” with questionnaire
as the instrument of information gathering that could be amassed in the aggregate amount of 400
questionnaires divided in 2 following sections;
The First Section: the questionnaire in relation with the personal factor of student who
filled out the questionnaire such as sex, age and major
The Second Section: the questionnaire in connection with the level of Satisfaction of
Student toward the quality of program’s Ramkhamhaeng University by Rating Scale in
accordance with likert’s scale for evaluation of satisfaction
As for the analysis of information was made by readymade statistics program of
SPSS/PC for calculating Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation and Assumption
Testing respectively in comparison with difference between personal factor and satisfaction
toward management of environment in 3 aspects by utilization of t-Test and FTesting
accordingly.
The Result of Assumption Testing was found that representative sample which had
sexual difference, had different satisfaction toward quality of program, program, lecturer, learning
environment, measurement and evaluation and learning which developed the qualification of
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student statistically at the level of 0.05 in which male student has satisfaction toward program,
program, lecturer, learning environment, measurement and evaluation and learning which
developed male student more than female student and it was found that representative sample
which had sexual difference had not different satisfaction toward quality of program, proceeding
of selection and teaching as well as learning at the level of 0.05 statistically.
KEYWORDS : SATISFACKTION, QUALITY, RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

บทนา
ปั จจุบนั การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องบริ หารการศึกษาในเชิ งคุณภาพ
โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นกลไกสาคัญที่จะส่ งเสริ มและผลักดันให้กระบวนการทางาน
ในทุ กระดับและบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องดาเนิ นไปอย่างสอดคล้องกันเป็ นระบบมุ่งไปในทิศทางที่ได้
ร่ วมกัน ก าหนดไว้เพื่ อให้ บ รรลุ เป้ าหมายของการปฏิ รูป การศึ ก ษาอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและเกิ ด
ประสิ ทธิ ผล ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพุทธศักราช 2542 ได้ให้ความสาคัญในเรื่ อง
การพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพราะได้กาหนดสาระบัญญัติเรื่ องการประกันคุ ณภาพ
การศึ ก ษาไว้ห มวดหนึ่ งโดยเฉพาะคื อ ในหมวดที่ 6 ว่า ด้ว ยมาตรฐานและการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้ตระหนักและดาเนิ นการในเรื่ องนี้ ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องสาระ
บัญญัติในกฎหมายฉบับนี้ ปรากฏในมาตรา 47 ถึ งมาตรา 51 (จารัส นองมาก, 2554, หน้า 12) โดย
สรุ ป เกี่ ย วกับ มาตรฐานและการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ เชื่ อ มโยงกับ การด าเนิ น งานของ
สถานศึกษาซึ่ งจะเห็นว่าในมาตรา 47 เป็ นการกล่าวนาในเรื่ องระบบการประกันคุณภาพภายในและ
การประกันคุ ณภาพภายนอกเพื่อมุ่งพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานของการศึกษามาตรา 48 กล่าวถึ ง
การประกันคุณภาพภายในซึ่ งเป็ นเรื่ องของหน่ วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษามาตรา 49 กล่าวถึ ง
การประกันคุ ณ ภาพภายนอกเป็ นเรื่ องที่ อยู่ในอานาจหน้าที่ ของส านักงานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็ นองค์กรมหาชนมาตรา 50 ให้อานาจผูป้ ระเมินจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในการขอข้อ มู ล และเอกสารหลั ก ฐานต่ างๆจาก
สถานศึ กษาเพื่ อประโยชน์ในการประเมิ นภายนอกและมาตรา 51 เป็ นบทบังคับสถานศึก ษาให้
ปรับ ปรุ งแก้ไขส่ วนที่ ยงั ดาเนิ นการไม่ บรรลุ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กาหนดการดาเนิ นงานเพื่อให้
เป็ นไปตามบท 2 บัญญัติดงั กล่าว เป็ นการสร้างหลักประกันที่สถานศึกษาจะได้จดั การเพื่อมุ่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างจริ งจังและต่อเนื่องเป็ นเป้ าหมายสาคัญ
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การปฏิ รูป ครั้ งนี้ จะมี ห ลัก ประกัน ว่า การศึ ก ษาไทยในอนาคตจะต้องมี คุ ณ ภาพ ซึ่ งการ
ประกันคุ ณภาพการศึ กษานี้ เอื้ อต่ อประโยชน์ให้นักเรี ยน นัก ศึ กษามี ความรู ้ ความสามารถ และมี
คุณสมบัติต่าง ๆ ตามความคาดหวังของหลักสู ตร ประชาชนเกิดความมัน่ ใจในการที่ส่งบุตรหลาน
เข้าเรี ยนในสถานศึกษาต่างๆ ว่าแต่ละแห่งมีคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับมาตรฐานเดียวกัน
มหาวิท ยาลัย รามค าแหง เป็ นหน่ วยงานที่ ส นับ สนุ น การจัดการศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย
รามคาแหง กรุ งเทพมหานครมีหน้าที่ให้บริ การทางการศึกษาแก่นกั ศึกษา คณาจารย์ และหน่วยงาน
อื่ น ๆ โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก เพื่ อ ให้ บ ริ ก าร ด้า นวิ ช าการ และสารสนเทศ ที่ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพงานสู งสุ ด โดยปฏิบตั ิหน้าที่ให้สอดคล้องกับปรัชญาของสาขา ที่ระบุไว้วา่ บริ การเพื่อ
การศึกษา มุ่งมัน่ พัฒนา เสริ มสร้างปั ญหาแก่ชุมชน และกาหนดพันธกิจ ให้บริ การการศึกษาให้เต็ม
ประสิ ทธิ ภาพ จัดทาฐานข้อมูลระบบบริ การการศึกษาผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ให้มีความถู กต้อง
และสมบู รณ์ ยิ่งขึ้ น เพื่อให้ผูบ้ ริ หาร อาจารย์ นักศึ กษา ที่ เกี่ ยวข้อง สามารรถสื บค้นข้อมู ลได้ตาม
ต้องการ และพันธกิ จด้านการบริ หารจัดการ ระบุ ไว้ว่า ศึกษาวิเคราะห์ การดาเนิ นงานด้านต่างๆที่
เกี่ ยวข้องกับงานของ เพื่ อนาข้อมู ลที่ ได้มาพัฒนาและปรั บปรุ งระบบการการดาเนิ นให้รวดเร็ ว มี
ประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่ อง อานวยความสะดวกในการให้บริ การ รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ ในการ
ให้บริ การที่ทนั สมัยและเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน ระดับปริ ญญาโท จึงเกิดปั ญหาการ
ให้บริ การไม่ทวั่ ถึ ง ซึ่ งส่ งผลทาให้เกิ ดปั ญหาต่างๆ เช่ น การให้คาปรึ กษาด้านวิชาการ การบริ การ
ตอบค าถาม การบริ ก ารยืม คื น หนัง สื อ อ่ า นประกอบ การบริ ก ารค้น คว้า เกิ ด ความล่ า ช้าในการ
ให้บริ การ และปั ญหาความไม่เหมาะสมของห้องเรี ยนกับจานวนนักศึกษา สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรี ยนไม่เหมาะแก่การเรี ยนรู ้ ห้องน้ าโรงอาหารไม่ถูกสุ ขลักษณะ เป็ นต้น
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงวิจยั เรื่ อง แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุ ดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตรมหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อให้ผบู ้ ริ หารนาผลการวิจยั ไปปรับปรุ ง
แก้ไข และพัฒนาการบริ หารจัดการภายในมหาวิทยาลัยรามคาแหงต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาที่ มีต่อการให้บริ การด้านการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกัน ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษามี ต่ อ คุ ณ ภาพหลัก สู ต ร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อ หา/ตัวแปร : ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้า ยที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพ
หลักสู ตรมหาวิทยาลัยรามคาแหง ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์
เพศอายุ ค ณะ และตัว แปรตาม ได้ แ ก่ ปั จ จัย ทางด้ า นงานบริ ก าร การจัด การศึ ก ษาหลัก สู ต ร
กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอาจารย์ผูส้ อน สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนการสอน
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตลอดหลักสู ตรได้พฒั นาคุณลักษณะของนักศึกษา
2. ขอบเขตด้านพื้ น ที่ : นัก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ายมหาวิท ยาลัย รามค าแหง ข้อมู ล เฉพาะในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนมกราคม-มีนาคม 2559
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
1.2 ปัจจัยทางด้ านงานบริการการ
จัดการศึกษา
1. หลักสูตร
2. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา
3. อาจารย์ผ้ สู อน
4. สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
5. การจัดการเรี ยนการสอน
6. การวัดและประเมินผล
7. การเรี ยนรู้ตลอดหลักสูตรได้
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา

1.1ตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
คณะ
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้ท ราบความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่อ การให้ บ ริ ก ารด้า นการจัดการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. ผลของการวิจยั จะเป็ นแนวทางสาหรับผูบ้ ริ หาร ในการปรั บปรุ งแก้ไขและพัฒนาการ
บริ การด้านการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อให้ผลการดาเนินงานมีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดประสิ ทธิ ผล
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึกที่ดีหรื อทัศนคติที่ดี ต่อการได้รับบริ การด้านวิชาการ
ของนักศึกษาปริ ญญาตรี แสดงออกมาเป็ น 5 ระดับ คือ ความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด
2. การให้ บริการด้ านการจัดการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้มีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3. บริการวิชาการ หมายถึง การให้บริ การทางวิชาการแก่นกั ศึกษาอันก่อให้เกิดความรู ้ความ
เข้าใจโดยอาศัยความรู ้และความสามารถทางวิชาการตลอดจนการสร้างหรื อเสริ มประสบการณ์ใน
การประยุกต์วชิ าการให้เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน
4. การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อความเจริ ญงอกงามของ บุคคล
และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู ้ การฝึ ก การอบรม การสื บสานทางวัฒนธรรม การสร้ างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้ างองค์ความรู ้ อนั เกิ ดจากการจัด สภาพแวดล้อม สังคม
การเรี ยนรู ้และปั จจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอด ชีวติ
5. หลักสู ตร (Curriculum) หมายถึ ง การประมวลความรู ้ และประสบการณ์ ที่จดั ขึ้ น เพื่ อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และคุ ณลักษณะตามที่กาหนดไว้ หลักสู ตรจึงเป็ น
เสมือนแผนที่กาหนดทิศทางในการพัฒนาผูเ้ รี ยนไปสู่ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นเป้ าหมาย และมี
การวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้ ท ราบความก้า วหน้ า ของ ผู ้เรี ย นในการพัฒ นาไปสู่
มาตรฐานที่กาหนด
6. การวัด และประเมิ น ผล (Assessment) หมายถึ ง ร่ องรอย หลัก ฐานที่ แสดงให้ เห็ น ถึ ง
พัฒ นาการ ความก้า วหน้ า และความส าเร็ จ ทางการ เรี ย นของผู ้เรี ย นอย่า งเป็ นระบบ เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ ต่อการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการ พัฒนา และเรี ยนรู ้ อย่างเต็มตามศักยภาพ การวัดและ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ส ามารถจัดให้ มี ข้ ึ นทั้งระดับ ชั้น เรี ย น ระดับ สถานศึ ก ษา ระดับ เขตพื้ น ที่
การศึกษาและระดับชาติ
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7. การจั ดสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ (Learning Environment) หมายถึ ง สิ่ งต่างๆสภาวะ
แวดล้อมที่ อยู่ รอบ ๆ ตัวผูเ้ รี ยน ทั้งที่ เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม ส่ งผลต่อผูเ้ รี ยนทั้งทางบวกและ
ทางลบ และมีผลกระทบต่อ ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เช่น ห้องเรี ยนที่ถูก
สุ ขลักษณะ มีสิ่งอานวยความสะดวกที่มี คุณภาพเหมาะสมและสนับสนุ นการเรี ยนรู ้มีบรรยากาศใน
การเรี ย นที่ ดี ก็ จะส่ ง ผลทางบวกต่ อ ผู เ้ รี ย นท าให้ ผู เ้ รี ย นเรี ย นรู ้ อย่า งมี ค วามสุ ข มี ค วามตั้ง ใจและ
กระตือรื อร้นในการเรี ยน
8. อาคารสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก หมายถึง สถานที่ในการให้บริ การจัดการเรี ยน
การสอนของมหาวิท ยาลัยรามคาแหงโดยการอานวยความสะดวกในการให้บริ การด้านสถานที่
อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่เอื้อต่อการรับบริ การวิชาการเช่ นที่ พกั สาหรับผูเ้ ข้ามาติดต่อใช้บริ การ
อุปกรณ์ที่ทนั สมัยในการให้บริ การ
9. มหาวิทยาลัยรามคาแหง หมายถึง สถาบันระดับอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
ที่เปิ ดการเรี ยนการสอนในกรุ งเทพมหานครของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
10. อาจารย์ ผ้ ู ส อน หมายถึ ง ผูส้ อนวิชาความรู ้ อบรมดู แลความประพฤติ และเป็ นผูท้ ี่ มี
ฐานะสู งกว่าผูเ้ ป็ นครู และมักเป็ นผูท้ ี่ทาการสอนในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
11. นั ก ศึ กษา หมายถึ ง นักศึ ก ษาระดับปริ ญ ญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหงมหาวิทยาลัย
รามคาแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรม
งานวิจยั เรื่ องความพึ งพอใจของนักศึ กษาปี สุ ดท้ายที่ มีต่อคุ ณภาพหลักสู ตรมหาวิท ยาลัย
รามคาแหง ได้ศึกษาเอกสารตารางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎีและแนวคิดกับความพึงพอใจ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริ การ
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1450

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรในองค์กรมีผลต่อความสาเร็ จของงานและองค์กร
รวมทั้งความสุ ขของเพื่อนร่ วมงาน องค์กรใดก็ตามหากบุคคลไม่มีความพึงพอใจในการทางานก็เป็ น
มูลเหตุหนึ่ งทาให้ผลงานและการปฏิบตั ิงานต่าคุณภาพของงานลดลงเมื่อมีการขาดงาน ลาออกจาก
งานและปั ญหาทางวินยั ได้อีกด้วยในทางตรงกันข้ามหากองค์กรใดมีความพึงพอใจในการทางานสู ง
มีผลบวกต่อการปฏิบตั ิงานนอกจากนี้ ความพึงพอใจในการทางานยังเป็ นเครื่ องหมายแสดงถึงความ
มีประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบ ตั ิงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารองค์การ ดังนั้นถ้าหากหน่ วยงานใด
เห็ น ความส าคัญ ของการสร้ า งความพึ ง พอใจในการท างานให้ เกิ ด ขึ้ น ในหน่ ว ยงานกับ คนใน
หน่ วยงานของตนเองและมีความเข้าใจในการปฏิ บตั ิงานอีกทั้งตระหนักอยู่เสมอว่าความพึงพอใจ
นั้นสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์หรื อตามเวลา (สุ นทร เพ็ชร์พราว, 2551:16)
ความหมายความพึงพอใจ
ปรี ย าพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2547 : 122) กล่ า วว่า ความพึ ง พอใจหมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ของ
บุ ค คลที่ มี ต่อการท างานในทางบวกเป็ นความสุ ข ของบุ ค คลที่ เกิ ดจากการปฏิ บ ัติงานและได้รับ
ผลตอบแทนคือผลที่เป็ นความพึงพอใจทาให้บุคคลเกิ ดความรู ้ สึกกระตือรื อร้ นมีความมุ่งมัน่ ที่ จะ
ทางานมี ขวัญและกาลังใจและสิ่ งเหล่ านี้ จะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการทางาน
รวมทั้งส่ งผลต่อความสาเร็ จและเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์การ
โยเดอร์ (Yoder, 1985,p.6) อธิ บ าย ความพึ งพอใจในงาน หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ที่ บุ คคลมี
ความพึงพอใจในงานและเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานนั้นให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์การบุคคลที่มี
ความพึ งพอใจในงานที่ ทาเมื่ อได้รับผลตอบแทนประโยชน์ ที่ตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุ และด้าน
จิตใจจากงานนั้น
กรี น (Green,1972,p.40) ได้กล่ าวว่า เมื่ อบุ คคลมี ความพึงพอใจในการทางานจะเกิ ดความ
ตั้งใจในการทางานและเต็มใจที่จะอุทิศเวลาแรงกายความคิดเพื่อสนองความต้องการของหน่วยงาน
กู๊ ด (Good,1973,p.384) ได้ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่า ความพึ ง พอใจในการท างานหมายถึ ง
คุณลักษณะสภาวะหรื อระดับความพึงพอใจซึ่ งผลมาจากการสนใจสิ่ งต่างๆ และทัศนคติที่บุคคลมี
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ต่องานทฤษฎี การจูงใจของมาสโลว์ (Maslow, 1970,pp.122-144) กล่าวถึ งลาดับขั้นความต้องการ
ของมนุษย์ออก 5 ขั้นตามลาดับ (ศิริพงษ์เศาภายน. 2547 : 78-100) กล่าวคือ
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological) เป็ นความต้องการพื้นฐานที่ สาคัญที่ สุ ด
เพื่อให้ชีวติ ดารงอยูไ่ ด้
2. ความต้องการความมัน่ คงและปลอดภัย (Safety) หลังจากที่ร่างกายได้รับการตอบสนอง
ความต้องการแล้วก็เกิดความต้องการด้านความปลอดภัยซึ่ งหมายถึงความปลอดภัยทางด้านร่ างกาย
ที่ตอ้ งการได้รับความคุม้ ครองและยังรวมถึงความมัน่ คงทางเศรษฐกิจด้วย
3. ความต้องการทางสังคม (Social) เป็ นความต้องการเป็ นส่ วนหนึ่ งของสั งคมของกลุ่ ม
ได้รับการยอมรับและเป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญในกลุ่ม
4. ความต้องการมี ชื่อเสี ยง (Esteem) เป็ นความต้องการที่ จะเป็ นบุ คคลที่ มีความมัน่ ใจใน
ตนเองมีบุคคลยอมรับนับถื อได้รับการยกย่องจากคนอื่ นเมื่อทางานสาเร็ จต้องการมี ฐานะเด่นทาง
สังคมซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะนาไปสู่ ความมัน่ ใจในตนเองและรู ้สึกว่าตนมีคุณค่า
5. ความต้องการความสาเร็ จตามความนึ กคิด (Self-Actualization) เป็ นความต้องการลาดับ
ขั้นสู งสุ ดเมื่อคนได้รับการตอบสนองทางด้านร่ างกายความปลอดภัยด้านสังคมความมีชื่อเสี ยงแล้ว
ต่ อ มาไม่ น านนัก คนก็ จ ะเกิ ด ความไม่ พ อใจได้ถ้าเขาไม่ ส ามารถทนสิ่ ง ที่ ต นต้อ งการท ารวมทั้ง
ต้องการให้ชีวติ ดีข้ ึนมีความก้าวหน้าและทาในสิ่ งที่ตนชอบ
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
ในการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจมีนกั วิชาการและนักทฤษฎีหลายท่านได้เสนอแนวคิดที่เป็ น
ประโยชน์สามารถนาไปใช้ในการศึกษาและใช้ในการบริ หารงานเป็ นจานวนมากแต่ทฤษฎีที่ได้รับ
ความนิ ยมแพร่ หลายที่ จะนาเสนอในการศึ กษาครั้ งนี้ คือทฤษฎี ลาดับ ความต้องการของ Maslow
ทฤษฎีความต้องการของ ERG (Alderfer’sExistence Relatedness Growth Theory) ดังนี้คือ
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1. ทฤษฎีความต้ องการของมาสโลว์ (Maslor’s Hierarchy of Needs Theory)
อับราแฮมมาสโลว์ เป็ นนักจิตวิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแบรนดี ส์ได้พฒั นาทฤษฎี การจูงใจที่รู้จกั กัน
มากที่สุด ทฤษฎีหนึ่ งขึ้นมา มาสโลว์ระบุวา่ บุคคลจะมีความต้องการที่เรี ยงลาดับจากระดับพื้นฐาน
มากที่สุดไปยังระดับสู งสุ ดขอบข่ายของมาสโลว์จะอยูบ่ นพื้นฐานของสมมติฐานรากฐานสามข้อคือ
1. บุ ค คล คื อ สิ่ งมี ชี วิตที่ มี ค วามต้อ งการความต้องการของบุ ค คลสามารถมี อิท ธิ พ ลต่ อ
พฤติ ก รรมของพวกเขาได้ ความต้อ งการที่ ย งั ไม่ ถู ก ตอบสนองเท่ า นั้ นสามารถมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมความต้องการที่ถูกตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจ
2. ความต้องการของบุ คคลจะถู กเรี ยงลาดับตามความสาคัญหรื อเป็ นลาดับชั้นจากความ
ต้องการพื้นฐาน (เช่น อาหารและที่อยูอ่ าศัย) ไปจนถึงความต้องการที่ซบั ซ้อน (เช่นความสาเร็ จ)
3. บุ ค คลที่ จะก้าวไปสู่ ค วามต้องการระดับ ต่ อไปเมื่ อความต้องการระดับ ต่ าลงมาได้ถู ก
ตอบสนองอย่างดี แล้วเท่านั้นนัน่ คือ คนงานจะมุ่งการตอบสนองความต้องการสภาพแวดล้อมการ
ทางานที่ปลอดภัยก่อนก่อนที่จะถูกจูงใจให้มุ่งไปสู่ การตอบสนองความต้องการทางสังคม
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับด้ านบริหารจัดการ
ความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการบริ หารงานที่ จะทาให้งานนั้นๆ
สาเร็ จตามวัตถุ ป ระสงค์ได้ซ่ ึ งจะมี ผลต่อเนื่ องไปถึ งประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ตั ิ งานที่ ข้ ึ นอยู่กบั ผู ้
ปฏิ บ ั ติ ว่ า มี ค วามสามารถมากน้ อ ยเพี ย งใดมี นั ก วิ ช าการหลายท่ า นได้ ใ ห้ ค วามหมายของ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานไว้ดงั นี้
ปัจจัยทีท่ าให้ เกิดความพึงพอใจ
ปั จจัยที่ ทาให้เกิ ดความพึงพอใจนั้นสามารถพิจารณาได้จากแนวคิดเกี่ ยวกับหลักการของ
การให้บริ การสาธารณะดังนี้
ความพึงพอใจเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่ ช่วยทาให้งานประสบผลสาเร็ จโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ถ้าเป็ นงานเกี่ยวกับการให้บริ การ นอกจากผูบ้ ริ การจะดาเนิ นการให้ผทู ้ างานเกิดความพอใจ
ในการท างานแล้วยังจาเป็ นต้องดาเนิ นการที่ จะทาให้ผูม้ าใช้บริ การเกิ ดความพึงพอใจด้วยเพราะ
ความเจริ ญก้าวหน้าของงานบริ การเป็ นปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่ งที่เป็ นตัวบ่งชี้ คือ จานวนผูม้ าใช้
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บริ การ ดังนั้นผูบ้ ริ การที่ ชาญฉลาดจึ งควรอย่างยิ่งที่ จะศึ กษาให้ลึกซึ้ งถึ งปั จจัยและองค์ป ระกอบ
ต่างๆ ที่จะทาให้เกิ ดความพึงพอใจทั้งผูป้ ฏิ บตั ิงานและผูม้ าใช้บริ การเพื่อจะได้เป็ นแนวทางในการ
บริ หารองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดซึ่ งในการให้บริ การเป้ าหมายสาคัญของ
การบริ การคือการสร้างความพึงพอใจในการให้บริ การมิลเลท (Millet 1954,394-400) ได้ให้ทศั นะ
ว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริ การของหน่วยงานของรัฐว่าควรพิจารณาสิ่ งต่างๆ เหล่านี้
คือ
1. การให้ บ ริ การอย่ า งเสมอภาพ (equitable service) หมายถึ ง ความยุ ติ ธ รรมในการ
บริ หารงานภาครัฐที่ มีฐานคติ ที่ว่าคนทุ กคนเท่าเที ยมกัน ดังนั้นประชาชนทุ กคนได้รับการปฏิ บตั ิ
อย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริ การประชาชนจะได้รับ
ปฏิบตั ิในฐานะที่เป็ นปั จเจกบุคคลที่ใช้มาตรการให้บริ การเดียวกัน
2. การให้บริ การที่ตรงเวลา (timely service) หมายถึง การให้บริ การจะต้องมองว่าให้บริ การ
สาธารณะจะต้องตรงเวลาผลของการปฏิ บตั ิงานภาครัฐจะถื อว่าไม่มีประสิ ทธิ ภาพเลยถ้าไม่มีการ
ตรงเวลาซึ่ งจะสร้างความไม่พอใจให้กบั ประชาชน
3. การให้ บ ริ ก ารอย่ า งเพี ย งพอ (ample service) หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารจะต้อ งมองว่ า
ให้บริ การสาธารณะจะต้องมีลกั ษณะมีจานวนการให้บริ การและสถานที่ให้บริ การอย่างเหมาะสม
(the right quantity at the right geographical location) นอกจากนี้ มิ ล เลทยัง เห็ น ว่าความเสมอภาค
หรื อการตรงเวลาจะไม่มีความหลายเลยถ้าจานวนการบริ การที่ไม่เพียงพอและสถานที่ต้ งั ที่ให้บริ การ
สร้างความไม่ยตุ ิธรรมแก่ผมู ้ ารับบริ การ
4. การให้ บ ริ ก ารอย่างต่ อเนื่ อง (continuous service) หมายถึ ง การให้บริ ก ารสาธารณะที่
เป็ นไปอย่างสม่ าเสมอโดยยึดประโยชน์สาธารณะเป็ นหลักไม่ยึดความพึงพอใจของหน่ วยงานที่
ให้บริ การว่าจะให้หรื อหยุดบริ การเมื่อใดก็ตาม
5. การให้บริ การอย่างก้าวหน้า (progressive service) หมายถึง การให้บริ การสาธารณะที่มี
การปรับปรุ งคุณภาพและผลการปฏิบตั ิงานกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพหรื อสามารถที่
จะทาหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ จะ
ศึกษาจากผูท้ ี่เคยได้ศึกษาวิจยั ไว้แล้วดังนี้
บังอร รัตนมณี และ กันยา เจริ ญศักดิ์ (2551) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
งานบริ การการศึ กษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนื อผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน คือ บุคลากรการ
ให้ บ ริ ก ารความสะดวกรวดเร็ ว สถานที่ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวกอยู่ใ นระดับ ปานกลางเมื่ อ
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมบุ คลากรการให้บริ การความสะดวกรวดเร็ ว
พบว่า นักศึกษาที่เรี ยนหลักสู ตรระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การงานบริ การ
การศึกษาไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวกนักศึกษา มีความพึงพอใจ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่พบว่านักศึกษา
ปริ ญญาตรี ต่อเนื่ อง 2-3 ปี มีความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวกมากกว่านักศึกษา
ปริ ญญาตรี 4 ปี
ศิรินารถ สายอ๋ อง (2552) ศึกษาการวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ต่อการให้บริ การการศึกษาของโครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครพบว่า นักศึกษา
บัณ ฑิ ตศึ ก ษามี ความพึ งพอใจต่ อการให้บ ริ การการศึ กษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่ อ
พิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่า นัก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อการบริ ก ารการศึ ก ษาในด้านบุ ค ลากร
โครงการบัณ ฑิ ตศึ ก ษารองลงมาคุ ณ ภาพการบริ ก ารส่ วนด้านสุ ดท้ายมี ค วามพึ งพอใจต่อด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวก
อ านวย ผมทอง (2552) วิ จ ัย เรื่ อ งความพึ ง พอใจของผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งต่ อ การบริ ห าร
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิ งเทราเขต 2 ซึ่ ง
ผลการวิจยั พบว่ามีความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อการบริ หารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิ งเทราเขต 2 ในภาพรวม 4ด้านอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
เรี ยงล าดับ ดัง นี้ ด้ า นวิ ช าการด้ า นสั ม พัน ธ์ ชุ ม ชน ด้ า นการบริ ห าร ด้ า นกายภาพการ
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อการบริ หารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน
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สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาฉะเชิ งเทราเขต 2 จาแนกตามผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องและขนาดโรงเรี ยน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พรรณี ศัก ดิ์ ทอง (2550 : บทคัด ย่ อ ) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู ้ป กครองต่ อ การจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนชุ มชนวัดไทรน้อย อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุ รี ผลการวิจยั พบว่า
ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดไทรน้อยมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนทั้ง
4 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนชุ มชนวัดไทรน้อยที่นกั เรี ยนในปกครองต่างช่วง
ชั้นมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
พงษ์ศกั ดิ์ เสคุ คุมพัตถ์ (2552) การดาเนิ นงานสิ่ งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาชลบุ รี เขต 1 ผลการวิ จ ัย พบว่ า การด าเนิ น งานสิ่ งแวดล้ อ มใน
สถานศึ กษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานการศึกษาชลบุ รีเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากเรี ยงลาดับ
คะแนนเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประสานงานและร่ วมมื อกับ ชุ ม ชน ด้านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนสิ่ งแวดล้อม ด้านการสร้ างความตระหนักให้เห็ นคุ ณค่าของการอนุ รักษ์
และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนให้ถูกสุ ขลักษณะ
วีรชาติ สุ พิพฒั น์ (2550 : 13) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจต่อการบริ หารโรงเรี ยนและ
ความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 1 ทั้ง 4 ด้านคือด้าน
การบริ หารงานวิชาการด้านบริ หารงานงบประมาณด้านบริ หารงานบุคคลและด้านบริ หารงานทัว่ ไป
โดยรวมและรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากและเมื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจพอใจต่อการบริ หาร
โรงเรี ย นและความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารของครู สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจัน ทบุ รีเขต 1
จาแนกตามประสบการณ์ทางานขนาดโรงเรี ยนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
รถจนา เตชะศรี (2550 : 14) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารงานของ
ผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กัด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสระแก้ ว เขต 1 ทั้ง 4 ด้านคื อ ด้านการ
บริ หารงานวิชาการ ด้านบริ หารงานงบประมาณ ด้านบริ หารงานบุคคลและด้านบริ หารงานทัว่ ไป
โดยรวมและรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากและเมื่อเทียบกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู
ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 จาแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกันและจาแนกตามขนาดโรงเรี ยนโดยรวมและรายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งส ารวจ (Survey Research) เกี่ ยวกับ แบบสอบถามความพึ ง
พอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตรมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ระเบี ยบวิธี วิจยั เป็ นการวิจยั เชิ งส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บข้อมู ล และในขั้นตอนการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจะเป็ นการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Analysis) โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1. การกาหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่ มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาปี สุ ดท้าย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จานวน 400 คน ผู ว้ ิจ ัย ได้ค านวณขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ไ ม่ ท ราบจ านวนที่ แ น่ น อน (Infinite
Population) โดยใช้สูตรของ ครอนบาค โคชาร์ น (Cochran, 1953 อ้างใน อภินันท์ จันตะนี , 2550
หน้า 46( ดังนี้
สู ตร

n = P(1-P)Z2
e2

เมื่อ n
คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
P
คือ
สัดส่ วนของประชากรที่ ผูว้ ิจยั ต้องการจะสุ่ ม โดยก าหนด 50%
เช่น 0.50
Z
คือ ความเชื่ อมัน่ ที่ ผูว้ ิจยั กาหนดไว้ 95% ซึ่ งเป็ นระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 (เชื่อมัน่ 95% หรื อผิดพลาด 5%)
e
คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
แทนค่า
n = 0.50(1-0.50)(1.96)2
(0.05)2
= 0.5(0.5) (3.84)
0.0025
= 0.96
0.0025
ฉะนั้นได้กลุ่มตัวอย่าง

= 384
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ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่คานวณได้เท่ากับ 384 แต่เพื่อป้ องกันความผิดพลาด จึงสารองตัวอย่างไว้เท่ากับจานวน 16
คน ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ เท่ากับ 400 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในวิจัย
การศึกษาเรื่ องแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้ายที่มีต่อคุ ณภาพหลักสู ตร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีวธิ ี การดาเนินการดังนี้
ประเภทของข้อมูลเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณลักษณะเป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเองโดย
ผ่านการหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามแล้วประกอบไปด้วย 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับสถานภาพส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นปี และสาขาวิชา
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้ายที่ มีต่อคุ ณภาพหลักสู ตร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยจะสอบถามทางด้านระดับความพึงพอใจ
การคานวณช่วงคะแนนจากสู ตร ดังนี้
ช่วงคะแนน

= คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนระดับ

สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ได้ช่วงคะแนนเท่ากับ 5 – 1 = 0.80
5
จากการวิเคราะห์ดงั กล่าวทาให้ผวู ้ จิ ยั สามารถหาช่วงคะแนนของการแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตรมหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้ดงั นี้
ระดับความคิดเห็นระดับคะแนนของคาถาม

ค่าเฉลี่ย

เห็นด้วยมากที่สุด

ให้คะแนนเป็ น 5

4.21 – 5.00

เห็นด้วยมาก

ให้คะแนนเป็ น 4

3.41 – 4.20

1458

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

เห็นด้วยปานกลาง

ให้คะแนนเป็ น 3

2.61 – 3.40

เห็นด้วยน้อย

ให้คะแนนเป็ น 2

1.81 – 2.60

เห็นด้วยน้อยที่สุด

ให้คะแนนเป็ น 1

1.00 – 1.80

การทดสอบเครื่ องมือ
1. ศึกษาเอกสารตาราวารสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจเพื่อกาหนดเป็ นคานิ ยาม
ของแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาปี สุ ดท้ายที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลัก สู ต รมหาวิท ยาลัย
รามคาแหง
2. ศึกษาคานิยามศัพท์เฉพาะตัวแปรที่วจิ ยั ทุกตัว
3. สร้ างค าถามของความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อการให้ บ ริ ก ารด้านการศึ ก ษาในแต่ ล ะด้านให้
สอดคล้องกับคานิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ บริ การวิชาการห้องสมุดอัตโนมัติระบบสื่ อการเรี ยนการสอน
และอาคารสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก
4. น าเครื่ อ งมื อ ที่ ผ่า นการทดลองใช้ แ ล้ว เสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ขอค าแนะนาและ
ปรับปรุ งแก้ไขจัดทาเครื่ องมือฉบับสมบูรณ์
ผูว้ ิจยั ได้ทาแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น 400 ชุ ด เพื่อนามาทาการทดสอบความเชื่ อมัน่ โดย
วิธีของ Cronbach’s Alpha เพื่อหาสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
SPSS for windows โดยค่า Cronbach’s Alpha ที่ ได้ออกมาเป็ นรายด้านเฉลี่ ยอยู่ที่ 0.764 จึงยอมรับ
ได้วา่ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถามมีความเที่ยง
สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุ ปผลการวิ เ คราะห์ ผ ลลั ก ษณ ะข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 204 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.0 มีอายุ 20–20 ปี มากที่สุด
จานวน 289 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.3 และส่ วนใหญ่ ศึกษาคณะนิ ติศาสตร์ จานวน 152 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 38.0
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2. สรุ ปผลความพึงพอใจต่อคุ ณภาพหลักสู ตร ด้านหลักสู ตร ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
4.50 อยู่ในระดับ มากที่ สุ ดโดยรายข้อที่ มี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด 3 อันดับ ได้แก่ ข้อ 3 มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
4.62 อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยูใ่ นระดับมากที่สุด และ ข้อ 5
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
3. สรุ ปผลความพึ งพอใจต่อคุ ณภาพหลักสู ตร ด้านกระบวนการคัดเลื อก ในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับมากที่ สุดโดยรายข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด 3 อันดับ ได้แก่ ข้อ 1 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด และ ข้อ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
4. สรุ ป ผลความพึ งพอใจต่อคุ ณภาพหลักสู ตร ด้านอาจารย์ผูส้ อน ในภาพรวม มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ข้อ 5 มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.64 อยู่ในระดับมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ข้อ 2 มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับมากที่ สุ ด
และ ข้อ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
5. สรุ ปผลความพึงพอใจต่อคุ ณภาพหลักสู ตร ด้านสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 อยูใ่ นระดับมาก โดยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ข้อ 5 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.95 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ข้อ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 อยูใ่ นระดับมาก และ ข้อ 3 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 อยูใ่ นระดับมาก
6. สรุ ปผลความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสู ตร ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 อยูใ่ นระดับมาก โดยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ข้อ 3 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ข้อ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 อยูใ่ นระดับมาก และ ข้อ 2 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 อยูใ่ นระดับมาก
7. สรุ ป ผลความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพหลัก สู ต ร ด้านการวัดและประเมิ น ในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด 3 อันดับ ได้แก่ ข้อ 1 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด และ ข้อ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 อยูใ่ นระดับมาก
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8. สรุ ป ผลความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพหลัก สู ต ร ด้า นการเรี ย นรู ้ ไ ด้ พ ัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะ
นัก ศึ ก ษา ในภาพรวม มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.97 อยู่ในระดับ มาก โดยรายข้อที่ มี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด 3
อันดับ ได้แก่ ข้อ 1 มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.04 อยูใ่ นระดับมาก และ ข้อ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 อยูใ่ นระดับมาก
ผลการสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี เพศแตกต่ างกัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
คุณภาพหลักสู ตร ด้านหลักสู ตร, ด้านอาจารย์ผูส้ อน, ด้านสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ , ด้านการวัดและ
ประเมินและด้านการเรี ยนรู ้ได้พฒั นาคุณลักษณะ นศ. แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยเพศชาย มี ค วามพึ งพอใจต่อคุ ณ ภาพหลัก สู ตร ด้านหลัก สู ตร, ด้านอาจารย์ผูส้ อน, ด้าน
สิ่ งแวดล้อ มการเรี ย นรู ้ , ด้า นการวัด และประเมิ น และด้านการเรี ย นรู ้ ไ ด้พ ัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะ นศ.
มากกว่าเพศหญิงและพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุ ณภาพหลักสู ตร
ด้านกระบวนการคัดเลือกและด้านการจัดการเรี ยนการสอน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี อ ายุแตกต่ างกัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
คุณภาพหลักสู ตร ด้านกระบวนการคัดเลือก แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
อายุ 40–49 ปี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสู ตร ด้านกระบวนการคัดเลือก มากที่สุด และอายุ 50
ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อคุ ณภาพหลักสู ตร ด้านกระบวนการคัดเลื อก น้อยที่สุด และพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสู ตร ด้านหลักสู ตร, ด้านอาจารย์ผสู ้ อน,
ด้านสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ , ด้านการจัดการเรี ยนการสอน, ด้านการวัดและประเมิน และด้านการ
เรี ยนรู ้ได้พฒั นาคุณลักษณะ นศ. ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี คณะแตกต่ างกัน มี ความพึ งพอใจต่ อ
คุณภาพหลักสู ตร ด้านหลักสู ตร, ด้านกระบวนการคัดเลื อก, ด้านอาจารย์ผูส้ อน, ด้านการวัดและ
ประเมินและด้านการเรี ยนรู ้ได้พฒั นาคุณลักษณะ นศ. แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยคณะบริ หารธุ รกิจ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสู ตร ด้านหลักสู ตร, ด้านกระบวนการ
คัดเลือกและด้านอาจารย์ผสู ้ อน มากที่สุด คณะสื่ อสารมวลชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสู ตร
ด้านการวัดและประเมินและด้านการเรี ยนรู ้ได้พฒั นาคุณลักษณะ นศ. มากที่สุด คณะนิ ติศาสตร์ มี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสู ตร ด้านหลักสู ตร, ด้านกระบวนการคัดเลือกและด้านอาจารย์ผสู ้ อน
น้อยที่สุด และคณะมนุ ษยศาสตร์ ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสู ตร ด้านการวัดและประเมินและ
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ด้านการเรี ยนรู ้ ได้พฒั นาคุ ณลักษณะ นศ. น้อยที่สุด และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีคณะแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสู ตร ด้านสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้และด้านการจัดการเรี ยนการสอนไม่
แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องวีรชาติ สุ พิ พฒั น์ (2550 : 13( ได้
ศึ ก ษาวิจยั เรื่ องความพึ งพอใจต่ อการบริ ห ารโรงเรี ย นและความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารของครู สั งกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจัน ทบุ รี เขต 1 ทั้ง 4 ด้า น คื อ ด้า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ ด้า น
บริ หารงานงบประมาณ ด้านบริ หารงานบุ คคล และ ด้านบริ หารงานทัว่ ไปโดยรวมและรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจพอใจต่อการบริ หารโรงเรี ยนและความ
ผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จาแนกตามประสบการณ์
ทางาน ขนาดโรงเรี ยนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริ การควรติดประกาศหรื อแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ
2. ความพึ ง พอใจด้า นเจ้า หน้ าที่ ห รื อ บุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ควรให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การ
ฝึ กอบรมความรู ้ ความสามารถในการให้ บริ การ เพื่ อที่ จะสามารถตอบค าถาม ชี้ แ จงข้อสงสั ย ให้
คาแนะนาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
3. ความพึงพอใจด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ควรเปิ ดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริ การ เช่น
กล่องรับความเห็น แบบสอบถาม เป็ นต้น
4. ความพึงพอใจ ด้านคุณภาพของการให้บริ การ เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ควรมีความใกล้ชิด
ต่อผูร้ ั บ บริ ก าร ให้ ความเป็ นกันเอง เพื่ อให้ผูร้ ั บ บริ ก ารเกิ ดความเชื่ อมัน่ และไว้วางใจต่ อการรั บ
บริ การ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรท าการศึ ก ษาวิ จ ัย ถึ ง รู ปแบบการประเมิ น ในการน าไปสู่ การปฏิ บ ั ติ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล และเพื่อเป็ นการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดคุณภาพ
และมาตรฐานในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรต่อไป
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การโฆษณาและพฤติกรรมการใช้ ของผู้บริโภคสามารถกระตุ้นการซื้อผ่ านอินสตาแกรม
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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CONSUMERS IN BANGKOK
รุ่ งระวี ลือไทย, ปถวี นิลวงศ์
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บทคัดย่อ
การศึ กษาในครั้งนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาลักษณะส่ วนบุ คคล เช่ น เพศ อายุ การศึ กษา
รายได้ อาชี พ ที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเมื่ อเห็ นโฆษณาในอิ นสตาแกรม เพื่ อศึก ษาความ
คิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อการโฆษณาผ่านอินสตาแกรม และเพื่อวิเคราะห์การรับรู ้ในพฤติกรรม
การซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้อินสตาแกรม
ที่พกั อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ าคะแนนเฉลี่ ย ค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ ท างสถิ ติ โดยใช้ก ารวิเคราะห์ ส มการถดถอยเชิ งเส้ น แบบพหุ คู ณ
(Multiple Linear Regression)
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาอยู่
ในระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 20,001–30,000 บาท เล่น
อินสตาแกรม 1-2 ครั้งต่อวัน มากที่สุด เล่นอินสตาแกรมช่ วงเวลา 18.01–24.00 น. มีความชอบใน
โฆษณาผ่านอินสตาแกรมปานกลาง เห็นโฆษณาผ่านอินสตาแกรมช่วงเวลา 18.01–24.00 น. และพรี
เซ็นเตอร์ /ดารานักแสดง มีอิทธิพลในการติดตามอินสตาแกรมมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ อายุ การศึกษา อาชี พ และรายได้
ที่ แตกต่างกันส่ งผลให้การรั บรู ้ โฆษณาผ่านช่ องทางอินสตาแกรมที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางอินสตาแกรมแตกต่างกัน ยกเว้นเรื่ อง เพศ ที่จะส่ งผล
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ต่อการรับรู ้โฆษณาผ่านช่องทางอินสตาแกรมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางอินสตาแกรม ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การโฆษณา, พฤติกรรม, อินสตาแกรม, การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์

ABSTRACT
This study aimed to investigate personal characteristics of Instagram user such as gender,
age, education, income, occupation, that affect their purchasing decisions via advertising
Instagram. It was taken to determine the attitudes of consumers towards advertising on Instagram
and analyzed the perceived purchasing behavior on Instagram. The samples in this study were 400
people who use Instagram and live in Bangkok. The questionnaires were used as a research tools.
The frequency, percentage, mean, standard deviation and statistical analysis were analyzed by
Multiple Linear Regression.
The result found that the majority of Instagram users are male. It is aged between 21-30
years old. Most of them are undergraduates and professional working in private companies.
Thiers monthly incomes are between 20,001 to 30,000 baht. They spend time using Instagram for
1-2 times a day. Most people tend to use Instagram at 6pm to 12am. For those who use Instagram
at 6pm to 12am found moderately like the
advertised through Instagram. The Instagram user found that advertising Instagram was
interesting during 6pm to midnight. The presenters/ actors/ actresses influenced the
Instagram users to follow theirs Instagram.
The Instagram users’ behavior perceptions and purchasing decisions via
advertising Instagram are significantly different in all their personal characteristics except
gender.
KEYWORDS : ADVERTISING, BEHAVIOR, INSTRAGRAM, PURCHASING DECISIONS
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บทนา
ปั จจุบนั นี้ อินเตอร์ เน็ตนับว่ามีความสาคัญต่อการดาเนิ นชี วติ มากทั้งเพื่อความบันเทิง การหา
ความรู ้ การค้าขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ social network เช่ น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์
เป็ นต้น นับว่าการใช้งาน social network ทั้งในแง่ส่วนตัว หรื อเพื่อการค้า จากการศึ กษาพบว่า มี
จานวนผูค้ นที่ใช้สังคมออนไลน์สูงมาก โดยสังคมออนไลน์ที่พบมากที่สุดคือ Facebook รองลงมา
คื อ Twitter และ Instagram หลัง จากขายกิ จ การให้ Facebook ด้ ว ยมู ล ค่ า ที่ ต กลงในขณะนั้ น 1
พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (แต่ มูลค่ าแท้จริ งในตอนนี้ คือ 715 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ( ล่ าสุ ด Instagram
ประกาศตัวเลขผูใ้ ช้งานทะลุหลัก 100 ล้านคนต่อเดือนแล้ว โดยมีคนไทยกว่า 2 แสน 5 หมื่นคน ใช้
อินสตราแกรมซึ่ งปั จจุ บนั พบว่า มี การใช้อินสตาแกรมกันอย่างแพร่ หลายเพิ่ มมากขึ้นและคาดว่า
น่ าจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก ทาให้ผูข้ ายเล็งเห็ นถึ งช่ องทางการโฆษณาอีกช่ องทางหนึ่ ง จึงเกิ ด
การใช้โฆษณาในอินสตาแกรมเพื่อจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจที่จะซื้ อสิ นค้า โฆษณาในอินสตาแก
รมที่พบมีหลายรู ปแบบ ทั้งแบบทางตรง ทางอ้อม และโฆษณาแฝง
อี ก ทั้ง ในปั จ จุ บ ัน ผูบ้ ริ โภคสามารถค้น หาข้อมู ล ทุ ก สิ่ งทุ ก อย่างที่ ตนเองต้องการได้บ น
อินเทอร์ เน็ ตผ่านทางผูใ้ ห้บริ การ Search Engine และมีการก่อตัวขึ้นของสังคมใน Social Network
อย่างเช่น Facebook, Instagram ที่พร้อมจะแบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ความเป็ นไปบน
โลกใบนี้และบอกเล่าประสบการณ์ให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ จึงทาให้การทาการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์มีความ
แพร่ หลายมากขึ้ นเป็ นอย่างมาก ผูป้ ระกอบการมี ค วามจาเป็ นที่ จะต้องใช้ค วามส าคัญกับ การโป
รโมทสิ นค้าและบริ การผ่านทางอิ นเตอร์ เน็ ต โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการขนาดย่อมต่างก็หันมาให้
ความสนใจในการสร้าง E-Commerce เพื่อโฆษณาและเป็ นช่ องทางการจาหน่ ายสิ นค้าและบริ การ
กันเป็ นจานวนมาก เนื่ องจากเป็ นช่ องทางการจาหน่ ายที่ มีตน้ ทุ นต่ า และสามารถเข้าถึ งผูบ้ ริ โภค
จานวนมากได้ ผูป้ ระกอบการหลายรายไม่มีหน้าร้านในการจาหน่ ายสิ นค้า มุ่งจาหน่ ายสิ นค้าผ่าน
ทาง E-Commerce อย่ า งเดี ย วเท่ า นั้ น ท าให้ ใ นปั จ จุ บ ัน ผู ้ป ระกอบการและผู ้บ ริ โ ภคสามารถ
แลกเปลี่ยนซื้ อขายกันได้ผา่ นทางอินเทอร์ เน็ต โดยไม่จาเป็ นต้องเดิ นทาง ไม่จาเป็ นต้องใช้สถานที่
เพื่อพบปะพูดคุ ยกัน การซื้ อขายสามารถทาได้ผ่านทางอินเตอร์ เน็ตและนับวันสิ่ งเหล่านี้ กลายเป็ น
เรื่ องปกติธรรมดา ผูบ้ ริ โภคมีความเคยชินและความเชื่อมัน่ ในการซื้ อสิ นค้าผ่านทางอินเตอร์ เน็ตมาก
ขึ้น ด้วยเหตุเพราะอินเตอร์ เน็ตได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวิตผูค้ นในยุคปั จจุบนั ไปเสี ยแล้ว ในยุคที่
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ถูกหลอมรวมเข้ากับโลกแห่ งความเป็ นจริ ง จนกระทัง่ ได้กลายเป็ นสังคม
แห่ งใหม่สาหรับผูบ้ ริ โภคเกื อบจะสมบูรณ์ ทาให้การเติ บโตแบบก้าวกระโดดของเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ได้เป็ นแรงผลักดันสาคัญที่ส่งผลต่อแรงบันดาลใจใหม่ๆ สาหรับตราสิ นค้าในการสร้ าง
ประสบการณ์กบั ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคสามารถสัมผัสและเกิดความผูกพันกับตราสิ นค้ามากกว่าในอดีต
บทบาทของสังคมออนไลน์ช่วยเพิ่มพลังให้ตราสิ นค้าสามารถสร้างประสบการณ์ กบั ผูบ้ ริ โภคทาง
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ประสาทสัมผัสและอารมณ์ได้มากขึ้น
ตราสิ น ค้าในปั จ จุ บ ัน ต้อ งการแข่ ง ขัน กัน สร้ า งประสบการณ์ ท างประสาทสั ม ผัส หรื อ
ความรู ้ สึ กที่ มี มากกว่าการใช้สื่ อในรู ป แบบเดิ ม ๆ เพื่ อเข้าครอบครองพื้นที่ ในจิ ตใจของผูบ้ ริ โภค
(ลินด์สตรอม มาร์ ติน ,2549) ผลตอบรับที่เห็ นได้ชดั ในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ร่วมกับการ
สร้ างประสบการณ์ ไปสู่ ผูบ้ ริ โภคคื อ การได้รับ ความสนใจจากผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ งและการได้
แสดงถึงความล้ าสมัยของตราสิ นค้าผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ได้ถูกหลอมรวมเข้ากันอย่างลง
ตัว
ปัจจุบนั การสะท้อนเรื่ องราวของตัวตนเองผ่านมุมมองภาพต่างๆ กาลังเป็ นที่นิยมเป้ นอย่าง
มากในกลุ่มผูบ้ ริ โภคออนไลน์ พฤติกรรมการถ่ายรู ปสิ่ งต่างๆ อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว รู ปตนเอง รู ป
สัตว์เลี้ยง หรื อแม้แต่การถ่ายรู ปอาหารก่อนรับประทานแล้วแบ่งปั นบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ได้
กลับกลายเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาสาหรับผูบ้ ริ โภค เหตุดว้ ยพฤติกรรมของมนุษย์ที่โดยธรรมชาติชอบ
ติดต่อสื่ อสารและยิ่งได้สื่อสารกับกลุ่มคนที่ชื่นชอบในเรื่ องเดียวกันแล้วยิ่งเป็ นตัวกระตุน้ ที่ดีจนเกิด
เป็ นชุมชนย่อยๆ บนโลกออนไลน์ของคนที่ชื่นชอบในสิ่ งเดียวกัน ทาให้ตราสิ นค้ามีทิศทางที่ชดั เจน
ในการนารู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของคนกลุ่มต่างๆมาปรับใช้ในการสร้ างประสบการณ์ เพื่อให้เข้า
กับรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภค (สมคิด เอนกทวีผล, 2551)
จากรายละเอียดทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ทาให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาการโฆษณาผ่าน
อินสตาแกรมสามารถกระตุน้ กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพื่อให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจทางอินสตาแกรมได้ทราบถึง การโฆษณาผ่านอินสตาแกรมสามารถกระตุน้
การซื้ อของผูบ้ ริ โภค กล่าวคือ ผลการวิจยั ในครั้งนี้ จะทาให้ทราบถึงโฆษณาที่ผา่ นทางอินสตาแกรม
ใดบ้างที่จะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเลื อกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การจากทางอินสตาแกรมของตนเอง อีกทั้งยัง
สามารถใช้เป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบธุ รกิจในอินสตาแกรมในการออกแบบ ปรับปรุ งและพัฒนา
โฆษณาในอินสตาแกรมให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั รวมทั้งผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจต่างๆ สามารถนาผลการวิจยั ที่ได้มาใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานและเป็ นแนวทางในการเพิ่มช่องทาง
การตลาด ในส่ วนของการตลาดผ่านอินสตาแกรมให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลถึงการโฆษณาและพฤติกรรมการใช้ของผูบ้ ริ โภค
สามารถกระตุน้ การซื้ อผ่านอินสตาแกรมในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลให้การเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ มุ่งศึกษา การโฆษณาและพฤติกรรมการใช้ของผูบ้ ริ โภคสามารถ
กระตุน้ การซื้ อผ่านอินสตาแกรมในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
คือ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้อินสตาแกรมที่พกั อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ทาการวิจยั ในช่ วงระหว่างวันที่ 20 มกราคม
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 และเก็บข้อมูลในช่ วงระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 ถึงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559
3. ขอบเขตด้า นการศึ ก ษาตัว แปรอิ ส ระ (Independent Variables) คื อ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คื อ การรั บ รู ้
โฆษณา ผ่านช่องทางอินสตาแกรม ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านช่องทางอินสตาแกรม
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา

1. การรับรู้ โฆษณา ผ่านช่องทางอินสตาแกรม ที่ มี
ผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
2. พฤติกรรมการตัดสิน ใจซื อ้ สิ นค้ า ผ่านช่องทาง
อินสตาแกรม

4. อาชีพ
5. รายได้ เฉลี่ย
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลจากการศึ กษาทาให้ผูท้ ี่ ประกอบธุ รกิ จที่ ขายสิ นค้าผ่านอิ นสตาแกรมทราบถึ งความ
คิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคในเรื่ องของการโฆษณาผ่านทางอิ นสตาแกรมและสามารถนาข้อมู ลจากการ
วิจยั ไปพัฒนาการโฆษณาผลิตภัณฑ์ผา่ นอินสตาแกรมให้ตรงกับการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่แท้จริ ง ซึ่ ง
จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อต่อไป
2. ผลการศึกษาทาให้ทราบถึงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ผา่ นทางอินสตาแก
รม ในเรื่ องของการให้ความสาคัญในการโฆษณาผ่านทางอินสตาแกรม และนาผลการวิเคราะห์ไป
ใช้ในการพัฒนาในการโฆษณาให้เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในอินสตาแกรม
3. ผลการศึกษาทาให้ผูว้ ิจยั ที่ สนใจศึกษาเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ และการให้ความสาคัญ
ในเรื่ องของการโฆษณาผ่านทางอินสตาแกรมนาข้อมูลไปประกอบการศึกษาได้
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. Instagram หมายถึง โปรแกรมแบ่งปั นรู ปภาพ โดยถูกคิดค้นมาในเดื อนตุลาคม ปี พ.ศ.
2553 โดยผู ใ้ ช้ง านสามารถถ่ า ยรู ป หรื อตกแต่ ง ภาพได้ต ามใจต้อ งการ และแบ่ ง ปั น ผ่า น Social
Network
2. การโฆษณา หมายถึ ง การเสนอข่ า วสารการขาย หรื อ แจ้ง ข่ า วสารให้ บุ ค คลที่ เป็ น
กลุ่ ม เป้ าหมายทราบเกี่ ยวกับ สิ นค้า บริ ก าร หรื อแนวความคิ ด โดยเจ้าของหรื อผูอ้ ุ ป ถัม ภ์เปิ ดเผย
ตนเอง มีการจ่ายเงิ นเพื่อการใช้สื่อ และเป็ นการเสนอข้อมู ลที่ มิใช่ เป็ นการส่ งบุ คคลเข้าไปติ ดต่ อ
โดยตรง
3. ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร หมายถึ ง ผูซ้ ้ื อหรื อได้รับบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
และหมายความรวมถึ ง ผูซ้ ่ ึ งได้รับการเสนอหรื อชักชวนจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จเพื่อให้ซ้ื อสิ นค้าหรื อ
รับบริ การด้วย ซึ่ งอาศัยอยูใ่ น 50 เขตของกรุ งเทพมหานคร
4. การส่ งเสริ ม การขาย หมายถึ ง กิ จกรรมการส่ งเสริ ม การตลาดที่ นอกเหนื อไปจากการ
โฆษณา การตลาดทางตรง การขายโดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ ที่ จดั ขึ้ นเป็ นครั้ง
คราวเพื่ อกระตุ น้ ความสนใจ การทดลองใช้ หรื อการซื้ อของลู ก ค้าขั้นสุ ดท้าย บุ คคลในช่ องทาง
การตลาด หรื อพนักงานขายของกิ จการ การส่ งเสริ มการขายไม่สามารถใช้เพียงเครื่ องมือเดี ยวได้
โดยทัว่ ไปมักจะใช้ร่วมกับการโฆษณา การตลาดทางตรง หรื อการขายโดยใช้พ นักงานขาย เช่ น
โฆษณาให้รู้วา่ มีการลด แลก แจก แถม หรื อ ส่ งพนักงานขายไปแจกสิ นค้าตัวอย่างตามบ้าน เป็ นต้น
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5. สื่ อสั งคมออนไลน์ หมายถึง สื่ อดิจิทลั ที่เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิการทางสังคม (Social
Tool) เพื่ อ ใช้สื่ อ สารระหว่า งกัน ในเครื อข่ ายทางสั ง คม (Social Network) ผ่าน ทางเว็บ ไซต์และ
โปรแกรมประยุกต์บนสื่ อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์ เน็ต โดยเน้นให้ผใู ้ ช้ท้ งั ที่เป็ นผูส้ ่ งสารและ
ผูร้ ั บ สารมี ส่ วนร่ วม (Collaborative) อย่างสร้ างสรรค์ ในการผลิ ต เนื้ อหาขึ้ น เอง (User-Generate
Content : UGC) ในรู ปของข้อมูลภาพ และเสี ยง
6. การรั บรู้ โฆษณา ผ่านช่ องทางอิ นสตาแกรมที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึ ง ความ
เป็ นไปได้ของผูบ้ ริ โภคที่ รับ รู ้ โฆษณาทางอิ นสตาแกรมของผูม้ ี ชื่อเสี ยงแล้วมี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ
สิ นค้าตามที่ผมู ้ ีชื่อเสี ยงนั้นโฆษณา ด้วยเหตุผลใด หรื อถ้าไม่ซ้ื อ ไม่ซ้ื อเพราะเหตุผลใด
7. พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ าผ่ านช่ องทางอินสตาแกรม หมายถึ ง ขั้นตอนในการ
เลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์จากสองทางเลื อกขึ้ นไป พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับ
กระบวนการตัดสิ นใจ ทั้งด้านจิ ตใจ (ความรู ้ส กนึ กคิ ด( และพฤติ กรรมทางกายภาพ การซื้ อเป็ น
กิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพ ซึ่ งเกิดขึ้นในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง กิ จกรรมเหล่านี้ ทาให้เกิ ดการซื้ อ
ผ่านทางอินสตาแกรม
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิ จ ัย เรื่ อ ง การโฆษณาผ่ า นอิ น สตาแกรมสามารถกระตุ้ น การซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
1.2 แนวคิดเครื อข่ายทางสังคม (Social Network)
1.3 แนวคิดทฤษฎีอินสตาแกรม (Instagram)
1.1 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค (Buyer Decision Process)
พิบูล ทีปะปาล (2549) ได้กล่าวถึ งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 2
ส่ วน ส่ วนแรก เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจ (Decision Process) ของผูซ้ ้ื อเอง ส่ วนที่สอง เป็ นปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ (Factors Affecting the Process) กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกอบด้ว ย 6 ขั้น ตอน ได้แ ก่ การรั บ รู ้ สิ่ ง เร้ า การรั บ รู ้ ปั ญ หา การค้น หาข้อ มู ล การประเมิ น
ทางเลื อก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติ กรรมหลังการซื้ อ ส่ วนปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ได้แก่ ปั จจัยที่เกี่ ยวกับลักษณะประชากร หรื อประชากรศาสตร์ และปั จจัยทางสังคม
และจิตวิทยา
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คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178( กล่าวว่า วิธีการที่ผบู ้ ริ โภคทาการตัดสิ นใจ ประกอบด้วย
ปั จจัยภายใน คื อ แรงจู งใจ สิ่ งเร้ า การรั บรู ้ การเรี ยนรู ้ บุค ลิ กภาพและทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคซึ่ งจะ
สะท้อนถึงความต้องการ ความตระหนักในการที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมที่มีผบู ้ ริ โภค
เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ข้อมูลที่มีอยู่ หรื อข้อมูลที่ฝ่ายผูผ้ ลิตให้มา และสุ ดท้ายคือ การประเมินค่า
ของทางเลือกเหล่านั้น การศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อทาให้ทราบถึงปั จจัย กระบวนการและเหตุผลที่ทา
ให้เกิดพฤติกรรม ซึ่ งทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถวิเคราะห์ผลการวิจยั ในส่ วนพฤติกรรมของผูร้ ับชมโฆษณา
แฝงทางอินสตาแกรมว่ามีสอดคล้องกับทัศนคติหรื อไม่ ซึ่ งผลที่ได้ในงานวิจยั นี้ คือ จากที่ผรู ้ ับชม
โฆษณาแฝงของคุณวิริฒิพา ภักดีประสงค์ (วุน้ เส้น( มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ โดยมีแรงกระตุน้
การที่ ใช้ตวั บุ คคลผูม้ ี ชื่อเสี ยงจะท าให้เกิ ดความน่ าเชื่ อถื อและเกิ ดความรู ้ สึกที่ อยากใช้สินค้าและ
บริ การ เหมือนกับผูม้ ีชื่อเสี ยง
1.2 แนวคิดเครื อข่ ายทางสั งคม
แนวคิดเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) หมายถึง ความเกี่ยวพันและผูกพันระหว่างกัน
ของบุคคล ซึ่ งประกอบกันขึ้นเป็ นครอบครัว เพื่อน คนรู ้ จกั จนเกิดความผูกพัน มีสายสัมพันธ์ของ
คน สร้ างเครื อข่ายข้อมูลและมีการแบ่งปั นทรัพยากรระหว่างกัน และที่สาคัญมีจิตสานึ กร่ วมกัน มี
วัตถุ ประสงค์ มีอุดมคติร่วมกันหรื อมีความเชื่ อมโยง การติดต่อสื่ อสารร่ วมกัน มีความเอื้ออาทรต่อ
กัน มีความรัก มีมิตรภาพ การเรี ยนรู ้ ร่วมกันในการกระทา พร้อมกับมีการเชื่ อมโยงกับกลุ่มอื่นใน
สังคม มีการช่วยเหลื อกัน สร้างความสัมพันธ์ขยายในวงกว้างขึ้น การเกี่ยวพันของคนในสังคมที่มี
ความสัมพันธ์กบั คนจานวนมาก บุคคลนั้นมีเครื อข่ายเกี่ยวพันมาก ในทางตรงข้ามถ้าบุคคลอื่นที่รู้จกั
คนอื่นน้อย แสดงว่ามีเครื อข่ายความเกี่ยวพันน้อย เป็ นปั จจัยที่ทาให้สังคมเกิดความเคลื่อนไหวและ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านบวกและลบ
สมใจ สุ วรรณทัศน์ (2539( ได้ให้ ค วามหมายของ เครื อข่ ายสั งคม หมายถึ ง สายใยของ
ความสัมพันธ์ ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ระหว่างบุ คคลหนึ่ งกับ บุ คคลอื่ นๆ อี กหลายๆ คน จึงเป็ น
การศึ ก ษาความเข้าใจเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ก ัน ทุ ก ๆ ด้านที่ บุ ค คลทั้ง หมดในเครื อ ข่ ายสั ง คมที่
ติ ด ต่ อ กัน โดยในการสร้ างเครื อ ข่ า ยสั ง คม กิ จ กรรมที่ ไ ด้ท า และเชื่ อ มโยงกับ ความสนใจและ
กิ จกรรมของผูอ้ ื่น ในบริ การเครื อข่ายสังคมประกอบไปด้วย การแชท ส่ งข้อความ ส่ งอีเมล์ วีดิโอ
เพลง อัพ โหลดรู ป บล็ อ ก การท างานของเครื อ ข่ ายสั ง คม คื อ คอมพิ วเตอร์ เก็ บ ข้อมู ล ไว้ใ นรู ป
ฐานข้อมูล SQL ส่ วน Video หรื อรู ปภาพอาจเก็บเป็ นไฟล์ก็ได้ วิกิพีเดี ย (2553( ซึ่ งตรงกับสุ ภสั ตรา
สิ งห์ทอง (2535( ได้ให้ความหมายของ เครื อข่ายสังคม หมายถึง กลุ่มความสัมพันธ์ท้ งั ทางตรงและ
ทางอ้อมของบุ ค คลหนึ่ งที่ มี ต่อบุ ค คลอื่ น ในสั งคม โดยลัก ษณะความสั ม พันธ์ ที่ เกิ ดขึ้ นสามารถ
อธิ บายพฤติกรรมทางสังคมของบุ คคลได้ ในแต่ละเครื อข่ายสังคมจะมี บุคคลเป็ นศูนย์กลาง และ
ขยายไปสู่ บุคคลอื่น การขยายวงนี้ จะกว้างมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั สถานภาพ บทบาท และวงจรชี วิต
ของบุคคลนั้น
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Instagram (อิ นสตาแกรม( คื อ แอพพลิ เคชั่นถ่ ายภาพและแต่ งภาพบนสมาร์ ท โฟน ที่ ม า
พร้ อมกับลู กเล่นการแต่งเติมสี สันให้กบั รู ปภาพด้วย Filters (ฟิ ลเตอร์ ( ต่างๆ ที่ให้เราสามารถเลื อก
ปรับภาพได้หลากหลายและสวยงาม แนวอาร์ ตๆ ได้ตามใจชอบทั้งในเรื่ องของ สี แสง เรี ยกได้ว่า
สามารถปรับอารมณ์ของรู ปภาพได้ตามต้องการ และสามารถแชร์ รูปภาพสวยๆ อวดเพื่อนๆ ที่อยูใ่ น
สังคมออนไลน์อื่นๆ เช่น Twitter, Facebook, Tumblr และ Foursquare เป็ นต้น และในตัว Instagram
เองก็ เป็ นสั ง คมออนไลน์ ก ารแบ่ ง ปั น ภาพถ่ าย (Social Photo Sharing) เพราะ Instagram มี ระบบ
Followers และ Following ให้ผใู ้ ช้งานสามารถเลือกติดตามชมรู ปภาพ ความเคลื่อนไหวการใช้งาน
ของเพื่อน ที่ใช้งานแอพพลิเคชัน่ หากถูกใจ ชอบรู ปภาพไหน สามารถกด Like รวมไปถึง Comment
รู ปภาพนั้นได้
1.3 แนวคิดทฤษฎีอนิ สตาแกรม (Instagram)
อินสตาแกรม เป็ นโปรแกรมแบ่งปั นรู ปภาพและคลิ ปวิดีโอสั้นๆ ถู กคิดค้นขึ้นมาในเดื อน
ตุ ล าคม พ.ศ. 2553 ผูใ้ ช้งานสามารถถ่ ายรู ป และตกแต่ ง รู ป ภาพได้ตามใจต้องการ และแบ่ งปั น
ผ่าน โซเชี ยลเน็ ตเวิร์ก โดยการตกแต่ งรู ป นั้นจะเน้น ในแนวย้อนยุค หรื อ กล้องโพลารอยด์ ซึ่ งมี
อัตราส่ วนของรู ปภาพอยูท่ ี่ 4:3
ในช่ วงแรก อินสตาแกรมรองรับการใช้งานบน ไอโฟนไอแพด และ ไอพอดทัช ต่อมาใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ทางบริ ษทั ก็ได้เพิ่มการรองรับระบบ แอนดรอยด์ ซึ่ งรองรับตั้งแต่ แอน
ดรอยด์ เวอร์ชนั 2.2 (โฟรโย( ขึ้นไป ปั จจุบนั สามารถดาวน์โหลดได้ทาง ไอทูนส์ และ กูเกิลเพลย์
ในการปรับปรุ งกิจการให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ เฟซบุ๊ค จึงได้เข้ามาซื้ อกิจการในราคาประมาณ
1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555
อินสตาแกรมได้ถูกคิดค้นขึ้นมาที่ ซานฟรานซิ สโก โดย เควิน ซิ สตรอม และ ไมเคิล ไมค์
ครี เกอร์ คิ ด ค้น โดยเน้ น ระบบ HTML5ในวัน ที่ 5 มี น าคม พ.ศ. 2553 ซิ ส ตรอม ได้ล งทุ น อี ก
500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในการเพิ่มเติมแอพพลิเคชัน่
อินสตาแกรมได้เปิ ดตัวบน แอพสโตร์ ของ แอปเปิ ล ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553หลังจาก
นั้น จอร์ ช รี เดล ได้เข้ามาร่ วมงานกับบริ ษทั ในตาแหน่ งผูจ้ ดั การทัว่ ไป ซึ่ งในขณะนั้นในบริ ษทั มี
พนักงานไม่ถึง 10 คน และต่อมา ก็ได้มีผเู ้ ข้ามาร่ วมงานกับบริ ษทั เพิ่มเติม คือ เชน สวีนีย ์ โดยเข้ามา
ใน เดื อนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ในตาแหน่ งวิศวกร และ เจสสิ กา โซลแมน ก็ได้เข้ามาในเดื อน
สิ งหาคม พ.ศ. 2553
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ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 อินสตาแกรม ได้เพิ่ม แฮชแท็ก ซึ่ งเป็ นระบบที่สามารถ
ทาให้ป้ ายชื่ อที่ พิ ม พ์ลงไปนั้น ค้นหาได้ง่ายขึ้ น ด้วยการพิ มพ์ "#" ตามด้วยป้ ายชื่ อที่ จะพิ มพ์และ
ต่อมาในเดือนกันยายน อินสตาแกรมได้ปล่อยเวอร์ ชนั่ 2.0 ให้ดาวน์โหลด บน แอพสโตร์ โดยเพิ่ม
ความสามารถของแอปหลาย ๆ อย่างในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 อินสตาแกรมได้ประกาศผล
กาไรของบริ ษทั โดยอยูท่ ี่ 7 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ The deal valued Instagram at around $25 million.
ต่อมาในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 หลังจากที่ได้รอคอยกันมานาน อินสตาแกรมได้ปล่อย
แอปพลิเคชัน ที่รองรับระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์และในสัปดาห์เดี ยวกัน บริ ษทั ได้ประกาศผล
กาไรของบริ ษทั โดยอยู่ที่ 50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งมูลค่าของบริ ษทั อยูท่ ี่ 500 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
ซึ่ งหลังจากนั้น วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 เฟซบุก๊ ได้เข้ามาซื้ อกิจการ ในราคา 1 พันล้าน ดอลลาร์
สหรัฐซึ่ งทาให้เฟซบุ๊กมีบริ ษทั ที่กว้างขวางมากขึ้นโดย มาร์ ก ซักเคอร์ เบิร์ก ประธานบริ ษทั เฟซบุ๊ก
กล่าวว่า "committed to building and growing Instagram independently" โดยแปลเป็ นภาษาไทยได้
ว่า จะมุ่งมัน่ เพื่อสร้างอินสตาแกรมให้กา้ วหน้าต่อไป
จานวนผูใ้ ช้งานประมาณเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2553 อินสตาแกรมมีผูล้ งทะเบียนใช้งาน 1
ล้านคนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 อินสตาแกรมประกาศว่ามีผใู ้ ช้งาน 5 ล้านคนแล้ว และได้เกิ น
10 ล้านคนเมื่อเดื อนกันยายนในปี เดี ยวกันในเดื อนเมษายน พ.ศ. 2555 อิ นสตาแกรมประกาศว่ามี
ผูใ้ ช้กว่า 30 ล้านบัญชี
อิ นสตาแกรมประกาศว่ามี รูป กว่า 100 ล้านรู ป แล้วที่ ถู ก อัพ โหลดขึ้ นบนระบบในเดื อน
มิถุนายน พ.ศ. 2554 และยอดนี้พงุ่ ถึง 150 ล้านในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2554 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2555 มีการอัพโหลดรู ป 58 รู ป และมีการสมัครสมาชิ กใหม่หนึ่ งคนต่อวินาที ปั จจุบนั รู ปภาพที่ถูก
อัพโหลดทั้งหมดมีจานวนเกินพันล้านรู ป
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 อินสตาแกรมได้ประกาศว่ามี ผูใ้ ช้งานที่ ใช้เป็ นประจา
(active users) 100 ล้านคนในเวลาเพียงสองปี ครึ่ งหลังจากการเปิ ดตัว และเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.
2556 ทางบริ ษทั ได้ประกาศว่า มีผใู ้ ช้งานเป็ นประจาต่อเดือนเกิน 150 ล้านคน
คนดังหลายคนมี บ ัญ ชี บ นอิ น สตาแกรม พวกเขาแบ่ งปั น รู ป ถ่ ายและวิดีโอเกี่ ย วกับ ชี วิต
ส่ วนตัวและในอาชี พการทางานของพวกเขาให้กบั แฟนๆ คนดังบางคนได้ลบบัญชีของพวกเขาเพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขการใช้งานของอินสตาแกรมที่จะอนุ ญาตให้แอพพลิ เคชัน
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ขายรู ป ภาพแก่ ผู ้โ ฆษณาโดยไม่ มี ค่ า ตอบแทนแก่ ผู ้ใ ช้ ง านอิ น สตาแกรม ได้อ ยู่ ใ น 50 อัน ดับ
แอพพลิเคชัน่ ที่ดีที่สุดของแอนดรอยด์ในปี พ.ศ. 2556 จากนิตยสารไทม์
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณัฐภัทร บทมาตร (2553( ศึกษา เรื่ องพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้เว็บไซต์
(Website) เฟซบุ๊ค (Facebook) ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ก ลุ่ ม ตัวอย่าง 400 ราย สุ่ ม โดยใช้
ความสะดวก ใช้วิธีสั มภาษณ์ ตามแบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ได้แก่ สถิ ติเชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) คื อ ค่ า ร้ อ ยละ และค่ า เฉลี่ ย (X ) เพื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บผลที่
ออกมาในแต่ละข้อ ส่ วนการตอบสมมติฐาน จะใช้สถิติทดสอบความสัมพันธ์แบบไคสแควร์ (ChiSquare) และใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที
(T-test) ในกรณี การเปรี ยบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม และจะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (Ftest) หรื อการทดสอบความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way Analysis of Variance: One-way
ANOVA) เมื่ อ พบความแตกต่ า งจะท าการทดสอบด้ ว ยการเปรี ยบเที ย บเป็ นรายคู่ (Multiple
Comparisons) แอล เอส ดี (LSD) ผลการวิจยั พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่ ที่ เลื อกใช้บริ การเว็บ ไซต์
เฟซบุ๊ค (Facebook) เป็ นเพศหญิง เป็ นคิด อายุ 20–24 ปี ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ปริ ญญาตรี ส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชี พพนักงานเอกชน รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท ส่ วนใหญ่ใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊ค
(Facebook) มานานกว่า 1 ปี ขึ้ น ไป โดยสถานที่ เข้า ใช้ จ ากที่ บ ้า นเป็ นส่ ว นใหญ่ การเข้า ใช้ ง าน
เว็บไซต์เฟซบุ๊ค (Facebook) ในแต่ละครั้งส่ วนใหญ่มากกว่า 4 ชัว่ โมง จานวนครั้งที่เข้าใช้มากกว่า
10 ครั้ง โดยช่วงเวลาที่เข้าใช้งานงานเว็บไซต์เฟซบุ๊ค (Facebook) คือช่วงเวลา 18.01-21.00 น. และ
ส่ วนใหญ่ยงั เลือกใช้บริ การเว็บไซต์สังคมอื่นๆ อีก โดยรู ้จกั เว็บไซต์เฟซบุ๊ค (Facebook) จากเพื่อน
หรื อ ญาติ โดยวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ ง านเพื่ อ ความบั น เทิ ง ส่ ว นตัว กลุ่ ม ตัว อย่ า งประชากรให้
ความสาคัญคุณลักษณะของเว็บไซต์เฟซบุค๊ รวมทุกด้านโดยรวม อยูร่ ะดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92
และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายด้านสรุ ปได้ ดังนี้ ด้านชุ มชนมีความสาคัญระดับมากที่สุด และ ด้าน
เนื้ อหา ด้านการตอบสนองเฉพาะบุคคล ด้านการเชื่ อมโยง ด้านบริ บท ด้านการสื่ อสาร และด้านการ
พาณิ ชย์ มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ ผลการวิจยั พบว่า จากการทดสอบสมมติฐานการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์สรุ ปได้วา่ ลักษณะประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเข้าใช้
เว็บ ไซต์เฟซบุ๊ค (Facebook) กัน และสมมติ ฐานการวิเคราะห์ ค วามแตกต่ างสรุ ป ได้ว่า ลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ในส่ วนของอายุ รายได้ แตกต่างกันมี ผลต่อลักษณะที่ เลื อกใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊คที่
แตกต่างกัน
ลัช นา สี เหลื อง (2551( ศึ ก ษาเรื่ อง การแสวงหาข้อมู ล ข่ าวสารในโฆษณาออนไลน์ เพื่ อ
ประกอบการตัด สิ น ใจซื้ อ ในด้า นพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่ อ อิ น เตอร์ เน็ ต กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ น
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การศึกษา ได้แก่ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความถี่
ในการใช้อินเตอร์ เน็ต 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมีระยะเวลาในการเข้าใช้อินเตอร์ เน็ต 1-2 ชัว่ โมงต่อ
ครั้ง ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเห็นว่าการใช้ภาพคน สัตว์ สิ นค้า ที่เคลื่อนไหวได้ ถือเป็ นสาเหตุใน
การคลิกเข้าไปดูโฆษณาออนไลน์มากที่สุด ส่ วนการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในโฆษณาออนไลน์เพื่อ
ประกอบการตัด สิ น ใจซื้ อ พบว่า ให้ ค วามส าคัญ กับ องค์ป ระกอบด้านข้อความและเนื้ อ หาที่ ใ ห้
สามารถอธิ บ ายรายละเอี ย ดของสิ นค้า อี ก ทั้ง ภาพเคลื่ อ นไหวและดนตรี ที่ มี เนื้ อ ร้ อ งยัง เป็ น
องค์ประกอบในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ปิ ยภรณ์ น้อยจันทร์ (2550( ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อพฤติ กรรมในการเข้าชมโฆษณา
ออนไลน์ ข องผู ใ้ ช้อิ น เตอร์ เน็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ได้แ ก่
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้ อสิ นค้าผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
จะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหลังจากได้เห็นหรื อชมโฆษณาหลายครั้ง โดยลักษณะของโฆษณาออนไลน์ที่
กลุ่ ม ตัวอย่างงให้ความส าคัญ ในระดับ มาก คื อ ความน่ าสนใจในการนาเสนอ มี ภาพเคลื่ อนไหว
สี สัน และให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าครบถ้วน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาการโฆษณาและพฤติกรรมสามารถกระตุน้ การซื้ อผ่านอินสตาแกรมของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ ข้อ มู ล และในขั้น ตอนการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล จะเป็ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เนื่ องจากประชากรมี ข นาดใหญ่ และไม่ ท ราบจานวนประชากรที่ แน่ น อน ดัง นั้น ขนาด
ตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่า
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ในการคานวณหาขนาดตัวอย่างได้
400 ชุดดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 22-29 กุมภาพันธ์ 2559 (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549, หน้า
74)
n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง

ที่ตอ้ งการ

p = สัดส่ วนประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ มสามารถนาค่าสถิติในอดีตมาใช้แทนได้
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z = ความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
มีค่าเท่ากับ 1.96 (มัน่ ใจ 95%)
p = สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอ่ มเกิดขึ้นได้
จะได้ n = (0.5)(0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385
เพราะฉะนั้นจึงกาหนดจานวนของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้ เท่ากับ 400 จานวน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเลื อกเก็บ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากผูบ้ ริ โภคที่ ใช้อินสตาแกรมที่พ กั
อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ลั ก ษณ ะของเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส าหรั บ การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ คื อ
แบบสอบถาม ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อศึกษาถึ ง การโฆษณาผ่านอินสตาแกรมสามารถกระตุน้ การซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยจัดทาเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคที่ใช้อินสตาแกรมที่พกั
อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และมี ลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด แบบค าตอบหลายตัวเลื อก
(Multiple Choices) ทั้งหมด
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเป็ นค าถามเกี่ ยวกับ การชมสื่ อโฆษณาผ่านอิ น สตาแกรม และมี
ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด แบบคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) ทั้งหมด
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเป็ นค าถามเกี่ ย วกับ การรั บ รู ้ โฆษณาผ่านอิ น สตาแกรมสามารถ
กระตุน้ การซื้ อของผูบ้ ริ โภคและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรม โดยวัดระดับ
ความคิดเห็นเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ของ ลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale)
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยการให้คะแนนของแต่ละข้อคาถาม
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การคานวณช่วงคะแนนจากสู ตร ดังนี้
ช่วงคะแนน

=

คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนระดับ

สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ได้ช่วงคะแนนเท่ากับ

5 – 1 = 0.80
5

จากการวิเคราะห์ ดังกล่ าวท าให้ ผูว้ ิจยั สามารถหาช่ วงคะแนนของการรั บ รู ้ โฆษณาผ่า น
อินสตาแกรมสามารถกระตุน้ การซื้ อของผูบ้ ริ โภค และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตา
แกรมได้ดงั นี้
ระดับความคิดเห็น

ระดับคะแนนของคาถาม

ค่าเฉลี่ย

เห็นด้วยมากที่สุด

ให้คะแนนเป็ น 5

4.21 – 5.00

เห็นด้วยมาก

ให้คะแนนเป็ น 4

3.41 – 4.20

เห็นด้วยปานกลาง

ให้คะแนนเป็ น 3

2.61 – 3.40

เห็นด้วยน้อย

ให้คะแนนเป็ น 2

1.81 – 2.60

เห็นด้วยน้อยที่สุด

ให้คะแนนเป็ น 1

1.00 – 1.80

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาแบบสอบถามจานวนทั้งสิ น 400 ชุ ด เพื่อนามาทาการทดสอบความเชื่ อมัน่ โดย
วิธีของ Cronbach’Alpha เพื่อหาสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha Coefficient) โดยค่า Cronbach’Alpha ที่
ได้ออกมาเป็ นรายด้านเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.920 จึงยอมรับได้วา่ เครื่ องมือที่ใช้เก็บแบบสอบถามมีความเที่ยง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้สถิ ติพรรณนา ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ เพื่ออธิ บายลักษณะทัว่ ไปเกี่ ยวกับตัวแปรที่ สนใจของผูบ้ ริ โภคที่ใช้
อินสตาแกรมที่พกั อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านเพศของผูต้ อบแบบสอบถามจากการศึกษา
ข้อมูลส่ วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศชาย จานวน 219 คน
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 54.80 มีอายุของผูต้ อบแบบสอบถามระหว่าง อายุ 21-30 ปี จานวน 281 คน คิด
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เป็ นร้อยละ 70.20 มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39 และผูต้ อบ
แบบสอบถามประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.80
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนของผูต้ อบแบบสอบถาม 20,001–30,000 บาท จานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ
38.80
การศึกษาข้อมูลความถี่ ของการเล่นอินสตาแกรม ส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ผล
การศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเล่นอินสตาแกรม 1-2 ครั้งต่อวัน มากที่สุด จานวน 142 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 35.5 ช่ วงเวลาในการเล่ นอิ นสตาแกรมของคนส่ วนใหญ่ พบในช่ วงเวลา 18.01-24.00
จานวน 258 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.50 เป็ นช่ วงเวลาที่ มีการเล่ นอิ นสตาแกรมมากที่ สุ ด และผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความชอบปานกลางเมื่อเห็ นโฆษณาผ่านอินสตาแกรม จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 45.5 ช่ วงเวลาที่เห็ นโฆษณาผ่านอินสตาแกรมคือช่วงเวลา 18.01-24.00 จานวน 249 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 62.2 บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการติดตามอินสตาแกรมคือ พรี เซ็ นเตอร์ /ดารานักแสดง จานวน
173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.20
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์การรับรู ้โฆษณา ผ่านช่องทางอินสตาแกรม ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อจากการศึกษาความคิดเห็นของการโฆษณาผ่านอินสตาแกรมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของท่าน
อยูใ่ นระดับใดมีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.23 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่า ผูบ้ ริ โภคมี ระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก 4 อันดับได้แก่ (1) การ
โฆษณาโดยเน้นให้เห็นถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 3.64 (2) การโฆษณาโดยเน้นการทาให้เกิด
ภาพลักษณ์ ที่ดี มี ค่าเฉลี่ ย 3.44 (3) การโฆษณาโดยเน้นจากรู ปลักษณะของตัวผลิ ตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ ย
3.14 และ(4) การโฆษณาโดยเน้นตราสิ นค้ามีค่าเฉลี่ย 3.11 ยกเว้นการโฆษณาโดยเน้นพรี เซ็นเตอร์ ที่
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 2.85
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางอินสตาแกรม
จากการศึกษาความคิดเห็นของการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของท่านมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็ น
ด้วยปานกลาง โดยมี ค่ าเฉลี่ ยรวมที่ 2.89 เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูบ้ ริ โภคมี ระดับ ความ
คิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นปานกลางทุกด้านทั้ง5ด้านได้แก่ (1) การที่มีคนพูดถึ งโฆษณาบ่อยๆทาให้
ท่านคิดที่ซ้ื อหรื อแนะนาให้ผอู ้ ื่นซื้ อสิ นค้ามีค่าเฉลี่ ย 3.11 (2) การตัวบุคคลที่ใช้สินค้าในอินสตาแก
รม มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า มี ค่ า เฉลี่ ย 3.01 (3) ภาพที่ เห็ น ผ่ า นอิ น สตาแกรมท าให้ ท่ า น
ตัด สิ น ใจที่ จ ะซื้ อ สิ น ค้า มี ค่ า เฉลี่ ย 2.92 (4) จ านวนครั้ งของการกดไลค์ ใ นIG(like)มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามี ค่าเฉลี่ ย 2.72 และ (5) จานวนครั้ งที่ ท่านเห็ นมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามี
ค่าเฉลี่ย 2.71
การรับรู ้ โฆษณาผ่านอินสตาแกรมสามารถกระตุน้ การซื้ อของผูบ้ ริ โภคและพฤติกรรมการ
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ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรม ได้ดงั นี้
ระดับความคิดเห็น
ระดับคะแนนของคาถาม
เห็นด้วยมากที่สุด
ให้คะแนนเป็ น 5
เห็นด้วยมาก
ให้คะแนนเป็ น 4
เห็นด้วยปานกลาง
ให้คะแนนเป็ น 3
เห็นด้วยน้อย
ให้คะแนนเป็ น 2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ให้คะแนนเป็ น 1

ค่าเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างเรื่ องเพศที่แตกต่างกันทาให้การรับรู ้โฆษณา
ผ่านอินสตาแกรมสามารถกระตุ น้ การซื้ อของผูบ้ ริ โภคและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
อินสตาแกรม ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างเรื่ องอายุที่แตกต่างกันทาให้การรับรู ้โฆษณา
ผ่านช่ องทางอิ นสตาแกรม ที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
ช่องทางอินสตาแกรมแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างการรับรู ้โฆษณาผ่านช่องทางอินสตาแกรม ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบแตกต่างกัน 3 คู่คือ (1) อายุไม่เกิน 20 ปี กับ มากกว่า
40 ปี (2) 21-30ปี กับ มากกว่า 40 ปี (3) 31-39 ปี กับ มากกว่า 40 ปี และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านช่องทางอินสตาแกรมจากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบแตกต่างกัน 4 คู่คือ (1) อายุไม่เกิน 20
ปี กับ มากกว่ า 40 ปี (2) 21-30 ปี กับ 31-39 ปี (3) 21-30 ปี กั บ มากกว่ า 40 ปี (4) 31-39 ปี กั บ
มากกว่า 40 ปี
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างเรื่ องระดับการศึกษาที่แตกต่างกันทาให้การ
รับรู ้ โฆษณาผ่านช่ องทางอินสตาแกรมที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านช่องทางอินสตาแกรมแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างการรับรู ้โฆษณาผ่านช่องทางอินสตาแกรม
ที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อจากการวิเคราะห์ เป็ นรายคู่พ บแตกต่างกัน 2คู่คื อ (1) การศึ ก ษาต่ ากว่า
ปริ ญญาตรี กบั ปริ ญญาตรี (2) ปริ ญญาตรี กบั สู งกว่าปริ ญญาตรี และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านช่ องทางอิ นสตาแกรมจากการวิเคราะห์ เป็ นรายคู่พบแตกต่างกัน 3 คู่คือ (1) การศึ กษาต่ ากว่า
ปริ ญ ญาตรี ก ับ ปริ ญ ญาตรี (2) ต่ ากว่าปริ ญ ญาตรี ก ับ สู งกว่าปริ ญ ญาตรี (3) ปริ ญ ญาตรี ก ับ สู งกว่า
ปริ ญญาตรี
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ากลุ่ ม ตัว อย่างเรื่ อ งอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน ท าให้ ก ารรั บ รู ้
โฆษณาผ่านช่องทางอินสตาแกรมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านช่ องทางอินสตาแกรมแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างการรับรู ้โฆษณาผ่านช่ องทางอินสตาแกรมที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบแตกต่างกัน3คู่คือ (1) พนักงานบริ ษทั เอกชน/
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รั บ จ้างกับ ประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว (2) พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน/รั บ จ้าง กับ ข้าราชการ/พนัก งาน
รั ฐวิส าหกิ จ (3) พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน/รั บ จ้างกับ แม่ บ ้าน/พ่อบ้าน/ว่างงาน และพฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่ องทางอินสตาแกรมจากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบแตกต่างกัน 2 คู่คือ (1)
พนักงานบริ ษ ทั เอกชน/รั บจ้าง กับ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิส าหกิ จ (2) พนักงานบริ ษ ทั เอกชน/
รับจ้างกับ แม่บา้ น/พ่อบ้าน/ว่างงาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างเรื่ องรายได้เฉลี่ ยที่แตกต่างกันทาให้การรับรู ้
โฆษณาผ่านช่องทางอินสตาแกรมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านช่องทางอินสตาแกรมแตกต่างกันกลุ่มตัวอย่างการรับรู ้โฆษณาผ่านช่องทางอินสตาแกรมที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบแตกต่างกัน4คู่คือ (1) รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท
กั บ 20,001–30,000 บ าท (2) รายได้ 10,001–20,000 บ าท กั บ 20,001–30,000 บ าท (3) รายได้
10,001–20,000 บาท กับ มากกว่า 40,000 บาท (4) รายได้ 20,001–30,000 บาท กับ 30,001–40,000
บาท และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางอินสตาแกรมจากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบ
แตกต่างกัน 5 คู่คือ (1) รายได้ไม่เกิน 10,000 บาทกับ 20,001–30,000 บาท (2) รายได้ไม่เกิน 10,000
บาทกับ 30,001–40,000 บาท (3) รายได้10,001–20,000 บาทกับ 20,001–30,000 บาท (4) รายได้
10,001–20,000 บาทกับ 30,001–40,000 บาท (5) 10,001–20,000 บาทกับ มากกว่า 40,000 บาท
สรุ ปผลการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาการโฆษณาและพฤติ ก รรมการใช้ของผูบ้ ริ โภคสามารถ
กระตุ น้ การซื้ อผ่านอิ นสตาแกรมในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาลักษณะส่ วน
บุคคล เช่ น เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชี พ ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเมื่ อเห็ นโฆษณาใน
อินสตาแกรม เพื่อศีกษาความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อการโฆษณาผ่านอิ นสตาแกรม และเพื่ อ
วิเคราะห์การรับรู ้ในพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรม ผูว้ ิจยั ได้ทาวิจยั ในวันที่ 20 มกราคม
พ.ศ. 2559 ถึ งวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2559 และเก็บข้อมู ลในช่ วงระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 ถึงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้อินสตาแกรมที่พกั อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
และน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวิเคราะห์ โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS เพื่ อ หาค่ า ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ถ่ ว ง
น้ าหนัก และใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นเชิงเส้นแบบพหุ คูณ (Multiple Linear Regression)
ในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย มี อายุระหว่าง 21-30 ปี มี ก ารศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ ปริ ญ ญาตรี มี อาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน/
รับจ้าง และมีรายได้ต่อเดือน 20,001–30,000 บาท
ส่ วนที่ 2 การชมสื่ อโฆษณาผ่านอินสตาแกรมมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
ผลการศึ กษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเล่นอินสตาแกรม 1-2 ครั้งต่อวัน มากที่ สุด เล่ น
อิน สตาแกรมช่ วงเวลา 18.01–24.00 น. มี ความชอบในโฆษณาผ่านอิ นสตาแกรมปานกลางเห็ น
โฆษณาผ่านอิ นสตาแกรมช่ วงเวลา 18.01–24.00 น. และพรี เซ็ นเตอร์ /ดารานักแสดง มีอิทธิ พลใน
การติดตามอินสตาแกรมมากที่สุด
ส่ วนที่ 3 การโฆษณาผ่ านอินสตาแกรมสามารถกระตุ้นการซื้อของผู้บริ โภค
การรับรู ้ โฆษณาผ่านช่ องทางอินสตาแกรมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของท่านอยู่ในระดับ
ใด พบว่า โดยรวมผูบ้ ริ โภคมีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่การโฆษณาโดยเน้นให้เห็ นถึ ง
คุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์ การโฆษณาโดยเน้นการทาให้เกิ ดภาพลักษณ์ ที่ ดี การโฆษณาโดยเน้นจาก
รู ปลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ การโฆษณาโดยเน้นตราสิ นค้า ยกเว้นการโฆษณาโดยเน้นพรี เซ็นเตอร์
ที่มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางอินสตาแกรมของท่านอยูใ่ นระดับใด พบว่า
โดยรวมผูบ้ ริ โภคมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยปานกลางเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ผูบ้ ริ โภคมี ระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นปานกลางทุ กด้าน ได้แก่ การที่มีคนพูดถึงโฆษณา
บ่อยๆทาให้ท่านคิดที่ซ้ื อหรื อแนะนาให้ผอู ้ ื่นซื้ อสิ นค้า การตัวบุคคลที่ใช้สินค้าในอินสตาแกรม มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ภาพที่เห็นผ่านอินสตาแกรมทาให้ท่านตัดสิ นใจที่จะซื้ อสิ นค้า จานวนครั้ง
ของการกดไลค์ใ น IG (like) มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อสิ น ค้า จานวนครั้ งที่ ท่ านเห็ น มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
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อภิปรายผลการวิจัย
สมมติ ฐานข้อที่ 1 ที่ ว่าปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลให้ ก ารเลื อ กซื้ อสิ น ค้า ผ่า น
อินสตาแกรมแตกต่างกันพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ อายุ การศึกษา อาชี พ และรายได้ที่แตกต่าง
กันจะส่ งผลให้การเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกันซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
ที่ ต้ งั ไว้ ยกเว้น เพศที่ แตกต่างกันจะส่ งผลให้การเลื อกซื้ อสิ นค้าผ่านอิ นสตาแกรมไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ เนื่ องจาก การที่มีการโฆษณาโดยเน้นตราสิ นค้า เน้นจากรู ปลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึง
โฆษณาโดยเน้นคุณสมบัติเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ และการโฆษณาโดยเน้นพรี เซ็นเตอร์ เป็ นวิธีการที่
เหมาะสม เน้นให้เห็ นถึงคุณสมบัติสินค้าโดยชัดเจน ภาพที่เห็ นผ่านอินสตาแกรมทาให้ตดั สิ นใจที่
จะซื้ อสิ นค้า ตัวบุคคลที่ใช้สินค้าในอินสตาแกรม จึงส่ งผลให้การโฆษณาผ่านอินสตาแกรมมีผลต่อ
การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของลัช นา สี เหลื อ ง (2551) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การ
แสวงหาข้อมู ลข่ าวสารในโฆษณาออนไลน์ เพื่ อประกอบการตัดสิ นใจซื้ อในด้านพฤติ กรรมการ
เปิ ดรับ สื่ ออินเทอร์ เน็ ต พบว่า การแสวงหาข้อมู ล ข่าวสารในโฆษณาออนไลน์ เพื่ อประกอบการ
ตัดสิ นใจซื้ อพบว่า ให้ความสาคัญกับองค์ประกอบด้านข้อความและเนื้ อหาที่ ให้ สามารถอธิ บาย
รายละเอี ยดของสิ น ค้า อี ก ทั้ง ภาพเคลื่ อนไหวและดนตรี ที่ มี เนื้ อร้ องยังเป็ นองค์ป ระกอบในการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากการศึกษา การโฆษณาและพฤติกรรมการใช้ของผูบ้ ริ โภคสามารถกระตุน้ การซื้ อผ่าน
อินสตาแกรมในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ดงั นี้
1. จากการศึ กษาพบว่า การโฆษณาผ่านอินสตาแกรมมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์
ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพอยู่เสมอ เช่ น การใช้สื่อทาง
สังคมออนไลน์ช่องทางอื่ นมาช่ วยในการแนะนาสิ นค้า หรื อโดยการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย เพื่ อ
เป็ นการกระตุ ้น ความต้อ งการของลู ก ค้า และความสะดวกและรวดเร็ ว ในการตัด สิ น ใจซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภค
2. จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการควรมีการพัฒนารู ปแบบของโฆษณาทางให้ผบู ้ ริ โภค
เห็ นถึ งความแตกต่างของโฆษณา โดยเน้นการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีของผูป้ ระกอบการร้านค้าให้มี
ความน่าเชื่อถือที่ดีเพื่อสร้างความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
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3. จากการศึ ก ษาพบว่ า ในยุ ค ปั จจุ บ ั น การเปิ ดร้ า นค้ า ออนไลน์ เป็ นจ านวนมาก
ผูป้ ระกอบการควรสร้ างความสั มพันธ์ ก ับลู กค้า ควรเน้น “มิตรสัมพันธ์ ” หรื อ “การผูกมิ ตร” คื อ
หัวใจของการสร้างเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีคุณภาพ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานในการสร้างตลาดต่อไปใน
อนาคต
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ผูว้ จิ ยั ควรศึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาผ่านช่องทางอื่น สามารถกระตุน้ การซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้สามารถทราบถึง ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน
2. ผูว้ ิจยั ควรมี ก ารศึ กษาเฉพาะเกี่ ยวกับ กลยุท ธ์ ด้านการประชาสั มพันธ์ ข องผลิ ตภัณ ฑ์ ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโดยเฉพาะเพื่อทราบถึงรู ปแบบการโฆษณาที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญใน
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
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การรับรู้ ข่าวสารของผู้ใช้ บริการกระทรวงพลังงาน
PERCEPTION OF THE CUSTOMERS OF THE MINISTRY OF ENERGY
วรยา ไกรวิทย์, ดวงรัตน์ เกียรติกาจาย
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
รุ จาภา แพ่ งเกษร
อาจารย์ประจา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
วัตถุ ประสงค์ของงานวิจยั เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อ
การรับรู ้ข่าวสารของผูใ้ ช้บริ การกระทรวงพลังงาน เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านราคาการจาหน่ าย
พลังงานที่ใช้ในชีวติ ประจาวันของผูใ้ ช้บริ การกระทรวงพลังงาน
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารกระทรวงพลั ง งาน โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การคานวณค่าร้อยละ การคานวณสถิ ติจากค่าเฉลี่ ย
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิ เคราะห์ ข องกลุ่ ม ตัว อย่ า งของผู ้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พ บว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.25 มีอายุระหว่างอายุ 21–
40 ปี จานวน 286 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.5 มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 260 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 65 มีอาชี พพนักงานธุ รกิ จเอกชน จานวน 184 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46 รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน
15,000-30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 52.25 คือกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 46
โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ งพรรณ น าอธิ บายความถี่ (Frequency) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิง
อ้างอิง โดยใช้ ANOVA เพื่อหาค่า T-test F-test ค่า Sig และค่าวัดการกระจายความคลาดเคลื่อนเพื่อ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ระดับ นัยสาคัญ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ อาชี พ รายได้ ที่ต่างกันทาให้มี
การรับรู ้ข่าวสารด้านพลังงาน ความเหมาะสมด้านราคาการจาหน่ายพลังงานที่ใช้ในชี วิตประจาวัน
ของผูใ้ ช้บริ การกระทรวงพลังงานที่ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การรับรู ้, กระทรวงพลังงาน
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ABSTRACT
Perception of the Customers of the Ministry of Energy The objectives of this research are
1) to study the difference of types of demography that has impact on the perception of the
customers of the Ministry of Finance; and 2) to study the appropriation of the energy price in the
customers’ daily life.
The sample group is the customers of the Ministry of Energy. The data is collected
through the questionnaires and analyzed by the calculation of percentage and mean score.
The result of the survey indicated the majority of the samples as follows;






Gender: female (233 persons or 58.25%)
Age: 21-40 years old (286 persons or 71.5%)
Education: bachelor degree (260 persons or 65%)
Occupation: employee in private sector (184 persons or 46%)
Income/month: 15,000–30,000 baht (52.25%)
In this Independent Study, the method of Frequency, Mean, Percentage and Standard

Deviation have been used. Also, the assumption has been tested by using ANOVA and in order to
find the score of T-test, F-test
The result of the test showed that the samples, who had different gender, age, occupation
and income, did not have different perception toward the appropriation of the energy price in their
daily life.
KEYWORDS : PERCEPTION, MINISTRY OF ENERGY
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บทนา
พลังงานถือเป็ นปั จจัยหลักที่มีความสาคัญจาเป็ นต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์นบั ตั้งแต่อดี ต
จนถึงปั จจุบนั และมีแนวโน้มของความต้องการสู งเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การเพิ่มขึ้นของประชากร นอกจากนี้ ปัญหาความผันผวนของทิ ศทางราคาพลังงานในตลาดโลกก็
ส่ งผลกระทบไปทัว่ โลกไม่เพียงประเทศไทยที่ตอ้ งเจอกับวิกฤตราคาพลังงาน ซึ่ งยังมีความต้องการ
ใช้ พ ลั ง งานของประเทศเพิ่ ม สู งขึ้ น และพลั ง งานยัง คงเป็ นปั จจั ย ส าคั ญ ในภาคการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการขนส่ ง ภาคการบริ การต่างๆ รวมไปถึงประชาชนผูบ้ ริ โภค
ที่ต่างต้องพึ่งพาการใช้พลังงานแทบทั้งสิ้ น (มัทนา.2555 หน้า 3( จากปั ญหาด้านพลังงานดังกล่าว ทา
ให้เกิ ดกระแสการปฏิ รูป พลังงาน ซึ่ งถื อเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนที่ กระทรวงพลังงานในฐานะหน่ วยงาน
หลักที่ รับผิดชอบควรมีการสื่ อสารเพื่อหาทางเร่ งแก้ไขปั ญหาทั้งหมดโดยเร็ ว เพื่อให้ภาคพลังงาน
เกิ ดความยัง่ ยืนในระยะยาว และช่ วยส่ งเสริ มให้เศรษฐกิ จไทยมี ค วามเข้มแข็งขึ้ น โดยกระทรวง
พลังงาน จาเป็ นต้องดาเนิ นการหาทางออก หรื อทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ซึ่ งจะต้องทาให้เกิดความ
โปร่ งใสยุติธรรม และไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มการเมืองหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง และในการจัดการ
ปั ญ หาทั้ง หมดนั้น มี ค วามจาเป็ นอย่างยิ่งต้อ งให้ป ระชาชนคนไทยเจ้าของประเทศได้รับ ทราบ
ข้อเท็จจริ ง ที่ เชื่ อว่าเป็ นแนวทางการบริ หารจัดการด้านพลังงานที่ ดีสุ ดต่ อนโยบายพลังงานของ
ประเทศในระยะยาวและมีความยัง่ ยืน
นอกจากนี้ ด้านประชาชนรับรู ้ถือเป็ นประเด็นสาคัญอย่างยิ่งที่ควรมีพิจารณา เพราะในการ
แก้ไขปั ญหาด้านพลังงานให้บรรลุ ความสาเร็ จนั้น กระทรวงพลังงานจาเป็ นต้องสร้ างความมัน่ ใจ
และความไว้วางใจจากประชาชน โดยปั จจุบนั จากการนาเสนอของสื่ อมวลชนแต่ละแขนง และการ
รับรู ้ข่าวสารของกระทรวงพลังงานในโลกโซเชียลมีเดีย ซึ่ งถือเป็ นสื่ อสมัยใหม่ที่ทวีความสาคัญมาก
ยิ่งขึ้ นนั้น จะพบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ มีภาพลักษณ์ ต่อกระทรวงพลังงานค่อนข้างไปในทางลบ
และเกิดความไม่มนั่ ใจในข้อมูล และข้อเท็จจริ งต่างๆ ที่เผยแพร่ ออกมาจากกระทรวงพลังงานอย่าง
ต่อเนื่อง
ดังนั้น การรับรู ้ข่าวมาสารจากกระทรวงพลังงาน จึงเป็ นเรื่ องที่มีความจาเป็ นอย่างยิง่ เพราะ
ปั จจุบนั ประชาชนสามารถรับรู ้จากสื่ อต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง และสามารถรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็ ว มี ผู ท้ ี่ ใช้ช่ อ งทางสื่ อ โดยเฉพาะในสั ง คมออนไลน์ เช่ น Facebook, Line ในการ
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เผยแพร่ ข่ าวสารเพื่ อการโน้ม น้าวใจ ซึ่ งข่ าวสารข้อ มู ล ส่ วนใหญ่ จะส่ ง ต่ อกัน อย่า งรวดเร็ ว บาง
ข่าวสาร เป็ นเรื่ องจริ ง บางข่าวสารมีขอ้ มูลเท็จ ซึ่ งจะเป็ นปั ญหาสาคัญทาให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือถึง
ข้อมูลด้านพลังงานเพิ่มขึ้น
ท าให้ ผู ้วิ จ ัย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการรั บ รู ้ ใ นส่ ว นของภาพลัก ษณ์ ด้า นต่ า งๆ ของ
กระทรวงพลังงาน รวมไปถึ งแนวทางการสื่ อสารจากกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะประเด็นการ
กาหนดนโยบายราคาพลังงานที่เป็ นธรรม ซึ่ งถื อเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ของประชาชน โดยจะศึกษาการ
รับรู ้ของประชาชนว่าเข้าใจและมีความเห็ นด้วยต่อนโยบายของกระทรวงพลังงานมากน้อยเพียงไร
รวมไปถึงการรับรู ้ภาพลักษณ์และการสื่ อสารจากกระทรวงพลังงานนี้ มีความสาคัญอย่างยิง่ ในงาน
ประชาสั ม พัน ธ์ ข องภาครั ฐ โดยเฉพาะการปฏิ รูป พลัง งานที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น และยัง เป็ นแนวทางให้
กระทรวงพลังงานนาไปปรับปรุ งหรื อใช้เป็ นฐานข้อมูลในการสร้างความรู ้ความเข้าใจด้านพลังงาน
ให้แก่ประชาชนในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาความแตกต่างของลัก ษณะประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อการรั บ รู ้ ข่าวสารของ
ผูใ้ ช้บริ การกระทรวงพลังงาน
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านราคาการจาหน่ายพลังงานที่ใช้ในชีวติ ประจาวันของ
ผูใ้ ช้บริ การกระทรวงพลังงาน
สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่ างกันมี ผลต่ อการรั บรู ้ ข่ าวสารของกระทรวงพลังงาน
แตกต่างกัน
2. ความเหมาะสมด้านราคาการจาหน่ายพลังงานที่แตกต่างของผูใ้ ช้บริ การกระทรวงพลังงาน
ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา งานวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะการรั บรู ้ ขอ้ มู ลข่าวสารของผูใ้ ช้บริ การ
กระทรวงพลังงาน
2. ขอบเขตด้านเวลา ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษาวิจยั และเก็บรวมรวมข้อมู ล นามาวิเคราะห์ ผล
ตั้งแต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์–วันที่ 22 เมษายน 2559 ในวันเวลาราชการ
3. ขอบ เขตด้ า น ป ระชากร ศึ กษ าเฉพ าะผู ้ ใ ช้ บ ริ การกระท รวงพ ลั ง งาน ใน เขต
กรุ งเทพมหานครเท่านั้น
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้

.1การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
กระทรวงพลังงาน
.2ความเหมาะสมด้ านราคา
จาหน่ายพลังงานที่ใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั กลุ่มงานภาพลักษณ์ ของกระทรวงพลังงาน นาไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนและเป็ นแนวทางการประชาสั ม พันธ์ เพื่ อสร้ างและปรั บ ปรุ งการรั บ รู ้ ข่ าวสารของ
กระทรวงพลังงานในอนาคต
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา สามารถนาไปใช้ในกระทรวงพลังงานในการบริ หารจัดการ
ที่ดี ช่วยส่ งเสริ มให้องค์กรมีศกั ยภาพ และมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อให้ได้ทราบถึ งเครื่ องมื อในการสื่ อสารที่ มีผลต่อการรับรู ้ข่าวสารในด้านต่างๆ ของ
กระทรวงพลังงาน
4. เพื่ อเป็ นแนวทางแก่ ผูท้ ี่ ส นใจศึ กษาในแง่ก ารรั บรู ้ ข่ าวสาร และนาไปใช้ป ระโยชน์ ใน
การศึกษาและพัฒนากรอบแนวคิดการรับรู ้ข่าวสารต่อไป
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ประชากรศาสตร์ หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ของ
ประชาชนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2. พฤติกรรมในการรับรู้ หมายถึง พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่ได้เปิ ดรับสื่ อข่าวสารข้อมูล
ด้านพลังงาน ความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารด้านพลังงาน และลักษณะการเลือกรับสื่ อแต่ละแขนง
3. การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทางจิตที่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่ได้รับ เป็ นการเลือกรับสาร
การจัดสารเข้าด้วยกันและการตีความสารที่ ได้รับตามความเข้าใจและความรู ้ สึกของตนเองในที่ น้ ี
หมายถึง การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของผูใ้ ช้บริ การกระทรวงพลังงาน
4. ผู้ใช้ บริการ หมายถึง ผูท้ ี่มาใช้บริ การ ปรึ กษาปัญหาที่กระทรวงพลังงาน
5. ผู้ส่งสาร หมายถึง สื่ อการประชาสัมพันธ์ ต่างๆที่กระทรวงเผยแพร่ ออกไป
6. ผู้รับสาร หมายถึง ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
7. กระทรวงพลังงาน หมายถึง หน่วยงานที่ดูแลเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านพลังงาน
8. ราคาจ าหน่ า ยพลัง งาน หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ น จากการใช้ จ่า ยด้า นพลัง งานใน
ชีวติ ประจาวัน
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของผูใ้ ช้บริ การกระทรวงพลังงาน” ผูศ้ ึกษาได้ศึกษา
และค้นคว้าเอกสารและรายงานการวิจยั ทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า โดยสามารถนาเสนอเนื้อหาตามลาดับ ดังนี้

การสื่ อสาร ยังเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งในการดาเนิ นงานของทุกๆ หน่วยงาน ไม่ใช่แต่เฉพาะ
ธุ รกิ จเท่านั้น ยังรวมไปถึ งองค์กร สถาบันของรัฐ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ล้วนแต่ให้ความสาคัญต่อ
การสื่ อ สารซึ่ งแนวทางการสื่ อ สารที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มอย่างกว้างขวางเพื่ อ ให้ เกิ ดการรั บ รู ้ ไ ปยัง
กลุ่ ม เป้ า หมายนั้น ได้แ ก่ การท าโฆษณา การประชาสั ม พัน ธ์ ผ่า นสื่ อ มวลชนแขนงต่ า งๆ เช่ น
หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นิ ตยสาร รวมไปถึงการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่ งถือเป็ น
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การสื่ อสารที่เปิ ดกว้างให้กบั ทุกคนสามารถเข้า

มีส่วนร่ วม รับรู ้ข่าวสาร แสดงความคิดเห็น หรื อ

ทากิจกรรมอื่นๆ ได้เปรี ยบเสมือนการเข้าสังคมโดยที่แต่ละบุคคลอยูต่ ่างสถานที่กนั
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความหมายและนิยามของการรับรู้
การรับรู ้ (Perception) ได้มีผทู ้ ี่ให้ความหมายไว้มากมาย โดยแนวคิดของการรับรู ้ที่สาคัญๆ
ได้แก่ Assael (2004 อ้างถึ งใน สายฤดี พัฒ นพงศานนท์.2555 หน้า 115( กล่ าวว่า การรั บ รู ้ หรื อ
Perception นี้ เป็ นกระบวนการเลื อกสรร (Selection) การจัดระเบี ยบ (Organization) และเป็ นการ
ตี ค วาม (Interpretation) ของสิ่ งเร้ าต่ างๆ ที่ อยู่รอบตัวผ่านประสบการณ์ สั ม ผัส ทั้งห้ า ได้แก่ การ
มองเห็ น (Sight) การลิ้ มรส (Taste) การได้กลิ่ น (Smell) การได้ยิน (Sound) และการสัมผัส (Feel)
เพื่ อให้ เกิ ดเป็ นภาพที่ มีค วามหมาย

และเชื่ อมโยงกัน ซึ่ งแต่ ล ะบุ คคลอาจจะมี ก ารรั บ รู ้ ที่

แตกต่างกัน แม้จะอยูภ่ ายใต้สถานการณ์ ที่มีสิ่งเร้าเดียวกัน เนื่ องจากแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
ในหลายๆ ด้าน เช่ นมีความต้องการ (Needs) ค่านิ ยม (Values) และความคาดหวัง (Expectations) ที่
ต่างกัน
หลังจากทาการตีความจากสิ่ งเร้าดังกล่าวแล้ว จึงค่อยๆ พัฒนาเป็ นทัศนคติที่ผบู ้ ริ โภคหรื อผู ้
ที่รับรู ้มีต่อสิ่ งเร้าต่างๆ จากนั้นจึงพัฒนาไปสู่ การตัดสิ นใจ ยอมรับ หรื อเลือกซื้ อหรื อไม่ (Schiffman
& Kanuk.2004 หน้า 115) โดย Assael (2004 อ้างถึ งใน สายฤดี พัฒ นพงศานนท์. 2555 หน้า 115)
กล่าวว่า กระบวนการรับรู ้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่สาคัญๆ คือ
(1) การเลือกสรร (Selection) ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบแรกของกระบวนการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
โดยผูบ้ ริ โภคจะเปิ ดรับสิ่ งเร้าและเลือกที่จะสนใจกับสิ่ งเร้าที่ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล
(2) การจัดระเบี ยบ (Organization) หมายถึ ง การจัดกลุ่ ม ให้ ก ับ ข้อมู ล ที่ ม าจากแหล่ งสาร
ต่างๆ ให้เป็ นกลุ่มก้อนที่มีความหมายที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถทาความเข้าใจได้ง่าย
(3) การตีความหมาย (Interpretation) ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่จะทาการตี ความหมายแก่สิ่ง
เร้าดังกล่าว โดยต้องอาศัย 2 องค์ประกอบเพื่อช่วยในการตีความ ได้แก่
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(3.1) การจัดประเภทของการรับรู ้ (Categorization) เป็ นการจัดหมวดหมู่ให้กบั สิ่ ง
เร้ าที่ มี ความคล้ายคลึ งกัน และเก็บ ไว้ในระบบความทรงจา (Schema) ซึ่ งเป็ นวิธีที่สามารถทาให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถแปลความหมายของสิ่ งเร้าได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น หากได้พบกับ
สิ่ งเร้าที่ลกั ษณะคล้ายคลึงกัน โดยมี ชูชยั สมิทธิ ไกร (2553) ที่ได้ให้คานิยามสอดคล้องกัน อธิ บายว่า
การจัดประเภทของการรับรู ้ หมายถึ งการจาแนกหรื อแบ่งประเภทของสิ่ งเร้ าต่างๆ โดยอาศัยเกณฑ์
บางประการ ซึ่ งการจัดประเภทจะเป็ นกระบวนการที่ จะทาให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าใจได้ว่าสิ่ งเร้ า
ใหม่ที่ได้เห็นนั้นคืออะไรมีคุณสมบัติอย่างไรและมีความคล้ายคลึงกับอะไร ดังนั้นจึงทาให้ผบู ้ ริ โภค
ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาและความพยายามในการแปลความหรื อตีความหมายมากนัก
(3.2) การหาข้อสรุ ป จากสิ่ งเร้ า (Inference) เป็ นการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์แบบ
ง่ า ยๆ ของสิ่ งเร้ า เก่ า ที่ เคยรั บ รู ้ อ ยู่ แ ล้ ว ให้ เข้า กับ สิ่ งเร้ า ใหม่ ที่ ต้อ งการเปิ ดรั บ เพื่ อ ให้ เกิ ด เป็ น
ความหมายในการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค ยกตัวอย่างเช่น ร้านอาหารที่มีลูกค้าอุดหนุ นมากและต้องต่อคิว
เพื่อรับประทาน ทาให้คิดและสรุ ปได้วา่ เพราะร้านอาหารนี้ เป็ นร้านอาหารที่อร่ อย เป็ นต้น ในทาง
การตลาด องค์กรธุ รกิจส่ วนใหญ่จะพยายามที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการสรุ ปภาพรวมที่จะส่ งผลดีธุรกิจ
โดยพยายามใช้องค์ประกอบต่างๆ ที่จะมีอิทธิ พลต่อการสรุ ปของผูบ้ ริ โภค เช่น การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์สวยงามดู หรู หรา เพื่อที่ จะช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรั บรู ้ หรื อตี ความได้ว่า สิ นค้าที่ อยู่ภายใต้
บรรจุภณั ฑ์น้ ีตอ้ งมีคุณภาพสู ง
นอกจากนี้ กระบวนการของการรับรู ้ ยังมีผูท้ ี่ให้นิยามและความหมายสอดคล้องกัน โดย
สุ รางค์ จันทร์ เอม (2518 อ้างถึงใน สุ พิชยา ถนอมศรี .2552 หน้า 17) อธิ บายว่า กระบวนการรับ รู ้
เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่ งเร้า และการตอบสนองสิ่ งเร้า ดังภาพนี้

สิ่งเร้ า

การรั บรู้

ภาพแสดงกระบวนการรับรู ้
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การสื่ อสารนี้ เกิ ดจากแนวความคิดที่ ว่าการสื่ อสารเป็ นกระบวนการ หรื อการแลกเปลี่ ยน
โดยมี ส าระส าคัญ ที่ ว่าสื่ อสารท าหน้าที่ ท้ งั ผูส้ ่ งและผูร้ ั บ ข่ าวในขณะเดี ย วกัน ไม่อาจระบุ ว่า การ
สื่ อสารเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดใด เพราะถือว่าการสื่ อสารมีลกั ษณะเป็ นวงกลม และไม่มีที่สิ้นสุ ด ผูร้ ับข่าว
และผูส้ ่ งข่าวนอกจากจะทาหน้าที่ ต้องการเข้ารหัส และถอดรหัสแล้ว ยังเป็ นผูถ้ ูกก่อให้เกิดข่าวสาร
และกาหนดพฤติกรรม โรเจอร์ (Rogers, 1976) ได้ให้ความหมายของการติดต่อสื่ อสารว่า เป็ นการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริ งความรู ้สึกความคิด หรื อการกระทาต่าง โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยน
พฤติ ก รรมของบุ ค คล พฤติ ก รรมในที่ น้ ี หมายถึ ง การเปลี่ ย นความรู ้ ค วามเข้าใจ ทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมที่ แสดงออกโดยเปิ ดเผย แบลโลว กิลสัน และโอดิออร์ น ได้กล่าวว่า การติดต่อส่ อสารใน
องค์การหมายถึงการแลกเปลี่ยนคาพูดอักษร สัญลักษณ์หรื อข่าวสารเพื่อให้ สมาชิกในองค์การหนึ่ ง
ได้เข้าความหมายและสามารถเข้าใจฝ่ ายอื่นได้ ซึ่ งถ้าพิจารณาในทางการ บริ หารองค์การอาจจะ
กล่าวให้ชดั เจนขึ้นได้วา่ การติดต่อสื่ อสารคือการกระจายหรื อสื่ อความหมาย เกี่ยวกับนโยบายและ
ค าสั่ ง ลงไปยัง เบื้ อ งล่ า ง พร้ อ มกับ รั บ ข้อ เสนอแนะความเห็ น และความรู ้ สึ ก ต่ า งๆ กลับ มา การ
ติ ดต่ อสื่ อสารสื่ อสารเป็ นปั จจัยส าคัญ ในองค์ก าร ที่ จะท าให้ก ารดาเนิ นงานเป็ นไปได้ด้วยความ
ร่ วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ าย ปั จจัยของการอยูร่ ่ วมกัน และความร่ วมมือร่ วมใจของสมาชิ กที่จะ
ช่ วยกันทางาน อย่างไรก็ตามสิ่ งที่ จะช่ วยให้การปฏิ บตั ิ งาน ราบรื่ นทาให้การประสานงานกันเป็ น
อย่างดีก็คือการติดต่อสื่ อสารของสมาชิ กในนัน่ เอง ชรามม์ (Schramm, 1973) ได้พยายามอธิ บายถึง
กระบวนการติดต่อสื่ อสารเป็ นวงจรใน การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคล 2 คน ซึ่งกระบวนการ
สื่ อสารจะเริ่ มตั้งแต่การแปลความหมาย การถ่ายทอดข่าวสารซึ่ งและกันเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ซ้ ากันไปเรื่ อยจนกว่าทั้งสองฝ่ ายจะ เข้าใจซึ่ งกันและกัน สรุ ปไม่มีคาจากัดความของการสื่ อสารอย่าง
ใดอย่า งหนึ่ งที่ จ ะน าไปใช้ ก ับ พฤติ ก รรมการสื่ อ สารได้ทุ ก รู ป แบบ แต่ ล ะค าจ ากัด ความจะมี
วัตถุประสงค์และผลที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน จึงทาให้ความหมายของการสื่ อสารกว้างและนาไปใช้ใน
สถานการณ์ ต่างๆ การพิจารณา ความหมายของการสื่ อสารจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรม
สื่ อสารเป็ นเรื่ องๆไป ดังนั้น การสื่ อสารต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบสาคัญๆ 3 ประการอันได้แก่ ผูส้ ่ ง
ข่าวสาร (Sender) ผูร้ ับ ข่าวสาร (Receiver) และตัวข่าวสาร (Message) เมื่อนามารวมกันจะเรี ยกว่า
เป็ นการสื่ อสาร การสื่ อสารเป็ นกิ จกรรมที่ ไม่ อยู่นิ่งมี การเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมี ความ
ยุง่ ยาก สลับซับซ้อน การเรี ยนรู ้รูปแบบต่างๆ ของการสื่ อสารนั้นมีเหตุผล 4 ประการคือ 1. ช่วยให้มี
โอกาสที่ จะเลื อกกระบวนการของการสื่ อสารและปั จจัยต่างๆ เพื่ อนาไปใช้ กับกิ จกรรมทางการ
สื่ อ สารที่ เกิ ดขึ้ น จริ ง ทั้งนี้ เพราะว่าไม่ มี รูป แบบการสื่ อสารอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพี ย งชนิ ดเดี ย วที่
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สามารถนาเอาไปใช้กบั ข้อมูลต่างๆ ทางการสื่ อสารได้โดยสมบูรณ์ 2. ช่วยให้คน้ พบความจริ งใหม่ๆ
เกี่ยวกับการสื่ อสารเพราะการสื่ อสารแต่ละรู ปแบบ ย่อมก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ กัน 3. ช่วยให้เกิดการ
คาดคะเนล่ วงหน้าเกี่ ยวกับการสื่ อสารขึ้ น และรู ปแบบเหล่ านี้ จะช่ วยให้ คาดคะเนไดว่า อะไรจะ
เกิดขึ้นในแต่ละสภาพของการสื่ อสาร ซึ่ งการคาดคะเนเหล่านี้ จะช่วยให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ช่ วยให้ส ามารถหาวิธีมาวัดปั จจัยและกระบวนการในการสื่ อสารต่างๆ ได้เพราะรู ปแบบ การ
สื่ อสารแต่ละอย่างมักจะมี ลกั ษณะพิเศษที่ เป็ นของตัวเองในเรื่ องเกี่ ยวกับช่ องทางของ การสื่ อสาร
หรื อวิธีการส่ งข่าว ซึ่ งจะสามารถวัดข้อมูลที่ถูกส่ งออกไปได้
การศึ ก ษาที่ เกี่ ยวข้องกับ การรั บ รู ้ ข องประชาชนการสื่ อสารจากหน่ วยงานส าคัญ ๆ ทาง
ราชการพบว่ามีการศึกษาอยูห่ ลายหน่วยงานด้วยกัน รวมถึงงานวิจยั ด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้าน
พลังงาน ซึ่ งได้มีผทู ้ าการศึกษาถึงการรับรู ้นโยบายด้านพลังงานของประชาชนในรู ปแบบต่างๆ กัน
ในที่น้ ี จึงขอสรุ ปงานวิจยั ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้นามาประกอบกับการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
มัท นา พิ ม พ์โชติ (2555( ได้ท าการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการรั บ รู ้ เกี่ ย วกับ โฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน กรณี ศึกษา : สปอตโฆษณาหลอดผอมเบอร์ 5
ของกระทรวงพลังงาน ในชุ ด “ทราบแล้วเปลี่ยน หลอดผอมเบอร์ 5” โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัวอย่า ง 400 คน วิ เคราะห์ ข้อ มู ล ด้ว ยโปรแกรมส าเร็ จรู ป SPSS (Statistical
Package for the Social Science) จากผลการศึ กษาพบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึ กษา และอาชี พที่ แตกต่างกัน มีพฤติ กรรมการรับรู ้ โฆษณา และการประชาสัมพันธ์เพื่อการ
รณรงค์ให้ประหยัดพลังงานต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญไม่มากกว่า 0.05 การ
รับรู ้ของประชาชนเกี่ ยวกับโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน มี
ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 นอกจากนี้ ยงั พบว่า
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี อ ายุ ร ะหว่า ง 19- 25 ปี เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ส ามารถจดจ าข้อ ความเนื้ อ หาและ
ประโยชน์เกี่ ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานได้มาก
ที่ สุ ด และพบว่า การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม และการให้ สิ่ ง จู งใจ เช่ น บัต รส่ วนลดหรื อของรางวัล
สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานได้ทนั ที
พิ ม พ์ช ฎา ธนกุ ล ด ารง (2552) ได้ท าการศึ ก ษาระดับ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ
ภาพลัก ษณ์ ข องการไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทยในด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่ งแวดล้อม จากผลการศึ กษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี การรับ รู ้ ข่าวสารจากสื่ อเกี่ ยวกับกิ จกรรมด้าน
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สิ่ งแวดล้อมของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย อยูใ่ นระดับปานกลาง และสื่ อที่มีอิทธิ พลต่อ
การรับรู ้ข่าวสารมากที่สุด ได้แก่ สื่ อโทรทัศน์
กลุ่มตัวอย่างให้ขอ้ เสนอแนะด้านองค์กร อาทิ เพิ่มสื่ อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึ งชุ มชนได้ง่าย
เอาใจใส่ ในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมสม่าเสมอ เปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่ วมมากขึ้น เอาใจใส่ ในชีวติ ความ
เป็ นอยู่ของชุ มชน สนับสนุ นกิจกรรมของชุ มชนให้มากขึ้น นาเสนองานด้านสิ่ งแวดล้อมให้ชุมชน
ทราบอย่างต่อเนื่ อง ด้านบุคลากร ควรเข้ามาดู แลเอาใจใส่ ชุมชนให้มากขึ้น และด้านกิ จกรรม ควร
กระจายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพิ่มกิจกรรม/จัดอบรมให้มากขึ้นและต่อเนื่ อง
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ชิ้ นนี้ อาทิ ควรมี การเผยแพร่ ข่าวสารกรมประชาสั มพันธ์ ออกสู่
สาธารณะชนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่ อง เพื่ อให้เกิ ดภาพลักษณ์ ที่ ดีต่อหน่ วยงาน ควรมุ่งสู่ กลุ่ ม
เยาวชนและกลุ่มคนทางานเพิ่มมากขึ้ น นอกเหนื อจากฐานกลุ่มพนักงานหรื อลู กจ้างบริ ษทั ที่ มีอยู่
แล้ ว ยัง ควรท าการประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายในและท าการวิ จ ัย ทั ศ นะของพนั ก งานที่ มี ต่ อ กรม
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ากรที่ แน่ น อน ดัง นั้น ขนาดเนื่ องจากประชากรมี ข นาดใหญ่ และไม่ ท ราบจานวนประช
ตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของW.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่า
ความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ ( 5และระดับค่าความคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 95กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549, หน้า
(74ซึ่ งสู ตรในการคานวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
สู ตร

เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กาลังสุ่ ม .45
Z แทน ระดับความเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
(ระดับ .05(
E แทน ค่าความผิดพลาดสู งสุ ดที่เกิดขึ้น = .05
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แทนค่า
𝑛=

(.45)(1−.45)(1.96)2
(0.05)2

= (.45)(.55)(1.96)
(0.05)2
=

2

0.9504
0.0025
= 380.16

ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 380 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้ อยละ โดยมี ความผิดพลาดไม่เกิ น
ร้อยละ 5 ที่ ระดับ ความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 เพื่ อความสะดวกในการประเมิ นผล และการวิเคราะห์
ข้อมู ล ผูว้ ิจยั จึ งใช้ข นาดกลุ่ ม ตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่ งถื อได้ว่าผ่านเกณฑ์ ตามที่ เงื่ อนไข
กาหนด คือไม่นอ้ ยกว่าข้อมูลปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การกระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ –
วันที่ 11 มีนาคม 2559 วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ระยะเวลา 14 วัน จานวน 400 ชุด ผูว้ ิจยั
ได้ท าการเลื อ กกลุ่ ม ตัวอย่า งตามสะดวก โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ ม ตัวอย่างคื อ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร
กระทรวงพลังงาน 380 ตัวอย่าง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทาวิจัย
ผู ว้ ิจ ัย สร้ า งแบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยแบ่ ง โครงสร้ า ง
ส่ วน ดังนี้ 4 ออกเป็ น
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 1 ส่ วนที่
ส่ วนที่ ข้อมูลการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงพลังงานผ่านสื่ อหรื อช่องทางใด 2
โดยแบบสอบถามมี ล ัก ษณะเป็ นตัว เลื อ กโดยมี ต ัว เลื อ กช่ อ งทางการรั บ รู ้ ม าให้ ดัง นี้
หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสารสติ๊กเก/วารสาร วารสารทางวิชาการ โทรทัศน์ วิทยุ โปสเตอร์ แผ่นพับ/อร์
เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน เว็บไซด์อื่นๆ ช่องทางการสื่ อสารออนไลน์ยูทูป/เฟสบุค๊ /ไลน์/
ข้อ 5 แบบสอบถามการศึกษาการรับรู ้ข่าวสารด้านพลังงาน จานวน 3 ส่ วนที่
ซึ่ งแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตรฐานส่ วนประมาณค่า จากมากที่สุดไป5ระดับ โดยเรี ยงลาดับ 5
น้อยที่สุด 1 ถึงระดับ
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ข้อซึ่ ง 6 เป็ นแบบสอบถามลักษณะและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้พลังงาน จานวน 4 ส่ วนที่
(ระดับ แบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตรฐานส่ วนประมาณค่าRating
Scaleระดับ โดยกาหนดระดับคะแนนดังต่อไปนี้ 5 มี (
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยที่สุด
การคานวณช่วงคะแนนจากสู ตรดังนี้
= ช่วงคะแนนคะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนระดับ
สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ได้ช่วงคะแนนเท่ากับ 5 – 1 0.80 =
5
จากการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ดัง กล่ าวท าให้ ผูว้ ิจยั สามารถหาช่ วงคะแนนของการศึ ก ษารั บ รู ้
ข่าวสารด้านพลังงานได้ดงั นี้
โดยแบ่งเป็ นช่วงคะแนนดังนี้
4.21 – 5.00 หมายถึง
มากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึง
มาก
2.61 – 3.40 หมายถึง
ปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง
น้อย
1.00– 1.80 หมายถึง
น้อยที่สุด
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. งานวิจยั ครั้ งนี้ ผูจ้ ดั ท าวิจยั จะการรั บรู ้ ข่ าวสารของผูใ้ ช้บ ริ การกระทรวงพลังงาน โดย
ผูว้ ิจยั ใช้วิธี ก ารวิเคราะห์ และตี ค วามหมายจากการใช้แบบสอบถามในรู ป แบบปฐมภู มิ ภายใต้
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณและใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก โดยใช้หลักวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็ นโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2559 - เดือน
มีนาคม 2559
2. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน ตรวจหาความสมบู รณ์ ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
และดาเนินการขั้นต่อไป
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3. ทาการบันทึกรหัสคาตอบในแบบสอบถาม เพื่อประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
SPSS (Statistical Package for Social Science)
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน มีการใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน โดยทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
การทดสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทาแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น 400 ชุ ด เพื่อนามาทาการทดสอบความเชื่ อมัน่ โดย
วิธีของ Cronbach’s Alpha เพื่อหาสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
SPSS for windows โดยค่า Cronbach’s Alpha ที่ ได้ออกมาเป็ นรายด้านเฉลี่ ยอยู่ที่ 0.766 จึงยอมรั บ
ได้วา่ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถามมีความเที่ยง
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ของกลุ่ มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.25 มีอายุระหว่างอายุ 21–
40 ปี จานวน 286 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.5 มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 260 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 65 มีอาชี พพนักงานธุ รกิ จเอกชน จานวน 184 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
15,000-30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 52.25 คือ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามสู งสุ ด คิดเป็ นร้ อยละ
46
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ การรับรู ้ ข่าวสารเกี่ ยวกับกระทรวงพลังงานผ่านสื่ อโทรทัศน์มาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 62.81 อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือสื่ อหนังสื อพิมพ์ คิดเป็ นร้อยละ 50.25
และสื่ อจากช่องทางสื่ อสารออนไลน์ ร้อยละ 46.73
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ก ารรับ รู ้ ข่ าวสารด้านพลังงานโดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ย 3.16 อยู่ใน
ระดับปานกลาง และจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูใ้ ช้บริ การการระทรวงพลังงานพบว่าการรับรู ้ข่าวสาร
ด้านพลังงานส่ ง ผลมากที่ สุ ด 3 อัน ดับ ได้แก่ (1( ให้ ค วามสนใจกับ ข้อมู ล ข่ าวสารด้านพลัง งาน
ภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ย โดยมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.14 อยู่ในระดับ ปานกลาง (2( การนาเสนอข่าวสารด้าน
พลังงาน โดยมีค่าเฉลี่ยนอยูท่ ี่ 3.25 อยูใ่ นระดับปานกลาง และ (3( ความน่าเชื่อถือข้อมูลข่าวสารด้าน
พลังงานจากกระทรวงพลังงานและหน่ วยงานภาครัฐ โดยมี ค่าเฉลี่ ยนอยู่ที่ 3.19 อยู่ในระดับปาน
กลาง
4. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจุบ นั ราคาจาหน่ ายพลังงานที่ ใช้ในชี วิตประจาวัน จากผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลผูใ้ ช้บริ การกระทรวงพลังงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.63 อยูใ่ นระดับปานกลางและ
จากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่าปั จจุบนั ราคาจาหน่ายพลังงานที่ใช้ในชี วิตประจาวัน ที่ส่งผลมาก
ที่สุด 3 อันดับได้แก่ (1( ค่าไฟฟ้ า โดยมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.65 อยู่ในระดับมาก (2( น้ ามันกลุ่มเบนซิ น
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โดยมีค่าเฉลี่ยนอยูท่ ี่ 3.58 อยูใ่ นระดับมาก และ (3( ก๊าซหุ งต้ม โดยมีค่าเฉลี่ยนอยูท่ ี่ 3.39 อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ อาชี พ รายได้ ที่ต่างกันทาให้มี
การรับรู ้ข่าวสารด้านพลังงาน ความเหมาะสมด้านราคาการจาหน่ายพลังงานที่ใช้ในชี วิตประจาวัน
ของผูใ้ ช้บริ การกระทรวงพลังงานที่ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ อาชี พ รายได้ ที่ต่างกันทาให้มี
การรับรู ้ข่าวสารด้านพลังงาน ความเหมาะสมด้านราคาการจาหน่ายพลังงานที่ใช้ในชี วิตประจาวัน
ของผูใ้ ช้บริ การกระทรวงพลังงานที่ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาขอนาเสนอ การอภิปรายผลตามลาดับแยกเป็ น 4 ด้าน
ดังนี้
ด้ านการรับรู้
จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลพบว่า การรับรู ้ข่าวสารของผูใ้ ช้บริ การกระทรวงพลังงาน ด้าน
การรับรู ้ การรับรู ้ข่าวสารด้านพลังงานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.16 อยู่ในระดับปานกลาง และจาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูใ้ ช้บริ การการระทรวงพลังงานพบว่าการรับรู ้ข่าวสารด้านพลังงานส่ งผลมาก
ที่ สุ ด 3 อันดับ ได้แก่ (1( ให้ค วามสนใจกับ ข้อมู ล ข่าวสารด้านพลังงานภาพรวมมี ค่ าเฉลี่ ย โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.14 อยูใ่ นระดับปานกลาง (2( การนาเสนอข่าวสารด้านพลังงาน โดยมีค่าเฉลี่ยนอยูท่ ี่
3.25 อยู่ในระดับ ปานกลาง และ (3( ความน่ าเชื่ อ ถื อ ข้อ มู ล ข่ าวสารด้า นพลังงานจากกระทรวง
พลังงานและหน่ วยงานภาครัฐ โดยมีค่าเฉลี่ ยนอยู่ที่ 3.19 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั มัท นา พิ ม พ์โชติ (2555( ได้ท าการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการรั บ รู ้ เกี่ ย วกับ โฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน กรณี ศึกษา : สปอตโฆษณาหลอดผอมเบอร์ 5
ของกระทรวงพลังงาน ในชุด “ทราบแล้วเปลี่ยน หลอดผอมเบอร์ 5”
ด้ านราคา
จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลพบว่า การรับรู ้ข่าวสารของผูใ้ ช้บริ การกระทรวงพลังงาน ด้าน
ราคาจ าหน่ า ยพลัง งานที่ ใ ช้ในชี วิต ประจาวัน จากผลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารกระทรวง
พลังงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.63 อยูใ่ นระดับปานกลางและจากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า
ปั จจุบนั ราคาจาหน่ ายพลังงานที่ใช้ในชี วิตประจาวัน ที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ (1( ค่าไฟฟ้ า
โดยมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.65 อยู่ในระดับมาก (2 ( น้ ามันกลุ่ มเบนซิ นโดยมี ค่าเฉลี่ ยนอยู่ที่ 3.58 อยู่ใน
ระดับมาก และ (3( ก๊าซหุ งต้ม โดยมี ค่าเฉลี่ ยนอยู่ที่ 3.39 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับ
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งานวิจยั มัท นา พิ ม พ์โชติ (2555( ได้ท าการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการรั บ รู ้ เกี่ ย วกับ โฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน กรณี ศึกษา : สปอตโฆษณาหลอดผอมเบอร์ 5
ของกระทรวงพลังงาน ในชุด “ทราบแล้วเปลี่ยน หลอดผอมเบอร์ 5”
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. เนื่ องจากผลการวิจยั การรับรู ้ข่าวสารด้านพลังงานกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ยงั คงมีการรับรู ้
จนถึงระดับปานกลาง ดังนั้นจึงเป็ นโอกาสของกระทรวงพลังงาน ในการเร่ งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของกระทรวงพลังงาน ออกสู่ สาธารณะอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ โดยเฉพาะการเผยแพร่
ประเด็ น ข้อ เท็ จ จริ ง ซึ่ งก าลัง เป็ นที่ ถ กเถี ย งของสั ง คมในปั จ จุ บ ัน เช่ น ด้านการส ารวจและผลิ ต
ปิ โตรเลียม และด้านการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน เป็ นต้น โดยควรจะนาเสนอในช่วงก่อนหรื อ
หลังข่าวทั้งภาคเช้า ภาคบ่าย และภาคค่า หรื อในระหว่างคัน่ รายการ ตามความเหมาะสมของเนื้ อหา
ข่าวสาร โดยผ่านทางสื่ อโทรทัศน์เป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ นสื่ อที่กลุ่มตัวอย่างเลื อกเปิ ดรับสู งสุ ด เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและให้เกิดการจดจาข่าวสารต่างที่มีประโยชน์กบั ประชาชนต่อไป
2. การเลือกใช้สื่อในการเผยแพร่ ข่าวสารข้อเท็จจริ งต่างๆ ของกระทรวงพลังงาน ควรหันมา
ให้ความสนใจต่อการเผยแพร่ ในสื่ อสารออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ เฟชบุค๊ ไลน์ ยูทูป เพราะถือ
เป็ นสื่ อที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่างเลื อกเปิ ดรั บ สู งสุ ดล าดับ ถัดมาจากสื่ อโทรทัศน์ และควรผลิ ตหรื อท าการ
สื่ อสารที่มีลกั ษณะเข้าใจง่าย เนื้ อหากระชับ และมีภาพประกอบที่ดึงดูดใจ รวมไปถึงการเผยแพร่ ที่
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรจะมีการให้บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือในสังคม มาช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข่าวสารจากกระทรวงพลังงาน เพราะจะช่ วยเสริ มให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงพลังงานมีความเป็ น
บวกมากยิง่ ขึ้น และสร้างความน่าเชื่อถือ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรพิจารณาปั จจัยด้านอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากงานวิจยั ชิ้ นนี้ ซึ่ งอาจจะเป็ นปั จจัยที่สาคัญ
และมีความต่อความสาเร็ จของภาพลักษณ์กระทรวงพลังงาน
2. ควรมี ก ารขยายการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งออกไปไม่ เพี ย งจ ากัด แค่
ผูใ้ ช้บริ การกระทรวงพลังงาน
3. ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกับ การวางแผนประชาสั มพันธ์ เพื่ อสร้ างการรั บ รู ้ ข่าวสารของผุใ้ ช้
บริ การกระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะประเด็นนโยบายพลังงานสาคัญๆ ที่กระทรวงพลังงานต้องการ
เผยแพร่
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ความพึงพอใจในการใช้ บริการการรักษาด้ วยแพทย์ในคลินิกความงาม
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
SERVICE SATISFACTION TOWORD DOCTOR TREATMENT AT AESTHETIC
CLINIC IN BANGKOK AREA
วาสนา นาคกล่อม, กันตินันท์ แพ่งเกษร
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัฒน์ พิสิษฐเกษม
อาจารย์ประจา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ที่มี ผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามในเขตกรุ งเทพมหานครและ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดกับ ความพึงพอใจในการใช้บริ การการ
รักษาด้วยแพทย์ในคลิ นิก ความงามในเขตกรุ งเทพมหานคร รวมถึ งศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่าง
ปั จจัย อื่ น ๆ กับ ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารการรั ก ษาด้วย แพทย์ใ นคลิ นิ ก ความงามในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ ใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลิ นิกความ
งามในเขตกรุ งเทพมหานครจานวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามและใช้เทคนิ ค
ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย T-test F-test และการวิเคราะห์
แบบ Multiple Regression Analysis (MRA) ในการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารมีความพึ งพอใจในการใช้บริ การการรัก ษาด้วยแพทย์ในคลิ นิกความงาม ใน
ระดับมากที่สุด โดยสู งสุ ด คือ ด้านคุ ณภาพการให้บริ การ รองลงมา ด้านพนักงานให้บริ การ และ
ด้านสถานที่ ให้บริ การ ตามล าดับ และมี ความคิ ดเห็ นต่อภาพลักษณ์ การให้บริ การการรัก ษาด้วย
แพทย์ในคลิ นิกความงาม ในระดับมากที่ สุ ด โดยสู งสุ ด ภาพลักษณ์ ของคลิ นิกเสริ มความงาม มี
ชื่ อเสี ยงและเป็ นที่ ยอมรั บ มากที่ สุ ด ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปั จจัยลักษณะส่ วนบุ ค คล
ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพ อาชี พ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
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บริ ก ารการรัก ษาด้วยแพทย์ในคลิ นิก ความงามแตกต่ างกัน ผลการทดสอบความสั มพันธ์ พบว่า
ภาพลักษณ์ การให้บริ การมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ใน
คลิ นิก ความงาม โดยด้านพนัก งานให้บริ การ มี ความสัมพันธ์ สู งสุ ด รองลงมา ด้านคุ ณภาพการ
ให้บริ การ และ ด้านสถานที่ให้บริ การ ตามลาดับ
คาสาคัญ : คลินิกความงาม, ความพึงพอใจ, การให้บริ การ, ภาพลักษณ์การให้บริ การ
ABSTRACT
The objectives of this research were to investigate demographic factors affecting
customer’s satisfaction towards medical treatment services in aesthetic clinic in Bangkok, and to
study the relationships between the marketing mix and customer’s satisfaction towards such
services, between other factors and customer’s satisfaction towards such services.
The sample of this study consisted of 400 customers who used medical treatment services
in aesthetic clinic in Bangkok. Data were collected through the questionnaire and analyzed by
statistics including frequency, percentage, t-test, F-test, as well as Multiple Regression Analysis
(MRA) for determining the relationship between independent and dependent variables.
The results showed that the sample had highest level of satisfaction towards the medical
treatment services in aesthetic clinic in Bangkok. The variable with highest mean score was
Quality. It was followed by Personnel, and Place, respectively. The sample had highest level of
opinion towards image of medical treatment services. The variable with highest mean score was
image, reputation and acceptability of aesthetic clinic. The hypothesis testing showed that
personal factors including gender, age, occupation, marital status, and monthly income influenced
the sample’s satisfaction towards medical treatment services in aesthetic clinic. The results of the
relationship testing showed that service image was related to customer’s satisfaction towards
medical treatment services in aesthetic clinic. Personnel were the variable with highest
correlation. It was followed by Quality, and Place, respectively.
KEYWORDS : AESTHETIC CLINIC, SATISFACTION, SERVICE, SERVICE IMAGE
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บทนา
นักปรัชญาชาวเยอรมัน กล่าวว่า “ความงาม เป็ นสิ่ งที่ดีเป็ นความสุ ข ความเพลิ ดเพลิ นและ
ความพึ งพอใจ” เอมมานุ เอล คานท์ (Emmanuel Kant. 1924-1804) ความงามเป็ นสิ่ งที่ ทุ ก คนพึ ง
ปรารถนาและให้ความสนใจเสมอมา ใบหน้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของร่ างกายที่ ดึงดู ดความสนใจเป็ น
อันดับต้นๆ และก่อให้เกิดความประทับใจจากผูค้ นเมื่อพบปะกัน ใบหน้ายังเป็ นส่ วนช่วยเสริ มสร้าง
ความมัน่ ใจ และอาจจะเป็ นส่ วนเสริ มที่ ส่งผลต่อบุคลิ กภาพของคนคนนั้น ดังนั้นการมี ผิวพรรณ
ใบหน้าที่ ดูมีสุขภาพดี ถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งในการเสริ มสร้ างให้องค์ประกอบของใบหน้าดู ดีไปด้วย
อย่างไรก็ตามสุ ขภาพและความงามเป็ นสิ่ งที่มีความสัมพันธ์กนั อยูอ่ ย่างแยกไม่ออก เนื่ องจากผูท้ ี่มี
สุ ขภาพร่ างกายและจิตใจที่ดี ย่อมส่ งผลให้มีหน้าตาและผิวพรรณสดใสตามไปด้วย และความงามก็
ได้อยูค่ ู่กบั ผูห้ ญิงมาช้านาน ดังคากล่าวที่วา่ “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” ซึ่ งยังใช้ได้ไม่ว่า
ยุคสมัยใด ทุ กคนจึงมีความต้องการปรารถนาให้ผิวพรรณบนใบหน้าดู ดี สั งเกตเห็ นได้ว่า ใน
ปั จจุบนั นี้ ไม่เพียงแต่ผูห้ ญิงเท่านั้นที่ใส่ ใจกับรู ปร่ างหน้าตา แต่รวมถึ งผูช้ ายที่ให้ความสาคัญไม่แพ้
กัน ทุกคนปรารถนาให้ตนมีสุภาพที่ดีสดใสเปล่งปลัง่ คงความอ่อนเยาว์ ซึ่ งในความเจริ ญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีดา้ นการแพทย์ ประกอบกับเครื่ องมื อทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าและสามารถแก้ไข
ปั ญหาผิวหน้าได้อย่างหลากหลาย และแก้ไขจุดบกพร่ องของผูท้ ี่มีปัญหาด้านผิวพรรณได้อย่างตรง
จุดประสงค์และรวดเร็ ว อาทิเช่น การใช้เลเซอร์ เข้ามาช่วยในการรักษาสาหรับผูท้ ี่มีปัญหาด้านสิ ว ฝ้า
กระ จุดด่างดา ด้วยเหตุน้ ี จึงมีผคู ้ นจานวนมากที่นิยมเข้ารับบริ การในคลินิกเสริ มความงามและดูแล
ผิวพรรณ ไม่วา่ จะเป็ นวัยรุ่ น นักเรี ยนมัธยม นักศึกษาและหนุ่มสาววัยทางาน
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านผิวพรรณ หมายถึง สถานรักษาพยาบาลของเอกชนโดยมีแพทย์
ประจาการเป็ นแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนั ง (ปิ โยรส ลี ลาสิ ริวิลาศ,2549( ที่ จะให้คาปรึ กษาและ
ตรวจรักษาปั ญหาทางด้านผิวพรรณต่างๆ เช่น สิ ว ฝ้า กระ ฯลฯ ซึ่ งมีการนานวัตกรรมใหม่มาใช้ใน
การบ ารุ งรั กษาผิวพรรณ เช่ น การใช้ก รด AHA, การใช้เครื่ องมื อที่ ท นั สมัย ได้แก่ Iontophoresis/
เลเซอร์ IPL (Intense Pulsed Light) เป็ นต้น (กาญจนาพร เลิศพิพฒั น์, 2548(
คลิ นิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านผิวพรรณในปั จจุบ นั โดยทัว่ ไปคลิ นิครั กษาสิ วและเสริ ม
ความงามจะตั้ง อยู่ ใ กล้ แ หล่ ง ชุ ม ชน เช่ น ห้ า งสรรพสิ นค้า อาคารส านั ก งานย่ า นธุ ร กิ จ ใกล้
สถานศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึ งกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย ธุ รกิ จคลิ นิกเสริ มความงามใน
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ประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตอยูท่ ี่ร้อยละ 10 ต่อปี โดยมูลค่าตลาดในปี 2555 อยูท่ ี่ประมาณ 15,000
ล้านบาท และคาดว่ารายได้จะเพิ่ม ขึ้ นอี กเท่ าตัวจากการขยายสาขาเพิ่ม ส่ งผลให้ในธุ รกิ จนี้ มีการ
แข่งขันกันมากขึ้น มีความหลากหลายของลูกค้าที่มาใช้บริ การ (หนังสื อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์, 2013(
ในปั จจุบนั สถาบันเสริ มความงามที่ติด 10 อันดับความนิ ยม โดยการจัดอันดับครั้งนี้ ทาโดย
เว็บไซต์ TOPTENTHAILAND.com อันดับที่ 1 โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก อันดับที่ 2 Genesis
Skin Klinik, อันดับที่ 3 รมย์รวินท์ สุ ขุมวิท 24, อันดับที่ 4 S Medical Spa เพลินจิต, อันดับที่ 5Apex
(Thonglor), อั น ดั บ ที่ 6 Morphosis Clinic, อั น ดั บ ที่ 7 Medivisage Clinique, อั น ดั บ ที่ 8 Divana
Clinic, อันดับที่ 9 DNA Clinic, อันดับที่ 10 Meko Clinic (บทความ: มัฒธณิ ตาศ์ ลีลาวดีเลิศ)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็ นได้วา่ ธุ รกิจคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านผิวพรรณ เป็ นธุ รกิจที่
มีการแข่งขันสู ง เนื่ องจากเป็ นธุ รกิ จที่สร้างรายได้ให้กบั ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จนี้ ในระดับสู ง ทั้งนี้ ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นเมืองหลวงที่มีประชาอยูอ่ าศัยหนาแน่น มีคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้าน
ผิ ว พรรณ เป็ นจ านวนมาก จึ ง ท าให้ เกิ ด แข่ ง ขัน กัน ในระดับ สู ง โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเน้ น เรื่ อ งการ
ให้บริ การกับลูกค้า
ผูว้ ิจ ัย ได้ท าการศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารคลิ นิ ก เวชกรรมเฉพาะทางด้า น
ผิวพรรณในเขตกรุ ง เทพมหานคร ทั้งนี้ ค าดว่าข้อมู ล ที่ ไ ด้รับ จากการศึ ก ษาจะเป็ นประโยชน์ ก ับ
ผูป้ ระกอบการ และผูท้ ี่เกี่วข้อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาในการให้บริ การของ
คลินิกต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านพนักงานให้บริ การ, ด้านสถานที่ให้บริ การ, ด้านคุ ณภาพการให้บริ การ, ภาพลักษณ์ การ
ให้ บ ริ การรั ก ษาด้ ว ยแพทย์ใ นคลิ นิ กความงาม ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม
ประชากรศาสตร์
สมมติฐานการวิจัย
1. สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษา
ด้วยแพทย์ในคลินิกความงามแตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การการ
รักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม เขตกรุ งเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านเนื้อหาจะทาการศึกษาในส่ วนที่เป็ นปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดและปั จจัยอื่นๆ ว่ามีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์
ในคลินิกความงาม เขตกรุ งเทพมหานครหรื อไม่
3. ขอบเขตด้านตัวแปรศึกษา จะทาการศึกษาวิจยั เฉพาะตัวแปรที่สาคัญ คือ
3.1 ตัวแปรอิสระ ในที่น้ ี จะประกอบด้วย 1( ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และ 2( ภาพลักษณ์การให้บริ การ
3.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิก
ความงาม ได้แก่ ด้านพนักงานให้บริ การ ด้านสถานที่ให้บริ การ และ ด้านคุณภาพการให้บริ การ
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล
 เพศ
 อายุ
 อาชีพ
 รายได้
 ระดับการศึกษา
 สถานภาพ

ความพึงพอใจในการใช้ บริการการ
รักษาด้ วยแพทย์ ในคลินิกความงาม
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ด้ านพนักงานให้ บริ การ
ด้ านสถานที่ให้ บริการ
ด้ านคุณภาพการให้ บริการ
ภาพลักษณ์การให้ บริการรักษา
ด้ วยแพทย์ในคลินิกความงาม
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงความสาคัญของปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม เขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
2. ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ ของ
คลิ นิ ก ความงามที่ ส่ งผลต่ อ ในการใช้ บ ริ การการรั ก ษาด้ ว ยแพทย์ใ นคลิ นิ ก ความ งามเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. ทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อคลินิกความงามสาหรับใช้เป็ นแนวทางใน การปรับใช้
กิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ ต้องการของผูบ้ ริ โภค
ได้มากยิง่ ขึ้น
4. ทาให้ได้ขอ้ มูลสาหรับการอ้างอิง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนและกาหนด กลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อให้ได้เปรี ยบคู่แข่งขันและช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของคลินิกความงามให้ดียงิ่ ขึ้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. คลินิกความงาม หมายถึง สถานรักษาพยาบาลที่เปิ ดให้บริ การการรักษาและ ดูแลในเรื่ อง
ของรู ปร่ างและผิวพรรณร่ วมกับการนา เครื่ องมือทางการแพทย์ที่ทนั สมัยมาใช้ โดยแพทย์ผชู ้ านาญ
เฉพาะด้านผิวหนัง
2. ความพึงพอใจ หมายถึ ง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เป็ นความรู ้ สึก
หรื อทัศนคติที่ดีต่องานที่ ทาของบุ คคลที่ มีต่องานในทางบวก ความสุ ขของบุ คคลอันเกิ ดจากการ
ปฏิบตั ิงานและได้รับผลเป็ นที่พึงพอใจ ทาให้บุคคลเกิดความกระตือรื อร้น มีความสุ ข ความมุ่งมัน่ ที่
จะทางาน มีขวัญและมีกาลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสาเร็ จของงาน
ที่ ท า และสิ่ งเหล่ า นี้ จะส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลในการท างานส่ ง ผลต่ อ ถึ ง
ความก้าวหน้าและความสาเร็ จขององค์การอีกด้วย
(ดิเรก ฤกษ์สาหร่ าย, 2528)
3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทนั สมัย หมายถึง เครื่ องมือทางการแพทย์ที่นาเข้ามาร่ วมใช้
ในการดูแลรักษาผิวพรรณและรู ปร่ างของผูบ้ ริ โภค เช่น เครื่ องเลเซอร์
4. การให้บริ การ หมายถึ ง งานที่มีการผลิตและการบริ โภคเกิ ดขึ้นพร้อมกันไม่อาจกาหนด
ความต้องการที่แน่นอนได้เป็ นงานที่ไม่มีตวั สิ นค้า ไม่มีผลผลิต ไม่อาจกาหนดปริ มาณล่วงหน้าได้
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เป็ นงานที่ตอ้ งตอบสนองทันที ผูใ้ ห้บริ การต้องพร้อมตอบสนองตลอดเวลา และสิ่ งที่ ผูร้ ับบริ การได้
คือ ความพึงพอใจ ความรู ้สึก คุม้ ค่าที่ได้มา ใช้บริ การดังนั้น คุณภาพ ของงานจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก
5. คุณภาพบริ การ หมายถึง การบริ การที่มีมาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การจนทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจ ซึ่ งความพึงพอใจที่เกิดจากการบริ การที่มีคุณภาพ
นั้นประกอบด้วย 5 ปั จจัย ดังนี้ สิ่ งที่สัมผัสได้, ความเชื่ อถื อและไว้วางใจได้, การตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า, การรับประกัน, การให้ความสาคัญกับลูกค้า
6. ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลตามความรู ้สึกนึกคิดที่มีต่อองค์การ
สถาบัน บุ ค คล หรื อ การด าเนิ น งาน ภาพที่ เกิ ด ขึ้ น ในจิ ต ใจนี้ อาจจะเป็ นผลมาจากการได้ รั บ
ประสบการณ์โดยตรงหรื อประสบการณ์ทางอ้อมที่บุคคลนั้นรับรู ้มา
7. ปั จจัยส่ วนบุ คคล หมายถึ ง ข้อมู ลเฉพาะบุคคลของผูใ้ ช้บริ การการรักษาด้วย แพทย์ใน
คลินิกความงาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส
8. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านการบริ การ, ด้านราคา, ด้านสถานที่, ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด
การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลิ นิกความงาม เขต
กรุ งเทพมหานคร มีแนวความคิดและทฤษฎีความพึงพอใจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา
ดังนี้
ความพึงพอใจ เป็ นเรื่ องส่ วนบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งโดยอ้างอิงตามประสบการณ์ของบุคคล
ซึ่ งมีความแตกต่างและคล้ายคลึงตามแต่ละบุคคล ซึ่ งความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ความชอบ
ใจ หรื อ ความรู ้สึกชอบ พอใจของบุคคลที่มีต่อการทางานและองค์ประกอบหรื อสิ่ งจูงใจอื่นๆ ความ
พึงพอใจของแต่ละบุ ค คลไม่มี วนั สิ้ นสุ ดเปลี่ ยนแปลงได้เสมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม
บุคคลจึงมีโอกาสที่ จะไม่พึงพอใจในสิ่ งที่เคยพึงพอใจมาแล้ว ความพึงพอใจเป็ นความรู ้ สึกระดับ
บุคคล ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้ผลจากการทางาน หรื อประสิ ทธิ ภาพของ
สิ นค้าและบริ การับความคาดหวงัของลูกค้าที่มีต่อสิ นค้าและบริ การกล่าวคือ ถ้าผลที่ได้รับจากสิ นค้า
และบริ การนั้นต่ากว่าความคาดหวัง จะทาให้เกิดความไม่พอใจถ้าผลที่ได้รับจากสิ นค้าและบริ การ
นั้นตรงกับความคาดหวังจะทาให้เกิดความพึงพอใจและ ถ้าผลที่ได้รับจากสิ นค้าและบริ การนั้นสู ง
1509

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

กว่าความคาดหวัง จะท าให้ เกิ ด ความประทับ ใจกระบวนการของการสร้ า งความพึ ง พอใจของ
ผูป้ ฏิ บ ตั ิงาน คือ ถ้าผูป้ ฏิ บตั ิงานมี แรงจูงใจมากจะมีความพยายาม และถ้ามีความพยายามมากจะ
ปฏิบตั ิงานได้มาก ทาให้ได้รางวัลมากขึ้น ซึ่ งจะนา ไปสู่ ความพึงพอใจปฏิบตั ิงานมากยิง่ ขึ้น
(พจนานุ กรมฉบับ ราชบัณฑิ ตยสถาน, 2542 และ Kotler, 1994 อ้างอิงใน สุ คนธ์ธาร สุ รเดชพิภพ,
2549)

แรงจูงใจ

ความพยายาม

ผลการ

พยายาม

ปฏิบตั ิงาน

ความพึงพอใจ

ได้ รางวัลตอบแทน

กระบวนการเกิดความพึงพอใจของ Kotler

แทน

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับความพึงพอใจ
ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ภาวการณ์ แ สดงออกถึ ง ความรู ้ สึ ก ในทางบวกที่ เกิ ด จากการ
เปรี ยบเทียบประสบการณ์การได้รับบริ การ
1. ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ ได้รับจากบริ การ (Convenience) ซึ่ งแบ่ง ออกเป็ น 1.1
การใช้เวลารอคอยในสถานบริ ก าร(Office waiting time) 1.2 การได้รับการรักษาดู แลเมื่ อมี ความ
ต้องการ (Availability or care when need) 1.3 ความสะดวกสบายที่ได้รับในสถานบริ การ (Base of
getting to care)
2. ความพึงพอใจต่อการประสานงานของบริ การ (Coordination) ซึ่ งแบ่ง ออกเป็ น 2.1 การ
ได้รับบริ การทุกประเภทในสถานที่หนึ่ ง (Getting all needs at one place) 2.2 แพทย์ให้ความสนใจ
สุ ขภาพทั้งหมดของผูป้ ่ วยทั้งร่ างกายและจิตใจ (Concern of doctors of overall health) 2.3 แพทยได้
มีการติดตามการรักษา (Follow–up care)
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3. ความพึงพอใจต่ออัธยาศัยและการให้เกียรติของผูใ้ ห้บริ การ (Courtesy) ได้แก่ การแสดง
อัธยาศัยท่าทางที่ดีเป็ นกันเองของผูใ้ ห้บริ การและปฏิบตั ิต่อ ผูร้ ับรู ้บริ การด้วยท่าที่เหมาะสม
4. ความพึ งพอใจต่ อข้อมู ล ที่ ไ ด้รับ จากบริ ก าร (Medical Information) 4.1 ข้อมู ล เกี่ ย วกับ
ส าเห ตุ ก ารเจ็ บ ป่ วย (Information about what was wrong) 4.2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ก ารให้ ก าร
รักษาพยาบาล (Information about treatment) เช่น การปฏิบตั ิตนของผูป้ ่ วยและการใช้ยา เป็ นต้น
5. ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพของบริ ก าร (Quality of care) ได้แ ก่ คุ ณ ภาพของ การดู แ ล
ทั้งหมดที่ผปู ้ ่ วยได้รับในทัศนะของผูป้ ่ วยที่มีต่อการบริ การของโรงพยาบาล
6. ความพึ งพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่ อใช้บริ การ (Out of pocket cost) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
ผูป้ ่ วยจ่ายไปกับการรักษาพยาบาล
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษา
โดยนา เสนอเป็ นประเด็นตามหัวข้อต่อไปนี้
กรรณิ การ์ คามาบุตร (2556) ศึกษาถึ งความพึงพอใจต่อการใช้บริ การคลิ นิกเสริ มความงาม
ในย่านนิ มมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พบว่า ผูท้ ี่ใช้บริ การคลินิกเสริ ม
ความงามในย่านนิมมานเหมินทร์ จากกลุ่มตัวอย่าง 150 คน ส่ วนมากใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม
นั้นๆ เพราะมี ปั ญหาผิวพรรณคิดเป็ นร้ อยละ 42 ของกลุ่ มตัวอย่างและเลื อกใช้บ ริ การคลิ นิกทั้ง 2
ประเภท คิดเป็ นร้ อยละ 42 ของกลุ่ มตัวอย่าง การบริ การที่ มาใช้บริ การมากที่ สุด คือการรักษาสิ ว
และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 501-800 บาท คิดเป็ นร้อยละ 58 ของกลุ่มตัวอย่าง ผูใ้ ช้บริ การจึง
ให้ความพึงพอใจมากในค่าบริ การเฉลี่ ยต่อครั้ง สถานที่ ให้บ ริ การสะอาด เป็ นระเบี ยบ มี ที่นั่งรอ
เพี ยงพอต่ อผูท้ ี่ ม าใช้บ ริ ก าร มี นิตยสาร โทรทัศ น์ หรื อเพลงระหว่างรอรั บ บริ ก าร มี การบริ ก ารที่
หลากหลาย เครื่ องมือสะอาด ทันสมัยและได้มาตรฐาน ได้รับบริ การตรงตามความต้องการ
พริ ม รตา อาไพจิ ตร (2557) ศึ ก ษาถึ งแรงจู งใจในการใช้บริ ก ารการรั ก ษาด้วยแพทย์ใ น
คลิ นิกความงาม เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ ประกอบด้วยเพศ อายุ
อาชี พ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาและสถานภาพสมรสที่ แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามใน เขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติ ฐ านที่ ว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ป ระกอบไป ด้ว ย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ แรงจูงใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิก
ความงามในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดการวิจยั ครั้งนี้
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พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสม ทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการขายไม่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจ
ในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามในเขตกรุ งเทพมหานคร
รุ จิเรศ อินต๊ะ (2553) ศึกษาถึ งปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้คลิ นิกเวชกรรมเฉพาะ
ทางด้านผิวพรรณของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่เชี ยงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 200 คน จะมี
ปั ญ หาเรื่ องสิ ว สถานที่ ที่ ใช้บ ริ ก ารพบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างมี ก ารใช้บ ริ ก ารจากคลิ นิ ก อื่ นๆ มากที่ สุ ด
รองลงมา คือ เมดิแคร์ คลินิก กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการเข้าใช้บริ กรทุกสัปดาห์ ใช้บริ การในช่วง
เย็นมากที่สุด และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งอยูท่ ี่ 100-200 บาท จากการศึกษาปั จจัยทั้ง 7 ปั จจัย โดยส่ วน
ใหญ่แล้วนักศึกษาได้ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านต่างๆ สามอันดับแรกดังนี้ 1. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
คือ ผลิ ตภัณฑ์รักษาต้องมี คุณภาพและปลอดภัย กลุ่ มตัวอย่างจะให้ความสาคัญมาก 2. ปั จจัยด้าน
ราคา คือ อัตราค่าบริ การตรวจรักษาเหมาะสมกับคุณภาพ 3. ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด การลด
แลก แจก แถม การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่างๆ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ
คลินิกเวชกรรมของกลุ่มตัวอย่าง
วิชญ์สินี ศิวะบวร (2555) ศึกษาถึงความพึงพอใจในการใช้บริ การคลิ นิกความงามในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ ช้บริ การคลินิกความงามส่ วนใหญ่มีการสมัครคอร์ ส ระยะสั้น ส่ วนใหญ่
มีการมาใช้บริ การ 3 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี รู ้จกั คลินิกเสริ มความงามจากสื่ อโทรทัศน์ มีความพึงพอใจสู ง
ที่สุด ที่มีต่อคลิ นิกเสริ มความงามในภาพรวม ในด้านการจัดจาหน่ าย รองลงมาคือ ด้านผลิ ตภัณฑ์
การวิเคราะห์ความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
คลิ นิก ความงามพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ใน ภาพรวม เพศ อายุ สถานภาพ การศึ ก ษา
รายได้และอาชี พ มีความพึงพอใจในการใช้บริ การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
คลิ นิกความงามในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์ มี ผลต่อความพึ งพอใจในการใช้
บริ การคลินิกเสริ มความงามมากที่สุด รองลงมา ด้านราคา ด้านหลักฐานทางกายภาพ ด้านบุคลากร
ด้านการจัดจาหน่ ายของผูบร้ ิ โภค ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านกระบวนการ มี อิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณี ที่ไม่ทราบจานวนประชากร
ใช้สูตรของ W.G.cochran

เมื่อ

n คือ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P คือ สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการสุ่ ม (โดยทัว่ ไปนิยมใช้

สัดส่ วน 30% หรื อ 0.30(
Z คือ ระดับความมัน่ ใจที่กาหนด หรื อระดับนัยสาคัญทางสถิติ เช่น
Z ที่ระดับนัยสาคัญ 0.10 เท่ากับ 1.65 (ความเชื่อมัน่ 90%) >> Z = 1.65
Z ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมัน่ 95%( >> Z = 1.96
Z ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 เท่ากับ 2.58 (ความเชื่อมัน่ 99%( >> Z = 2.58
d คือ สัดส่ วนความคลาดเคลื่ อนที่ ยอมให้เกิ ดขึ้ นได้ (จะต้องสอดคล้องกับค่า Z ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ นั้นๆ( เช่น
ระดับความเชื่อมัน่ 90% สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10
ระดับความเชื่อมัน่ 95% สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
ระดับความเชื่อมัน่ 99% สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.01
เนื่ องจากประชากรมี ข นาดใหญ่ และไม่ ท ราบจานวนประชากรที่ แน่ น อน ดัง นั้น ขนาด
ตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochranโดยกาหนดระดับค่า
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5
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แทนค่า

n=

(0.05)(1 – 0.5)(1.96)

2

(0.05)2

= 384.16
ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาด
ไม่ เกิ น ร้ อยละ 5 ที่ ระดับ ความเชื่ อมั่น ร้ อ ยละ 95 เพื่ อความสะดวกในการประเมิ น ผล และการ
วิเคราะห์ ขอ้ มู ล ผูว้ ิจยั จึ งใช้ขนาดกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่ งถื อได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่
เงื่อนไขกาหนด คือไม่นอ้ ยกว่า 384 ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลทัว่ ไป และความพึงพอพอใจของผูม้ าใช้บริ การการรักษา
ด้วยแพทย์ในคลินิกความงามในเขตกรุ งเทพมหานคร ตัวแปรที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรที่บอกถึงพื้นฐานของผูม้ าใช้บริ การ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้
ระดับการศึกษา และสถานภาพ
ตัวแปรตาม คือ เกี่ยวกับผูใ้ ห้บริ การ บริ การ สถานที่ ภาพลักษณ์คลินิก
ดังนั้นจึงทาการเก็บทั้งหมด 400 ชุ ด โดยจะทาการเก็บตัวอย่างจากผูท้ ี่ใช้บริ การการรักษา
ด้วยแพทย์ในคลินิกความงามในเขตกรุ งเทพมหานครทั้งหมดเป็ นจานวน 400 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั
ครั้งนี้คือแบบสอบถาม โดยลักษณะของแบบสอบถามจะเป็ นคาถามปลายปิ ด ประกอบด้วยคาถาม
ทั้งหมด 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ
รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส โดยลักษณะแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถามแบบมี
คาตอบคาถามชนิดคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลด้านความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับพนักงานของผูใ้ ห้บริ การของคลินิก, ด้านสถานที่ของคลินิก
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เสริ ม ความงาม, ด้านการบริ ก ารของคลิ นิก เสริ มความงาม โดยเป็ นกลุ่ ม ค าถามที่ ให้ แสดงความ
คิดเห็นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating scale) รวม 15 ข้อ
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย
ภาพลักษณ์ของคลินิกเสริ มความงาม โดยเป็ นกลุ่มคาถามที่ให้แสดงความคิดเห็ นแบบมาตราส่ วน
ประเมินค่า (Rating scale) รวม 5 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ ใช้
บริ การการรั กษาด้วยแพทย์ในคลิ นิกความงาม โดยเป็ นกลุ่ มคาถามที่ ให้แสดงความคิ ดเห็ นแบบ
มาตราส่ วนประเมินค่า (Rating scale) รวม 20 ข้อ มีดา้ นต่างๆ ดังนี้ คาถามเกี่ยวกับพนักงานของผู ้
ให้บริ การของคลินิก, ด้านสถานที่ของคลินิกเสริ มความงาม, ด้านการบริ การของคลินิกเสริ มความ
งาม, ภาพลักษณ์ของคลินิกเสริ มความงาม
โดยเรี ยงลาดับจาก 1 ไปจนถึง 5 โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน

ความหมาย

5

หมายถึง

พึงพอใจมากที่สุด

4

หมายถึง

พึงพอใจมาก

3

หมายถึง

พึงพอใจปานกลาง

2

หมายถึง

พึงพอใจน้อย

1

หมายถึง

พึงพอใจน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ใน
คลิ นิกความงาม เขตกรุ งเทพมหานคร ข้อมู ลที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นข้อมู ลปฐมภู มิ (Primary
Data) โดยวิธีการส่ งแบบสอบถามแก่ผูท้ ี่มาใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม เป็ น
ผูต้ อบแบบสอบถาม หลังจากได้แบบสอบถามครบตามความต้องการแล้ว นาแบบสอบถามที่ได้มา
ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อนาไปวิเคราะห์
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ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้สถิติ
ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) สถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว น เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และข้อมูลเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) โดยใช้สถิ ติ t-test, Ftest
การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุ ปผลเป็ นประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ด้านเพศ พบว่า เป็ นเพศ
หญิง มากกว่า เพศชาย โดยมีเพศหญิ ง จานวน 320 คน คิดเป็ น ร้อยละ 80.00 และเพศชาย จานวน
80 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 20.00 มีอายุระหว่าง 25–34 ปี ร้อยละ 39.50 รองลงมาอายุ 15-24 ปี ร้อยละ
27.50 และ ตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป ร้ อยละ 13.50 น้อยสุ ด อายุ 35-44 ปี และ อายุ 45-54 ปี ร้อยละ 9.75
ในด้านอาชี พ พบว่า เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน / พนักงานธนาคาร มากสุ ด ร้อยละ 49.50 รองลงมา
อื่ นๆ ได้แก่ นัก ศึ กษา ว่างงาน เกษี ยณอายุการท างาน ร้อยละ 20.75 และ วิชาชี พ อิส ระ (แพทย์ /
ทนาย สถาปนิ ก ฯลฯ(, ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว ร้อยละ 13.50 น้อยสุ ด รับราชการ/พนักงานของรัฐ/
ลู ก จ้างประจา/พนัก งานรั ฐวิส าหกิ จ ร้ อยละ 2.75 ในด้านรายได้ต่อเดื อน พบว่า มากสุ ด จานวน
15,001-30,000 บาท ร้อยละ 45.00 รองลงมา 30,001-45,000 บาท ร้อยละ 39.00 และ 45,000 บาท
ขึ้นไป ร้อยละ 16.00 และในด้านระดับการศึกษา มากสุ ด คือ ปริ ญญาตรี ร้อยละ 81.50 รองลงมา ต่า
กว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 12.75 น้อยสุ ด สู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 5.75 และมีสถานภาพโสด ร้อยละ
55.75 รองลงมา สมรส ร้อยละ 33.00 น้อยสุ ด หม้ายหรื อหย่าร้าง ร้อยละ 11.25 ตามลาดับ
2. ผลการศึ ก ษา ภาพลัก ษณ์ ก ารให้บ ริ ก ารการรั ก ษาด้ว ยแพทย์ใ นคลิ นิ ก ความงาม ใน
ภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ย 4.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ใน
รายด้าน พบว่า มีความความคิดเห็ นในระดับมากที่สุด ทั้ง 5 ด้าน โดยสู งสุ ด ภาพลักษณ์ของคลินิก
เสริ มความงาม มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.59 รองลงมา ภาพลักษณ์ของคลินิก
เสริ มความงาม มีคุณภาพน่าเชื่ อถือมากที่สุด,ภาพลักษณ์ของคลินิกเสริ มความงาม เป็ นผูน้ าในตลาด
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, ภาพลักษณ์ ของคลินิกเสริ มความงาม มี การจัดกิ จกรรมเพื่อช่ วยเหลื อสังคมและภาพลักษณ์ ของ
คลินิกเสริ มความงามเป็ นสถาบันที่เปิ ดมานาน (คนส่ วนมากรู ้จกั ( ตามลาดับ
3. ผลการศึกษา ความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม ใน
ภาพรวม พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.36 ในรายด้าน มี ค วามพึ งพอใจในระดับ มากที่ สุ ด ทั้ง 3 ด้าน โดยสู งสุ ด คื อ ด้านคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การ รองลงมา ด้านพนักงานให้บริ การ และ ด้านสถานที่ให้บริ การ ตามลาดับ สรุ ปผลเป็ นราย
ด้านได้ดงั นี้
3.1 ด้านพนักงานให้บ ริ การ พบว่า มี ความพึ งพอใจในระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย
4.60 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ในรายด้าน พบว่า มี ความพึงพอใจในระดับมากที่ สุด ทั้ง 5 ด้าน
โดยสู งสุ ด พนักงานผูใ้ ห้บ ริ ก ารของคลิ นิก เสริ มความงาม ให้บ ริ การด้วยความยิ้ม แย้ม แจ่ มใสมี
มนุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ ที่ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย 4.64 รองลงมา พนั ก งานผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารของคลิ นิ ก เสริ ม ความงาม
ให้ บ ริ ก ารด้วยความสุ ภาพ อ่ อนโยน มี ม ารยาท,พนัก งานผูใ้ ห้ บ ริ ก ารของคลิ นิ ก เสริ ม ความงาม
ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วตามความต้องการขอผูร้ ับบริ การ,พนักงานผูใ้ ห้บริ การของคลินิกเสริ ม
ความงาม สามารถให้ขอ้ มู ลและให้ความกระจ่างในข้อมู ลที่ และพนักงานผูใ้ ห้บริ การของคลิ นิก
เสริ มความงามมีประสบการณ์และความชานาญในการให้บริ การ ตามลาดับ
3.2 ด้านสถานที่ให้บริ การ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 ในรายด้าน พบว่า มี ความพึงพอใจในระดับมากที่ สุด ทั้ง 5 ด้าน โดย
สู งสุ ด สถานที่ของคลิ นิกเสริ มความงามมีพ้ืนที่ กว้างขวางสะดวกต่อการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ ย 4.76
รองลงมา สถานที่ของคลิ นิกเสริ มความงามมีความสะอาดและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย,สถานที่ของ
คลินิกเสริ มความงามมีบรรยากาศที่ดี ไม่มีมลภาวะ ,สถานที่ของคลินิกเสริ มความงามมีเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ที่ทนั สมัย ปลอดภัย และพร้อมที่จะใช้งานได้ทนั ที และสถานที่ของคลินิกเสริ มความ
งามมีเครื่ องหมาย บอกทิศทาง สถานที่ต่างๆ ได้ชดั เจนเข้าใจง่าย ตามลาดับ
3.3 ด้านคุณภาพการให้บริ การ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.62 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.49 ในรายด้าน พบว่า มี ความพึงพอใจในระดับมากที่ สุด ทั้ง 5 ด้าน
โดยสู งสุ ด คลินิกเสริ มความงามมีความรับผิดชอบต่อ ผูร้ ับบริ การในกรณี ที่มีปัญหาเช่น ผูร้ ับบริ การ
แพ้สารบางชนิ ด รองลงมา คลินิกเสริ มความงามมีบริ การให้โทรนัด ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกใน
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การใช้บริ การ, คลินิกเสริ มความงามมีบริ การให้คาปรึ กษาแก่ ผูร้ ับบริ การและบุคคลที่สนใจ, คลินิก
เสริ มความงามมีการจัดกิ จกรรมสาหรับ ผูร้ ับบริ การ และคลินิกเสริ มความงามมีบริ การแจ้งข้อมูล
หรื อ ข่าวกิจกรรมผ่านโทรศัพท์ หรื อส่ ง E-mail ตามลาดับ
4. สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน จานวน 2 ข้อ สรุ ปผลการทดสอบได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษา
ด้วยแพทย์ในคลินิกความงามแตกต่างกัน
สมมติ ฐานย่อย 1.1 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุ คคล ด้านเพศ มี ผลต่อความพึ งพอใจในการใช้
บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม แตกต่างกัน
สรุ ปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรื อ ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล ด้านเพศ ที่ต่างกัน มีผลต่อ
ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารการรั ก ษาด้วยแพทย์ใ นคลิ นิ ก ความงาม แตกต่ า งกัน โดยกลุ่ ม
ผูใ้ ช้บริ การเพศชายจะมีความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม สู ง
กว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การเพศหญิง อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานย่อย 1.2 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล ด้านอายุ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
การรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามแตกต่างกัน
สรุ ปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรื อ ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล ด้านอายุ ที่ต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลิ นิกความงาม แตกต่างกัน อย่างมี ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกัน จานวน 4 คู่ ได้แก่ 1( กลุ่มผูใ้ ช้บริ การอายุ
15–24 ปี จะมีความพึงพอใจ ในภาพรวม ต่ ากว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การ อายุ 35–44 ปี และ สู งกว่า กลุ่ ม
ผูใ้ ช้บริ การอายุ 45–54 ปี , 2( กลุ่มผูใ้ ช้บริ การอายุ 25–34 ปี จะมีความพึงพอใจ ในภาพรวม สู งกว่า
กลุ่มผูใ้ ช้บริ การอายุ 45–54 ปี , 3( กลุ่มผูใ้ ช้บริ การอายุ 35–44 ปี จะมีความพึงพอใจ ในภาพรวม สู ง
กว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การอายุ 45–54 ปี และตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป 4( กลุ่มผูใ้ ช้บริ การอายุ 45–54 ปี จะมีความ
พึงพอใจ ในภาพรวม ต่ากว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การอายุ 45–54 ปี
สมมติ ฐานย่อย 1.3 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล ด้านอาชี พ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามแตกต่างกัน
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สรุ ปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรื อ ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล ด้านอาชี พ ที่ต่างกัน มีผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าเฉลี่ ยความแตกต่างกัน จานวน 3 คู่ ได้แก่ 1( กลุ่มผูใ้ ช้บริ การรับ
ราชการ / พนักงานของรัฐ / ลูกจ้างประจา/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะมีความพึงพอใจ ในภาพรวม สู ง
กว่า กลุ่ ม ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารวิ ช าชี พ อิ ส ระและประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว , 2( กลุ่ ม ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารพนั ก งาน
บริ ษ ทั เอกชน/พนักงานธนาคารจะมี ความพึ งพอใจ ในภาพรวม สู งกว่า กลุ่ มผูใ้ ช้บ ริ การวิช าชี พ
อิ สระ, 3( กลุ่ มผูใ้ ช้บ ริ การวิชาชี พอิ ส ระ จะมี ความพึงพอใจ ในภาพรวม ต่ ากว่า กลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ การ
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัวและนักศึกษา ว่างงาน เกษียณอายุการทางาน
สมมติฐานย่อย 1.4 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามแตกต่างกัน
สรุ ปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรื อ ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่
ต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลิ นิกความงาม แตกต่างกัน
อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.05 โดยมี ค่าเฉลี่ ยความแตกต่างกัน จานวน 1 คู่ ได้แก่ 1( กลุ่ ม
ผูใ้ ช้บริ การรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001-30,000 บาท จะมีความพึงพอใจ ในภาพรวม สู งกว่า กลุ่ ม
ผูใ้ ช้บริ การรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-45,000 บาท และ 45,000 บาท ขึ้นไป
สมมติฐานย่อย 1.5 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามแตกต่างกัน
สรุ ปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรื อ ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา ที่ต่างกัน
มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานย่อย 1.6 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล ด้านสถานภาพ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามแตกต่างกัน
สรุ ปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรื อ ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล ด้านสถานภาพ ที่ต่างกัน มี
ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลิ นิกความงาม แตกต่างกัน อย่างมี
ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ความแตกต่ า งกัน จ านวน 1 คู่ ได้แ ก่ 1( กลุ่ ม
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ผูใ้ ช้บริ การสถานภาพโสด จะมีความพึงพอใจ ในภาพรวม สู งกว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การสถานภาพสมรส
และหม้ายหรื อหย่าร้าง
สมมติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์การให้บริ การมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
การรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามแตกต่างกัน
สรุ ปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรื อ ภาพลักษณ์การให้บริ การมีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจในการใช้บ ริ ก ารการรั ก ษาด้วยแพทย์ในคลิ นิ ก ความงาม โดยด้านพนัก งานให้ บ ริ ก าร มี
ความสัมพันธ์สูงสุ ด รองลงมา ด้านคุ ณภาพการให้บริ การ และ ด้านสถานที่ให้บริ การ ตามลาดับ
อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์
ในคลิ นิก ความงาม ในระดับ มากที่สุ ด โดยสู งสุ ด คื อ ด้านคุ ณภาพการให้บริ ก าร รองลงมา ด้าน
พนักงานให้บริ การ และ ด้านสถานที่ ให้บริ การ ตามลาดับ โดยผลการศึกษา พบว่า ด้านพนักงาน
ให้บริ การ พึงพอใจสู งสุ ด พนักงานผูใ้ ห้บริ การของคลินิกเสริ มความงาม ให้บริ การด้วยความยิ้ม
แย้มแจ่มใส มี มนุ ษย์สัมพันธ์ ที่ ดี ด้านสถานที่ ให้บริ การ พึ งพอใจสู งสุ ด สถานที่ ของคลิ นิกเสริ ม
ความงามมีพ้ืนที่ กว้างขวางสะดวกต่อการให้บริ การ และด้านคุณภาพการให้บริ การ พึงพอใจสู งสุ ด
คลินิกเสริ มความงามมีความรับผิดชอบต่อ ผูร้ ับบริ การในกรณี ที่มีปัญหาเช่น ผูร้ ับบริ การแพ้สารบาง
ชนิด
2. จากผลการศึ กษา ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็ นต่อภาพลักษณ์ การให้บริ การการรักษาด้วย
แพทย์ในคลิ นิกความงาม ในระดับมากที่ สุ ด โดยสู งสุ ด ภาพลักษณ์ ของคลิ นิกเสริ มความงาม มี
ชื่ อเสี ย งและเป็ นที่ ย อมรับ มากที่ สุ ด รองลงมา ภาพลัก ษณ์ ของคลิ นิ ก เสริ มความงาม มี คุณ ภาพ
น่ า เชื่ อ ถื อ มากที่ สุ ด โดยผลการทดสอบความสั ม พั น ธ์ พบว่ า ภาพลัก ษณ์ การให้ บ ริ การมี
ความสัมพันธ์ ต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลิ นิกความงาม โดยด้าน
พนักงานให้บริ การ มี ความสัมพันธ์สูงสุ ด รองลงมา ด้านคุณภาพการให้บริ การ และ ด้านสถานที่
ให้บริ การ ตามลาดับ
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3. จากผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปั จจัยลักษณะส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ
สถานภาพ อาชี พ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วย
แพทย์ในคลินิกความงามแตกต่างกัน โดยผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การเพศชายจะมีความพึง
พอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม สู งกว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การเพศหญิง ด้าน
อายุ พบว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การอายุ 15–24 ปี จะมีความพึงพอใจ ในภาพรวม ต่ ากว่า กลุ่ มผูใ้ ช้บริ การ
อายุ 35–44 ปี และ สู งกว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การอายุ 45–54 ปี กลุ่มผูใ้ ช้บริ การอายุ 25–34 ปี และอายุ 35–
44 ปี จะมี ความพึ งพอใจ สู งกว่า กลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ารอายุ 45–54 ปี และตั้งแต่ 55 ปี ขึ้ นไป และกลุ่ ม
ผูใ้ ช้บริ การอายุ 45–54 ปี จะมีความพึงพอใจ ต่ากว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การอายุ 45–54 ปี ด้านอาชี พ พบว่า
กลุ่มผูใ้ ช้บริ การรับราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างประจา/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะมีความพึงพอใจ
สู ง กว่ า กลุ่ ม ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารวิ ช าชี พ อิ ส ระและประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว กลุ่ ม ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารพนั ก งาน
บริ ษทั เอกชน/พนักงานธนาคารจะมีความพึง พอใจ สู งกว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การวิชาชี พอิสระ และกลุ่ม
ผูใ้ ช้บ ริ การวิช าชี พ อิ ส ระจะมี ความพึ งพอใจ ต่ ากว่า กลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ การประกอบธุ รกิ จส่ วนตัวและ
นักศึกษา ว่างงานเกษียณอายุการทางาน ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การรายได้เฉลี่ย
ต่ อเดื อน 15,001-30,000 บาท จะมี ค วามพึ ง พอใจ สู ง กว่า กลุ่ ม ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารรายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อ น
30,001-45,000 บาท และ 45,000 บาท ขึ้นไป และด้านสถานภาพ พบว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การสถานภาพ
โสด จะมีความพึงพอใจ ในภาพรวม สู งกว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การสถานภาพสมรสและหม้ายหรื อหย่าร้าง
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็ นต่อภาพลักษณ์ การให้บริ การการรักษา
ด้วยแพทย์ในคลินิกความงามในระดับมากที่สุด โดยสู งสุ ดในด้านภาพลักษณ์ของคลินิกเสริ มความ
งาม มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับ ดังนั้นควรให้ความสาคัญกับการควรสร้างความเชื่ อมัน่ เชื่ อถือใน
คุณภาพการให้บริ การและให้ความสาคัญในการสร้างความไว้วางใจในการให้บริ การการรักษาด้วย
แพทย์ในคลินิกความงาม ตลอดจนควรรักษาและส่ งเสริ มภาพลักษณ์ การให้บริ การการรักษาด้วย
แพทย์ในคลินิกความงามที่มีความน่าเชื่ อถือการได้รับยอมรับจากผูใ้ ช้บริ การ การพัฒนาให้เป็ นผูน้ า
การให้บริ การด้านความทันสมัยของเทคโนโลยี เครื่ องมือ อุปกรณ์ เป็ นต้น
2. จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์
ในคลิ นิ ก ความงาม สู ง สุ ด ด้า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ดัง นั้น ควรมี ก ารน าเสนอบริ ก ารที่ ดี ไ ด้
มาตรฐานถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนควรทาความพยายามเข้าใจถึงความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
และสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ห้บริ การให้ตรงต่อความต้องการมากที่สุด ควรมีแผน
รองรับการให้บริ การ เช่ น ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดอาการแพ้ เกิ ดการแพ้ส ารเคมี ในการให้บริ การ เป็ นต้น
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นอกจากนี้ ควรให้ความสาคัญกับความสามารถในการตอบสนองการให้บริ การได้อย่างรวดเร็ ว การ
ให้บริ การได้อย่างทัว่ ถึง
3. จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในการใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์
ในคลินิกความงาม ต่าสุ ด ด้านสถานที่ให้บริ การ ดังนั้น ควรให้ความสาคัญกับสถานที่ให้บริ การที่มี
มาตรฐานอยู่ใ นที่ ชุ ม ชนสะดวกต่ อ การเดิ น ทาง การมี บ ริ เวณที่ จ อดรถเพี ย งพอ ภายในสถาน
ให้บริ การควรมีความสะอาดเรี ยบร้อย มีมุมรับรองผูใ้ ช้บริ การ มีการบริ หารจัดการสถานที่ให้บริ การ
ให้ความเหมาะสมกับสัดส่ วนกับรู ปแบบการให้บริ การ ควรมีความชัดเจนของป้ายบอกประเภทการ
ให้บ ริ ก าร มี ความเหมาะสมของจุ ดที่ ให้บริ ก ารแต่ล ะแผนก และมี ที่ นั่งรอรั บ บริ การของลู กค้ามี
จานวนเพียงพอ เป็ นต้น
4. จากผลการวิจยั พบว่า ภาพลักษณ์การให้บริ การมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บ ริ ก ารการรั ก ษาด้วยแพทย์ในคลิ นิก ความงาม ด้านพนัก งานให้ บ ริ ก ารสู งสุ ด ดัง นั้น ควรให้
ความส าคัญ กับ การพัฒ นาบุ ค ลากรในการให้ บ ริ ก ารของคลิ นิ ก ความงาม ควรมี บุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถมีความชานาญ มีความน่ าเชื่ อถือและมีชื่อเสี ยงในการดูแลความงาม ตลอดจนควรให้
ความสาคัญกับการอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรภายในคลีนิคให้มีความรู ้และมีความสามารถในการ
ให้บริ การและสามารถตอบสนองการให้บริ การได้ทุกเวลา สามารถแก้ปัญหาการให้บริ การเฉพาะ
หน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอให้ศึกษาถึง ความต้องการและความคิดเห็นของ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อใช้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อผล
การศึกษาจะทราบถึงความต้องการของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การเพื่อผลการศึกษาจะสามารถ
นาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการให้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การสู งสุ ด
2. การศึกษาในครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอให้ศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบหรื อความพึงพอใจใน
การให้บริ การการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม จาแนกตามประเภทการรักษาและประเภทของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารเพื่ อ ผลการศึ ก ษาจะน าไปวางแผนกลยุท ธ์ ก ารตลาดและกิ จ กรรมการตลาดในการ
ให้ บ ริ ก ารและสามารถน าพัฒ นาระบบการให้บ ริ ก ารให้ ส อดคล้อ งกับ ความคิ ด เห็ น และความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดในเครื อ L.P.N.
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
MARKETING FACTORS THAT INFLUENCE THE CONSUMER’S DECISION IN
PURCHASING L.P.N. CONDOMINIUM
ศิวดล ยาทิพย์, รังสิ พงศ์ ลัพธิโสภณ
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัฒน์ พิสิษฐเกษม
อาจารย์ประจา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
วัตถุ ประสงค์ของงานวิจยั เพื่อศึกษาถึ งปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกซื้ อคอนโด L.P.N.ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจานวน 400 ชุ ด โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา และเชิ งอนุ มาน มีการใช้
การวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายจานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ
54.0 อายุอยูใ่ นช่ วง 31-39 ปี มากที่สุด จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.2 มีสถานภาพสมรสมาก
ที่สุด จานวน 250 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.5 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุดจานวน 272 คน คิด
เป็ นร้อยละ 68.0 ประกอบอาชี พ พนักงานบริ ษ ทั เอกชน มากที่สุ ดจานวน 174 คน คิดเป็ นร้ อยละ
43.5 มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน 30,000-45,000 บาท มากที่สุดจานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.8
ผลการศึกษาด้านส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับระบบรักษาความปลอดภัย ด้านราคาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้
ความสาคัญกับเงื่อนไขการผ่อนชาระของโครงการมีความจูงใจ ด้านสถานที่ต้ งั ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับทางเข้าโครงการมี ค วามปลอดภัยจากอันตราย ด้านส่ งเสริ มทางการ
ตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับมีพนักงานให้คาปรึ กษาและคาแนะนาที่ดี
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลในด้าน อายุ และ อาชี พ มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจซื้ อ, คอนโด L.P.N.
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ABSTRACT
This research aims to study the personal factors which influence on the marketing-mix
factor to purchase the L.P.N. condominium of the population in Bangkok. We used the 400 copies
of questionnaire as a tool to accumulate the data. After collecting data, the descriptive statistic,
deductive statistic, and the Multiple Regression Analysis are all required by the researcher to
interpret the data. Moreover, the significant level of the statistic test is set at 0.05.
The results of this research reporting the participant’s personal information showed that
most of the participants who replied the questionnaires were male, approximately 216 people or
54%. Most of them, around 149 people or 34.2%, were at the age of 31 to 39. Also, the number of
the participants who were married was 250 or 62.5%, and the number of the participants who held
the bachelor degree was 272 ( 68%( . In addition, most of them, around 173 people or 43.5%,
worked at the private organization, and they, 195 people or 48.8%, approximately received
30,000 to 45,000 baht a month.
The findings on studying the marketing-mix shows that, in part of the product factor,
most of the participants mainly emphasized on how the security system of the product was. Also,
in the price factor, most of them chose to focus on the condition of the installment payments of
the project which motivates the buyers to purchase the thing. In the place factor, most of the
participants paid attention to the project entrances whether they are secure enough from the threat.
Regarding the promotion factor, most of them mainly emphasized on whether their counsellors
gave the purchasers some good advice.
Finally, the results of testing the hypothesis found that the personal factors, especially for
the participants’ age and their occupation, caused an effect on the population’s decision making to
the marketing mix.
KEYWORDS : BUYING DECISION, CONDO L.P.N.
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บทนา
คอนโดมิ เนี ยมถื อเป็ นโครงการที่ คนนิ ยมซื้ อเป็ นที่ อยู่อาศัยกันมากโดยเฉพาะคนในเมือง
หลวงเนื่ องจากมีราคาที่หลายคนสามารถเข้าถึงจับจองได้และคอนโดมิเนียมส่ วนใหญ่มกั จะสร้างใน
ที่ชุมชนการเดินทางสะดวกสบายถ้าสังเกตจะเห็นว่า มีโครงการและคอนโดมิเนี ยมเกิดขึ้นมากมาย
หลายระดับ คอนโดมิเนี ยมบางที่ราคาสู งกว่าบ้านเดี่ยวเพราะรู ปแบบของคอนโดมิเนี ยมที่มีให้เลือก
มากมายมีสิ่งอานวยความสะดวกพร้อมเหมือนกับบ้านและบางที่มีสิ่งอานวยความสะดวกมากกว่า
แต่คอนโดมิเนียมบางโครงการเน้นในเรื่ องของภูมิทศั น์เพื่อสนองความต้องการของผูซ้ ้ื อในทุกกลุ่ม
คอนโดมิเนี ยมเป็ นอีกทางเลื อกหนึ่ งของผูท้ ี่กาลังมองหาที่พกั อาศัยที่มีความสะดวกสบาย
เดิ น ทางสะดวก เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน มนุ ษ ย์ต้อ งเดิ น ทางแข่ ง กับ เวลา ซึ่ งคอนโดมิ เนี ย มสามารถ
ตอบสนองความต้องการตรงส่ วนนี้ ได้ ซึ่ งมีความแตกต่างจากบ้านพักส่ วนใหญ่มกั ปลูกสร้างบริ เวณ
ชานเมืองโดยเน้นความปลอดโปร่ งไม่แออัด
การเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในปั จจุบนั มี โครงการขึ้นมาใหม่มากมายเพราะในแต่ละวันมี
ประชากรเกิดขึ้นมากมาย เมื่อมีโครงการเกิดขึ้นจึงเกิดปั ญหาว่าจะเลือกซื้ ออย่างไรจึงจะคุม้ ค่าที่สุด
ปั ญหาใหญ่คือ การคมนาคมจะต้องใกล้แหล่งชุ มชนใกล้ถนนใหญ่หรื อใกล้ที่ทางานเพื่อหลี กหนี
การจราจรที่ ติดขัดราคาถ้าอยู่ในทาเลที่ ดีราคาก็จะสู งตามไปด้วยรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมและ
พื้นที่ใช้สอยไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งอานวยความสะดวกหรื อสถาปั ตยกรรมที่หรู หราทันสมัยล้วนมีผลต่อผู ้
ซื้ อทั้งสิ้ นการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมยังคงอยูใ่ นอัตราเติบโตที่ค่อนข้างสู งโดยเฉพาะในกลุ่มคนชน
ชั้นกลางที่ตอ้ งการมีคอนโดมิเนียมไว้พกั อาศัยใกล้ที่ทางานบางโครงการดูเหมือนจะเป็ นโครงการที่
ตอบสนองคนกลุ่มนี้ ได้ดีที่สุดการเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมจึงมีปัจจัยที่ตอ้ งนามาพิจารณาที่ค่อนข้าง
จะต่างจากการเลื อกซื้ อบ้านคือ เจ้าของโครงการพื้นที่ โดยรอบการเลื อก ชั้น ทาเลที่ ต้ งั สิ่ งอานวย
ความสะดวกในห้องพัก สิ่ งอานวยความสะดวกส่ วนกลาง ตาแหน่ งของห้องภู มิ ท ัศ น์ ข องห้ อง
สถาปั ต ยกรรม ระบบรั ก ษาความปลอดภัย ระบบป้ อ งกัน และที่ จ อดรถ พฤติ ก รรมการซื้ อ
คอนโดมิ เนี ยมของคนแต่ละวัยในแต่ละช่ วงมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ความต้องการของแต่ละ
บุ ค คล ถ้าในกลุ่ ม ของคนเริ่ ม เข้าสู่ ก ารท างานอายุ 20-25 ปี จะเป็ นกลุ่ ม อายุที่ เริ่ ม มี ค่ านิ ยมใหม่ ๆ
ความรู ้สึกมัน่ ใจในตัวเองจะสู งต้องการแยกตัวออกมาสร้างที่จะอยูอ่ าศัยเป็ นของตัวเอง ดังนั้นการ
ตัด สิ นใจเริ่ มต้ น ซื้ อคอนโดโดยปั จ จัย ในการตัด สิ นใจท าเลที่ ต้ ั ง คนรุ่ น ใหม่ จ ะเลื อ กความ
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สะดวกสบายในการเดินทางเช่น ใกล้ระบบขนส่ งมวลชนโดยสารสาธารณะหรื อว่าจะเป็ นรถไฟฟ้ า
รถเมล์ รถประจาทาง ท่ารถตู ้ สาหรับกลุ่มคนที่ทางานแล้วอายุประมาณ 30 ปี ขึ้นไป พอทางานก็มี
โอกาสมีทางเลือกเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นต้องการอยูใ่ นเมืองมากขึ้นต้องการความสะดวกสบายในการ
เดิ นทางเช่ น ใกล้รถไฟฟ้ า ผูล้ งทุ นก็ ให้ความส าคัญ ต่อการลงทุ นในการสร้ างที่ พ กั อาศัยโดยการ
ตอบสนองความพอใจให้ ก ับ ลู ก ค้า ที่ ค านึ ง ถึ ง ความสะดวกในการเดิ น ทางมากขึ้ น จะเห็ น ได้มี
โครงการขยายที่พกั อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุ งเทพมหานคร (เพ็ญพิชชา วิชิตพันธ์ : 2556 )
ด้ ว ยเหตุ น้ ี งานวิ จ ัย ครั้ งนี้ จึ ง มุ่ ง ศึ ก ษาไปที่ ปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียม L.P.N. ซึ่ งข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ จะทาให้ทราบว่า ในปั จจุบนั ปั จจัยใดที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมเพื่อเป็ นการสร้างแนวทางประกอบธุ รกิจคอนโดมิเนี ยมและ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ตรงตามความต้องการ
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ส่งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลื อกซื้ อ
คอนโด L.P.N.ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จ จัย ทางด้า นประชากรศาสตร์ ที่ ป ระกอบด้ว ย เพศ อาชี พ รายได้ อายุ สถานภาพ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อคอนโด
L.P.N. ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ า นประชากร พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ ประชาชนที่ พ ัก อาศัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้ น 400 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ทาการศึ กษาถึ งปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดในเครื อ
L.P.N. ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งเนื้ อหาของการทาวิจยั ออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
ปั จจัยทางด้านส่ วนบุ คคล ซึ่ งประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ สถานภาพ การศึกษา และ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบไปด้วยปั จจัยทางด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยทางด้านราคา
ปั จจัยทางด้านสถานที่ ปั จจัยทางด้านส่ งเสริ มการตลาด
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3. ขอบเขตด้า นเวลาในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ท าการวิ จ ัย ช่ ว งระหว่ า งวัน ที่ 20 มกราคม พ.ศ.
2559 ถึ ง วัน ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 และเก็ บ ข้อ มู ล ในช่ ว ง ระหว่า งวัน ที่ 13 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ.
2559 ถึงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกส่ วนประสมทางการตลาดใน
การซื้ อคอนโด L.P.N.เพื่อให้ผูข้ ายได้กาหนดกลุ่มเป้ าหมายหลักที่จะทาการซื้ อสิ นค้าและสามารถ
กาหนดออกแบบสิ นค้าตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่ได้รับ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ผู้ บ ริ โ ภค หมายถึ ง บุ ค คลที่ เลื อ กซื้ อสิ นค้ า โดยมี ค วามตั้ง ใจและต้ อ งการเลื อ ก
คอนโดมิเนียมในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
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2. พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง การกระทาหรื อการแสดงออกของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้ อและการใช้สินค้าบริ การโดยผ่านกระบวนการตัดสิ นใจที่มีปัจจัยต่างๆ ทั้งปั จจัยส่ วนบุคคล
(เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน(
3. การตระหนั กถึ ง ปั ญ หาหรื อการตระหนั กถึ งความต้ องการ (Problem or Need
Recognition( เป็ นกระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคมักเห็ นภาพพจน์ของความแตกต่าง สภาพที่น่าปรารถนา
(The Desired State) กับสภาพที่เป็ นจริ ง (The Actual State)
4. การแสวงหาข้ อมูล (Search for Information) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคเสาะหาข่าวสารจาก
การเก็บไว้ในความทรงจา (การเสาะหาภายในความคิด( หรื อข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจจาก
สิ่ งแวดล้อม (การเสาะหาจากแหล่งภายนอก( เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ
5. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) หมายถึ ง การที่ผูบ้ ริ โภคทาการประเมิน
ค่าทางเลือกในแง่คุณประโยชน์ที่คาดหมายไว้ และทาให้การเลือกแคบลงจนกระทัง่ ได้เลือกที่ชอบ
ที่สุด
6. การรั บรู้ (Perception) หมายถึ ง วิถีทางที่ บุคคล รวบรวมบันทึ กข้องมูลข่าวสารเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคกาลังสนใจ ซึ่ งการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคจะเริ่ มจากการที่ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจ
7. แรงจู งใจ (Motives) หมายถึ ง พลังลังผลัก ดัน ภายในที่ ท าให้ บุ ค คลมี พ ฤติ ก รรมต่ างๆ
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายหรื อความพอใจในแต่ละบุคคล
8. การเรี ยนรู้ (learning) หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมหรื อความรู ้ความเข้าใจ อัน
เป็ นผลจากประสบการณ์ ที่ผูบ้ ริ โภคมีซ่ ึ งประสบการณ์ จะเป็ นตัวบอกผูบ้ ริ โภคว่าควรซื้ อชนิ ดนั้น
หรื อไม่
9. ทัศนคติ (Attitude) หมายถึ ง ผลรวมความเชื่ อ และการประเมินสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งของบุคคล
ซึ่ งจะนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
10. ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ่ งที่ลูกค้ามองเห็ นได้ แล้วนามาประกอบการตัดสิ นใจ
ในการเลือกซื้ อคอนโด เช่น คอนโดมิเนียมที่มีหอ้ งตัวอย่างในการตกแต่ง เป็ นต้น
11. คอนโดมิ เนี ยม (Condominium) หมายถึ ง อาคารที่ บุ ค คลสามารถแบ่ ง ถื อกรรมสิ ท ธิ์
ออกเป็ นส่ วนๆ โดยแต่ส่วนระกอบด้วยกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน
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ส่ วนการกลาง ลักษณะส่ วนใหญ่ตวั อาคารจะเป็ นตึกใช้วสั ดุทนไฟหรื ออาจจะเรี ยนง่ายๆ ว่า “บ้าน
ลอยฟ้านั้นเอง(
12. หลักการตลาด 4P หมายถึ ง ส่ วนผสมทางการตลาดที่นิยมนามาเป็ นเครื่ องมือ หรื อใช้
เป็ นกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดมีอยูด่ ว้ ยกัน 4 ประการ ซึ่ งหลักการใช้ก็คือการวางแผนในแต่
ละส่ ว นให้ เข้า กัน อย่างลงตัวและเหมาะสม ดัง นี้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ ต้ งั
(Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
13. คอนโด L.P.N. หมายถึ ง คอนโดที่ ไ ด้รับ การออกแบบและควบคุ ม การก่ อสร้ างโดย
บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน( หรื อที่รู้จกั ในนามว่า “ลุมพินี”
14. ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ หมายถึ ง สิ่ งที่ เสนอขายโดยธุ ร กิ จ ในที่ น้ ี หมายถึ ง อาคารห้ อ งชุ ด
คอนโดมิ เนี ย ม เพื่ อ ตอบสนองความจ าเป็ นหรื อ ความต้องการของลู ก ค้า ให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจ
ประกอบด้วย สิ่ งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น ตัวอาคารห้องพัก อุปกรณ์ ตกแต่ง ราคา คุณภาพ
ตราสิ นค้า บริ การ และชื่อเสี ยง
15. ด้ านราคา หมายถึง จานวนเงินหรื อสิ่ งอื่นๆ ที่มีความจาเป็ นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
16. ด้ านสถานที่ต้ ัง หมายถึ ง พื้นที่ หรื อบริ เวณที่ ต้ งั ของโครงการคอนโดมิ เนี ยมโครงการ
ต่างๆ
17. การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึ ง เครื่ องมื อการสื่ อสารเพื่ อสร้ างความพึงพอใจต่อตรา
สิ นค้าหรื อบริ การ หรื อความคิด หรื อต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ ให้เกิดความต้องการเพื่อเตือนความ
ทรงจาในผลิ ตภัณ ฑ์ โดยคาดว่าจะมี อิท ธิ พ ลต่ อความรู ้ สึ ก ความเชื่ อ และพฤติ ก รรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค
การทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดในเครื่ อ L.P.N. ของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ได้ ศึ ก ษาทฤษฎี แ นวความคิ ด และงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น ามาเป็ น
แนวความคิดในการวิจยั และได้นามาเสนอดังนี้คือ
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
จากแนวคิดของฟิ ลลิปคอตเลอร์ (Philip Kotler, 2000 : 270-271; อ้างอิงจาก
ศิริวรรณและคณะ, 2541 : 128-129) โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Model) เป็ น
การศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการที่เกิดสิ่ งกระตุน้
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(Stimulus) ที่ ท าให้ เกิ ดความต้องการสิ่ งกระตุ ้นผ่านเข้ามาในความรู ้ สึ กนึ กคิ ดของผูซ้ ้ื อ (Black’s
Box) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดาซึ่ งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อ
จะได้รับ อิทธิ พลจากลักษณะต่างๆ ของผูซ้ ้ื อแล้วจะมี การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ(Buyer's Response)
หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer's Purchase Decision)
เสรี วงษ์มณฑา (2548 :32-46) กล่าวว่า พฤติกรรมบริ โภคคือพฤติกรรมการแสดงออกของ
บุ คคลแต่ละบุ คคลในการค้นหาการเลื อกซื้ อการใช้การประเมิ นผลหรื อการจัดการกับสิ นค้าและ
บริ การซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรี รัต น์ (2534: 34) กล่ าวว่า กระบวนการตัดสิ น ใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Buyer’s
Decision Process) หมายถึ ง ขั้นตอนในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์จากสองทางเลื อกขึ้ นไปซึ่ งเริ่ มขึ้ น
ก่อนการซื้ อจริ งๆ และมีผลกระทบหลังการซื้ อ ซึ่ งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วยกิจกรรม 5
ขั้นตอนสาคัญคือ
2.1 การรับรู ้ปัญหา (Problem or Need Recognition) คือ บุคคลรับรู ้ถึงความต้องการภายใน
ของตนซึ่ งอาจเกิดขึ้นเองหรื อเกิดจากสิ่ งกระตุน้ เช่น ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ
ความเจ็บป่ วย ฯลฯ ซึ่ งรวมถึงความต้องการของร่ างกาย และความต้องการที่เป็ นความปรารถนาอัน
เป็ นความต้องการทางด้านจิตวิทยา
2.2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) คือ การพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อหาทางสนอง
ความต้องการที่ถูกกระตุน้ ดังนั้น จึงต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคแสวงหา
2.3 การประเมินผลทางเลื อก (Evaluation of Alternatives) คือ กระบวนการที่ผูบ้ ริ โภคได้
ข้อมูลมาแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ
2.4 การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) คือ วิธีการหลังจากการประเมินผลทางเลื อกจะ
ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคกาหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็ นตัวเลือกโดยทัว่ ๆ ไป ผูบ้ ริ โภคจะ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด
2.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Post purchase Behavior) คือ ประสบการณ์ เกี่ ยวกับความ
พอใจหรื อไม่พอใจผลิตภัณฑ์ที่ได้เลือกซื้ อมาแล้ว
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กิตติ ภักดี วฒั นะกุล (2546:7( อ้างถึงใน สุ ทามาศ จันทรถาวร (2556:623( การตัดสิ นใจ คือ
กระบวนการคัดเลื อกแนวทางปฏิ บตั ิ จากทางเลื อกต่างๆ เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการ ซึ่ ง
จัดเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปั ญหา
จากความหมายดัง กล่ า วข้างต้น สรุ ป ได้ว่า การตัด สิ น ใจ คื อ กระบวนการในการเลื อ ก
ทางเลื อกทางใดทางหนึ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคมี ความพึ งพอใจเพื่ อให้ได้ ม าซึ่ งสิ่ งที่ ตอ้ งการ รวมไปถึ งการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การ
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาด
ศิ ริวรรณ เสรี รัต น์ และคณะ (2539) อ้างถึ งใน รั ชฎาภรณ์ พรมมิ รัตนะ.(2553:9-10) ได้
กล่าวถึ งทฤษฎี ส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ที่เกี่ ยวข้องกับตัวแปรทางการตลาดว่า เป็ นตัว
แปรที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ใ นการเลื อ กซื้ อสิ น ค้าและต้อ งน ามาใช้ร่วมกัน เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย (Target Market) เป็ นหลัก โดยส่ วนประสมการตลาดจะประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งที่สามารถสนองความจาเป็ นและความต้องการของลูกค้าได้
ผลิ ตภัณฑ์อาจเป็ นคุ ณสมบัติที่แตะต้องได้และแตะต้องไม่ได้ ส่ วนประกอบของผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพสิ นค้า ชื่อเสี ยงบริ ษทั การรับประกันและบริ การ
2. ราคา (Price) เป็ นสิ่ งที่กาหนดมูลค่าได้ในการแลกเปลี่ยนหรื อบริ การ ในรู ปของเงินตรา
เป็ นส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับวิธีการกาหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ในการกาหนดราคา ได้แก่
ราคาจาหน่าย ส่ วนลด วิธีการชาระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาชาระเงิน
3. การกระจายผลิ ต ภัณ ฑ์ (Place or Distribution) หมายถึ ง ท าเลที่ ต้ ัง หรื อ กิ จ กรรม การ
เคลื่อนย้ายตัวสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยังสถานที่ที่ตอ้ งการและเวลาที่เหมาะสมของผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทาง
อุตสาหกรรม
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูจ้ าหน่ ายและตลาด
เป้ าหมายเกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณฑ์ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ที่ จะแจ้งข่ าวสาร หรื อชักจู งให้เกิ ดทัศ นคติ และ
พฤติกรรมการซื้ อ การส่ งเสริ มการตลาด อาจทาได้ 4 แบบด้วยกัน ซึ่ งเราเรี ยกว่าส่ วนประสม การ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Mix) หรื อส่ วนประสมในการติดต่อสื่ อสาร (Communication Mix)
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เสรี วงษ์มณฑา (2554:11) ส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้และผูบ้ ริ โภค
ยินดี จ่ายเพราะเห็ นว่าคุม้ รวมถึงมีการจัดจาหน่ ายกระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้ อ
หาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิ ดความชอบในสิ นค้าและเกิ ดพฤติกรรม
อย่างถูกต้อง
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จาการทบทวนงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วกั บ ปั จจัย การตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เพ็ญพิชชา วิชิตพันธ์ (2556( ได้ทาการศึกษาเรื่ องกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม
ในเขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานครมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม
ของผูบ้ ริ โภคในเขตบางกะปิ โดยใช้เครื่ องมือและวิธีการศึกษาคือแบบสอบถามประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาคือประชาชนผูพ้ กั อาศัยในเขตบางกะปิ และนาข้อมูลที่รวบรวมได้ประมวลผลใช้ค่าสถิ ติ
ร้อยละและค่าเฉลี่ย
ผลจากการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งอายุระหว่าง 31-40 ปี
สถานภาพสมรสประกอบอาชีพค้าขาย/ธุ รกิ จส่ วนตัวการศึกษาปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดื อน 30,00140,000 บาท กระบวนการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมในเขตบางกะปิ การตัดสิ นใจเลื อกให้
ความสาคัญกับทาเลที่ต้ งั ที่มีความสะดวกในการเดิ นทางไปทางานการใช้วสั ดุ ที่มีคุณภาพมีแบบที่
พักให้เลือกเงินดาวน์เหมาะสมมีระบบสาธารณูปโภคและระบบความปลอดภัยที่ดี
ข้อเสนอแนะจากการศึ ก ษาผูป้ ระกอบการควรให้ ค วามส าคัญ การเลื อกท าเลที่ ต้ งั ที่ ก าร
คมนาคมสะดวกในการเดินทางใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพรับประกันการก่อสร้างหลังการส่ งมอบมี
รู ป แบบของห้องควรมี ให้เลื อกอานวยความสะดวกในการท านิ ติก รรมกับ สถาบันการเงิ นจัดหา
สิ นเชื่ อกับสถาบันการเงินวางเงินดาวน์เหมาะสมมีการบริ การหลังการขายจัดระบบความปลอดภัย
ให้ได้มาตรฐาน
สุ ทามาศ จันทรถาวร (2556) ได้ทาการศึกษาถึงปั จจัยทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของ
ผู ้ ใ ช้ ง าน Facebook ที่ มี ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อสิ น ค้ า และบริ การของผู ้ บ ริ โภคใน
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กรุ งเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจานวน 400 ชุ ด โดยใช้สถิ ติ
เชิ ง พรรณนาและเชิ ง อนุ ม านมี ก ารใช้ก ารวิเคราะห์ ค วามแปรปรวน t-test, F-test และ Multiple
Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 20-29 ปี การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มี รายได้อยู่ในช่ วง 10,001-20,000 บาทต่อเดื อนมี
ความถี่ ในการใช้ Facebook 7 วัน/สัปดาห์ระยะเวลาในการใช้งาน Facebook มากกว่า 1 ชั่วโมง มี
ความถี่ในการสั่งซื้ อสิ นค้าบน Facebook 1 ครั้ง/เดือนมีความสนใจในการสั่งซื้ อเสื้ อผ้าเครื่ องประดับ
ใช้จานวนเงินในการสั่งซื้ อสิ นค้า 501-1000 บาท/ครั้งและใช้ Facebook เพื่อการบันเทิง
ผลการศึกษาด้านส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า ในด้านผลิ ตภัณฑ์ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับสิ นค้าตรงกับความต้องการด้านราคา
นฤตย์อร ศรี คงแก้ว และ เบญจวรรณ สุ จริ ต (2558(ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยการตลาดที่มี
ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มในกรุ ง เทพมหานคร มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ศึกษาปั จจัยการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร และ เปรี ยบเที ยบ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ของประชาชนต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมของประชาชน
กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่พกั อาศัยในคอนโดมิเนี ยมในกรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่ใช้
ในการศึกษา คือ แบบสอบถามปั จจัยการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมใน
กรุ งเทพมหานครจานวน 448 คน สถิ ติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ ยร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ
F-test วิเคราะห์ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เป็ นเพศหญิงมากที่สุดร้อยละ 52.70 มีอายุอยูใ่ นช่วง 31-40 ปี
มากที่สุดคิดเป็ น ร้อยละ46.60 มีสถานภาพสมรส มากที่สุด ร้อยละ 54.30 มีการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี มากที่สุดร้อยละ 60.30 ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด ร้อยละ 60.80 มีรายได้
ครอบครั ว มากกว่ า 50,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 26.90 มี ก ารตัด สิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย มใน
กรุ ง เทพมหานครโดยรวม อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด และเมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการ
ประเมินผลทางเลื อกมีระดับสู งที่สุด (ค่าเฉลี่ ย = 4.64( รองลงมาคือด้านการรับรู ้ปัญหา (ค่าเฉลี่ย =
4.36( ส่ วนด้านที่ มี ค่าเฉลี่ ยต่ าที่ สุด คื อ ด้านพฤติ ก รรมภายหลังการซื้ อ (ค่าเฉลี่ ย = 3.86( ส าหรั บ
การศึ ก ษาปั จ จัย การตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มในกรุ ง เทพมหานคร
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โดยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ ย = 4.44( รองลงมาคือด้านราคา (ค่าเฉลี่ ย = 4.30( ส่ วนด้านที่ มีระดับ ต่ าที่ สุดคื อ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ย = 4.01(
การเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของประชาชนต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมของ
ประชาชนกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามข้อมูลส่ วน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ 0.05 ซึ่ งปั จ จัย การตลาดทั้งหมด สามารถพยากรณ์ ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มของ
ผูบ้ ริ โภคในในกรุ งเทพมหานคร และปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย มีความสาคัญเป็ นอันดับ
แรกในการพยากรณ์การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ในการเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เนื่ องจากประชากรมี ข นาดใหญ่ และไม่ ท ราบจานวนประชากรที่ แน่ น อนดังนั้น ขนาด
ตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่า
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ในการคานวณหาขนาดตัวอย่างได้
400 ชุด ดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 22-29 กุมภาพันธ์ 2559 (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549, หน้า
74)

n = จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
p = สัดส่ วนประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ มสามารถนาค่าสถิติในอดีตมาใช้แทนได้
z = ความมัน่ ใจที่ผวู ้ ิจยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
มีค่าเท่ากับ 1.96 ( มัน่ ใจ 95% )
p = สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอ่ มเกิดขึ้นได้
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จะได้ n = (0.5)(0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385
เพราะฉะนั้นจึงกาหนดจานวนของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้ เท่ากับ 400 จานวน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่างในการวิจ ัย ครั้ งนี้ คื อประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี
ประสบการณ์ ในการเลื อกซื้ อคอนโด L.P.N.ทั้ง 78 โครงการในเครื อลุ มพิ นีท้ งั หมด ผูว้ ิจยั ทาการ
เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยท าการจับ ฉลากขึ้ น มา (Simple Random Sampling) ในจ านวนทั้ง สิ้ น 10
โครงการ ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยผูว้ จิ ยั ทาการสุ่ มแบบ (Quota Sampling) กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
40 คนต่อ 1 โครงการทาการสุ่ มแบบ (Convenience Sampling) ดังนี้
1. โครงการลุมพินี เพลส พระราม 3-เจริ ญกรุ ง
2. โครงการลุมพินี เพลส พระราม 3-ริ เวอร์ววิ
3. โครงการลุมพินี เพลส นราธวาส-เจ้าพระยา
4. โครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 4-สาธร
5. โครงการลุมพินี เพลส รัชโยธิน
6. โครงการลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา (เฟส 2(
7. โครงการลุมพินี เพลส สุ ขสวัสดิ์-พระราม 2
8. โครงการลุมพินี เพลส พระราม 4-กล้วยน้ าไท
9. โครงการลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระ
10. โครงการลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย
เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน จะทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามทุกฉบับ
จนครบจานวนที่ตอ้ งการ แล้วนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สาเร็ จรู ป แล้ว
นาเสนอข้อมูลในรู ปตาราง และแปลผลโดยการบรรยายตามลาดับต่อไป
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ทาการสารวจโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติโดยแบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
ส่ ว นที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ว ไปทางด้ า นประชากรศาสตร์ ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อครอบครัว
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ส่ วนที่ 2 ข้อมู ลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่ต้งั ด้านส่ งเสริ มการตลาดโดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ 1. การออกแบบโครงสร้างโครงการมีความทนทาน
2. พื้นที่ตวั อาคารและขนาดห้องมีความกว้างพอเหมาะ
3. รู ปแบบในการก่อสร้างมีความสวยงาม
4. วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งภายในมีความทันสมัย
5. มีระบบรักษาความปลอดภัยและเตือนภัยในตัวอาคาร
6. สิ่ งอานวยความสะดวก เช่น สโมสร สระว่ายน้ าอาคารจอดรถ
ด้านราคา

1.ราคาขายของโครงการมีความคุม้ ค่ามาก
2.ราคาเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทาเลที่ต้ งั
3. เงื่อนไขการผ่อนชาระของโครงการมีความจูงใจ
4. มีการจัดหาสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินและอัตราดอกเบี้ยต่า

ด้านสถานที่ต้ งั 1. อยูใ่ กล้สถานที่ทางาน
2. อยูใ่ กล้ศูนย์การค้าหรื อตลาด
3. มีความสงบเป็ นส่ วนตัวสู ง
4. ห่างไกลจากแหล่งมัว่ สุ่ ม
5. การเดินทางไปมาสัญจรสะดวก
6. ทางเข้าโครงการมีความปลอดภัยจากอันตราย
ด้านส่ งเสริ มการตลาด 1. มีส่วนลดและสิ ทธิ พิเศษ
2. มีแถมอุปกรณ์ตกแต่งภายในห้อง
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3. มีบริ การชมห้องตัวอย่างก่อนเลือกซื้ อ
4. มีพนักงานให้คาปรึ กษาและคาแนะนาที่ดี
5. การบริ การหลังการขาย
การคานวณช่วงคะแนนจากสู ตรดังนี้
ช่วงคะแนน = คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนระดับ
สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ได้ช่วงคะแนนเท่ากับ

5 – 1 = 0.80
5

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถหาช่วงคะแนนของผลการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดในเครื อ L.P.N. ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครได้ดงั นี้

ค่าเฉลี่ย

ระดับคะแนนของคาถาม

4.21 – 5.00
3.41 - 4.20
2.61 – 3.40
1.81 -2.60
1.00 -1.80
สถิติทใี่ ช้ วเิ คราะห์ ข้อมูล

ให้คะแนนเป็ น 5
ให้คะแนนเป็ น 4
ให้คะแนนเป็ น 3
ให้คะแนนเป็ น 2
ให้คะแนนเป็ น 1

ระดับผลการตัดสิ นใจ
มีผลต่อการตัดสิ นใจระดับมากที่สุด
มีผลต่อการตัดสิ นใจระดับมาก
มีผลต่อการตัดสิ นใจระดับปานกลาง
มีผลต่อการตัดสิ นใจระดับน้อย
มีผลต่อการตัดสิ นใจระดับน้อยที่สุด

คือ สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานมีการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยทดสอบทาง
สถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
การทดสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทาแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น 400 ชุ ด เพื่อนามาทาการทดสอบความเชื่ อมัน่ โดย
วิ ธี ข อง Cronbach’s Alpha เพื่ อ หาสั ม ประสิ ทธิ์ อั ล ฟ่ า (Alpha Coefficient) โดยใช้ โ ปรแกรม
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สาเร็ จรู ป SPSS for windows โดยค่า Cronbach’s Alpha ที่ได้ออกมาเป็ นรายด้านเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.764 จึง
ยอมรับได้วา่ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถามมีความเที่ยง
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ คอนโดในเครื อ L.P.N. ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครมี ดงั นี้ ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูท้ ี่ พกั อาศัยอยู่ในคอนโดมิ เนี ยมในเครื อ L.P.N.
กรุ งเทพมหานคร จานวนทั้งหมด 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ
46.0 และเป็ นเพศชายจานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.0 อายุอยูใ่ นช่ วง 31-39 ปี มากที่สุด จานวน
149 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.2 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จานวน 250 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.5 ระดับ
การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ม ากที่ สุ ด จ านวน 272 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 68.0 ประกอบอาชี พ พนัก งาน
บริ ษ ทั เอกชน มากที่ สุ ดจานวน 174 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 43.5มี รายได้ค รอบครั วต่ อเดื อน 30,00045,000บาท มากที่สุดจานวน 195คน คิดเป็ นร้อยละ 48.8
2. สรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมเครื อ L.P.N. ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย 4.43 อยูใ่ นระดับมากที่สุดและจาก
การวิ เคราะห์ เป็ นรายข้อ พบว่า ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลมากที่ สุ ด 3 ล าดับ ได้แ ก่ (1.) มี ร ะบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยและเตือนภัยในตัวอาคาร มีค่าเฉลี่ย 4.57 อยูใ่ นระดับมากที่สุด (2.) สิ่ งอานวยความสะดวก
เช่ น สโมสร สระว่ายน้ า อาคารจอดรถ มีค่าเฉลี่ ย 4.54 อยูใ่ นระดับมากที่สุดและ (3.) การออกแบบ
โครงสร้างโครงการมีความทนทาน มีค่าเฉลี่ย 4.48 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
3. สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมเครื อ L.P.N. ด้านราคาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย 4.62 อยู่ในระดับมากที่สุดและจากการ
วิเคราะห์ เป็ นรายข้อพบว่าปั จจัย ที่ ส่ งผลมากที่ สุ ด 4 ลาดับ ได้แก่ (1.) เงื่ อนไขการผ่อนชาระของ
โครงการมีความจูงใจ มีค่าเฉลี่ย 4.64 อยูใ่ นระดับมากที่สุด (2.( ราคาของโครงการมีความคุม้ ค่ามาก
มีค่าเฉลี่ ย 4.63 อยูใ่ นระดับมากที่สุด (3.) ราคาเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทาเลที่ต้ งั มีค่าเฉลี่ ย
4.61 อยู่ในระดับ มากที่ สุดและ (4.)มีการจัดหาสิ น เชื่ อจากสถาบันการเงิ นและอัตราดอกเบี้ ยต่ า มี
ค่าเฉลี่ย 4.61 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
4. สรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมเครื อ L.P.N. ด้านสถานที่ต้ งั ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.55 อยูใ่ นระดับมากที่สุดและจาก
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การวิเคราะห์ เป็ นรายข้อพบว่าปั จจัยที่ ส่งผลมากที่ สุด 3 ลาดับได้แก่ (1.) ทางเข้าโครงการมีความ
ปลอดภัยจากอันตรายมีค่าเฉลี่ย 4.65 อยูใ่ นระดับมากที่สุด (2.) อยูใ่ กล้สถานที่ทางานมีค่าเฉลี่ย 4.59
อยูใ่ นระดับมากที่สุดและ (3.) มีความสงบเป็ นส่ วนตัวสู งมีค่าเฉลี่ย 4.56 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
5. สรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมเครื อ L.P.N. ด้านส่ งเสริ มการตลาดในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.54 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
และจากการวิเคราะห์ เป็ นรายข้อพบว่าปั จจัย ที่ ส่ งผลมากที่ สุ ด 3 ลาดับ ได้แก่ (1.) มี พ นัก งานให้
คาปรึ กษาและคาแนะนาที่ ดีมีค่าเฉลี่ ย 4.64 อยู่ในระดับมากที่ สุ ด (2.( มี ส่วนลดและสิ ทธิ พิเศษ มี
ค่าเฉลี่ย 4.60 อยูใ่ นระดับมากที่สุดและ (3.) การบริ การหลังการขาย มีค่าเฉลี่ย 4.59 อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า เพศที่ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดในด้านสถานที่ และด้านส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน และเพศที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดใน ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคาที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดในด้านส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกันและอายุที่แตกต่างกัน มี ผลต่อการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดในด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านราคาและ ด้านสถานที่
แตกต่างกันจากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่าแตกต่างกัน 2 คู่ คือ (1.( อายุ 20–29 กับ อายุ 30-39 และ
(2.) อายุ 20–29 กับ 40-49
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และด้านส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า การศึ ก ษาที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกปั จจัย ส่ วน
ประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และด้านส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชี พที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดในด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกันและอาชี พ
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์แตกต่าง
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กันจากการวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่า แตกต่ างกัน 4 คู่ (1.( ข้าราชการ รั ฐวิส าหกิ จ กับ อื่ นๆ (2.(
พนักงานเอกชน กับ อื่นๆ (3.) ธุ รกิจส่ วนตัว กับ อื่นๆ และ (4.) ว่างงาน กับ อื่นๆ
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า รายได้ต่อครอบครั วที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และด้านส่ งเสริ มการตลาดไม่
แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ อาชี พ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรสแตกต่างกันให้ความสาคัญกับ
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดโดยรวมด้า นราคาในระดับ มากที่ สุ ด รองลงมาผู ้บ ริ โ ภคให้
ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดในด้านสถานที่ ต้ งั ของโครงการ ด้านส่ งเสริ มการตลาด
และด้านผลิ ตภัณฑ์ ตามลาดับ และเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดในด้านสถานที่และด้านส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน และเพศที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดใน ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคาที่แตกต่างกันอายุที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่าง
กัน และอายุ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดในด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคาและ ด้านสถานที่ แตกต่างกันสถานภาพที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และด้านส่ งเสริ มการตลาดไม่
แตกต่างกันการศึกษาที่ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดใน
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และด้านส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกันอาชี พที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดในด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านส่ งเสริ ม
การตลาด ไม่แตกต่างกันและอาชี พที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
ส่ วนประสมทางการตลาดถื อเป็ นหัวใจสาคัญของการบริ หารการตลาด การจะทาให้การ
ดาเนินงานเกิดความสาเร็ จได้ก็ข้ ึนอยูก่ บั การปรับปรุ งและความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่ วนประสม
ทางการตลาดเหล่ า นั้ นเราถื อ ว่ า เป็ นปั จ จัย ภายในที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ธุ ร กิ จ สามารถที่ จ ะ
เปลี่ ยนแปลงหรื อปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อทาให้ธุรกิจอยู่รอดได้หรื ออาจเรี ยก
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ได้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาด เป็ นเครื่ องมื อการตลาดที่ ถู ก ใช้เพื่ อสนองความต้องการลู ก ค้า
กลุ่มเป้าหมายทาให้ลูกค้าพึงพอใจและตัดสิ นใจซื้ อ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. จากผลการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโด
ในเครื อ L.P.N. ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร” สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั ผูท้ ี่สนใจจะ
ประกอบธุ รกิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์โดยเฉพาะอาคารห้ อ งชุ ด คอนโดมิ เนี ย ม การท าการตลาดใน
อุ ตสาหกรรมเพื่ อความประสบความส าเร็ จของผู ป้ ระกอบธุ รกิ จดังนั้นผูป้ ระกอบกอบการควร
คานึ งถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านสิ นค้าด้านราคาและด้านบริ การให้เหมาะสมกับสิ นค้า
นั้นๆ เพื่อให้ตรงตามความต้องการกับผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
2. ควรมี การใช้ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ เป็ นตัวพยากรณ์ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมสู งสุ ด ได้แก่ ปั จจัยด้านราคา รองลงมาคือ ปั จจัยด้านสถานที่ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ ในการส่ งเสริ มการขายคอนโดมิเนียม
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่ส่วนประสมทางการตลาดเพียงอย่างเดี ยว ฉะนั้นผูท้ ี่จะทา
วิจยั ครั้ งต่ อไปสามารถวิจยั ถึ งทัศ นคติ และพฤติ ก รรมได้เพื่ อทราบถึ งทัศ นคติ และพฤติ กรรมอง
ผูบ้ ริ โภคแบบเจาะจง
2. ที่จะทาวิจยั ครั้งต่อไปควรวิจยั เกี่ ยวกับการศึกษาความพึงพอใจหลังการขาย ของผูท้ ี่ซ้ื อ
คอนโดมิเนียมเป็ นที่อยูอ่ าศัย
3. ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั มุ่งเน้นไปที่ส่วนประสมทางการตลาดมี 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่ต้ งั ด้านส่ งเสริ มการตลาด ฉะนั้นผูท้ ี่จะทาวิจยั ในครั้งต่อไปควรเพิ่มปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดให้ครบทั้ง 7 ด้าน คื อ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านบุคคล ด้านกายภาพ
เป็ นต้น และควรเพิ่มตัวแปรตาม เช่น ด้าน IMC ด้าน 4c marketing เป็ นต้น
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ปัจจัยการเลือกใช้ บริการโรงแรม ใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ของนักท่ องเทีย่ วชาวไทยจังหวัดปทุมธานี
FACTORS IN SELECTING HOTEL’S SERVICE IN HUA HIN, PRACHUAP KHIRIKHAN OF TOURIST IN PHATHUMTHANI
สวรรยา ตันสถาพร, ศิวดล นาคสกุล
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ประจา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
ปั จจัยการเลือกใช้บริ การโรงแรม ใน อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จังหวัดปทุมธานี ให้ทราบถึง สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งการให้บริ การของโรงแรมและการพัฒนาการบริ การ
ให้บริ การที่ดียิ่งขึ้นและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เลือกใช้บริ การโรงแรมความสาคัญ
และที่มาของปั ญหา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
พฤติ ก รรมการเลื อ กใช้บ ริ ก ารโรงแรม ผูว้ ิจยั ใช้วิธี ก ารวิเคราะห์ และตี ค วามหมาย จากการใช้
แบบสอบถามในรู ปแบบปฐมภูมิ ใช้วิธีวิจยั แบบเชิ งปริ มาณ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใน จ.ปทุมธานี
โดยใช้วิธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายปิ ด จ้านวน 400 ชุ ด เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา หาค่า
ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ด้วยค่าสถิติทดสอบความ
แตกต่ า ง T-test , F-test (One-way ANOVA) โดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าเร็ จรู ป ซึ่ งผลจาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่า
กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งจานวน 226 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.5 มีอายุ 20–29 ปี
มากที่สุด จานวน 266 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.5 มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาจานวน 196 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 49 มี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 15,001-25,000 บาท จานวน 224 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 56 และมี
สถานภาพ โสด จานวน 283 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.8 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่ มีเพศที่ ต่างกันทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจในด้านปั จจัยในการตัดสิ นใจเลื อกที่ พ กั และระดับความ
ต้องการในการใช้บริ การที่พกั ที่ไม่แตกต่างกัน
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กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่ต่างกันทาให้เกิดการตัดสิ นใจในด้านปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกที่พกั
และระดับความต้องการในการใช้บริ การที่พกั ที่ไม่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่ต่างกันทาให้
เกิดการตัดสิ นใจในด้านระดับความต้องการในการใช้บริ การที่พกั ที่ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่
มีอาชี พที่ ต่างกันทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจในด้านปั จจัยในการตัดสิ นใจเลื อกที่ พกั แตกต่างกัน กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ที่ต่างกัน ทาให้เกิดการตัดสิ นใจในด้านระดับความต้องการในการใช้บริ การที่พกั
ที่ ไม่ แตกต่ างกัน แต่ กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มีรายได้ที่ ต่างกันท าให้เกิ ดการตัดสิ นใจในด้านปั จจัยในการ
ตัดสิ นใจเลือกที่พกั แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างด้านสถานภาพที่ต่างกันทาให้เกิดการตัดสิ นใจในด้าน
ปัจจัยในการตัดสิ นใจเลือกที่พกั และระดับความต้องการในการใช้บริ การที่พกั ที่ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : พฤติกรรมการเลือก, บริ การโรงแรม, การตัดสิ นใจ

ABSTRACT
Factors in selecting Hotel’s Service in Hua Hin, Prachuap Khiri khan of tourist in
Pathumthani. The purposes of this study are to improve the services provided and to identify the
satisfaction of the tourists who used the services. The samples in this study were the tourists using
the services. The objective is to study the relationship between the individual factors that affect
the choice of hotel services. The researchers used the analytical method And interpretation of the
questionnaire in primary forms. Using quantitative research. Data from a sample in Pathumthani.
400 samples have been given close-ended questionnaire in order to collect information. The
information is then analyzed with descriptive statistics, percentage, frequency, mean, standard
deviation, and tested against the hypothesis with T-test, F-test (One-Way ANOVA) by computer
software. The results of this study found.
Most of the respondents were female, number 226 , representing a 56.5 percent aged 2029 years, most of the 266 people representing 66.5 career as a student / students 196 people,
representing 49 percent of the average income per month. 15001-25000 THB 224 per cent and 56
single status, number 283, representing 70.8 per cent . Results of the test showed that there are
gender differences cause the deciding factor in the choice . And the demand for accommodation is
no different. The samples between different causes of the deciding factors in the choice. The
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sample has a different cause factors in the decision to choose a different hotel. The samples have
been different. Make decisions on the level of demand for accommodation is no different. The
sample has a different cause factors in the decision to choose a different hotel. Samples of
different status, causing the deciding factor in the choice. And the demand for accommodation is
no different.
KEYWORDS : BEHAVIOR, HOTEL SERVICES, DECISION

บทนา
การท่องเที่ยวเป็ นการเดิ นทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรื อเพื่อความสนุ กสนานตื่นเต้นหรื อ
เพื่ อ หาความรู ้ ปั จ จุ บ ัน การท่ อ งเที่ ย วได้ก ลายมาเป็ นอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วอย่างหนึ่ งที่ มี
ความส าคัญ ต่ อ เศรษฐกิ จ ในหลายๆ ด้า น ได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ มี พ ัฒ นาการอย่างรวดเร็ ว
สามารถสร้างรายได้ให้ใครๆ หลายคนได้มีการเป็ นอยูใ่ นทางที่ดีปัจจุบนั อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้
กลายมาเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของโลก ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกันว่า
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เจริ ญเติบโตจนเป็ นสิ นค้าหลักในระบบการค้าระหว่างประเทศและเกิดขึ้น
ในหลายประเทศ สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงตลอดทศวรรษที่ผา่ นมาถือ
ว่า เป็ นพลังขับเคลื่ อนที่มีบทบาทชัดเจนเป็ นส่ วนกระตุน้ ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นาไปสู่
การจ้างงาน สร้ างอาชี พ การกระจายรายได้ และการลงทุ นในธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องมากมาย เป็ นการ
สร้างความมัง่ คัง่ ให้กบั ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่ งจะนาไปสู่ ความสาเร็ จในการยกระดับคุณภาพ
ชี วิตของประชาชนชาวไทย แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนั พบว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกมีการ
แข่ งขันสู ง มี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและมี ความอ่อนไหวง่าย จากปั จจัยลบทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในปั จจุบนั นี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับการนิยมมาก
ยิ่งขึ้ นและได้ถือว่าท าให้ประเทศชาติ มีรายได้เข้าประเทศในอัตราที่ สู งมาก จึ งมี ความสาคัญต่ อ
ความเจริ ญ เติ บ โตและความมั่น คงทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย จากที่ ป ระเทศไทยมี แ หล่ ง
ท่องเที่ยวที่สวยงามและธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์อยูม่ ากมายหลายแห่ ง อีกทั้งรวมไปจนถึงทาให้
เกิดประโยชน์กบั ธุ รกิจที่พกั
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ธุ รกิจโรงแรมเป็ นธุ รกิจสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศได้จานวนมาก จากการเข้าพักของ
นักท่องเที่ยวและการเลื อกใช้บริ การต่างๆ ของโรงแรมจากสถิ ติพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้า
พักในกรุ งเทพมหานครจานวน 7,216,577 คนโดยพักเฉลี่ย 2.09 วันนั้นก็แสดงให้เห็ นถึ ง แนวโน้ม
ของความต้องการที่ พกั ที่ มีอตั ราเพิ่มขึ้ นตามอัตราการเจริ ญเติ บโตของการท่องเที่ ยวที่ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้ นในอนาคตและได้ส่งผลให้เกิ ดการแข่งขันของธุ รกิ จโรงแรมมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเสริ มสร้ าง
ศัก ยภาพของผู ป้ ระกอบการธุ ร กิ จ โรงแรมที่ จ ะให้ บ ริ ก ารตามความต้อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ผูใ้ ช้บริ การที่พกั หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อนักท่องเที่ยวในการตัดสิ นใจเลือกที่พกั เพื่อนาข้อมูล
ที่ ไ ด้ม าใช้เป็ นการวางแผนแนวทางการปรั บ ปรุ งและพัฒ นาการให้ บ ริ ก ารเพื่ อให้ ตรงกับ ความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การที่พกั เพื่อให้การดาเนินธุ รกิจโรงแรมประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วาง
ไว้
จากเหตุผลดังกล่ าว แสดงให้เห็ นผลถึ ง แนวโน้มของความต้องการที่พกั ที่มีอตั ราเพิ่มขึ้ น
ตามอัตราความเจริ ญเติบโตทางการท่องเที่ยว ซึ่ งพิจารณาได้จาก จานวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต และส่ ง ผลให้ เกิ ดการแข่ ง ขัน ในอุ ตสาหกรรมโรงแรม เพื่ อ เป็ นการ
เสริ มสร้ างศักยภาพของผูป้ ระกอบธุ รกิจโรงแรมที่จะให้บริ การตามความต้องการของนักท่องเที่ยว
ผูใ้ ช้บริ การที่พกั นักลงทุน หรื อผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโรงแรม จึงจาเป็ นต้องทราบความต้องการของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ พ กั ดังนั้น งานวิจยั ชิ้ นนี้ จัดท าขึ้ น เพื่ อศึ ก ษาท าการศึ ก ษาถึ งพฤติ ก รรมการเลื อกใช้
บริ การโรงแรมใน อ.หัวหิ น จ.ประจวบคี รีขนั ธ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน อ.เมื อง จ.ปทุมธานี
รวมถึงระดับความพึงพอใจต่อสถานที่ในการเข้าไปใช้บริ การที่พกั เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อผูว้ ิจยั เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อโรงแรมและที่พกั ในการพัฒนาการบริ การให้ตรงตาม
ความคาดหวังของผูใ้ ช้บ ริ ก ารและเพื่ อพัฒ นาองค์ก รให้บ รรลุ เป้ าหมายที่ อ งค์ก รวางไว้เพื่ อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและที่พกั โรงแรมในอ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ในการพัฒนาธุ รกิจบริ การให้
เติบโตยิ่งขึ้น และนาข้อมูลมาวางแผน ปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การเพื่อตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การที่พกั เพื่อให้การดาเนินธุ รกิจที่พกั โรงแรมประสบความสาเร็ จ
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาความแตกต่ างระหว่างปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อปั จจัยการเลื อกใช้บ ริ ก าร
โรงแรม ใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย จังหวัดปทุมธานี
สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ได้ สถานภาพที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อปั จจัยการเลือกใช้บริ การโรงแรมใน อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย จังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ดาเนิ นการศึกษาโดยข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล เป็ นตัวแปรอิสระส่ วน
ปัจจัยในการตัดสิ นใจเลือกที่พกั และระดับความต้องการ ด้านสถานที่, คุณภาพพนักงาน, คุณภาพที่
พัก, อาหารและเครื่ องดื่ม, ความคุ่มค่าที่ได้รับ และความปลอดภัยเป็ นตัวแปรตาม
2. ขอบเขตด้านพื้นที่และประชากรการศึกษาในครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้
บริ การโรงแรมใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ซ่ ึงได้ทาการกลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยใน
เขต อ.เมือง จ.ปทุมธานี ประชากรในจังหวัดปทุมธานี โดยสุ่ มเลื อกมา 5 ตาบลจาก14ตาบล คือ 1.
บางหลวง 2. บางเดื่อ 3.บางพูน 4. บางกะดี 5. หลักหก
3. ขอบเขตด้านเวลา โดยท าการศึ ก ษาในช่ วงระยะเวลาของการศึ กษาคื อ ระหว่างเดื อน
กุมภาพันธ์ 2559 ถึ ง เดื อนมีนาคม 2559 และจะท าการสารวจจากประชาชนที่ อาศัยอยู่ในจังหวัด
ปทุมธานีเท่านั้น
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ปัจจัยการเลือกใช้ บริการโรงแรม

ข้ อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยว
-

เพศ

-

ด้ านสถานที่

-

อายุ

-

ด้ านคุณภาพพนักงาน

-

อาชีพ

-

ด้ านคุณภาพที่พกั

-

รายได้ ตอ่ เดือน

-

ด้ านอาหารและเครื่ องดื่ม

-

สถานภาพ

-

ด้ านความคุ้มค่าที่ได้ รับ

-

ด้ านความปลอดภัย

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลจากการศึกษาทาให้ได้ทราบถึง นักท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในการเลือกใช้บริ การที่พกั โรงแรมใน อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์และสามารถนาไปใช้พฒั นา
ความรู ้เกี่ยวกับการทาวิจยั การเก็บข้อมูลซึ่ งจะสามารถนาไปใช้พฒั นางานวิจยั ชิ้นต่อไปได้
2. ผลจากการศึกษานี้ ผปู ้ ระกอบการทราบถึ ง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและสามารถนา
ข้อมูลไปดัดแปลงใช้เป็ นแนวทางและวางแผนกับกลุ่มลู กค้าเป้ าหมายของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จได้
ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล/ลักษณะส่ วนบุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลหรื อ
ลักษณ์ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
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2. พฤติก รรมนั ก ท่ อ งเที่ยว หมายถึ ง เป็ นการกระท าทุ กอย่างของนักท่ องเที่ ยวไม่ว่าการ
กระทานั้นๆ นักท่องเที่ยวจะรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั ก็ตามและบุคคลอื่นจะสังเกตได้จากการกระทานั้นได้
หรื อ ไม่ ก็ ต ามก็ เพื่ อ มุ่ ง ถึ ง การตอบสนองสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ งในสภาพการณ์ ใ ดสภาพการณ์ ห นึ่ งโดย
พฤติ กรรมภายนอกของนัก ท่ องเที่ ยว (Tourist’s Overt Behavior) เป็ นพฤติ กรรมที่ ผูอ้ ื่นสังเกตได้
โดยอาศัยประสาทสัมผัสส่ วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Covert Behavior) เป็ น
การท างานของอวัย วะต่ างๆ ภายในร่ างกายรวมถึ งความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดและอารมณ์ ที่ ถู ก ควบคุ ม อยู่
ภายในจะมี ความสัมพันธ์กนั โดยพฤติกรรมภายในจะเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมภายนอกเป็ นส่ วน
ใหญ่
3. การท่ องเที่ยว หมายถึ ง การเดิ นทางไปเยี่ยมเยือนสถานที่ ต่างถิ่ นซึ่ งไม่ใช่ เป็ นที่ พ านัก
อาศัยประจาของบุคคลนั้นและเป็ นการไปเยี่ยมเยือนชัว่ คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็ นการประกอบอาชี พ
เพื่อหารายได้เป็ นการเดินทางเพียงชัว่ คราวไม่ใช่แบบถาวร
4. ระดับความพึงพอใจ หมายถึง พอใจชอบใจระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเป็ น
เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิ บตั ิอยูแ่ ละระดับความพึงพอใจจะส่ งผลต่อ
ขวัญในการปฏิ บตั ิ งาน อย่างไรก็ดีระดับความพึงพอใจของแต่ละบุ คคลไม่มีวนั สิ้ นสุ ดที่ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม
5. การบริ การ หมายถึ ง กิ จกรรม หรื อ กระบวนการต่างๆ ในการดาเนิ นการอย่างใดอย่าง
หนึ่ งของบุคคลหรื อองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความสุ ขและความ
สะดวกสบาย หรื อ เกิ ดความพึงพอใจจากผลของการกระทานั้นทั้งหมดโดยมีลกั ษณะเฉพาะของ
ตัว เองเป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถจับ ต้อ งได้ไ ม่ ส ามารถครอบครองเป็ นเจ้า ของในรู ป ธรรมและไม่
จาเป็ นต้องรวมอยูก่ บั สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งยังเกิดจากความเอื้ออาทร มีน้ าใจไมตรี เปี่ ยมด้วย
ความปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความสะดวกรวดเร็ วและเป็ นประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การมากที่สุด
6. การตั ด สิ น ใจ หมายถึ ง กระบวนการเลื อ กทางเลื อ กใดทางเลื อ กหนึ่ ง จากหลาย ๆ
ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรื อประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็ นทางให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายของ
องค์การ การตัดสิ นใจเป็ นสิ่ งสาคัญ และเกี่ ยวข้องกับ หน้าที่ การบริ หาร หรื อการจัดการเกื อบทุ ก
ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การประสานงาน และการ
ควบคุม
7. สถานที่ พั ก หมายถึ ง สถานที่ ป ระกอบการเชิ ง การค้าที่ นัก ธุ รกิ จ ตั้ง ขึ้ น เพื่ อ บริ ก ารผู ้
เดินทางในเรื่ องของที่พกั อาศัย อาหาร และบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและเดินทาง หรื อ
อาคารที่มีหอ้ งนอนหลายห้องไว้บริ การพักอาศัยหรื อพักผ่อน
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8. พนั กงานบริ การ หรื อ Servitor หรื อ Servant หมายถึ ง “ ตัวกลาง “ ที่ ส าคัญที่ สุดของ
ขบวนการการให้บริ การ ในอันที่จะทาให้ลูกค้าที่มาใช้บริ การของโรงแรม เกิด ความพึงพอใจ ความ
สะดวกสบาย ความเพลิดเพลิน และ นามาซึ่ ง ความประทับใจ โดยพนักงานบริ การซึ่ งเป็ นตัวกลาง
หรื อตัวเชื่อมนี้ทาให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจ
9. อาหาร คือ สิ่ งต่างๆ ที่เรารับประทานเข้าไป โดยการใส่ ปาก เคี้ยว กลืนและย่อยเพื่อให้ดูด
ซึ ม ไปบ ารุ ง ส่ ว นต่ า งๆ ของร่ า งกาย รวมถึ ง อาหารใจเมื่ อ ได้รั บ ประทานเข้า ไปจะรู ้ สึ ก พอใจ
ประทับใจ
10. เครื่ องดื่ม หมายถึง (beverage) เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทหนึ่ งที่เป็ นของเหลว ช่วย
ลดความกระหาย ให้ความรู ้สึกสดชื่น และขจัดความอ่อนเพลียชดเชยปริ มาณน้ าที่ร่างกายสู ญเสี ยไป
ตลอดจนมีคุณค่าทางโภชนาการต่างๆ และเพื่อการผ่อนคลาย เพื่อความสนุกสนานได้อีกด้วย
11. ความคุ้มค่ า หมายถึง สิ่ งที่ได้รับให้เกิดความพอใจและประทับใจในการมาพักที่พกั
12. ความปลอดภัย หมายถึ ง (Safety) คือ สภาวะที่ ปราศจากอุ บตั ิเหตุ หรื อปลอดภัยจาก
ความเจ็บปวดหรื อบาดเจ็บ ทรั พ ย์สิ นเสี ยหายและความสู ญเสี ยต่อทรั พย์สิน ซึ่ งการจัดการความ
ปลอดภัยจะรวมถึ งการป้ องกันไม่ให้เกิ ดอุ บตั ิเหตุ และการดาเนิ นการให้สูญเสี ยน้อยที่ สุดเมื่ อเกิ ด
อุบตั ิเหตุข้ ึน ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การโรงแรมใน อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย จังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินตามแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดการท่องเที่ยว
2. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
3. แนวความคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจใช้บริ การ
4. วิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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1. แนวคิดการท่องเทีย่ ว
การท่องเที่ ยวถื อได้ว่าเป็ นระบบย่อยระบบหนึ่ งในสังคม ซึ่ งมีปฏิ สัมพันธ์กบั ระบบอื่ นๆ
ของสังคมอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในขณะที่การท่องเที่ยวได้รับอิทธิ พลจากระบบการเมือง เศรษฐกิจ
หรื อระบบอื่นๆ ของประเทศ การท่องเที่ยวก็มีอิทธิ พลต่อระบบเหล่านั้นด้วยเช่ นกัน นอกจากนั้น
ภายในระบบการท่ อ งเที่ ย วก็ ย งั มี ร ะบบย่อ ยๆ ที่ มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ต่ อ กัน เช่ น กัน การพิ จ ารณาการ
ท่องเที่ ยวในเชิ งระบบจะทาให้เข้าใจสภาพและการเปลี่ ยนแปลงของการท่องเที่ ยวได้อย่างชัดเจน
กล่าวคือ ต้องพิจารณาระบบย่อย และองค์ประกอบ หน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบ และความสาคัญ
ขององค์ประกอบเหล่านั้น รวมถึ งพิจารณาสภาพแวดล้อมของระบบการท่องเที่ยวด้วย ระบบการ
ท่องเที่ยว อาจจาแนกได้ 2 ระบบย่อย ดังต่อไปนี้ คือ
1. ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism resources) อันประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจน
ทรั พ ยากรที่ เกี่ ย วข้อ งกับ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ ส่ วนใหญ่ จะหมายถึ ง สถานะทางกายภาพของ
ทรั พยากรนั้นๆ ซึ่ งอาจเป็ นทรั พยากรทางธรรมชาติ สิ่ งที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้ นตลอดจนวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นนั้นๆ
2. บริ การการท่องเที่ยว (Tourism service) เป็ นส่ วนของอุปสงค์ในการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
กั บ การท่ อ งเที่ ย ว การตลาดอาจพิ จ ารณาได้ ท้ ั ง ตั ว นั ก ท่ อ งเที่ ย วเอง กิ จ กรรม รู ปแบบหรื อ
กระบวนการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ในแต่ ล ะระบบย่ อ ยซึ่ งได้ แ ก่ ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วและบริ การการท่ อ งเที่ ย ว มี
องค์ประกอบอีกมากมายที่มีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์ต่อกันนอกจากนี้ ยงั
มีความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมนอกระบบอีกด้วย สิ่ งแวดล้อมนอกระบบได้แก่ ลักษณะ
ทางกายภาพทัว่ ไปของแหล่งท่องเที่ ยวภู มิอากาศชุ มชนกิ จกรรมทางสังคมและทางเศรษฐกิ จอื่นๆ
ในพื้นที่ระบบนิเวศวิทยาบนบกในน้าและอากาศตลอดจนการบริ หารการปกครองพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่ ง
สิ่ งแวดล้อมนอกระบบเหล่ านี้ นอกจากจะมี อิท ธิ พ ลต่ อการท่ องเที่ ยวในทางอ้อมแล้ว ยังได้รับ
อิทธิ พลจากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและโดยอ้อมด้วย (ธิติมานันท์ พูนจันทร์,2554:8(
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2. แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ ความหมาย โดยทัว่ ไปการศึกษาความพอใจนิ ยมศึกษาใน 2 กรณี คือ ความ
พึ ง พอใจของผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง าน (Job Satisfaction) และความพึ ง พอใจในการรั บ บริ การ (Service
Satisfaction) ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษากรณี ความพึงพอใจในการรับบริ การ ซึ่ งมีนกั วิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ ดังนี้
ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเป็ นสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การจะแสดงออกในทางบวก
หรื อ ลบต่ อสิ่ ง ที่ ไ ด้รั บ จากการบริ ก าร และการน าเสนอการบริ การโดยเปรี ย บเที ย บกับ สิ่ ง ที่ ไ ด้
คาดหวังไว้ซ่ ึ งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามปั จจัยแวดล้อม และสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การบริ การ
1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุ ษย์ได้
คือสิ่ งที่ผูข้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลู กค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ
โดยทัว่ ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้อง
ไม่ได้
2) ด้านราคา (Price) หมายถึง คุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ลู กค้าจะเปรี ยบเที ยบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ
ดังนั้น การกาหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การชัดเจนและง่ายต่อ
การจาแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
3) ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) เป็ นกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อม
ในการนาเสนอบริ การให้แก่ ลูกค้า ซึ่ งมี ผลต่อการรับรู ้ ของลู กค้าในคุ ณค่าและคุ ณประโยชน์ของ
บริ ก ารที่ น าเสนอ ซึ่ งจะต้องพิ จารณาในด้านท าเลที่ ต้ งั (Location) และช่ อ งทางในการน าเสนอ
บริ การ (Channels)
4) ด้ า นส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมื อ หนึ่ งที่ มี ค วามส าคั ญ ใน การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก าร โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่ แ จ้ง ข่ า วสารหรื อ ชัก จู ง ให้ เกิ ด ทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรม การใช้บริ การและเป็ นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
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5) ด้านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) ซึ่ งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม
การจู ง ใจเพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ก ั บ ลู ก ค้ า ได้ แ ตกต่ า งเหนื อ คู่ แ ข่ ง ขั น เป็ น
ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งเจ้าหน้ าที่ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารและผู ใ้ ช้บ ริ ก ารต่ า งๆ ขององค์ก ร เจ้าหน้าที่ ต้อ งมี
ความสามารถมีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การมีความคิดริ เริ่ มมีความสามารถในการ
แก้ไขปั ญหาสามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6) ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็ นการสร้ า งและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลู กค้า โดยพยายามสร้ างคุ ณภาพโดยรวมทั้งทางด้านกายภาพ
และรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้าไม่วา่ จะเป็ นด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย
การเจรจาต้องสุ ภาพอ่อนโยนและการให้บริ การที่รวดเร็ วหรื อผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7) ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิใน
ด้านการบริ การ ที่ นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถู กต้องรวดเร็ วและทาให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความประทับใจอเนก สุ วรรณบัณฑิ ต และภาสกร อดุ ลพัฒนกิ จ (2548, หน้า 172 –
173) และ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541)
3. แนวความคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจใช้ บริการ
การตัดสิ นใจใช้บริ การหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั 6 องค์ประกอบซึ่ งแต่ละองค์ประกอบสัมพันธ์ซ่ ึ ง
กันและกัน คือ
 องค์ประกอบที่ 1 ข้อเท็จจริ ง หรื อ ข้อมู ลข่าวสารเกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณฑ์ หรื อบริ การ ซึ่ งเป็ น
ข้อมูลข่าวสารที่ผรู ้ ับบริ การรับรู ้เกี่ยวกบผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ได้ 2 วิธี คือ
1. จากประสบการณ์ทางตรง หมายถึง ผูร้ ับบริ การได้ใช้อวัยวะสัมผัสของตนกับผลิตภัณฑ์
หรื อ บริ การนั้นโดยตรง เช่ น ได้เห็ น ได้ยิน ได้ดม ได้ชิม ได้สัมผัสด้วยตนเอง แล้วเกิ ดการรับรู ้ ว่า
สิ่ งนั้นตรงกับความต้องการของตน หรื อไม่ตนเองพอใจกับการบริ การนั้นมากน้อยเพียงใด
2. จากประสบการณ์ทางอ้อม หมายถึง ผูร้ ับบริ การได้รับข้อมูลข่าวสาร จากคาบอกเล่าของ
ผูอ้ ื่นจากสื่ อสารมวลชน จากสิ่ งพิมพ์โฆษณา แล้วทาให้เกิดการรับรู ้ สิ่ งนั้นตรงกับความต้องการของ
ตนเอง หรื อไม่ตนเองพอใจกบการบริ การนั้นมากน้อยเพียงใดข้อมูลข่าวสารจะทาหน้าที่เป็ นสิ่ งเร้า
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หรื อ เป็ นแหล่ งข้อมู ลแรกที่ กระตุ น้ ให้ ผูร้ ั บ บริ การนึ กถึ งเครื่ องหมายการค้านั้น เกิ ดเจตคติ หรื อ
ความรู ้สึกชอบหรื อไม่ชอบต่อบริ การนั้น และเกิดความเชื่อมัน่ ในบริ การนั้น
 องค์ประกอบที่ 2 เครื่ องหมายการค้า ทาให้ผูร้ ับบริ การนึ กถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การทั้งในด้าน รู ปร่ าง สี รส ขนาด การบรรจุหีบห่ อ การออกแบบ ความทนทาน และคุ ณภาพ
ของบริ การ
 องค์ประกอบที่ 3 เจตคติที่มีต่อเครื่ องหมายการค้า เป็ นความรู ้ สึกชอบ ไม่ชอบ หรื อชอบ
มากชอบน้อย หรื อเป็ นความรู ้สึกทางบวก หรื อทางลบต่อผลิ ตภัณฑ์และบริ การความรู ้สึกทางบวก
หรื อทางลบ เกิดจากการได้รับข่าวสารหรื อข้อมูลเกี่ยวกบผลิตภัณฑ์และบริ การ และเกิดจากการนึ ก
ถึงเครื่ องหมายการค้านั้นๆ ว่า มีมาอย่างไร หากได้รับข้อมูลข่าวสารมาในเชิ งบวกนึ กถึงเครื่ องหมาย
การค้านั้นในทางบวกความรู ้ สึกที่ มีต่อผลิ ตภัณฑ์และบริ การนั้นจะเกิ ดบวกตามมา ในทางตรงกน
ข้าม ความรู ้ สึกในทางลบจะเกิ ด เมื่ อได้รับ ข้อมู ลข่าวสารมาในทางลบ และระลึ กถึ งเครื่ องหมาย
การค้า นั้น ในทางลบ ซึ่ งเจตคติ ที่ มี ต่ อ เครื่ อ งหมายการค้า จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความมุ่ ง มัน ที่ จ ะใช้
ผลิตภัณฑ์และบริ การนั้นต่อไป
 องค์ประกอบที่ 4 ความเชื่ อมัน่ ในผลิ ตภัณฑ์และบริ การ เป็ นการประเมินและตัดสิ นใจว่า
ผลิ ตภัณฑ์และบริ การตรงกับความต้องการของตนหรื อไม่ความเชื่ อมันเกิ ดจากการได้รับข่าวสาร
เกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ และบริ ก ารนั้น และความศรั ท ธาที่ มี ต่อเครื่ องหมายการค้านั้นร่ วมกัน โดยที่
อิทธิ พลของความเชื่ อมัน่ ในผลิตภัณฑ์และบริ การ จะมีต่อความมุ่งมัน่ ที่จะใช้หรื อไม่ใช้ผลิ ตภัณฑ์
และบริ การนั้นต่อไป
 องค์ประกอบที่ 5 ความมุ่งมันในการใช้ หมายถึง การตัดสิ นใจใช้ ด้วยการวางแผนการใช้
เช่น จะใช้รุ่นไหน สี ไหน ใช้เมื่อไร จะติดต่อการซื้ อกับใคร เป็ นต้น
 องค์ประกอบที่ 6 การซื้ อผลิ ตภัณฑ์และบริ การ การซื้ อผลิ ตภัณฑ์และบริ การเป็ นขั้นตอน
สุ ด ท้า ยที่ ผู ร้ ั บ บริ ก ารตัด สิ น ใจใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก าร แล้ว แสดงเป็ นพฤติ ก รรมด้ว ยการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์และบริ การนั้น (จอนห์ ฟาร์เลย์ และคณะ(
4. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
จากการศึกษาค้นคว้าผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
การะเกด แก้วมรกต (2554) การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ ก าร โรงแรมของนัก ท่ องเที่ ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ เพื่ อศึ ก ษาถึ งปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ มี ผ ลต่ อการเลื อกใช้บ ริ ก ารโรงแรมของนัก ท่ องเที่ ย วชาวไทย ในจังหวัดกระบี่ เพื่ อ
เปรี ยบเทียบส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาว
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ไทยในจังหวัดกระบี่ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริ การโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย กับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารโรงแรมของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในจัง หวัด กระบี่ พ บว่า โดยรวมมี ร ะดับ การ
ความส าคัญ ในระดับ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่ า อยู่ใ นระดับ มาก 5 ด้านเรี ย ง
ตามลาดับ คือ ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และอยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านราคา ด้านประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด และการเปรี ยบเทียบ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในจังหวัดกระบี่ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน รายจ่ายเฉลี่ ยต่อเดื อน ต่างกันปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลื อกใช้บ ริ การ
โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พบว่า ระยะเวลา ในการเข้าพัก ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ วิธีในการจองห้องพัก ประเภทห้องพัก
และอัตราห้องพัก พบว่าระยะเวลาในการเข้าพัก 2 คืนต่อครั้ง เพื่อน/ ญาติพี่นอ้ งเป็ นผูม้ ีส่วนในการ
ตัด สิ น ใจในการเลื อ กที่ พ ัก จองห้ อ งพัก บริ เวณเคาน์ เตอร์ ข องโรงแรม เลื อ กพัก ประเภทห้ อ ง
มาตรฐาน (เตียงเดี่ยว) อัตราค่าห้องพักใช้บริ การ 500–999 บาท ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการเลือกใช้บริ การโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
โชติ พ ัฒ น์ ศรี ธ นิ ต เกี ย รติ (2548( ศึ ก ษาถึ งพฤติ ก รรมการเลื อ กใช้บ ริ ก ารโรงแรมของ
นักท่ องเที่ ยวชาวไทยในอาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ธุรกิ จโรงแรมเป็ นธุ รกิ จที่ มีความสาคัญต่ อ
อุ ต สาหกรรมการท่ องเที่ ย วและเป็ นบทบาทส าคัญ ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จในจังหวัดเชี ย งใหม่
เนื่ อ งจากจัง หวัด เชี ย งใหม่ เป็ นจัง หวัด ที่ เน้ น รายได้จ ากการท่ อ งเที่ ย วท าให้ ธุ ร กิ จ โรงแรมจึ ง มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของธุ ร กิ จ โรงแรม จึ ง ได้ เลื อ ก
ทาการศึ กษา เพื่อให้ทราบถึ งพฤติ กรรมของนักท่องเที่ ยวชาวไทยในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
โรงแรม ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยการศึกษาครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางใน
การประกอบการตัดสิ นใจ สาหรับผูท้ ี่สนใจลงทุนในธุ รกิจโรงแรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หาร
กิ จการโรงแรม ในการวางแผนและพัฒนากิ จการโรงแรมให้มีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งยกระดับการ
ให้บริ การที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการทาวิจยั ครั้งนี้ คือประชากรในใน จังหวัดปทุมธานี จานวน 14 ตาบล มี
1. บางปรอก 2. บางหลวง 3. บ้านใหม่ 4. บางเดื่อ 5. บ้านกลาง 6. บางพูด 7. บ้านฉาง 8. บางพูน 9.
บ้า นกระแชง 10. บางกะดี 11. บางขะแยง 12. สวนพริ ก ไทย 13. บางคู ว ดั 14. หลัก หก และ
กาหนดการสุ่ มตัวอย่างโดยวิธีการแจกแบบสอบถามจานวน 400 คน แบ่งเป็ นโดยซุ่ มเลือก 5 ตาบล
1. บางหลวง 80 ชุด 2. บางเดื่อ 80 ชุด 3. บางพูน 80 ชุด 4. บางกะดี 80 ชุด 5. หลักหก 80 ชุด
กลุ่มตัวอย่ าง
เนื่ องจากประชากรมี ข นาดใหญ่ และไม่ ท ราบจานวนประชากรที่ แน่ น อน ดัง นั้น ขนาด
ตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่า
ความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่ อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549, หน้า
74( ซึ่ งสู ตรในการคานวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
สู ตร

เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กาลังสุ่ ม .45
Z แทน ระดับความเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อย
ละ 95 (ระดับ .05(
E แทน ค่าความผิดพลาดสู งสุ ดที่เกิดขึ้น = .05
แทนค่า
𝑛=

(.45)(1−.45)(1.96)2
(0.05)2

= (.45)(.55)(1.96)
(0.05)2
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=

0.9504
0.0025
=380.16

ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 380 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาด
ไม่ เกิ น ร้ อยละ 5 ที่ ระดับ ความเชื่ อมั่น ร้ อ ยละ 95 เพื่ อความสะดวกในการประเมิ น ผล และการ
วิเคราะห์ ขอ้ มู ล ผูว้ ิจยั จึ งใช้ขนาดกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่ งถื อได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่
เงื่อนไขกาหนด คือไม่นอ้ ยกว่า 380 ตัวอย่าง
การรวบรวมข้ อมูล
1. งานวิจยั ครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาวิจยั จะทาการศึกษาถึ งพฤติกรรมการใช้บริ การโรงแรมใน อ.หัว
หิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิเคราะห์ และตีความหมายจากการใช้แบบสอบถามใน
รู ปแบบปฐมภูมิ ใช้วิธีวิจยั แบบเชิ งปริ มาณ ใช้หลักความน่าจะเป็ นการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นและ
การสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็ น การเลือกกาหนดแบบโควต้า โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2559-เดือน มีนาคม 2559
2. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
3. ทาการบันทึกรหัสคาตอบในแบบสอบถาม เพื่อประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
SPSS (Statistical Package for Social Science)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งได้เป็ น 2 ขั้นตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามที่ เกี่ ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ
รายได้ต่อเดื อน สถานภาพมี ลกั ษณะคาถามเป็ นปลายปิ ด (Close–ended questions( โดยคาถามจะ
เป็ นลักษณะให้เลือกตอบ (Checklist( ได้เพียงคาตอบเดียว
ตอนที่ 2 ปัจจัยในการตัดสิ นใจเลือกที่พกั ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 ระดับความต้องการในการใช้บริ การที่พกั ของผูต้ อบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 และ 3 มีลกั ษณะ เป็ นแบบมาตราส่ วนค่า 5 ระดับ โดยกาหนดระดับเกณฑ์การให้
คะแนน
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ด้วยสถิ ติเชิ งพรรณา (Descriptive Analysis) ใช้ค านวณหาค่ าสถิ ติ
พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (( และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนาเสนอในรู ปตารางประกอบการแปลความหมายเชิ งบรรยาย เพื่อ
อธิ บายข้อมูลในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส
1.2 แสดงความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ ทัศ นคติ ข องคนในกรุ งเทพมหานครที่ มี ต่อ เพศ
ทางเลือก ผูว้ ิจยั การแบ่งตามเกณฑ์ของเบส (Best, 1977, p. 1745) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็น
ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ใช้สูตรการหาค่า (วิชิต อู่อ้น, 2550, หน้ า 270)
คะแนนสู งสุ ด − คะแนนต่าสุ ด
ช่วงคะแนน =
จานวนระดับ
5−1
ช่วงคะแนน =
5
ดังนั้นช่วงคะแนน = 0.8
โดยแบ่งเป็ นช่วงคะแนนดังนี้
4.21 – 5.00

หมายถึง

ความพึงพอใจและความต้องการมากที่สุด

3.41 – 4.20

หมายถึง

ความพึงพอใจและความต้องการมาก

2.61 – 3.40

หมายถึง

ความพึงพอใจและความต้องการปานกลาง

1.81 – 2.60

หมายถึง

ความพึงพอใจและความต้องการน้อย

1.00 – 1.80

หมายถึง

ความพึงพอใจและความต้องการน้อยที่สุด
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 226 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.5 ด้ านอายุ พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามอายุ 20–29 ปี มากที่สุด จานวน 266 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.5 ด้ านอาชี พเป็ นนักเรี ยน/
นักศึกษาจานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49 รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน 15,001-25,000 บาท จานวน 224
คน คิดเป็ นร้อยละ 56 และมีสถานภาพ โสด จานวน 283 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.8
2. สรุ ปผลการวิ เคราะห์ เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การโรงแรมใน อ.หั ว หิ น จ.
ประจวบคี รีขนั ธ์ ด้านปั จจัย ในการตัดสิ น ใจเลื อกที่ พ กั จากผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ ย 3.98 อยูใ่ นระดับมากที่สุด และจากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่าปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3
อันดับได้แก่ (1( ความสะอาดมีค่าเฉลี่ย 4.66 อยูใ่ นระดับมากที่สุด(2(บรรยากาศคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.44
อยูใ่ นอันดับมากที่สุด และ (3( ความปลอดภัยคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.30 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
3. สรุ ปผลการวิ เคราะห์ เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การโรงแรมใน อ.หั ว หิ น จ.
ประจวบคี รีข ัน ธ์ ด้านระดับ ความต้องการในการใช้บ ริ การที่ พ ัก จากผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล ใน
ภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยรวม 3.87 อยู่ในระดับมาก และจากการวิเคราะห์ เป็ นรายด้านพบว่าระดับความ
ต้อ งการที่ ส่ ง ผลมากที่ สุ ด 3 อัน ดับ ได้แ ก่ (1( ด้านสถานที่ 4.31 อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด (2( ด้าน
พนักงานมีค่าเฉลี่ย 4.19 อยูใ่ นระดับมาก และ (3( ด้านความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย 3.97 อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด
สรุ ปผลการวิจัย
กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งจานวน 226 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.5 มีอายุ 20–29 ปี
มากที่สุด จานวน 266 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.5 มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาจานวน 196 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 49 มี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 15,001-25,000 บาท จานวน 224 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 56 และมี
สถานภาพ โสด จานวน 283 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.8 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่ มีเพศที่ ต่างกันทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจในด้านปั จจัยในการตัดสิ นใจเลื อกที่ พ กั และระดับความ
ต้องการในการใช้บริ การที่พกั ที่ไม่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่ต่างกันทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจ
ในด้านปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกที่พกั และระดับความต้องการในการใช้บริ การที่พกั ที่ไม่แตกต่าง
กัน กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี อาชี พ ที่ ต่างกันท าให้เกิ ดการตัดสิ นใจในด้านระดับ ความต้องการในการใช้
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บริ การที่พกั ที่ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พที่ต่างกันทาให้เกิดการตัดสิ นใจในด้านปั จจัย
ในการตัดสิ นใจเลื อกที่ พกั แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่ต่างกัน ทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจใน
ด้านระดับความต้องการในการใช้บริ การที่พกั ที่ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่ต่างกัน
ท าให้ เกิ ด การตัด สิ น ใจในด้า นปั จจัย ในการตัด สิ น ใจเลื อ กที่ พ ัก แตกต่ างกัน กลุ่ ม ตัว อย่างด้า น
สถานภาพที่ต่างกันทาให้เกิดการตัดสิ นใจในด้านปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกที่พกั และระดับความ
ต้องการในการใช้บริ การที่พกั ที่ไม่แตกต่างกัน
ผลทดสอบสมมุติฐาน
จากการศึกษาวิจยั พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การโรงแรม อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ผูว้ จิ ยั
อภิปรายผลในประเด็นสาคัญ ดังนี้
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีเพศที่ต่างกันทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจใน
ด้านปัจจัยในการตัดสิ นใจเลือกที่พกั และระดับความต้องการในการใช้บริ การที่พกั ที่ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีอายุที่ต่างกันทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจใน
ด้านปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกที่พกั และระดับความต้องการในการใช้บริ การที่พกั ที่ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พที่ต่างกันทาให้เกิดการตัดสิ นใจใน
ด้านระดับความต้องการในการใช้บริ การที่พกั ที่ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พที่ต่างกันทา
ให้เกิดการตัดสิ นใจในด้านปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกที่พกั แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่
พบว่าแตกต่าง 1 คู่ คือ อาชีพ นักเรี ยน นักศึกษา
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่ต่างกันทาให้เกิดการตัดสิ นใจใน
ด้านระดับความต้องการในการใช้บริ การที่พกั ที่ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่ต่างกัน
ทาให้เกิดการตัดสิ นใจในด้านปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกที่พกั แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์เป็ นราย
คู่พบว่าแตกต่าง 2 คู่ คือ (1) รายได้ ต่ากว่า 15,000 และ (2) รายได้ 25,001-35,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพที่ต่างกันทาให้เกิดการตัดสิ นใจ
ในด้านปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกที่พกั และระดับความต้องการในการใช้บริ การที่พกั ที่ไม่แตกต่าง
กัน

1562

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

อภิปรายผลการวิจัย
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 226 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.5 ด้ านอายุ พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามอายุ 20–29 ปี มากที่สุด จานวน 266 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.5 ด้ านอาชี พ เป็ นนักเรี ยน/
นักศึกษาจานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49 รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน 15,001-25,000 บาท จานวน 224
คน คิดเป็ นร้อยละ 56 และมีสถานภาพ โสด จานวน 283 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.8
2. สรุ ปผลการวิ เคราะห์ เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การโรงแรมใน อ.หั ว หิ น จ.
ประจวบคี รีขนั ธ์ ด้านปั จจัย ในการตัดสิ น ใจเลื อกที่ พ กั จากผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ ย 3.98 อยูใ่ นระดับมากที่สุด และจากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่าปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3
อันดับได้แก่ (1( ความสะอาดมี ค่าเฉลี่ ย 4.66 อยู่ในระดับมากที่ สุด (2( บรรยากาศคิ ดเป็ นค่าเฉลี่ ย
4.44 อยูใ่ นอันดับมากที่สุด และ (3( ความปลอดภัยคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.30 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
3. สรุ ปผลการวิ เคราะห์ เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การโรงแรมใน อ.หั ว หิ น จ.
ประจวบคี รีข ัน ธ์ ด้านระดับ ความต้องการในการใช้บ ริ ก ารที่ พ ัก จากผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล ใน
ภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยรวม 3.87 อยู่ในระดับมาก และจากการวิเคราะห์ เป็ นรายด้านพบว่าระดับความ
ต้อ งการที่ ส่ ง ผลมากที่ สุ ด 3 อัน ดับ ได้แ ก่ (1( ด้านสถานที่ 4.31 อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด (2( ด้าน
พนักงานมีค่าเฉลี่ย 4.19 อยูใ่ นระดับมาก และ (3( ด้านความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย 3.97 อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. จากการศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของจานวนกลุ่มตัวอย่าง มี
ความแตกต่างกันออกไปตามแต่ลกั ษณะการของแต่ละบุ คคล พบว่า ข้อมูลทัว่ ไปของจานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จะพบในช่วงของอายุ 20-29 ปี เพราะจะเป็ นช่ วงของวัยรุ่ น อาชี พ
นักเรี ยน/นักศึกษา มีการตัดสิ นใจเรื่ องต่างๆ ด้วยความต้องการของตนเองมากขึ้น งานวิจยั ในครั้งนี้
จะทาให้สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้นได้ เพื่ออาจจะนาไปพัฒนางานทางธุ รกิจนี้ได้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จากกลุ่ ม ตัวอย่าง อาจไม่ เพี ย งพอ รวมถึ ง ช่ วงเวลาในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล และสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล ควรพิจารณาถึง ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยตรง
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ทัศนคติของคนกรุ งเทพมหานครทีม่ ีต่อเพศทางเลือก
BANGKOK POPULATION’S ATTITUDE TOWARD PEOPLE
OF ALTERNATIVE GENDERS
โสพล ทองจาด, ประวิทย์ พึ่งวงศ์
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ประจา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ งทัศ นคติ ข องคนในกรุ ง เทพมหานครที ที่ มี ต่ อ เพศทางเลื อ ก โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของคนกรุ งเทพมหานครที่มีต่อเพศทางเลื อก จาแนกตาม เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา และรายได้ โดยกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คื อ ประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครจานวน 6 เขต เช่น กลุ่มรัตนโกสิ นทร์ กลุ่มบูรพา กลุ่มศรี นคริ นทร์ กลุ่มเจ้าพระยา
กลุ่ มธนบุ รีใต้ กลุ่ มธนบุ รีเหนื อ โดยใช้วิธีการเก็บ ข้อมู ลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ
ปลายปิ ด จ้านวน 400 ชุ ด เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
การใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา หาค่ าร้ อยละ ค่ าความถี่ ค่ า เฉลี่ ย ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ ทดสอบ
สมมติฐานด้วยค่าสถิ ติทดสอบความแตกต่าง T-test , F-test (One-way ANOVA) โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป ซึ่ งผลจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
207 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 51.8 มี อ ายุ ระหว่า ง 20–29 ปี จ านวน 218 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 54.5 มี
สถานภาพโสด จานวน 261 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 65.3 อยู่ในระดับปริ ญญาตรี จานวน 267 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 66.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000–30,000 บาท จานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.5 ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่ต่างกัน ทาให้มีทศั นคติต่อเพศทางเลือกในด้าน
ครอบครัว ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านการทางานที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่ต่างกัน
ทาให้มีทศั นคติต่อเพศทางเลือกในด้านครอบครัวและด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่ไม่แตกต่างกัน
แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่ต่างกันทาให้มีทศั นคติต่อเพศทางเลือกการทางานที่แตกจาก กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสถานภาพที่ต่างกันทาให้มีทศั นคติต่อเพศทางเลือกในด้านครอบครัวและด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ที่ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพที่ต่างกันทาให้มีทศั นคติต่อเพศทางเลือก
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การทางานที่แตกจากกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันทาให้มีทศั นคติต่อเพศทางเลือก
ในด้านครอบครัว ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านการทางาน ที่ไม่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ที่ต่างกันทาให้มีทศั นคติต่อเพศทางเลื อกในด้านครอบครัวและด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่
ไม่แตกต่ างกัน แต่ กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี รายได้ที่ ต่างกันท าให้มี ท ศั นคติ ต่อเพศทางเลื อกการท างานที่
แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ทัศนคติ, เพศทางเลือก

ABSTRACT
This research title: “Bangkok’s Population’s Attitude toward People of Alternative
Genders” aims to study the population’s attitude toward people of alternative genders categorized
by subjects’ gender, age, status, education, and income. The samples are Bangkok population
grouped according to their localities of 6 districts, namingly: Rattanakosin, Burapha, Srinakharin,
Chaophraya, Southern Thonburi, and Northern Thonburi. 400 samples have been given closeended questionnaire in order to collect information. The information is then analyzed with
descriptive statistics, percentage, frequency, mean, standard deviation, and tested against the
hypothesis with T-test, F-test (One-Way ANOVA by computer software. The majority of the
sample are female (207 people or 51.8%), 20–29 years old (218 people or 54.5%), single (261
people or 65.3%), having bachelor degree (267 people or 66.8%), earning between 15,000–30,000
Baht (210 people or 52.5%). It is found that samples of different gender have different attitude
toward the alternative gender in family, sociocultural, and occupational aspects; samples of
different age do not have different attitude toward the alternative gender in family and
sociocultural aspects, but have different attitude regarding the occupational aspect; samples of
different status do not have different attitude toward the alternative gender in family and
sociocultural aspects, but have different attitude regarding the occupational aspect; samples of
different educational level do not have different attitude toward the alternative gender in family,
sociocultural, or occupational aspects; andsamples of different earning do not have different
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attitude toward the alternative gender in family and sociocultural aspects, but have different
attitude regarding the occupational aspect.
KEYWORDS : ATTITUDE, ALTERNATIVE GENDER
บทนา
ในยุคที่มีความอิสระ ทั้งทางด้านความคิด การแสดงออก การทางาน การค้า และการลงทุน
รวมไปถึง ยุคที่มีความอิสระในเรื่ องของเพศ นับว่าเป็ นสิ่ งที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด
เพศในปั จจุบนั นอกเหนื อจากเพศที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาคือ เพศชาย และเพศหญิงแล้ว ในปั จจุบนั
ยังพบว่า มีเพศ นอกเหนือจากเพศชาย และเพศ คือ เพศที่จดั อยูใ่ นกลุ่มชายรักชาย หญิงรักหญิง หรื อ
อาจเรี ยกว่า เป็ นกลุ่มรักร่ วมเพศ หรื อกลุ่มเพศทางเลือก
ในยุค สมัย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง มี ค วามอิ ส ระ รวมไปถึ ง การเปิ ดโอกาสในด้า นต่ า งๆ
มากมาย ทาให้กลุ่มของเพศทางเลือกมีโอกาสเปิ ดเผยตัวตนของเอง ออกมาอย่างชัดเจน ทั้งในด้าน
ครอบครัว ที่มีการแสดงออกด้วยกิริยาท่าทาง การพูด การวางตัว กับสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึง
เรื่ องการจดทะเบี ยนสมรส หรื อการมี คู่ ส มรสเป็ นเพศทางเลื อก ในด้านของสังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม ที่ มีการแสดงออกในพื้นที่ ส าธารณะ เช่ น การจัดมื อ การหยอกล้อ หรื อการวางตัวใน
พื้นที่ชุมชน และในด้านของการทางาน นับว่าเป็ นสิ่ งมีปัญหามาก ในปั จจุบนั เนื่ องจากเพศทางเลือก
มักเป็ นเพศที่มีทกั ษะความรู ้ ความสามารถในด้านการทางานที่ดีกว่าเพศปกติ ไม่วา่ จะเป็ นด้านภาษา
การสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยี ด้านกี ฬา แต่ถูกกี ดกันทางด้านการเลื่ อนตาแหน่ งหน้าที่การงาน แต่
บางองค์กรหรื อบางหน่ วยงานเปิ ดรับ และเปิ ดโอกาสให้เพศทางเลื อกเติ บโตมากขึ้น เพราะความ
สามรถของเพศทางเลื อกที่ โดนเด่ น รวมไปถึ งการท างานที่ มี ความสามารถและศักยภาพในการ
ทางานที่ดี และเป็ นที่ยอมรับของคนในองค์กร
ดังนั้นการศึกษา และการทาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการสารวจความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อเพศ
ทางเลือกในมุมมองด้านครอบครัว สังคม ศาสนา และด้านการทางาน
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติข องคนกรุ งเทพมหานครที่ มี ต่อเพศทางเลื อก จาแนกตาม เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้
สมมติฐานการวิจัย
1. เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ของคนกรุ งเทพมหานครที่ต่างกันจะมี
ทัศนคติที่มีต่อเพศทางเลือกที่ต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านประชากรศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ศึ กษาจากประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครจานวน 6
เขตใหญ่ๆ อาทิ กลุ่มรัตนโกสิ นทร์ กลุ่มบูรพา กลุ่มศรี นคริ นทร์ กลุ่มเจ้าพระยา กลุ่มธนบุรีใต้ กลุ่ม
ธนบุรีเหนือ ประชากรจานวน 400 คน
2. ด้านเนื้ อหา ทาการศึกษาถึ งทัศนคติ ของคนกรุ งเทพมหานครที่ มีต่อเพศทางเลื อก โดย
แบ่งเป็ น 3 ด้าน คือศึกษาทัศนคติของคนกรุ งเทพมหานครที่มีต่อเพศทางเลือกด้านครอบครัว ศึกษา
ทัศนคติของคนกรุ งเทพที่มีต่อเพศทางเลือกด้านสังคม ศาสนา และศึกษาทัศนคติของคนกรุ งเทพที่มี
ต่อเพศทางเลือกด้านการทางาน
3. ด้านเวลา ในการศึกษาการทาวิจยั ครั้งนี้ เริ่ มการทาวิจยั ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2559 ถึง
วันที่ 20 เมษายน 2559 และเริ่ มดาเนิ นการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึ งวันที่ 16
มีนาคม 2559
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์

ตัวแปรตาม

1. เพศ

ทัศนคติของคนในที่มีผลต่ อเพศ
ทางเลือก

2. อายุ
3. ระดับการศึกษา

- ด้ านครอบครัว

4. สถานภาพ

- ด้ านสังคม วัฒนธรรม

5. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน

- ด้ านการทางาน

6. อาชีพ

ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั ทาให้ทราบถึงทัศนคติของคนในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อเพศทางเลือก ทั้งใน
ด้านครอบครัว ด้านศาสนา วัฒนธรรม และ ด้านการทางาน
2. ผลการวิจยั จะเป็ นแนวทางในการขยายขอบเขตการวิจยั สาหรับผูท้ ี่สนใจได้ในโอกาส
ต่อไป
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. เพศทางเลือก คือ เพศชาย ที่มีอาการทีบ่งบอกว่าเป็ นเพศชายแต่กาเนิ ดในบัตรประจาตัว
ประชาชนระบุคานาหน้าว่า เด็กชาย นาย มีอวัยวะทุกส่ วนของร่ างกายที่เป็ นเพศชาย แต่มีจิตใจเป็ น
เพศหญิ ง มี ล ัก ษณะอาการ การแสดงออก การแต่ งตัวเป็ นเพศหญิ ง รวมไปถึ งกลุ่ ม เพศชาย ที่ มี
ความสัมพันธ์แบบ เพื่อน หรื อแบบชู ส้ าว ในเพศชายเหมือนกัน และรวมไปถึงเพศชายที่ศลั ยกรรม
ตกแต่งเพศจากเพศชายเป็ นเพศหญิ ง แต่ยงั ไม่ได้เปลี่ ยนคานาหน้า เช่ น น้องตุ ม้ ปริ ญญา เจริ ญผล
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(นักมวย( ม้า อรนภา กฤษฏี (ช่างเสริ มสวย( ปอย ตรี ชฎา เพชรรัตน์ (มิสทิฟฟานี่ ยูนิเวิร์ส 2004( เจิน
เจิน (นักร้อง( เป็ นต้น
2. การใช้ ชีวิตคู่ คื อ การอยู่ร่วมกิ นกันแบบสามี ภรรยาแบบเพศชาย หญิ ง ที่ มีที่อยู่อาศัยที่
เดียวกัน โดยมีผปู ้ กครอง บิดา มารดา ของทั้งสองฝ่ ายรับทราบถึงการใช้ชีวติ ร่ วมกัน และเป็ นคู่ชีวิต
ที่ สังคม เพื่อนร่ วมงาน ญาติพี่นอ้ ง คนรอบข้างยอมรับ
3. การจดทะเบี ยนสมรส คื อ การใช้ชี วิตคู่ ของเพศชาย สมรสกับ เพศชาย ที่ ถู ก ต้องตาม
กฎหมาย มีการบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขดั ต่อ
ศีลธรรม และได้รับการยอมรับจากสังคม
4. การยอมรับทางด้ านครอบครัว คือ การที่สมาชิกภายในครอบครัว ไม่วา่ จะเป็ น พ่อ แม่ พี่
น้อง รวมถึงญาติพี่นอ้ งในเครื อญาติ รับรู ้ และยอมรับในการที่เราเป็ นเพศที่สาม โดยการยอมรับทั้ง
ด้านการแสดงออก การสื่ อสาร การแต่งกาย รวมไปถึงการใช้ชีวติ คู่ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
5. การยอมรั บ ทางด้ านสั งคม และวัฒ นธรรม คื อ การยอมรับในด้านการแสดงออกทาง
กายภาพ รวมถึ งพฤติกรรมของเพสทางเลือก และคู่ของเพสทางเลื อก ไม่วา่ จะเป็ นแสดงออกแบบ
คู่รัก ในลักษณะที่คู่รับเพศปกตินิยมทากัน แต่ตอ้ งเป็ นการแสดงออกที่ไม่ประพฤติ ปฏิบตั ิให้ผอู ้ ื่น
เดื อนร้ อน รวมไปถึ งไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ให้ ขดั ต่ อประเพณี จารี ตของสั งคม และวัฒ นธรรมไทย และการ
แสดงออกนั้นต้องเป็ นการแสดงออกที่สุภาพ
6. การยอมรับทางด้ านการทางาน คือ การยอมรับในตาแหน่งหน้าที่การทางานซึ่ งนับว่าใน
อนาคต เป็ นทางเลือกเป็ นเพศที่มีความรู ้ ความสามารถมากกว่าเพศปกติ มีทกั ษะทางด้านการสื่ อสาร
ที่ดีกว่าเพศปกติ รวมถึ งด้านต่างๆ ดังนั้นการยอมรับทางด้านการทางานคือการยอมรับในลักษณะ
ของการเติบโตในหน้าที่การงาน เพื่อขึ้นเป็ นหัวหน้าสายงาน เป็ นผูจ้ ดั การ เป็ นผูบ้ ริ หาร ที่ได้รับการ
ยอมรับจากคนภายในองค์การ และเป็ นที่ยอมรับของกลุ่มบริ ษทั ในเครื อที่ร่วมค้าภายในองค์การ
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ ก ษา ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ท าการศึ ก ษาค้น คว้า โดยอาศัย แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิจยั บทความ
เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมนาเสนอตามข้อหัวข้อ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเพศทางเลือก
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2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับเพศทีส่ าม
1.1 ความหมายของเพศทีท่ างเลือก
บงกชมาศ เอกเอี่ยม กล่าวว่า เพศทางเลือกจะต้องผ่านขั้นตอนที่สาคัญ 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเกิดความรู ้สึกแตกต่าง
ขั้นตอนที่ 2 การแยกความรู ้สึกและการกระทาที่แตกต่างจากเอกลักษณ์
ขั้นตอนที่ 3 การเปิ ดเผยตนเอง
วิภา ด่านธารงกุล และคณะ นิ ยามเพศทางเลือกว่าหมายถึงกลุ่มชายรักชาย หรื อชายที่มีการ
แสดงออกทางเพสเหมื อ นผู ้ห ญิ ง ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม เพศทางเลื อ กที่ ชื่ น ชอบหรื อ รั ก เพศเดี ย วกัน ใน
สังคมไทยยังไม่เป็ นที่ยอมรับเพศมีพฤติกรรมทางเพศที่ขดั ต่อความเชื่อ และค่านิยมในสังคมไทยว่า
ชายต้องรักหญิงจึงทาให้การแสดงออกทางอารมณ์หรื อการพยามรักเพศหญิงเพื่อปกปิ ดความชอบที่
แท้จริ ง เพศที่สามกลุ่มที่ถูกเรี ยกว่า ไบ เกย์ กะเทย
คมฉัตร วุฒิโรจน์ กล่ าวว่า สังคมไทยเริ่ มมี การแบ่งกลุ่ มเพศทางเลื อกลงเป็ นกลุ่ มย่อยลง
เพราะเริ่ มมีการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก เช่น ตุ๊ด หรื อตุ๊ดซี่ ที่หมายถึ ง กลุ่มเพศที่สามที่มีการ
แสดงออกทั้งกิริยาท่าทาง การแต่งกายที่เหมือนผูห้ ญิง หรื ออาจจะเกินผูห้ ญิง ทาให้มีการเพิ่มคาเรี ยก
ขานเพิ่มขึ้นเป็ น เกย์ควีน คือเพศที่สามที่ แสดงออกเป็ นผูห้ ญิ งอย่างชัดเจน และมี บทบาททางเพศ
เป็ นภรรยา หรื อฝ่ ายรับ ซึ่ งเพศที่สามหรื อรั กร่ วมเพศนั้นออกเป็ น 2 กลุ่มโดยแบ่งจากบทบาททาง
เพศ คือ
1. รักร่ วมเพศชาย (Male Homosexuality( หรื อที่ ใช้เรี ยกกลุ่ มเพศที่ สามว่า เกย์ หรื อโฮโม
เซ็กซ์ช่วล โดยยังแบ่งกลุ่มนี้ออกเป็ น
1.1.กลุ่ม A ที่หมายถึง ชายรักชายที่แสดงออกเหมือนเพศชาย มีความเป็ นชายตาม
บทบาททางสังคม และมีบทบาททางเพศเป็ นสามีหรื อที่เรี ยกว่า ฝ่ ายรุ ก หรื อ เกย์คิง
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1.2.กลุ่ม B ที่หมายถึง ชายรักชายที่มีการแสดงออกที่สุภาพ อ่อนน้อม เรี ยบร้อย ไม่
แสดงกิริยาท่าทางแบบผูห้ ญิง ซึ่ งการแสดงออกเป็ นเพศชายตามบทบาททางสังคม อาจจะมีบทบาท
ทางเพศตามความชอบอาจจะเป็ นได้ท้ งั สามี และภรรยาเป็ นได้ท้ งั ฝ่ ายรุ กและฝ่ ายรั บ หรื อที่ ต่อมา
เรี ยกว่า โบ๊ท (Both(
1.3.กลุ่ม C ที่หมายถึง ชายรักร่ วมเพศที่แสดงออกเป็ นผูห้ ญิง จากกิริยาท่าทาง การ
แต่งกายที่ เลี ยนแบบเพศหญิ งหรื ออาจจะเรี ยกว่า ออกสาว และบทบาททางเพศเป็ นภรรยา หรื อที่
เรี ยกว่า ฝ่ ายรับ หรื อ เกย์ควีน
2. กลุ่มรักร่ วมเพศหญิ ง (Female Homosexuality( หรื อเลสเบียนที่ เกิ ดจากการที่แสดงออก
ของผู ห้ ญิ ง ที่ แ สดงออกมาเหมื อ นชาย ที่ เรี ย กว่า ทอม ซึ่ งมี ค วามสนใจทางเพศหญิ ง ที่ มี ค วาม
อ่อนหวาน น่ารักและแสดงออกเหมือนเพศหญิงตามบทบาททางสังคม แต่มีความสนใจทางเพศกับ
ฝ่ ายหญิงด้วยกัน ที่เรี ยกว่า ดี้
1.2 แนวความคิดทีเ่ กีย่ วกับด้ านครอบครัวของเพศทางเลือก
จากการสังเคราะห์แนวคิดของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการศึกษา พบว่า ครอบครัวมีลกั ษณะต่างๆ
ดังนี้
1. ครอบครัวในลักษณะที่เป็ นพลวัตร (Dynamic) หมายถึง ครอบครัวมีคุณสมบัติมีชีวิตใน
ฐานะที่เป็ นหน่ วยพื้นฐานของชี วิต นัน่ คือ มีกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนไหวต่างๆ มี
การเกิด การเติบโต การพัฒนาอย่างมีทิศทาง มีความทุกข์ ความสุ ข มีการเริ่ มต้น การถดถอยและการ
สิ้ นสุ ด แต่ละครอบครัวต่างก็มีรายละเอียดบนหน้าประวัติศาสตร์ ของตนเองโดยเฉพาะซึ่ งแตกต่าง
ไปจากครอบครัวอื่นๆ อย่างมากมาย
2. ครอบครัวในลักษณะที่เป็ นระบบ (System) หมายถึง ครอบครัวเกิ ดจากการรวมตัวของ
บุ คคลเข้าด้วยกันเกิ ดเป็ นระบบใหม่ คือ ระบบครอบครั วซึ่ งประกอบด้วยหลายระบบย่อยได้แก่
ระบบย่อยของบุคคล ของสามี ภรรยา ของพ่อแม่และพี่นอ้ ง ภายในระบบย่อยจะบ่งบอกถึงตาแหน่ง
ของสมาชิ กที่มีความสัมพันธ์ กบั ตาแหน่ งอื่ นๆ และระบบทั้งระบบมี การเปลี่ ยนแปลงไปด้วย ใน
ทานองเดี ยวกันการเปลี่ยนแปลงของระบบรวมก็จะส่ งผลกระทบต่อหน่ วยย่อยแต่ละหน่ วยเช่ นกัน
ดังนั้นการเข้าใจครอบครัวอย่างลึ กซี้ ง ก็ตอ้ งพิจารณาสมาชิ กแต่ละคน และความสัมพันธ์ระหว่าง
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สมาชิ กนั้นกับสมาชิ กอื่ นภายในครอบครัวด้วย ระบบครอบครัวจัดเป็ นระบบกึ่ งปิ ด ซึ่ งให้เห็ นว่า
ครอบครัวไม่ได้อยูโ่ ดดเดี่ ยว แต่จะมีการเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสิ่ งแวดล้อมตลอดเวลาครอบครัว
จึงมีการเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ บทบาทของสมาชิ กครอบครัว จะได้รับผลกระทบจากระบบต่างๆ
ภายในสังคม เช่น ระบบชุมชน ระบบโรงเรี ยน ระบบสถาบันศาสนา และอื่นๆ
3. เป็ นแหล่ ง รวมบุ ค ลิ ก ภาพที่ มี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interacting Personality) หมายถึ ง
ครอบครัวที่มีสมาชิ กมากกว่า 1 คน มาอยูร่ ่ วมกัน ทาให้เกิดความเชื่ อมโยงของสภาพต่างๆที่สมาชิ ก
เป็ นอยู่ และกาลังกระทาอยูซ่ ่ ึ งแต่ละคนก็ยงั ถือว่า มีลกั ษณะเฉพาะเป็ นของตนเองครอบครัวจึงได้รับ
ผลกระทบจากสมาชิ กทั้งในปั จจุบนั และอนาคต การปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวมีลกั ษณะการโต้
กลับไปกลับมา และมีกฏควบคุมชีวติ ครอบครัวอยู่ ทั้งที่เป็ นสากล ยอมรับกันทัว่ ไปในทุกสังคม กฏ
ที่ถือปฏิ บตั ิเฉพาะครอบครัวกฏเหล่านี้ แม้ว่าเป็ นสิ่ งที่มองไม่เห็ นแต่สามารถสังเกตรู ปแบบได้จาก
การวิเคราะห์วิธีการ เมื่อสมาชิ กมีการปฎิ สัมพันธ์ต่อกัน การทาความเข้าใจการปฎิสัมพันธ์จะต้อง
คานึงถึงบริ บทด้านสังคมและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ของสังคมใหญ่ ทั้งนี้ เพราะ
สิ่ งเหล่านี้เป็ นตัวชี้นา และบังคับให้สมาชิกในครอบครัวมีการตอบสนอง
2. ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับครอบครัว
เป็ นรากฐานที่ ส าคัญที่ สุดในบรรดาสถาบันทางสั งคมทั้งหลาย โดยมีความส าคัญและมี
อิ ทธิ พ ลอย่างยิ่ง11ต่ อมนุ ษ ย์ทุกคนนับ ตั้งแต่ เกิ ด เจริ ญเติ บโต จนกระทัง่ ถึ งวาระสุ ดท้ายของชี วิต
ปั จจุบนั ได้มีการตระหนักถึ งความสาคัญของครอบครัวมากขึ้น มีการมองบริ บท (Individual in his
context) นอกเหนื อจากการเคยมองเฉพาะบุ คคล จึ งช่ วยให้เข้าใจบุ คคลได้อย่างแท้จริ ง เนื่ องจาก
บริ บทที่สาคัญของบุคคล คือครอบครัว (อุมาพร ตรังคสมบัติ)
ระบบครอบครัว (Family System) ประกอบด้วยหลายระบบย่อย คือ ระบบย่อยแห่ งบุคคล
(Individual Subsystem) ร ะ บ บ ย่ อ ย ส ามี ภ ร ร ย า (Spousal Subsystem) ข อ ง พ่ อ แ ม่ (Parental
Subsystem) และพี่น้อง (Sibling Subsystem) ส่ วนระบบใหญ่ที่ครอบคลุ มระบบครอบครัวอีกทีน้ นั
ได้แก่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติตามลาดับครอบครัวเป็ นระบบที่เกิดจากการรวมตัวของบุคคล
เข้าด้วยกัน เกิดเป็ นระบบใหม่ที่มีลกั ษณะแตกต่างไปจากลักษณะของบุคคล และลักษณะนี้ ก็ไม่ใช่
การรวมตัวของหลายบุคลิกภาพเข้าด้วยกัน ตัวอย่างของสิ่ งที่เกิดเฉพาะครอบครัว เช่น การเข้าพวก
กัน (Coalition) เมื่อบุคคลที่มาอยูร่ ่ วมกันเป็ นครอบครัวเกิดความขัดแย้งกันก็จะเกิ ดการเข้าพวกกัน
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ขึ้นมา แม่เข้ากับลูกเพื่อต้านพ่อเป็ นต้น เมื่อหน่วยหนึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงก็จะทาให้เกิดความเครี ยด
ในระบบชั้นและมีผลทาให้หน่ วยย่อยอื่นๆ และระบบทั้งระบบมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยและการ
เปลี่ยนแปลงในระบบรวมก็จะมีผลต่อระบบหน่วยย่อย แต่ละหน่วยเช่นกัน
2. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศรี ภทั รา จาริ ย วงศ์ กล่ าวว่า มนุ ษ ย์เมื่ อเกิ ดมาจะมี ล ัก ษณะที่ แตกต่ างกันตามชี วภาพ คื อ
ลัก ษณะที่ บ่ ง บอกความเป็ นเพศชาย หรื อหญิ ง ส่ วนบทบาทหน้ า ที่ ค วามรู ้ สึ กนึ ก คิ ด ต่ า งๆ
สภาพแวดล้อมหรื อสั ง คมเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งแตกต่ างกัน ไปตามแต่ ล ะวัฒ นธรรม ประเพณี และ
ค่านิ ยมของสังคม ซึ่ งในเกือบทุกสังคมจะพบว่า สังคมจะให้ความสาคัญกับชายมากกว่าหญิง ในวัย
และสถานภาพเดี ยวกัน ในสังคมไทยก็เช่ นเดียวกัน โดยถือว่าชายจะมีอิสระมากกว่าหญิงสตรี โสด
ต้องรักษาพรมจารี ย ์ ในขณะที่สังคมเห็นว่า ผูช้ ายไม่จาเป็ นต้องรักษาความบริ สุทธิ์ ไว้ แต่ในปั จจุบนั
บทบาทของชายและหญิงได้เปลี่ยนแปลงไป หญิงและชายมีสิทธิ เสรี ภาพเกือบเท่าเทียมกัน หญิงได้
มี โอกาสในการศึ ก ษาเล่ าเรี ย นมากขึ้ น มี ค วามสามารถในการประกอบอาชี พ เลี้ ย งตนเองและ
ครอบครัวมากขึ้น แต่ความคาดหวังของสังคมในเรื่ องพฤติกรรมทางเพศยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมมากนัก สังคมยังคงคาดหวังว่า สตรี ควรมีความสัมพันธ์กบั เพื่อนต่างเพศ ที่อยู่ภายในขอบเขต
และไม่ควรมีความสัมพันธ์ทางเพศจนกว่าจะแต่งงานแล้วซึ่ งจากการยอมรับการมีความสัมพันธ์ทาง
เพศ ก่อนแต่งงานของชายและหญิงในลักษณะที่แตกต่างกันจึงน่ าที่จะทาการศึกษาว่าเพศหญิงและ
เพศชายในยุคปั จจุบนั นั้น มีพฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไรประภาพร
โอภาสวัส ดิ์ ศึ ก ษาปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมทางเพศของนัก เรี ย นอาชี วศึ ก ษา ใน
จังหวัดชลบุรี พบว่าเพศของนักเรี ยนมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั การไปเที่ยวสถาน
เริ งรมย์ การอ่านหนังสื อเร้าอารมณ์ ทางเพศ และการดูภาพยนตร์ เร้าอารมณ์ทางเพศ อาจเป็ นเพราะ
ในสังคมไทยไม่ถือว่าเป็ นสิ่ งผิด หรื อน่ าละอายที่ ผูช้ ายจะสนใจ หรื อหาความรู ้ ประสบการณ์ ใน
เรื่ องเพศ จึงทาให้เพศชายมีสัดส่ วนที่สูงกว่าเพศหญิงในการไปเที่ยวสถานเริ งรมย์ การอ่านหนังสื อ
และการดูภาพยนตร์ เร้าอารมณ์ทางเพศ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมทางเพศ พบว่า เพศ
ชายเคยมีพฤติกรรมทางเพศ ไม่วา่ จะเป็ นการจับมือถือแขน การกอดจูบ หรื อการร่ วมเพศ ในสัดส่ วน
ที่สูงกว่าเพศหญิง โดยนักเรี ยนชาย ค่าเฉลี่ย 3.67 นักเรี ยนหญิงค่าเฉลี่ย 1.99
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ตามความเป็ นจริ ง ความสุ ข ทางเพศเริ่ ม ตั้ง แต่ ท ารก จนถึ ง บั้น ปลายของชี วิ ต แต่ ค วาม
ต้องการทางเพศจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม ได้กล่าวไว้วา่ เพศชาย จะมีความ
ต้องการทางเพศสู งสุ ด เมื่ออายุ 18-25 ปี หลังจากนั้นจะเริ่ มลดลงเรื่ อย ๆหญิงจะมีความต้องการทาง
เพศสู งสุ ดช่วงอายุ 35-45 ปี อันเนื่องมาจากผูห้ ญิงเหล่านี้ ไม่ตอ้ งกังวลเกี่ยวกับเรื่ องการตั้งครรภ์ และ
ภาระทางด้านเศรษฐกิจและครอบครัวเบาบางลง แต่หลังจากนั้นก็จะค่อยๆ ลดลงเช่นกัน ดังนั้นอายุ
จึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาคัญ ที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมทางเพศ ซึ่ งมีการศึกษาที่สนับสนุ นว่าอายุ
มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ ดังเช่น
อมรวิชช์ นาครทรรพ กล่ าวไว้ว่า ปั จจุบ นั กระแสบริ โภควัตถุ นิยมที่ กลื นกิ นจิ ตวิญญาณ
เด็กไทย ซ้ าร้ายสถาบันศาสนาเองที่เคยเป็ นเสาหลักทางปั ญญาก็ดูจะอ่อนพลังไปมากในการเป็ นที
พึ่ งหรื อดึ งดู ดจิตใจเด็ก ให้มี หลักธรรมปะจาใจ ท่ ามกลางสภาวะปั ญ หาที่ หลากหลายก่ อให้เกิ ด
คาถามที่น่าสนใจว่า เหตุวิบตั ิทางศีลธรรม จริ ยธรรมของเด็กไทยที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นเพราะสังคมไทย
ทราม หรื อวัฒนธรรมไทยเสื่ อม หรื อเพราะเด็กไทยเลวลง จากงานวิจยั โครงการติดตามสภาวการณ์
เด็กและเยาวชนรายจังหวัด ของสกว.และงานวิจยั ของนิสิตคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2546 ชี้ ให้เห็นว่า วัยรุ่ นไทยกาลังถูกล้อมกรอบด้วยสภาพปั จจัยทางสังคมที่ชกั นาไปในทางเสื่ อม
มากกว่าทางดี โดยเฉพาะการใช้ชีวิตในยุคโลกาวิวฒั น์ จากงานวิจยั ระบุว่า ร้อยละ 60 ใช้ชีวิตตาม
ห้างสรรพสิ นค้า ดูภาพยนตร์ ใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อการพูดคุย เล่นเกมร้อยละ 45 ไม่ไปทาบุญ ร้อยละ
65 ไม่ เคยฟั งพระเทศน์ เลยในรอบ 1 เดื อนสิ่ งเหล่ านี้ เป็ นสั ญ ณาณที่ อธิ บ ายถึ งความห่ างเหิ น จาก
ศาสนาไปในตัวด้วย เป็ นที่ น่าสังเกตว่าในพื้นที่ จงั หวัดยะลาซึ่ งมี ผูน้ ับถื อศาสนาอิสลามเป็ นส่ วน
ใหญ่ และศาสนาอิ ส ลามมี หลักปฏิ บตั ิ เคร่ งครั ดที่ เป็ นข้อห้ามที่ เกี่ ยวข้องกับพฤติ กรรมทางเพศ ที่
นอกเหนื อจากการแต่ ง งานอย่า งถู ก ต้อ งตามหลัก ศาสนาอิ ส ลามเท่ านั้น จึ ง เป็ นที่ น่ า สนใจที่ จ ะ
ทาการศึกษาว่า ศาสนามีความสัมพันธ์ หรื อส่ งผลกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น ก่อนการสมรส
หรื อไม่อย่างไร
การที่บิดา และมารดาได้อยูพ่ ร้อมหน้ากันย่อมทาให้วยั รุ่ นรู ้สึกอบอุ่นและยังมีที่ปรึ กษาใกล้
ตัว ทั้งยังทาให้บิดา มารดาสามารถอบรมบุตรได้เป็ นอย่างดี การที่บิดา หรื อมารดา หรื อทั้งสองฝ่ าย
จากไป ย่อมส่ งผลกระทบตามมาต่อพฤติกรรมทางเพศของนักเรี ยนวัยรุ่ นโดยตรงประภาพร
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ศิริกาญจน์ ศึกษาพฤติกรรมทางเพศและปั จจัยที่สามารถร่ วมกันทานายการมีเพศสัมพันธ์
ของเยาวชนหญิงโสดในสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดอุดรธานี พบว่า สถานภาพสมรส
ของบิดามารดา มีความสัมพันธ์กบั การร่ วมเพศของเยาวชนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเรื่ อ งประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ทัศ นคติ ข องคน
กรุ งเทพมหานครที่ มีต่อเพศทางเลื อก โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research( โดย
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยั จากตารา เอกสารวิชาการ บทความ เพื่อใช้ในการศึกษาวิจยั
ประกอบกับข้อมูลที่ได้จาการวิจยั เชิงสารวจ รวมทั้งวิจยั เชิงภาคสนาม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการทาวิจยั ครั้งนี้ คือประชากรในในกรุ งเทพมหานคร จานวน 6 กลุ่มใหญ่
(www.bangkok.go.th( จานวนประชากรใน 50 เขต ของกรุ งเทพมหานครมีจานวนทั้งสิ้ น 5,696,409
คน (ในปี 2558( และกาหนดการสุ่ มตัวอย่างโดยวิธีการแจกแบบสอบถามจานวน 400 คน แบ่งเป็ น
กลุ่มรัตนโกสิ นทร์ จานวน 70 ชุ ด, กลุ่มบูรพา จานวน 70 ชุด, กลุ่มศรี คริ นทร์ จานวน 70 ชุด, กลุ่ม
เจ้า พระยา จ านวน 70 ชุ ด , กลุ่ ม กรุ ง ธนใต้ จ านวน 70 ชุ ด , กลุ่ ม กรุ ง ธนเหนื อ จ านวน 50 ชุ ด
ประกอบด้วย
1.กลุ่ ม รั ตนโกสิ น ทร์ (เขตบางซื่ อ ดุ สิ ต พญาไท ราชเทวี พระนคร ป้ อมปราบศัตรู พ าย
สัมพันธวงศ์ บางรัก(
2. กลุ่มบูรพา (เขตดอนเมือง หลักสี่ สายไหม บางเขน จุตุจกั ร ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางกะปิ วัง
ทองหลาง(
3. กลุ่มศรี นคริ นทร์ (สะพานสู ง มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ลาดกระบัง ประเวศ สวน
หลวง คันนายาว(
4. กลุ่ ม เจ้าพระยา (ดิ นแดง ห้วยขวาง วัฒนา คลองเตย บางนา พระโขนง สาทร บางคอ
แหลม ยานนาวา(
5. กลุ่มกรุ งธนใต้ (บางขุนเทียน บางบอน จอมทอง ราษฎร์ บูรณะ ทุ่งครุ ธนบุรี คลองสาน
บางแค(
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6. กลุ่มกรุ งธนใต้ (บางพลัด ตลิ่ งชัน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ภาษีเจริ ญ หนองแขม ทวี
วัฒนา(
ซึ่ งเป็ นการสารวจตัวอย่างประชากรแบบกาหนดโควต้า (Quota Sample( เป็ นลักษณะการ
แบ่งประชากรที่ทาการสารวจเป็ น 6 กลุ่มประชากรใหญ่ๆ และทาการสารวจโดยการใช้แบบสอบ
สอบในการทาการสารวจเพื่อทราบผลการวิจยั ซึ่ งแบบสอบถามแบ่งเป็ นโดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น
2 ตอน ตอนแรก สอบถามข้อมูลพื้นฐาน หรื อข้อมูลด้านตัวแปรต้นไป ตอนที่ 2 เป็ นการสอบถามถึง
ทัศนคติ ของคนกรุ งเทพมหานครที่ มีต่อเพศทางเลื อกทั้งในด้านครอบครัวด้านวัฒนธรรม สังคม
และด้านการทางาน

ภาพที่ 1.2 แสดงจานวนประชากรในกรุ งเทพมหานคร 6 เขต
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ตัวแปรในการทาวิจัย
สาหรับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ประกอบด้วย
1.ตัวแปรต้น คื อ ข้อมู ลด้านประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ อายุ ระดับการศึก ษา สถานภาพ
รายได้
2. ตัวแปรตาม คื อข้อมู ลที่ ศึกษาทัศนคติ ของคนกรุ งเทพมหานครที่ มีต่อเพศทางเลื อกทั้ง
ด้านด้านครอบครัว ด้านศาสนา วัฒนธรรม ด้านการทางาน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กลุ่ ม ตัว อย่า งในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้จ ากการค านวณขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยใช้ สู ต รของ
Yamane’s โดยให้มีค่าความคาดเคลื่อนที่ 0.5 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน ดังนี้
การคานวณช่วงคะแนนจากสู ตร ดังนี้
ช่วงคะแนน

=

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
จานวนระดับ

=

5−1

=

0.08

สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ได้ช่วงคะแนนเท่ากับ

5

เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามซึ่ งประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที1่ เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลสภาพทัว่ ไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ
ส่ วนที่ 2 เป็ นค าถามที่ เกี่ ย วกับ การวัดทัศ นคติ ข องคนกรุ ง เทพที่ มี ต่อ เพศทางเลื อก โดย
แบ่ ง เป็ น 3 ด้าน อาทิ ด้านครอบครั ว ที่ มี ต่ อเพศทางเลื อ ก ด้า นสั ง คมและวัฒ นธรรมที่ มี ต่อ เพส
ทางเลือก และด้านการทางานที่มีต่อเพศทางเลือก ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ
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เกณฑ์ การให้ คะแนนแบ่ งเป็ นดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่

ระดับคะแนน

5

เห็นด้วย

ระดับคะแนน

4

ไม่แน่ใจ

ระดับคะแนน

3

ไม่เห็นด้วย

ระดับคะแนน

2

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

ระดับคะแนน

1

เกณฑ์ การแปลผล
4.21-5.00

หมายถึง

ทัศนคติที่มีต่อเพศทางเลือกในระดับที่ต่าที่สุด

3.41–4.20

หมายถึง

ทัศนคติที่มีต่อเพศทางเลือกในระดับที่ต่า

2.61–3.40

หมายถึง

ทัศนคติที่มีต่อเพศทางเลือกในระดับปานกลาง

1.81–2.60

หมายถึง

ทัศนคติที่มีต่อเพศทางเลือกในระดับสู ง

1.00–1.80

หมายถึง

ทัศนคติที่มีต่อเพศทางเลือกในระดับสู งที่สุด

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้ งเป็ นการศึ ก ษาถึ งทัศ นคติ ข องคนกรุ ง เทพมหานครที่ มี ต่อ เพศทางเลื อ ก
สาหรับรู ปแบบที่ใช้ในการทาวิจยั เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research( ซึ่งเป็ นการศึกษา
ทั ศ นคติ ข องประชากร มี ก ารตั้ง ค าถาม โดยการใช้ ป ระเภทของข้อ มู ล แบบปฐมภู มิ คื อ ใช้
แบบสอบถาม ในการศึกษาวิจยั และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่ าจะเป็ น (Probability
Random Sampling( แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling( และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยไม่
ใช้ห ลัก ความน่ า จะเป็ น (Non Probability Random Sampling( โดยการเลื อ กแบบก าหนดโควต้า
(Quota Sampling( โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 2 ตอน ตอนแรกสอบถามข้อมูลพื้นฐาน หรื อข้อมูล
ด้านตัวแปรต้น อาทิ สอบถามเพศ ซึ่งประกอบไปด้วย เพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก สอบถาม
ในด้านอายุ ผูต้ อบแบบสอบถาม มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ถึง 50 ปี ขึ้นไป ด้านสถานภาพ โสด สมรส หรื อ
แยกทางกัน ด้านระดับการศึกษาสู งสุ ด ระบุต้ งั แต่ระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จนถึงสู งกว่าปริ ญญาตรี
1580

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

และด้า นรายได้ ระบุ ต้ ัง แต่ น้ อ ยกว่า 15,000 ถึ ง มากกว่า 45,000 บาท ขึ้ น ไป ตอนที่ 2 เป็ นการ
สอบถามถึ ง ทัศ นคติ ข องคนกรุ ง เทพมหานครที่ มี ต่ อ เพศทางเลื อ กทั้ง ในด้ า นครอบครั ว ด้ า น
วัฒนธรรม สังคม และด้านการทางาน
งานวิจยั ครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาวิจยั จะศึกษา ทัศนคติของคนในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อเพศทางเลือก
โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิเคราะห์ และตีความหมายจากการใช้แบบสอบถามในรู ปแบบปฐมภูมิ ภายใต้
ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณ และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ในหลักของวิธีการสุ่ มตัวอย่างโดย
ใช้หลักความน่ าจะเป็ น และแบบการกาหนดโควต้า โดยใช้หลักวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลัก
ความน่าจะเป็ น
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ลกั ษณะของกลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 207 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.8 มีอายุระหว่าง 20–29 ปี
จานวน 218 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.5 มีสถานภาพโสด จานวน 261 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.3 อยู่ใน
ระดับปริ ญญาตรี จานวน 267 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 66.8 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,000–30,000 บาท
จานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.5
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์เกี่ ยวกับทัศนคติของคนในกรุ งเทพมหานครทีที่มีต่อเพศทางเลื อก
ด้านครอบครัว จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลว่าทัศนคติของคนในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อเพศทางเลือก
ในด้านครอบครัว โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย 3.57 อยูใ่ นระดับเห็ นด้วย และจากการวิเคราะห์เป็ นราย
ข้อพบว่าทัศนคติของคนในกรุ งเทพมหานครทีที่มีต่อเพศทางเลือก ด้านครอบครัวที่ส่งผลมากที่สุด
3 อันดับได้แก่ (1( ถือว่าเป็ นเรื่ องปกติหากมีสมาชิกในครอบครัวเป็ นเพศทางเลือก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.93 อยูใ่ นระดับเห็นด้วย (2( การยอมรับความรักของเพศทางเลือก สาหรับครอบครัวถือเป็ นเรื่ อง
ปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยนอยูท่ ี่ 3.83 อยูใ่ นระดับเห็นด้วย และ (3( ควรมีกฎหมายยอมรับการจดทะเบียน
สมรสของเพศทางเลือกโดยมีค่าเฉลี่ยนอยูท่ ี่ 3.61 อยูใ่ นระดับเห็นด้วย
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์เกี่ ยวกับทัศนคติของคนในกรุ งเทพมหานครทีที่มีต่อเพศทางเลื อก
ด้านสังคมและวัฒนธรรม จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลว่าทัศนคติของคนในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อ
เพศทางเลือกจากข้อมูลพบว่าทัศนคติของคนในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อเพศทางเลือกในด้านสังคม
และวัฒนธรรม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.16 อยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ และจากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อ
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พบว่าทัศนคติของคนในกรุ งเทพมหานครทีที่มีต่อเพศทางเลือก ด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผล
มากที่สุด 3 อันดับได้แก่ (1( ถื อว่าเพศทางเลือก ไม่เป็ นแบบอย่างต่อสังคม โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.30
อยู่ในระดับไม่แน่ ใจ (2( การเป็ นเพศทางเลื อก ไม่เหมาะสมกับการเป็ นผูน้ า โดยมี ค่าเฉลี่ ยนอยู่ที่
3.26 อยู่ในระดับไม่แน่ ใจ และ (3( ควรมีกฎหมายยอมรับการจดทะเบียนสมรสของเพศทางเลือก
โดยมีค่าเฉลี่ยนอยูท่ ี่ 3.20 อยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ
4. สรุ ปผลการวิเคราะห์เกี่ ยวกับทัศนคติของคนในกรุ งเทพมหานครทีที่มีต่อเพศทางเลื อก
ด้า นการท างาน จากผลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ว่า ทัศ นคติ ข องคนในกรุ ง เทพมหานครที่ มี ต่ อ เพศ
ทางเลือกจากข้อมูลพบว่าทัศนคติของคนในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อเพศทางเลือกในด้านการทางาน
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย 3.37 อยูใ่ นระดับไม่แน่ ใจ และจากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่าทัศนคติ
ของคนในกรุ งเทพมหานครทีที่มีต่อเพศทางเลื อก ด้านการทางานที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับได้แก่
(1( ในการทางานถื อว่าเพศทางเลือก เป็ นเพศที่มีความรู ้ มีทกั ษะในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่
3.64 อยูใ่ นระดับเห็นด้วย (2( เพศทางเลือก มักได้รับการยอมรับในหน้าที่การงาน โดยมีค่าเฉลี่ยนอ
ยู่ที่ 3.60 อยู่ในระดับเห็ นด้วย และ (3( เพศทางเลือกเป็ นเพศที่มีทกั ษะด้านการเรี ยนรู ้ที่ไว โดยมี
ค่าเฉลี่ยนอยูท่ ี่ 3.39 อยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ
สรุ ปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.8 มีอายุระหว่าง
20–29 ปี จานวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.5 มีสถานภาพโสด จานวน 261 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.3
อยู่ในระดับ ปริ ญญาตรี จานวน 267 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.8 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,000–30,000
บาท จานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่
ต่างกัน ทาให้มีทศั นคติต่อเพศทางเลื อกในด้านครอบครัว ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านการ
ทางานที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่ต่างกันทาให้มีทศั นคติต่อเพศทางเลือกในด้านครอบครัว
และด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่ต่างกันทาให้มีทศั นคติต่อ
เพศทางเลื อกการท างานที่ แตกจาก กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ส ถานภาพที่ ต่างกัน ท าให้ มี ท ัศ นคติ ต่อเพศ
ทางเลื อกในด้านครอบครั วและด้านสั งคมและวัฒ นธรรม ที่ ไ ม่ แตกต่ างกัน แต่ กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี
สถานภาพที่ต่างกันทาให้มีทศั นคติต่อเพศทางเลือกการทางานที่แตกจากกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาที่ต่างกันทาให้มีทศั นคติต่อเพศทางเลือกในด้านครอบครัว ด้านสังคมและวัฒนธรรม และ
1582

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ด้านการทางาน ที่ไม่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่ต่างกันทาให้มีทศั นคติต่อเพศทางเลือกใน
ด้านครอบครัวและด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่ต่างกัน
ทาให้มีทศั นคติต่อเพศทางเลือกการทางานที่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาวิจยั “ทัศ นคติ ข องคนในกรุ ง เทพมหานครที ที่ มี ต่อ เพศทางเลื อ ก” ได้น า
แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี เพศที่ ต่า งกัน ท าให้ มี ท ัศ นคติ ต่อ เพศ
ทางเลื อกในด้านครอบครัว ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านการทางาน ที่แตกต่างกัน จากการ
วิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าแตกต่างกัน 3 คู่ คือ เพศชายกับเพศทางเลือก เพศหญิงกับเพศทางเลือก และ
เพศชายกับเพศหญิง
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี อายุที่ ต่า งกัน ท าให้ มี ท ัศ นคติ ต่อ เพศ
ทางเลือกในด้านครอบครัวและด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ที่ต่างกันทาให้มีทศั นคติต่อเพศทางเลือกการทางานที่แตกจากกัน จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า
แตกต่างกัน 1 คู่ คืออายุ 20–29 ปี และ 30-39 ปี
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพที่ต่างกันทาให้มีทศั นคติต่อเพศ
ทางเลื อกในด้านครอบครัวและด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่ ไม่ แตกต่างกัน แต่ก ลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี
สถานภาพที่ต่างกันทาให้มีทศั นคติต่อเพศทางเลื อกการทางานที่แตกจากกัน จากการวิเคราะห์เป็ น
รายคู่พบว่าแตกต่างกัน 1 คู่ คือ สถานภาพโสดกับสถานภาพสมรส
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันทาให้มีทศั นคติ
ต่อเพศทางเลือกในด้านครอบครัว ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านการทางาน ที่ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีรายได้ที่ต่างกันทาให้มีทศั นคติต่อเพศ
ทางเลื อกในด้านครอบครั วและด้านสั งคมและวัฒ นธรรม ที่ ไ ม่ แตกต่ างกัน แต่ กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี
รายได้ที่ต่างกันทาให้มีทศั นคติต่อเพศทางเลือกการทางานที่แตกจากกัน จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่
พบว่าแตกต่างกัน 1 คู่ คือ รายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท กับรายได้ 30,001–45,000 บาท
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ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อความต้องการที่จะศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
คณะบริ หารธุ รกิจ ที่กาลังศึกษาอยูเ่ ทอมสุ ดท้าย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 หรื อ เทอมสุ ดท้ายของการศึกษา
ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปริ ญญาตรี ของมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต จ านวน 357 คน โดยโดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การคานวณค่าร้อยละ การคานวณสถิ ติจากค่าเฉลี่ ย
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่พบว่าเป็ นเพศหญิงจานวน 192 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 53.8 อายุต้ งั แต่ 23 ปี ขึ้นไป จานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.2 มีเกรดเฉลี่ ยสะสม อยู่ระหว่าง
2.00-2.49 มีจานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป มี
จานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.2 ตามลาดับ
โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ งพรรณ น าอธิ บายความถี่ (Frequency) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิง
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อ้างอิง โดยใช้ ANOVA เพื่อหาค่า T-test, F-test ค่า Sig และค่าวัดการกระจายความคลาดเคลื่อนเพื่อ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ระดับ นัยสาคัญ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ ยสะสมและ ที่
แตกต่างกันมีความต้องการที่จะศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทไม่แตกต่างกัน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีความต้องการที่จะศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทที่แตกต่าง
กันในด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านเหตุผลส่ วนตัว
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจศึกษาต่อ, มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ABSTRACT
This research aims to study needs of 4th year students or the last semester to education in
the master’s degree level at Rangsit University and to study the difference of types of
demography that has impact to factors influence the decision to study in master' degree of level 4th
year students or the last semester.
The samples used in this study is the 4 th year students or the last semester of education of
the studying in the Bachelor degree level of 3 5 7 people. The data is collected through the
questionnaires and analyzed by the calculation of percentage and mean score.
The result of the survey indicated the majority of the samples as follows;





Gender: female (192 persons or 53.8%)
Age: more than 23 years old (172 persons or 48.2%)
GPA: between 2.00–2.49 (230 persons or 64.4%)
Average Income/month: more than 20,000 Baths (222 persons or 62.2%)
In this Independent Study, the method of Frequency, Mean, Percentage and Standard

Deviation have been used. Also, the assumption has been tested by using ANOVA and in order to
find the score of T-test, F-test.
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The result of the test showed that the samples, who had different gender, age, and GPA,
did not have different factors influence the decision to study in master' degree.
who had different Income have different factors influence the decision to study in master'
degree.
KEYWORDS : DECISION MAKING ON THE CONTINUING STUDY, RANGSIT
UNIVERSITY

บทนา
เนื่ องจากปั จจุบนั ประเทศไทยเผชิ ญกับสภาวะทางเศรษฐกิจถดถอย การแข่งขันกันในการ
ประกอบอาชี พ ค่ อนข้างรุ น แรง โดยในปั จจุ บ นั ภาคธุ รกิ จต่างๆ ได้มี ก ารแข่งขัน กันทั้งด้านผูน้ า
ทางด้านต้นทุนต่า ผูน้ าด้านคุณภาพของสิ นค้า จึงทาให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันกันลดต้นทุนสิ นค้า และ
มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าทางาน เพื่อนาไปสู่ กระบวนการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้
ได้สินค้า และ บริ การที่มีประสิ ทธิภาพหรื อประสิ ทธิผล บรรลุตามเป้ าหมายที่องค์กรคาดหวังไว้
การศึกษาต่อในระดับ สู งของระบบการศึกษาเป็ นการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้พ ฒ
ั นาความรู ้
ความ สามารถ และทักษะที่จาเป็ นในการประกอบอาชี พ อีกทั้งยังได้รับการรับรองการจบการศึกษา
จากมหาวิ ท ยาลัย ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง มี ค วามทัน สมัย และน่ า เชื่ อ ถื อ จะท าให้ เป็ นหนทางหนึ่ งที่ ผู ้จ บ
การศึกษาจะได้รับโอกาสในการเข้ารับตาแหน่ งทางหน้าที่การงานได้มากกว่าผูท้ ี่จบการศึ กษาใน
ระดับที่ต่ ากว่า ดังนั้น มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยจึงตระหนักและเห็นความสาคัญของการ
พัฒนาสถาบันให้มีความเจริ ญก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีทางการเรี ยนการสอน และหลักสู ตรการ
เรี ย นการสอนที่ ดีห ลากหลาย เพื่ อสนับ สนุ น ให้ เป็ นทางเลื อกในการตัดสิ น ใจเข้าศึ ก ษาต่ อของ
นักศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกคณะและหลักสู ตรได้ตรงตามความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนมากที่สุด และ สามารถได้รับความรู ้ ความเข้าใจ อีกทั้งทักษะที่สาคัญในการประกอบอาชี พ
ในอนาคตต่อไป
การศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ให้ ม ากยิ่งขึ้ น เพื่ อให้ ส ามารถปฏิ บ ัติง านได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และทัน ต่ อ การ
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เปลี่ ยนแปลงของสังคม ตลอดจนความเจริ ญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโยลี ที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
จึงต้องแปลงสังคม ตลอดจนความเจริ ญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว จึง
ต้อ งพัฒ นาตัว เองเพื่ อ ให้ ท ัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า ว มิ ฉ ะนั้น แล้ว จะกลายเป็ นผู ล้ ้า หลัง
นอกจากนี้ ผูท้ ี่ จบการศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาโทยัง เป็ นที่ ย อมรั บ ของสั งคมและความมี ชื่ อเสี ย ง
เกียรติยศ นอกจากนี้ เหตุจูงใจในการศึกษาต่อของบุคคลในแต่ละระดับจะแตกต่างกันออกไปตามวัย
ฐานะ และ โอกาส
ความคิ ด เกี่ ย วกับ การเรี ย นอาจจะเริ่ ม มี แ นวหั น เหเข้า หาผลทางเศรษฐกิ จ เช่ น เรี ย นใน
สาขาวิชาที่หางานทาได้ง่าย มีรายได้ดีไม่ตอ้ งทางานหนัก และที่สาคัญต้องเป็ นงานประเภทที่ตนมี
ใจรักและชอบที่จะทาด้วย ปั จจุบนั การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันของรัฐและเอกชนมี
เพิ่มมากขึ้น เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทเพื่อแสวงหาความรู ้ และ
ประสบการณ์ สามารถเลื อกเข้าศึกษาต่อได้ตามความต้องการเพื่อสามารถศึกษาต่อควบคู่ไปกับการ
ทางานได้
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการที่จะศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
คณะบริ หารธุ รกิจ ที่กาลังศึกษาอยูเ่ ทอมสุ ดท้าย
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความต้องการที่จะศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา งานวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะความต้องที่จะศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต คณะบริ หารธุ รกิจ ที่กาลังศึกษาอยูเ่ ทอมสุ ดท้าย
2. ขอบเขตด้านเวลา ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษาวิจยั และเก็บรวมรวมข้อมู ล นามาวิเคราะห์ผล
ตั้งแต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์–วันที่ 22 เมษายน 2559 ในวันเวลาราชการ
3. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะนักศึ กษามหาวิทยาลัยรังสิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ ที่
กาลังศึกษาอยูเ่ ทอมสุ ดท้ายเท่านั้น
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่วนบุคคล
6. เพศ
7. อายุ
8. เกรดเฉลี่ยสะสม
9. รายได้ ตอ
่ เดือน

ตัวแปรตาม

ความต้ องการที่จะศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท
ของนั ก ศึ ก ษ ามหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต คณ ะ
บริหารธุรกิจ ที่กาลังศึกษาอยูเ่ ทอมสุดท้ าย
1. ด้ านถาบันการศึกษา
2. ด้ านราคา
3. ด้ านสถานที่
4. ด้ านการส่งเสริมการตลาด

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. นาข้อมู ล ที่ ได้ไปใช้ป รั บ ปรุ งปั จจัยต่ างๆให้ส อดคล้องกับ ความต้องการศึ กษาต่อของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต คณะบริ หารธุ รกิจ
2. นาข้อมูลที่ได้ไปเป็ นแนวทางกาหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์หลักสู ตรปริ ญญาโท
ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม และรายได้ต่อเดือนของนักศึกษาที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2. ปัจจัยด้ านสถาบันการศึกษา หมายถึง หลักสู ตรการเรี ยนการสอน อุปกรณ์การเรี ยนการ
สอน ชื่อเสี ยงและคุณภาพทางการศึกษา
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3. ปั จจัยด้ านราคา หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับการศึกษาเช่ น ค่าเทอม ค่าบารุ งการศึกษา
และ ค่าธรรมเนียมทางการศึกษาต่างๆ
4. ปัจจัยด้ านสถานที่ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอาทิ อาคารเรี ยน อุปกรณ์
ที่ใช้ในการเรี ยนการสอน รวมถึ งสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอาทิ สถนที่จอดรถ โรงอาหาร หรื อ
สถานที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยเป็ นต้น
5. ปั จจัยด้ านการส่ งเสริ มการตลาด หมายถึ งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในสื่ อต่างๆ
อาทิเช่น เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
6. ปั จ จั ยด้ านเหตุ ผลส่ วนตั ว หมายถึ ง ปั จจัย ที่ เกิ ดจากการตัดสิ นใจอัน เกิ ดจากความพึ ง
พอใจส่ วนบุคคล
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ” ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าเอกสารและรายงาน
การวิ จ ัย ทบทวนแนวคิ ด ทฤษฏี และวรรณกรรมต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งเพื่ อ น ามาเป็ นแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้า โดยสามารถนาเสนอเนื้อหาตามลาดับ ดังนี้
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด
คอทเลอร์ (Kotler. 1997: 92-94( กล่ าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งส่ วนประสม
ทางการตลาดจัดเป็ นสิ่ ง เร้าที่นกั การตลาดสามารถควบคุมและจัดให้มีข้ ึนดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่นาเสนอต่อตลาดเพื่อความสนใจ ความอยากได้ การ
ใช้หรื อการบริ โภคที่สามารถตอบสนองความต้องการหรื อความจาเป็ น การตัดสิ นใจในลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การจะได้รับอิทธิ พลจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมี
ตัวตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้
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1.1 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Product variety) หมายถึ ง การแบ่งประเภท
ตามแนวยาวเพื่ อเพิ่ ม ช่ วงทางทางการตลาด โดยปกติ ลู ก ค้าต้องการการแบ่ งประเภทที่ ม ากขึ้ น
เพราะมีทางเลือกมากขึ้น เพิ่ม โอกาสในการหาสิ่ ง ที่พวกเขาต้องการมากขึ้น (Kotler. 2003: 511(
1.2 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality) หมายถึง ความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการ
ท าตามหน้า ที่ ข องตนรวมถึ งความทนทาน (durability) โดยรวมของผลิ ต ภัณ ฑ์ ความเชื่ อ ถื อ ได้
(reliability) ความแม่นยา (precision) ความสะดวกในการใช้งานและการซ่ อมแซมและคุ ณสมบัติ
อื่นๆ (Kotler; & Armstrong. 2003: 206(
1.3 การออกแบบ (Design) หมายถึ ง ลัก ษณะของผลิ ตภัณ ฑ์รูป แบบที่ ส ะดุ ดตา
หรื อน่าตื่นตาตื่นใจในการผลิตซึ่ งอาจดึ งดู ดความสนใจและสร้างความงามให้เป็ นที่ชื่นชอบซึ่ งการ
ออกแบบถือเป็ นหัวใจของผลิตภัณฑ์ (Kotler; & Armstrong. 2007: 207(
1.4 ลักษณะ (Feature) โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่สามารถนาเสนอคุณสมบัติเพิ่มเติม
เข้ามาที่ แตกต่างกับ ฟั งก์ชันพื้ นฐานของผลิ ตภัณฑ์ (Kotler. 2003: 318( ในขณะที่ การส่ งมอบให้
ผูบ้ ริ โภคเป็ นปั จจัยการขับเคลื่อนหลักในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยบริ ษทั จะต้องคงสมดุล
ของคุ ณ สมบัติ ที่ ลู ก ค้า ต้อ งการกับ สิ่ งที่ พ วกเขาจะจ่ า ยในระดับ คุ ณ ภาพที่ ก าหนด (Marshall;
&Johnston. 2010: 280-281(
1.5 ตราสิ นค้า (Brand name) หมายถึ ง ค่ า (Word) ตัวอัก ษร (Letter) หรื อตัวเลข
(Number) ที่ ส ามารถอ่ า นออกเสี ย งได้ (Etzel, Walker; & Stanton. 2001: 264( เครื่ อ งหมายตรา
ผลิตภัณฑ์ (Brand Mark) หมายถึง ส่ วนหนึ่ งของตราผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในรู ปของสัญลักษณ์ แบบ
สี หรื อตัวอักษรที่สามารถรับรู ้แต่ไม่สามารถออกเสี ยงได้ (Etzel, Walker; & Stanton. 2001: 264(
1.6 การบรรจุหีบห่ อ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมในการออกแบบ และการผลิต
ภาชนะบรรจุหรื อสิ่ ง ห่อหุ ม้ ผลิตภัณฑ์ (Kotler; & Armstrong. 2003: 209(
1.7 ขนาด (Size) หมายถึง ลักษณะของรู ปที่กาหนดสังเกตได้วา่ ใหญ่ เล็กสั้น ยาว
หนัก หรื อเบา เท่านี้เท่านั้น (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. 2546:162(
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1.8 บริ การ (Services) หมายถึ ง กิ จ กรรมใดๆ หรื อ ผลประโยชน์ ที่ ฝ่ ายหนึ่ ง
สามารถนาเสนอให้อีกฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นสิ่ งไม่มีตวั ตนและไม่ส่งผลในการเป็ นเจ้าของของสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ง (Kotler & Armstrong. 2003: 199)
1.9 การรับประกัน (Warranties) คือ สัญญาที่ชดั เจนหรื อไม่ชดั เจนออก
โดยผูข้ ายว่า ผลิ ตภัณฑ์น้ ันจะเป็ นไปตามที่ ระบุ ไว้ หรื อว่าผูข้ ายจะแก้ปั ญหาให้ หรื อคื นเงินของ
ลูกค้าในช่วงระยะเวลาที่กาหนดไว้ (Kotler. 2003: 612)
1.10 การรับคืน (Returns) หมายถึง การคืนสิ นค้าเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ
รวมถึ ง การเน่ า เสี ยและการแตกหั ก (spoilage and breakage) สิ นค้ า คงคลั ง ส่ วนเกิ น (excess
inventory) ความไม่ พ อใจของ ลู กค้ า (customer dissatisfaction) และซื้ อเก็ บ ไว้ ม ากเกิ นไป
(overstocks) (Marshall; & Johnston. 2010: 426)
2. ราคา (Price) หมายถึ ง สิ่ งที่ บุ คคลจ่าย สาหรับ สิ่ งที่ ได้มาซึ่ งแสดงถึ งมู ล ค่าในรู ป แบบ
เงิ นตรา หรื อ อาจหมายถึ ง จานวนเงิ น หรื อสิ่ งอื่ นที่ จาเป็ นต้องใช้เพื่ อให้ได้มาซึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์และ
บริ การ นักการตลาดต้องตัดสิ นใจในการตั้งราคา และการปรับปรุ งราคาเพื่อให้มูลค่าในตัวสิ นค้าที่
ส่ งมอบให้ลูกค้ามากกว่าราคาของสิ นค้านั้น ดังนั้นการกาหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาจะต้องคานึ งถึง การ
ยอมรับของลูกค้าในมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ต้นทุนของสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและสภาวการณ์
ในการแข่งขัน
3. การจัดจาหน่ าย (Place) หมายถึ ง โครงสร้ างของช่ องทางซึ่ งประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การจากองค์กรไปยังตลาด การจัดจาหน่ายประกอบด้วย 2
ส่ วน
3.1 ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย หมายถึ ง เส้ น ทางที่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ กรรมสิ ทธิ์
ผลิ ตภัณฑ์ถูกเปลี่ ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่ องทางการจัดจาหน่ าย จึ งประกอบด้วย ผูผ้ ลิ ต คน
กลาง ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ช่องทางอุตสาหกรรม
3.2 การกระจายสิ นค้า หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์
จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม ประกอบด้ วย การขนส่ ง การเก็บรักษาการคลัง
และการบริ หารสิ นค้าคงเหลือ
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4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึ ง การติ ดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกับ ข้อมู ลระหว่าง
ผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อเพื่อสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารเพื่อจูงใจ
เพื่อเตือนความทรงจา เครื่ องมือที่ใช้ในการส่ งเสริ มการตลาดที่สาคัญ มีดงั นี้
4.1 การโฆษณา (Advertising)
4.2 การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
4.3 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation)
4.4 การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
แนวความคิดเกีย่ วกับแรงจูงใจในการศึกษาต่ อ
แรงจูงใจที่ส่งผลหรื ออิทธิ พลโดยตรงต่อการศึกษา คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (Achievement
Motivation) ซึ่ ง เป็ นแรงจู งใจที่ มี อยู่ในมนุ ษ ย์ทุ ก คน เป็ นความต้องการทางจิ ตใจของมนุ ษ ย์ที่ จะ
เอาชนะอุปสรรคฝ่ าฟันกระทาสิ่ งที่ยากๆ ให้ประสบผลสาเร็ จเป็ นความปรารถนาที่จะกระทาสิ่ งใดๆ
ให้ส าเร็ จโดยเร็ วที่ สุ ด และได้ผ ลดี ที่สุ ดเท่ าที่ จะท าได้ ผูท้ ี่ มี แรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ ที่ สูงจะบรรลุ ผ ล
สาเร็ จในการศึ กษาและมี ความมานะพยายามที่ จะศึ กษาในระดับที่ สูงขึ้ นไป (ประหยัด ทองมาก.
2529 : 48(
ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา (2526 : 32( ได้กล่าวถึงแรงจูงในในการศึกษาว่าแรงจูงใจใน
การศึกษาของบุคคลในแต่ละระดับ จะแตกต่างออกไปตามวัย ฐานะ และโอกาส ความคิดเกี่ยวกับ
การเรี ยน อาจจะเริ่ มมีแนวหันเหเข้าสู่ ผลได้ทางเศรษฐกิจ เช่น จะเรี ยนในสาขาที่หางานทาได้ง่าย มี
รายได้ดี ไม่ตอ้ งทางานหนัก และที่ สาคัญก็คือ ต้องเป็ นงานประเภทที่ตนมีใจรัก และชอบที่จะทา
ด้วย เป็ นต้น
พจน์ สะเพี ยรชัย (2526 : 8( ได้กล่ าวถึ งแรงจู งใจในการศึ กษาระดับ ต่างๆ โดยเฉพาะใน
ระดับอุ ดมศึ กษาว่านับวันจะมี แนวโน้มสู งขึ้ นตามลาดับ ส่ วนหนึ่ งเนื่ องมาจากความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน ส่ วนหนึ่งมาจากค่านิยมในปริ ญญา และอีกส่ วนหนึ่งเนื่ องมาจากการมีและไม่มีงานทาซึ่ งจาก
การพิ จ ารณาการศึ ก ษาที่ ผ่านๆ มาปรากฎชัด อย่า งหนึ่ ง คื อ การศึ ก ษาได้รับ การยอมรั บ ให้ เป็ น
ปั จจัยพื้นฐานอีกประการหนึ่ งที่จะทาให้ชีวิตเป็ นชี วิตที่ สมบู รณ์ เช่ นเดี ยวกับปั จจัยด้านอาหาร ยา
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รักษาโรค เครื่ องนุ่งห่ ม เมื่อทุกคนเห็ นคุ ณค่าและความสาคัญของการศึกษาเช่ นนี้ ทุกคนจึงต้องการ
ใฝ่ หา
ปฐม นิ คมานนท์ (2528 : 321( กล่าวว่า เหตุจูงใจให้ผใู ้ หญ่เข้ามาเรี ยนเหตุหนึ่ งคือเหตุจูงใจ
ด้านอาชีพ (Vocational Motives) เป็ นเหตุผลที่สาคัญและชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูใ้ หญ่วยั ต้น
หรื อคนหนุ่ มสาวเข้าเรี ยน เพราะต้องการพัฒนาตนเองทั้งด้านอาชี พ และด้านความรู ้ เพื่อจะได้หา
งานง่ายขึ้นประกอบอาชีพได้ดีข้ ึน ได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง หรื อเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ (2525 : 19-20( ได้กล่าวถึงเหตุจูงใจในการศึกษาว่า ขึ้นอยูก่ บั
ปั จจัยต่างๆ ดังนี้
1. สภาพฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน
2. ทุนทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษามากหรื อน้อยกว่ากัน
3. คุณภาพของการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน
4. ภูมิลาเนาของสถานศึกษาที่อยูใ่ นส่ วนกลางหรื อภูมิภาค
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
กรรณการ์ วัชราภรณ์ (2557( ได้ศึกษาถึง ปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก
สถาบันอุ ดมศึกษาเอกชนของนักศึ กษาในกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล ผลการวิจยั พบว่า ผล
การศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล โดยรวม มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาตามปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ทั้ง 4 ด้าน มีระดับความสาคัญมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา
คือ ด้านการจัดจาหน่าย ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ
พุทธิ พงษ์ สุ วรรณมนตรี (2549( ได้ศึกษาถึง แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อหลักสู ตร MBA
กรณี ศึก ษา หลัก สู ตร MBA มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ผลการวิจยั พบว่า ความสั ม พันธ์ ระหว่างเพศกับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายมีแรงจูงใจในด้านความมุ่งหวังของตัวเองใน
ระดับมาก ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีแรงจูงใจ
ในระดับมากความสัมพันธ์ระหว่างคณะที่สาเร็ จการศึกษาจากคณะบริ หารธุ รกิจและคณะอื่นๆ ใน
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ระดับปริ ญญาตรี จะมีแรงจูงใจในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน โดยทุกกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในระดับ
มาก ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสกับแรงจูงใจในด้านความวังของตนเองไม่แตกต่างกัน
โดยทุ ก กลุ่ ม ตัวอย่างมี แรงจู งใจในระดับ ดี ม าก ความสั ม พันธ์ ระหว่างสถานภาพการท างานกับ
แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพการทางานแตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจ
ในด้านสถาบันแตกต่างกัน โดยทุกกลุ่มตัวอย่างจะมีแรงจูงใจในระดับมาก ยกเว้นกลุ่มตัวอย่างที่มี
อาชีพเป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีแรงจูงใจในระดับกลาง
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิ ต คณะบริ หารธุ รกิจที่
กาลังศึกษาอยูเ่ ทอมสุ ดท้ายซึ่ งจานวนของนักศึกษาคณะบริ หารธุ รกิจเทอมสุ ดท้าย มีจานวน 3, 319
( คน การก าหนดกลุ่ ม ตัวอย่าง ใช้ศึ ก ษาตามแนวคิ ดของ ทาโร ยามาเน Taro Yamane, อ้างถึ งใน
สุ ทธนู ศรี ไสย์, (2551:38กาหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05

สู ตรการคานวณหากลุ่มตัวอย่างดังนี้คือ
n
เมื่อ

=

N
1 + Ne2

n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากรทั้งหมด
e = ค่าความคลาดเคลื่อนสู งสุ ดที่ยอมให้มีได้แทนค่า
n

=

3,319
1 + 3319 (0.05(2

n

=

356.97

จากผลการแทมค่าดังกล่ าวจึ งได้กาหนดขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 357 คน จึงจะสามารถ
ประมาณค่าร้ อยละ โดยมี ความผิดพลาดไม่เกิ นร้ อยละ 5 ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 การเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล ในครั้ งนี้ ผู ศ้ ึ ก ษาได้ท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล แบบสอบถามจากกลุ่ ม ตัว อย่า ง
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ผูใ้ ช้บริ การกระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์–วันที่ 11 มีนาคม 2559 จานวน 357 ชุ ด
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต คณะบริ หารธุ รกิจที่กาลังศึกษาอยูเ่ ทอมสุ ดท้าย จานวน 357 ตัวอย่าง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทาวิจัย
ผูว้ ิจ ัย สร้ า งแบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยแบ่ ง โครงสร้ า ง
ออกเป็ น ส่ วน ดังนี้ 3
ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย และรายได้ต่อ 1 ส่ วนที่
เดื อน โดยลักษณะคาถามเป็ นข้อความถามแบบให้เลื อกตอบและเติ มคาในช่ องว่างตรวจคาตอบ
(Check List) ตามความเป็ นจริ งของแต่ละคน
ส่ วนที่ ด้าน ได้แก่ 5 ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อ แบ่งออกเป็ น 2
ด้านสถาบันการศึกษา ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ ด้านเหตุผลส่ วนตัว
โดยลักษณะคาถามเป็ นคาถามปลายปิ ด มี คาตอบให้เลื อกตอบแบบมาตราส่ วนประมาณค่า โดย
5 แบ่งเป็ น ระดับ ให้เลือกตอบตามความรู ้สึกของผูต้ อบและเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว โดยมี เกณฑ์
ให้คะแนนดังนี้
5
หมายถึง
ต้องการมากที่สุด
4
หมายถึง
ต้องการมาก
3
หมายถึง
ต้องการปานกลาง
2
หมายถึง
ต้องการน้อย
1
หมายถึง
ต้องการน้อยที่สุด
การคานวณช่วงคะแนนจากสู ตรดังนี้
ช่วงคะแนน =คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนระดับ
สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ได้ช่วงคะแนนเท่ากับ
5 – 1 0.80 =
5
4.21 - 5.00
หมายความว่า ให้ความต้องการมากที่สุด
3.41 - 4.20
หมายความว่า ให้ความต้องการมาก
2.61 – 3.40
หมายความว่า ให้ความต้องการปานกลาง
1.81 – 2.60
หมายความว่า ให้ความต้องการน้อย
1.00 – 1.80
หมายความว่า ให้ความต้องการน้อยที่สุด
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วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. งานวิจยั ครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทของ
นักศึ กษามหาวิทยาลัยรังสิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ บัณฑิ ตที่ กาลังศึ กษาอยู่เทอมสุ ดท้ายโดยผูว้ ิจยั ใช้
วิธีการวิเคราะห์ และตีความหมายจากการใช้แบบสอบถามในรู ปแบบปฐมภูมิ ภายใต้ระเบียบวิธีวิจยั
เชิงปริ มาณและใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก โดยใช้หลักวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลัก
ความน่าจะเป็ น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559-เดือนมีนาคม 2559
2. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน ตรวจหาความสมบู รณ์ ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
และดาเนินการขั้นต่อไป
3. ทาการบันทึกรหัสคาตอบในแบบสอบถาม เพื่อประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
SPSS (Statistical Package for Social Science)
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิ งพรรณนา ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ การแจกแจงความถี่
ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเยนมาตรฐาน และสถิ ติ เชิ ง อนุ ม านที่ ใช้ใ นการศึ ก ษาได้แก่ การ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระจากกันโดยใช้ t-test for
independent sample สาหรับตัวแปรต้น 2 กลุ่ม และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว One Way
ANOVA และการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ย LSD (Least Square Difference) สาหรับตัวแปร
ต้นมากกว่า 2 กลุ่ ม มี การใช้การวิเคราะห์ ความแปรปรวน โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05
การทดสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทาแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น 327 ชุ ด เพื่อนามาทาการทดสอบความเชื่ อมัน่ โดย
วิธีของ Cronbach’s Alpha เพื่อหาสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
SPSS for windows โดยค่า Cronbach’s Alpha ที่ ได้ออกมาเป็ นรายด้านเฉลี่ ยอยู่ที่ 0.902 จึงยอมรับ
ได้วา่ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถามมีความเที่ยง
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิงจานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.8 อายุต้ งั แต่ 23 ปี ขึ้นไป จานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ
48.2 มีเกรดเฉลี่ ยสะสม อยู่ระหว่าง 2.00-2.49 มีจานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.4 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป มีจานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.2 ตามลาดับ
2. สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ปั จจัย ที่ มี ผลต่ อการตัด สิ น ใจที่ จะศึ ก ษาต่ อในระดับ ปริ ญ ญาโท
ปั จจัย ด้านสถาบัน การศึ ก ษาในภาพรวมมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.56 แปลผลว่า อยู่ในระดับ มาก โดย
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ประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่างมี ค วามต้อ งการมากไปน้อยได้แก่ อาจารย์ที่ ส อนชื่ อเสี ย งและคุ ณ ภาพมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 แปลผลว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด มหาวิทยาลัยมีหลักสู ตรการเรี ยนการสอนตรง
ตามความต้องการของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 แปลผลว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด มหาวิทยาลัยมี
อุปกรณ์ การสอนที่ ทนั สมัยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.83 แปลผลว่าอยู่ในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยมี
ชื่อเสี ยงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 แปลผลว่า อยูใ่ นระดับปานกลางตามลาดับ
ปั จจัย ด้านราคาในภาพรวมมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 2.78 แปลผลว่า อยู่ในระดับ ปานกลางโดย
ประเด็ นที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่างมี ค วามต้องการมากไปน้อยได้แก่ ค่ าเล่ าเรี ยนมี ความเหมาะสมมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 2.84 แปลผลว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง และระบบการจ่ายค่าเล่าเรี ยนมีความสะดวก อาจมีการ
โอนผ่านบัญชีธนาคารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 แปลผลว่า อยูใ่ นระดับน้อยตามลาดับ
ปั จจัยด้านสถานที่ ในภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.15 แปลผลว่า อยู่ในระดับปานกลางโดย
ประเด็นที่ กลุ่ มตัวอย่างมี ความต้องการมากไปน้อยได้แก่ มหาวิท ยาลัยมี ที่จอดรถกว้างขวางและ
สะดวกสบายแก่ นั ก ศึ ก ษามี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.64 แปลผลว่า อยู่ใ นระดับ มาก สถานที่ ต้ ัง ของ
มหาวิทยาลัยมีความสะดวกในการเดิ นทางและเป็ นศูนย์กลางในการเดิ นทางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34
แปลผลว่ า อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ความสะดวกสบายของห้ อ งเรี ย นและสวัส ดิ ก ารของห้ อ ง
อเนกประสงค์ต่างๆ มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.27 แปลผลว่า อยู่ในระดับ ปานกลางและมี พ้ื น ที่ บ ริ เวณ
มหาวิทยาลัยกว้างขวางและมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.34 แปลผลว่า อยู่ในระดับน้อย
ตามลาดับ
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดในภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.26 แปลผลว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุดโดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากไปน้อยได้แก่ ทางมหาวิทยาลัยมีระบบการ
ผ่อนผันค่าเล่าเรี ยนหรื อมีทุนการศึกษาให้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 แปลผลว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุดและ
ทางมหาวิทยาลัยมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่ อต่างๆ อย่างทัว่ ถึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 แปล
ผลว่า อยูใ่ นระดับมาก
ปั จจัยด้านด้านเหตุผลส่ วนตัวในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 แปลผลว่า อยูใ่ นระดับปาน
กลางโดยประเด็นที่ กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากไปน้อยได้แก่ ทราบข่าวการรับสมัครจากสื่ อ
ต่างๆ เช่ น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ สื่ ออิเล็คทรอนิ กส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 แปลผลว่า อยู่
ในระดับมากที่สุด สามารถเข้าสู่ ตาแหน่งบางตาแหน่งได้ง่ายกว่าผูจ้ บการศึกษาต่ากว่าระดับปริ ญญา
โทมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 แปลผลว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง และได้รับคาชี้ นาจากเพื่อน พ่อแม่ ญาติพี่
น้อง หรื อ สามี ภรรยาให้การสนับสนุนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 แปลผลว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ ยสะสมและ ที่
แตกต่างกันมีความต้องการที่จะศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทไม่แตกต่างกัน
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รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ที่ แตกต่างกันมี ความต้องการที่จะศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทที่แตกต่างกันใน
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านเหตุผลส่ วนตัว
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาขอนาเสนอ การอภิปรายผลตามลาดับแยกเป็ น 5 ด้าน
ดังนี้
ปั จจัยด้านสถาบันการศึกษาภาพรวมอยูใ่ นระดับมากซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ กรรณ
การ์ วัชราภรณ์ (2557( ที่ ได้ท าการศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการเลื อก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ระดับความสาคัญมากทุก
ด้าน โดยด้านที่ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (สถานบันการศึ กษา( และในประเด็นที่ กลุ่ ม
ตัวอย่างให้ ค วามส าคัญ มากที่ สุ ดได้แก่ อาจารย์ที่ ส อนชื่ อเสี ย งและคุ ณ ภาพมี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อเจือจันทร์ จงสถิตอยู่ (2525 : 19-20( ได้
กล่าวถึงเหตุจูงใจในการศึกษาว่า ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่เกี่ยวกับ คุณภาพของการจัดการศึกษาที่แตกต่าง
กัน การที่ กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการปั จจัยด้านสถาบันการศึกษาในภาพรวมในระดับมาก น่ าจะ
เกิดจากกลุ่มตัวอย่างเชื่อมัน่ ในคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ปั จจัยด้านราคาภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและประเด็นที่ กลุ่ มตัวอย่างให้ความสาคัญ
มากที่ สุ ดได้แก่ ค่าเล่ าเรี ยนมี ความเหมาะสมมี ค่ าเฉลี่ ย ระดับ ปานกลางที่ เป็ นเช่ นนี้ น่าจะเกิ ดจาก
ค่าใช้จ่ายทางการศึ กษาและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องนั้นใกล้เคี ยงกับสถาบันอุ ดมศึ กษาอื่ นๆ ซึ่ งกลุ่ ม
ตัวอย่างมี สภาพฐานะทางเศรษฐกิ จและทุนทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษาที่แตกต่างกัน ทาให้ปัจจัยด้าน
ราคาภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
เจือจันทร์ จงสถิ ตอยู่ (2525 : 19-20) ที่ ระบุ ว่า เหตุ จูงใจในการศึ กษาว่า ขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยที่ เกี่ ยวกับ
สภาพฐานะทางเศรษฐกิจและทุนทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษาที่แตกต่างกัน ทาให้ค่าเฉลี่ยของ ปั จจัยด้าน
ราคาภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ที่ แตกต่างกันมี ความต้องการที่จะศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทที่แตกต่างกันใน
ด้านราคา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ปั จจัย ด้านสถานที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลางโดยประเด็ นที่ กลุ่ ม ตัวอย่างมี ความ
ต้องการมากที่สุดได้แก่ มหาวิทยาลัยมีที่จอดรถกว้างขวางและสะดวกสบายแก่นกั ศึกษา แปลผลว่า
อยู่ในระดับมาก ที่ เป็ นเช่ นนี้ เนื่ องจากกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมดเป็ นนักศึ กษาที่ ศึกษาในมหาวิทยาลัย
รังสิ ตทาให้ให้นกั ศึกษามีความคุน้ เคยกับสถานที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัย และทราบดีกว่ามหาวิทยาลัยมี
ที่จอดรถจากัดทาให้นกั ศึกษามีความต้องการที่จอดรถอยูใ่ นระดับสู ง
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ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดโดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมี
ความต้องการมากที่สุดได้แก่ ทางมหาวิทยาลัยมีระบบการผ่อนผันค่าเล่าเรี ยนหรื อมีทุนการศึกษา
แปลผลว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่ งขัดแย้งกับการศึกษาของ กรรณการ์ วัชราภรณ์ (2557( ได้ศึกษา
ถึง ปั จจัยทางการตลาดที่ ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการเลื อกสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชนของนักศึกษาใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า เมื่อพิจารณาตามปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ทั้ง
4 ด้าน มีระดับความสาคัญมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่
เป็ นเช่นนี้ น่าจะเกิดจากการที่การศึกษาของกรรณการ์ วัชราภรณ์ (2557( นั้นกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ี่ตอ้ ง
การ้ขา้ ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี ซ่ ึ งมีค่าใช้จ่ายต่ากว่าการศึกษาระดับปริ ญญาโท ทาให้ปัจจัยด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดภาพรวม แตกต่างกัน
ปั จจัยด้านด้านเหตุผลส่ วนตัวในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางโดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง
มี ค วามต้อ งการมากที่ สุ ด ได้แ ก่ ทราบข่ า วการรั บ สมัค รจากสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น หนัง สื อ พิ ม พ์ วิ ท ยุ
โทรทัศน์ และ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสม
ทางการตลาด ของ คอทเลอร์ (Kotler. 1997: 92-94( ที่ ร ะบุ ว่าการติ ด ต่ อ สื่ อ สารเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล
ระหว่าง ผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อเพื่อสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร
เพื่อจูงใจ เพื่ อเตือนความทรงจา เครื่ องมื อที่ ใช้ในการส่ งเสริ มการตลาดซึ่ งได้แก่ การให้ข่าวและ
ประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation)
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. จากผลการศึกษาพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากที่สุดในด้าน สถาบัน
คื อ อาจารย์ที่ สอนชื่ อเสี ยงและคุ ณภาพ ดังนั้นการท าแผนการประชาสัม พันธ์ เกี่ ยวกับ หลัก สู ตร
ปริ ญญาโท ของมหาวิทยาลัย รังสิ ต ควรเน้นที่ ตวั บุ คลากรและอาจารย์ผูส้ อนเพื่อสร้ างความัน่ ใจ
ให้แก่นกั ศึกษา
2. จากผลการศึ กษาพบว่า ประเด็นที่ กลุ่ ม ตัวอย่างมี ความต้องการมากที่ สุดใน ด้านราคา
ได้แก่ ค่าเล่าเรี ยนมีความเหมาะสม ด้านการส่ งเสริ มการตลาดได้แก่ ทางมหาวิทยาลัยมี ระบบการ
ผ่อนผันค่าเล่าเรี ยนหรื อมีทุนการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัย รังสิ ต ควรแบ่งจ่ายค่าเทอมในลักษณะที่
เป็ นงวด หลายๆ งวด เพื่อให้นกั ศึกษาที่มี ทุนศัพท์ หรื อ มีรายได้นอ้ ยสามารถเข้าเรี ยนได้
3. จากผลการศึกษาพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากที่สุดใน ด้านสถานที่
ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีที่จอดรถกว้างขวางและสะดวกสบายแก่นกั ศึกษา ซึ่ งการลงทุนขยาย พื้นที่ตอ้ ง
ใช้เงิ นจานวนมากดังนั้น มหาวิทยาลัย ควรเปิ ดสอนในระบบออน์ไลน์เพื่อลดจานวนผูเ้ ดิ นทางมา
เรี ยนที่มหาวิทยาลัยหรื อเปิ ดสอนในลักษณ์การเรี ยนทางไกล
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเดินทางท่ องเทีย่ วประเทศญีป่ ุ่ น
FACTORS AFFECTING THE DECISION TO TRAVEL TO JAPAN
ว่ าทีร่ ้ อยตรี ภูมิรินทร์ รุ่ งรัศมีพฒ
ั น์ , สุ เชาว์ บุญตาแสง
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ประจา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยว ณ ประเทศ
ญี่ ปุ่ น และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ างในการตัดสิ นใจเลื อกเดิ นทางท่ องเที่ ย วประเทศญี่ ปุ่ นโดย
จาแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล ด้านประชากรศาสตร์ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวนทั้งสิ้ น400 คน วิธีการศึกษาเป็ นวิจยั เชิ ง
ปริ มาณโดยเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าเฉลี่ย ร้อย
ละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้
ประสบการณ์ ในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ จานวนครั้งที่เคยไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น และภูมิภาค
ที่เคยไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเดินทางไปเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่น และแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นทุกด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านสังคม ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรม ปั จจัยด้านการบริ การ การท่องเที่ยวปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จ ปั จจัยด้านภูมิศาตร์ ปั จจัย
ทางเทคโนโลยีการสื่ อสารคมนาคมขนส่ งและปั จจัยทางการเมืองกฏหมายมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจ, ปัจจัย, การท่องเที่ยว
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ABSTRACT
The objectives of this research are to study the different factors that influence the
decisions to travel in Japan and to compare the differences in decision to travel to Japan. The
research dissects by personal information on the demography of Bangkok’s populations, using
purposive sampling with the total sample size of 400 people. The study is a quantitative research.
Questionnaires are used as the research tools to collect data and the statistics to analyze the study
are mean, data-percentage, and standard deviation.
The findings of Bangkok’s consumers reveal that gender, age, education level,
occupation, income level, and experience in traveling in Japan, including numbers of trips they
have traveled to Japan, and the regions they have visited in Japan, have influences in the decision
to travel to Japan. It is also the motivation to travel in Japan in every aspect, including social,
cultural, tourism service, economic, geographic, communication and transportation technology,
and political and regulations factors, all have relations to their decision at statistically significance
level of 0.05
KEYWORDS : DECISION, FACTORS, TOURISM

บทนา
การท่องเที่ยว (Tourism) คือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการเคลื่ อนไหวการเดิ นทางของบุ
คลจากที่ อ ยู่ อ าศัย ปกติ ไ ปที่ อื่ น ๆและปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คลจากที่ ที่ เดิ น ทางซึ่ งหมายถึ ง
นัก ท่ องเที่ ยวและชุ ม ชนในพื้ น ที่ ท่ องเที่ ยวมหาวิท ยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ราช, 2549, หน้า 9) การ
ท่องเที่ยวจึงมีหลายลักษณะด้วยกันโดยขึ้นอยูก่ บั จุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
และประสบการณ์ ของนักท่องเที่ยวเช่นการท่องเที่ยวเพื่อสันทนาการ (Re creational Tourism) การ
ท่ องเที่ ยวเพื่ อเป็ นรางวัล (Intensive tourism) หรื อการท่ องเที่ ยวเพื่ อชมประวัติศาสตร์ (Historical
Tourism) เป็ นต้น (อุดม เชยกียวงศ์, 2548, หน้า 21-29)
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ความนิ ยมในการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศในปั จจุบนั จะพบว่ามีแนวโน้มที่
เพิ่มสู งขึ้นดังจะเห็ นได้จากข้อมูลการท่องเที่ ยวจากกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ ยวและ
กี ฬ าสรุ ป ข้อ มู ล ได้ว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วในเดื อ นมกราคม-ตุ ล าคม พ.ศ. 2556 มี นัก ท่ อ งเที่ ย วจานวน
21,738,328 คนขยายตัวร้ อยละ 22.30 จากช่ วงเวลาเดี ยวกันของปี ที่ ผ่านมากซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาคและก่อให้เกิดรายได้ดา้ นการท่องเที่ยว จานวน 942,159.81
ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.43 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา (กรมการท่องเที่ยวกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2556, หน้า 1) ทั้งนี้ความนิยมที่เพิ่มสู งขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการรับรู ้
ข้อมู ล ข่าวสารเกี่ ยวกับ การท่ องเที่ ยวของผูท้ ี่ สนใจท่ องเที่ ยวอยู่เสมอดังจะเห็ นได้จาก ข้อมู ลการ
เผยแพร่ การท่องเที่ ยวจากการท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยที่ ได้มีความพยายามในการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวอยูเ่ สมอ เช่ น การเผยแพร่ ขอ้ มูลการจัดกิ จกรรมและงานประเพณี ของจังหวัดต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่ องและสม่าเสมอ (การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, 2556) ดังนั้นความนิ ยมในการท่องเที่ยวทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศจึงได้รับความนิยมเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ดังที่ ได้กล่ าวแล้วว่าแรงจู งใจที่ มีต่อการท่ องเที่ ยวของแต่ละบุ คคลจะมี ความแตกต่างกัน
ออกไป เช่ น การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สั น ทนาการการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ นรางวัล การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ชม
ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเพื่อธุ รกิจการท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่ งแวดล้อมและ
การท่ องเที่ ยวเพื่ อการศึ ก ษา (อุ ดมเชยกี ย วงศ์, 2548 , หน้า 21-29) ดังนั้น การท่ องเที่ ยวของแต่ ล ะ
บุคคลจึงมีวตั ถุ ประสงค์หรื อความต้องการที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยรวมแล้ววัตถุ ประสงค์หรื อ
ความต้องการในการท่องเที่ยวของแต่ละบุคคลต่างมี ความมุ่งหวังที่ จะได้รับการพักผ่อนหย่อนใจ
ได้รับการติดต่อกับบุคคลอื่นๆ และการเปิ ดรับวัฒนธรรมในท้องถิ่นภายในพื้นที่ท่องเที่ยวเหล่านั้น
ซึ่ งในเมื่อบุคคลมีแรงจูงใจต่อการท่องเที่ยวแตกต่างกันย่อมจะทาให้มีทศั นคติต่อการท่องเที่ยวใน
แต่ละสถานที่แตกต่างกันไปด้วยซึ่ งทัศนคติหมายถึงการประเมินหรื อการตัดสิ นเกี่ยวกับความชอบ
หรื อไม่ชอบในวัตถุ คนหรื อเหตุการณ์ ซ่ ึ งจะสะท้อนให้เห็ นถึ ง ความรู ้สึกของบุคคลเกี่ยวกับบางสิ่ ง
บางอย่างหรื อเป็ นแนวโน้มของบุคคลที่แสดงต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งอาจเป็ นบุคคลกลุ่มคนความคิดหรื อ
สิ่ งของก็ได้โดยมีความรู ้สึกหรื อความเชื่ อเป็ นพื้นฐานและทัศนคติไม่ใช่ ค่านิ ยมแต่มีความสัมพันธ์
เกี่ ย วข้อ งกัน ซึ่ งทัศ นคติ จ ะเป็ นความรู ้ สึ ก ด้า นอารมณ์ แ ละความรู ้ สึ ก นี้ จะส่ ง ผลต่ อ การแสดง
พฤติกรรมของบุคคล (ธนวรรธ ตั้งสิ นทรัพย์ศิริ, 2550, หน้า 62)
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สาหรับ แนวโน้ม ความนิ ยม หรื อ ความต้องการในการท่ องเที่ ยวต่างประเทศ ข้อมูลจาก
ศู น ย์บ ริ ก ารข้อ มู ล เศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ กรมเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศกล่าวว่า ด้านการตลาดท่องเที่ ยวภายในประเทศในปี พ.ศ. 2556 การขยายตัวกลับไม่
สดใสเท่ากับนักท่องเที่ยวขาเข้า (อินบาวด์) เนื่ องจากในช่วงไตรมาส 3 มีเหตุการณ์ที่เป็ นผลกระทบ
ในบางพื้นที่ซ่ ึ งเป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวไทย แต่ในขณะเดียวกันกาลังซื้ อส่ วนหนึ่ งยังถูกดึง
ไปกับการท่องเที่ ยวต่างประเทศโดยเฉพาะ “ญี่ ปุ่น” ที่ ข้ ึ นแท่นเป็ นจุ ดหมายยอดนิ ยมของคนไทย
ทันทีเมื่อประกาศมาตรการฟรี วีซ่าตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (ศูนย์บริ การข้อมูลเศรษฐกิ จ
ระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ, 2557) ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของศูนย์วิจยั กสิ กรไทยระบุวา่ หากพิจารณาตลาดนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปยังญี่ปุ่น
ยังมี แนวโน้ม ขยายตัวต่ อเนื่ องในปี พ.ศ. 2556 ตามการขยายตัวของตลาดท่ องเที่ ยวต่ างประเทศ
โดยรวมของไทยประกอบกับได้แรงเกื้ อหนุ นส าคัญจากค่าเงิ นบาทที่ แข็งค่าขึ้นค่อนข้างมากเมื่ อ
เทียบกับค่าเงินเยน ตั้งแต่ช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี พ.ศ. 2555 มาถึ งช่ วงครึ่ งแรกของปี พ.ศ. 2556
ซึ่ งจู ง ใจให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วคนไทยเลื อ กเดิ น ทางไปเที่ ย วญี่ ปุ่ นเพราะช่ ว ยเพิ่ ม ก าลั ง ซื้ อให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวคนไทยที่ส่วนใหญ่เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและการซื้ อสิ นค้าอย่างไรก็ดีแม้วา่
ในช่ วงครึ่ งหลังของปี นี้ เงินบาทจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลง (เมื่อเทียบกับช่ วงเดื อนเมษายนที่เงินบาท
แข็งค่ามาก) ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อแนวโน้มการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทยแต่ดว้ ย
การทาการตลาดอย่างเข้มข้นของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อขยายตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติประกอบกับการ
ปรับกลยุทธ์การตลาด
เพื่อดึงดูดลูกค้าของบริ ษทั ทัวร์ ของไทยหลังการยกเลิกการขอวีซ่าสาหรับนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศไทยคาดว่า ยังส่ งผลกระตุน้ ให้ตลาดทัวร์ ญี่ปุ่นของไทยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ วในช่วงครึ่ งปี
แรกสามารถเติบโตต่อไปในช่ วงครึ่ งปี หลังแม้ในอัตราที่ชะลอตัวลงกว่าช่ วงต้นปี ศู นย์วิจยั กสิ กร
ไทยจึงคาดว่า โดยรวมตลอดทั้งปี พ.ศ. 2556 จะมีคนไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ต่ากว่า 3 แสนคน
โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.5 จากปี ก่อนหน้าที่มีจานวน 202,015 คนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ
นาคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นตามโดยคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย,
2556)
ดังนั้นจากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าวข้างต้นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกเดิ นทางไปเที่ ยวประเทศญี่ ปุ่นจะทาให้ทราบได้ว่า ในปั จจุบนั มี ปัจจัยใดบ้างที่
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ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเดิ น ทางไปเที่ ย วประเทศญี่ ปุ่ นซึ่ งผลที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาในครั้ งนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับปรุ งพัฒนา และทราบถึง ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยทัว่ ไปของนักท่องเที่ยวให้เพิ่ม
สู งขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อ ท าให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย ว ประเทศญี่ ปุ่ นของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยจาแนกตามปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย
เพศ อาชีพ รายได้ อายุ สถานภาพ การศึกษา ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัย
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลแตกต่างกันการตัดสิ นใจเลือกเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อ หาท าการศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อกเดิ น ทางไปเที่ ย ว
ประเทศญี่ ปุ่นของประชาชนจากทฤษฎี และวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งประกอบด้วย แนวคิ ดและ
ทฤษฎี การท่ องเที่ ยวแนวคิ ดและทฤษฎี การรับ รู ้ ขอ้ มู ลข่าวสารจากสื่ อมวลชนแนวคิดและทฤษฎี
แรงจูงใจแนวคิดและทฤษฎีทศั นคติแนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
2. ขอบเขตด้านตัวแปรตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีดงั นี้
2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
2.1.1 ข้อมูลส่ วน บุ ค คลของด้ า นประชากรศาสตร์ ป ระชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานครได้แก่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลด้านเพศอายุระดับการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือนสถานภาพ
สมรสอาชีพและประสบการณ์ในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
2.1.2 การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารมูลเหตุจูงใจและทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยว
โดยทัว่ ไปของประชาชน
3. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะนักศึ กษามหาวิทยาลัยรังสิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ ที่
กาลังศึกษาอยูเ่ ทอมสุ ดท้ายเท่านั้น
2.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจเลือกเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของประชาชน
3. ขอบเขตด้านประชากรประชากรที่ใช้ศึกษาคือ ประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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4. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ในการศึกษาคือ เขตกรุ งเทพมหานคร
5. ขอบเขตด้านเวลาการศึ ก ษาวิจยั ในครั้ ง นี้ ใช้ระยะเวลาในการท าวิจยั 4 เดื อนและเก็ บ
ข้อมูลประมาณ 2 สัปดาห์โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลขอบเขตการ
ทาวิจยั และทาการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ข้ อมูลประชากรศาสตร์
1. เพศ

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจเลือกเดินทางไปเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่น
- ด้ านสังคม

2. อายุ

- ด้ านวัฒนธรรม

3. ระดับการศึกษา

- ด้ านการบริ การ การท่องเที่ยว

4. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

- ด้ านเศรษฐกิจ
- ด้ านภูมิศาสตร์

5. อาชีพ

- ด้ านเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคม

6. ประสบการณ์การเดินทางไป

ขนส่ง

ญี่ปนุ่
- ด้ านการเมืองและกฎหมาย
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
7. ประสบการณ์การเดินทางภูมิภาค
1.ทาให้ทราบถึงการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น
ในญี่ปนุ่
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างในการตัดสิ นใจเลื อกเดิ นทางไปเที่ ยวประเทศญี่ ปุ่นโดย
จาแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์
3. ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับปรุ ง
พัฒนา เพื่อเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และยัง่ ยืนต่อไป
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. นักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เดิ นทางจากถิ่นพานักถาวรของตนไปยังอีกสถานที่หนึ่ ง
โดยอาจจะมีการค้างคืนอย่างน้อย 1 คืนแต่ไม่เกิน 90 วันด้วยความสมัครใจและด้วยวัตถุประสงค์อนั
มิใช่เพื่อเป็ นการประกอบอาชีพหรื อหารายได้
2. การท่องเที่ ยว หมายถึง การเดิ นทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรื อเพื่อหาความสนุ กสนาน
ตื่นเต้นหรื อเพื่อหาความรู ้
3. ประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) หมายถึ ง ศาสตร์ ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
ขนาด หรื อ จานวนของคนที่ มี อยู่ในแต่ ละสั งคมภู มิภาคจนถึ งระดับ ประเทศนอกจากนี้ ย งั ศึก ษา
เกี่ยวกับการกระจายตัวของประชากรและองค์ประกอบต่างๆของประชากรได้แก่
4. เพศ ความแตกต่างทางด้าน เพศส่ งผลต่อความต้องการ ที่แตกต่างของสิ นค้าและบริ การที่
แตกต่างกัน รายได้ประชากรที่ มี่รายได้แตกต่างกัน จะส่ งผลต่อความสามารถในการจ่ายค่าสิ นค้า
และบริ การที่แตกต่างกัน
5. อายุ ความแตกต่างทางด้านอายุ หรื อ วัยของกลุ่มเป้ าหมายในการตลาดก่อให้เกิ ดความ
แตกต่างของการเลือกใช้สินค้าและบริ การของแต่ละกลุ่มอายุ
6. การศึ ก ษา ระดับ การศึ ก ษาที่ แตกต่ างกัน จะส่ งผลต่อพฤติ กรรมการเข้าถึ งข้อมู ล ของ
สิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน
7. รายได้ หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การตามปกติของ
กิจการรวมทั้ง ผลตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการดาเนินงานตามปกติ
8. อาชี พ หมายถึ ง อาชี พ แต่ ล ะอาชี พ มี ค วามต้อ งการที่ จ ะใช้ สิ น ค้า และบริ ก ารในการ
ประกอบอาชีพของตนเองที่แตกต่างกัน
9. การตัดสิ นใจ หมายถึ ง กระบวนการของการเลื อกจากหลายๆ ทางเลื อกที่ มีอยู่ ณ วันนี้
เวลานี้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ ต ามที่ ต้อ งการหรื อ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์อ ย่า งใดอย่า งหนึ่ งการ
ตัดสิ นใจจึงเกี่ยวของกับมิติของเวลาเพราะเป็ นการตัดสิ นใจ ณ ขณะนี้ เวลานี้ ซึ่ งจะส่ งผลถึงอนาคต
และการตัดสิ นใจจะเกี่ยวของกับมิติของทางเลือกด้วยเสมอ เพราะหากไม่มีทางเลือกก็จะไม่เกิดการ
ตัดสิ นใจดังนั้นเมื่อต้องตัดสิ นใจจะต้องมีทางเลือกเสมอ
10. ปั จจัย หมายถึง ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกรักชอบยินดีเต็มใจหรื อมีเจตคติที่ดี
ของบุ คคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งความพึงพอใจจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อได้รับผลตอบสนองความต้องการทั้งด้าน
วัตถุและด้านจิตใจความพึงพอใจเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู ้สึกและทัศนะบุคคลอันเนื่องมาจาก
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สิ่ ง เร้ าและสิ่ งจู งใจซึ่ งจะปรากฏออกมาทางพฤติ ก รรมโดยเป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ในการทา
กิจกรรมต่างๆ
11. สังคม หมายถึ ง การอยู่รวมกันของมนุ ษย์โดยมี ลกั ษณะความสั มพันธ์ ซ่ ึ งกันและกัน
หลายรู ป แบบ เช่ น อาชี พ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่ อยู่อาศัย ฯลฯ ส าหรั บ ระบบสั งคมที่ รวมถึ ง
สิ่ ง มี ชี วิ ต ประเภทอื่ น นอกเหนื อ จากมนุ ษ ย์อ าจใช้ ค าว่ า ระบบนิ เวศ ซึ่ งมี ค วามหมายเกี่ ย วกับ
ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตต่างๆ กับสภาพแวดล้อม สังคมของมนุ ษย์เกิ ดจากกลุ่มบุคคลที่มีความ
สนใจร่ ว มกัน ไม่ ว่า จะในด้า นใด เช่ น ประเทศ จัง หวัด และอื่ น ๆ และมัก จะมี ว ฒ
ั นธรรมหรื อ
ประเพณี รวมถึงภาษา การละเล่น และ อาหารการกินของตนเองในแต่ละสังคม การที่มนุ ษย์รวมกัน
เป็ นสังคมนั้น ช่ วยให้มนุ ษย์สามารถสร้ างและพัฒนาสิ่ งต่างๆ ให้ประสบความสาเร็ จได้ ซึ่ งอาจ
เป็ นไปไม่ได้ถา้ ต้องทาสิ่ งนั้นโดยลาพัง ขณะเดียวกันสังคมที่พฒั นาหรื อกาลังพัฒนาเป็ นเมืองขนาด
ใหญ่ ซึ่ งมีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการทางานอย่างมากนั้น ก็อาจส่ งผลให้ประชากรที่ไม่สามารถ
ปรับตัวตามสภาพสังคมที่ เปลี่ ยนแปลง เกิ ดความรู ้ สึกโดดเดี่ ยวหรื อความรู ้ สึกว่าตนเองไม่มีส่วน
ร่ วมในสังคมขึ้นมาได้
12. วัฒนธรรม หมายถึ ง รู ปแบบของกิ จกรรมมนุ ษย์และโครงสร้างเชิ งสัญลักษณ์ ที่ทาให้
กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความสาคัญ วิถีการดาเนิ นชี วิต ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมและสิ่ งที่คนในหมู่ผลิ ต
สร้างขึ้น ด้วยการเรี ยนรู ้จากกันและกัน และร่ วมใช้อยูใ่ นหมู่พวกของตน ซึ่ งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามยุคสมัย และ ความเหมาะสม
13. การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทาง เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรื อ เพื่อหาความสนุก สนาน
ตื่นเต้นหรื อเพื่อหาความรู ้
14. เศรษฐกิ จ นิ ยามว่า "งานอันเกี่ ยวกับการผลิ ตการจาหน่ ายจ่ายแจก และการบริ โภคใช้
สอยสิ่ งต่ างๆ ของชุ ม ชน." รวมถึ ง ด้านการใช้บ ริ ก ารและการท่ องเที่ ยวที่ มี ปั จจัยกระตุ ้นต่ อการ
เติบโตของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจยัง อาจอธิ บายได้วา่ เป็ นเครื อข่ายจากัดโดยพื้นที่และเครื อข่ายสังคม
ที่ซ่ ึ งมีการแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การตามอุปสงค์และอุปทานระหว่างผูม้ ีส่วนโดยการแลกเปลี่ยน
หรื อสื่ อกลางการแลกเปลี่ยนด้วย มูลค่าเครดิต หรื อ เดบิตที่ยอมรับกันภายในเครื อข่าย
15. ภู มิ ศ าสตร์ เป็ นสาขาวิช าหนึ่ ง ที่ ท าการศึ ก ษาเรี ย นรู ้ เกี่ ยวกับ คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะ ของ
สถานที่ ที่ ป รากฏอยู่ บ นพื้ น ผิ ว โลก ภู มิ ศ าสตร์ จ ะเป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การจัด วางสิ่ งต่ า งๆ และ
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ความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆ ที่แบ่งแยกสิ่ งหนึ่งออกจากสิ่ งอื่นๆ โดยภูมิศาสตร์ พยายามค้นหาเพื่อที่จะ
ตีความให้กระจ่างถึ งความสาคัญ ของสิ่ งที่ เหมือนและแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ในรู ปของสาเหตุ
และความเกี่ยวเนื่อง
16. เทคโนโลยี หมายถึ ง สิ่ งที่ มนุ ษย์พฒั นาขึ้น เพื่อช่ วยในการทางานหรื อแก้ปัญหาต่างๆ
เข่ น อุ ป กรณ์ ,เครื่ อ งมื อ , เครื่ อ งจัก ร, วัส ดุ ห รื อ แม้ก ระทั่ง ที่ ไ ม่ ไ ด้เป็ นสิ่ ง ของที่ จ ับ ต้อ งได้ เช่ น
กระบวนการต่างๆ
17. การเมือง หมายถึง กระบวนการและวิธีการ ที่จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจของกลุ่มคน คานี้
มักจะถูกนาไปประยุกต์ใช้กบั รัฐบาลแต่กิจกรรมทางการเมืองสามารถเกิดขึ้นได้ทวั่ ไปในทุกกลุ่มคน
ที่มีปฏิสัมพันธ์กนั ซึ่ งรวมไปถึงในบรรษัท, แวดวงวิชาการ และในวงการศาสนา
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและมีการทบทวนวรรณกรรมโดยอาศัย
แนวคิ ด หลายส่ วนมาเป็ นกรอบและแนวทางในการศึ ก ษาโดยน าเสนอเป็ นประเด็ น ตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการค้นหาหรื อวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและการ
ใช้ของผูบ้ ริ โภคเพื่อทราบถึง ลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค
ค าตอบที่ ไ ด้จะช่ ว ยให้ นัก การตลาดสามารถจัด กลยุท ธ์ ท างการตลาด (Marketing Strategies) ที่
สามารถตอบสนองความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,
2540) คาถามที่ ใช้เพื่ อค้นหาลักษณะพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคคือ 6 Wsและ 1 H ซึ่ งประกอบด้วย
Who, What, Why, Where, When and How เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการได้แก่ 7 O’s ซึ่ งประกอบ
ไปด้ ว ย Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlets and Operations ซึ่ งใน
การวิจยั ฉบับนี้ ใช้แนวคิดดังกล่าวในการศึกษาพฤติกรรมปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
Engel, Blackwell, and Minard (1993 อ้ า งถึ ง ในปิ ยพรรณรั ต นพิ กุ ล ,2554) พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึ งกระบวนการตัดสิ น ใจและลัก ษณะกิ จกรรมของแต่ ล ะ
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บุ ค คลเมื่ อท าการประเมิ นผล (Evaluating) การจัดหา (Acquiring) การใช้ (Using) และการใช้จ่าย
(Disposing) เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
Griffin (1999 : 484) แรงจูงใจ หมายถึ ง ชุ ดของพลังผลักดันที่เป็ นสาเหตุให้มนุ ษย์แสดง
พฤติกรรมในแนวทางที่สนองตอบต่อความต้องการของตน
สุ โขทัย ธรรมาธิ ราช (2548 อ้างถึ งใน ขวัญ ชนกเจริ ญ สุ ข , 2555) การตัด สิ น ใจหมายถึ ง
กระบวนการในการเลือกกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจากทางเลือกต่างๆที่มีอยูซ่ ่ ึ งผูบ้ ริ โภคมักต้องตัดสิ นใจ
ในการเลือกสิ นค้าและบริ การต่างๆในชีวติ ประจาวันอยูเ่ สมอ
กลุ่ มงานข้อมู ลสารสนเทศและการสื่ อสารสานักงานจังหวัดกระบี่ (2554) การท่ องเที่ ยว
หมายถึง การเดิ นทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรื อเพื่อความสนุ กสนานตื่นเต้นหรื อเพื่อการหาความรู ้
โดยการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมหลักชนิ ดหนึ่ งของประเทศไทยซึ่ งนารายได้จากประชาชนชาว
ไทยและชาวต่างชาติเข้าสู่ ประเทศไทย
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ศศิรัตน์ ลอยประเสริ ฐ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มายัง
แหล่งท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ตลาดร้อยปี สามชุ กจังหวัดสุ พรรณบุรี การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มายังแหล่งท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ตลาด
ร้อยปี สามชุกจังหวัดสุ พรรณบุรี 2) ศึกษาระดับความคิดเห็ นของนักท่องเที่ยว 3) ศึกษาระดับความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยว 4) เปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการของนักท่องเที่ยว
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มายังแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ตลาด
ร้อยปี สามชุกจังหวัดสุ พรรณบุรี
2) ศึ ก ษาระดับ ความคิ ดเห็ น ของนัก ท่ องเที่ ยว 3) ศึ ก ษาระดับ ความพึ งพอใจของนัก ท่ องเที่ ย ว 4)
เปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็ นต่อการบริ หารจัดการของนักท่องเที่ยวจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
5) เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 6)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและระดับความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวจานวน 400
คนเครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Ttest, F-test, LSD, Chi-Square และค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ แบบเพี ย ร์ สั น ผลงานวิจยั พบว่า 1.
นัก ท่ อ งเที่ ยวส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 21-30 ปี การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ข้ ึ นไปอาชี พ ธุ รกิ จ
ส่ วนตัว/ค้าขายรายได้ต่อเดื อนต่ากว่า 7,000 บาทมีวตั ถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยวเพื่อจับจ่ายใช้
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สอยหาซื้ อสิ นค้าเดินทางมาโดยรถนาเที่ยวจานวนสมาชิ กที่เดินทางมาด้วยกัน 2-5 คนในเวลาในการ
เที่ยวชม 2-3 ชั่วโมงมี ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง 1,001-1,500 บาทและรู ้จกั ตลาดร้อยปี สามชุ กโดย
ครอบครั วหรื อ เพื่ อ นแนะน า 2. นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารจัด การแหล่ ง
ท่องเที่ ยวทางด้านการวางแผนด้านการจัดการองค์การด้านการจูงใจและด้านการควบคุ มคุ ณภาพ
โดยรวมเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน 3. นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ต้ งั และความ
สะดวกด้านลักษณะทางกายภาพด้านส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการ
ให้บ ริ ก ารโดยรวมมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ในระดับ มากทุ ก ด้าน 4. นัก ท่ องเที่ ย วที่ มี ระดับ การศึ ก ษา
ต่างกันมี ระดับความคิดเห็ นต่อการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 5. นักท่องเที่ยวที่มีอายุและรายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่าง
กันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 6. ปั จจัยส่ วนบุ คคลมี ความสั มพันธ์ กบั พฤติ ก รรมของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วและระดับ ความคิ ด เห็ น ของนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ การบริ ห ารจัด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ระดับ ความพึ ง พอใจของนัก ท่ องเที่ ยวอยู่ในระดับ ต่ ามากถึ ง ปานกลางอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ไพศาล ชุ่ มวงศ์ (2550) ได้ทาการศึ กษาเรื่ องความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยววนอุ ทยานภู
ชี้ ฟ้ าอาเภอเทิ ง จัง หวัดเชี ย งรายกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ ก ษาคื อนัก ท่ องเที่ ยวที่ ม าท่ องเที่ ย ววน
อุทยานภูช้ ีฟ้าอาเภอเทิงจังหวัดเชี ยงรายจานวน 337 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยววนอุทยานภูช้ ี ฟ้า อาเภอ เทิงจังหวัด เชี ยงราย การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
ความถี่ร้อยละและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test, F-test และ Multiple Regression Analysis (MRA)
ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้ นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับปานกลางโดย
มี ค วามพึ งพอใจมากที่ สุ ดในด้านสิ่ งดึ ง ดู ดใจเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการคมนาคม
นักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่ มีค วามพึ งพอใจระดับปานกลางโดยมี ความพึ งพอใจระดับ สู งสุ ดคื อ การ
ได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับเส้นทางการเดินทางความสะดวกในการเดินทางและค่าพาหนะในการเดินทาง
ตามลาดับด้านร้านอาหารนักท่องเที่ ยวให้ความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยมี ความพึงพอใจ
ระดับสู งสุ ดคือ ความสุ ภาพเรี ยบร้อยในการบริ การของพนักงานจานวนร้านอาหารและราคาของ
อาหารตามลาดับ ด้านบริ การนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวให้ความพึงพอใจในระดับมากโดยมีความพึง
พอใจระดับสู งสุ ดคือ การไม่จากัดจานวนนักท่องเที่ยวมีขอ้ มูลสารสนเทศให้กบั นักท่องเที่ยวและ
การบริ การขาดการติดต่อสื่ อสารก่อนการเดิ นทางตามลาดับ ด้านสิ่ งดึ งดู ดใจนักท่องเที่ยวให้ความ
พึงพอใจในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจระดับสู งสุ ดคือ จุดท่องเที่ยวมี ความงดงามดึ งดู ดให้มา
ท่องเที่ยวความสวยงามของวนอุทยานภูช้ ี ฟ้าและความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวตามลาดับ ด้าน
1612

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

ความสามารถในการพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลตับเต่านักท่องเที่ยวให้ความพึงพอใจใน
ระดับ ปานกลาง โดยมี ค วามพึ ง พอใจในระดับ สู ง สุ ด คื อ การจัด การด้า นความปลอดภัย ให้ ก ับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตับ เต่ า ตามล าดับ ด้ า นของที่ ร ะลึ ก ที่ มี จ าหน่ า ย
นัก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามพึ ง พอใจในระดับ ปานกลาง โดยมี ค วามพึ ง พอใจระดับ สู ง สุ ด คื อ ความ
หลากหลายของของที่ระลึก คุณภาพของที่ระลึกและความเหมาะสมของราคาของที่ระลึกตามลาดับ
สาหรับด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยวให้ความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจ
ระดับสู งสุ ดคือ ป้ ายหรื อสัญญาณเตือนนักท่องเที่ยวเมื่อไม่ปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยให้กบั
นักท่องเที่ยวและจานวนเจ้าหน้าที่ในการบริ การนักท่องเที่ยวตามลาดับ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
อื่นๆ นักท่องเที่ ยวให้ความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจระดับสู งสุ ดคือ ป้ าย
บอกเส้นทางจานวนห้องน้ าห้องสุ ขาและความสะอาดของห้องน้ าห้องสุ ขาตามลาดับ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คื อ กลุ่ มนักท่องเที่ ยวที่ เคยไปเที่ ยวประเทศญี่ ปุ่น ทั้งเพศชาย
และเพศหญิ งโดยไม่จากัดอายุและการศึกษาจานวน 380 ราย ซึ่ งยังไม่มีการระบุจานวนที่ แน่ นอน
โดยใช้สูตรของ W.G.Cochram
𝑃(1 − 𝑃)𝑍 2
𝑛=
𝑑2

เมื่อ n คือ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P คือ สัดส่ วนของประชากรที่เคยท่องเที่ยวญี่ปุ่น (กาหนด P = 0.45%)
Z คือ ระดับความมัน่ ใจที่กาหนด (ระดับความเชื่อมัน่ 95% Z =1.96)
d คือ สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (ความคลาดเคลื่อน 5% d = 0.05)
0.45(1 − 0.45)1.962
𝑛=
0.052
= 380.16
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ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 380 คน ซึ่ งทาการเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวที่เคย
ไปเที่ ยวประเทศญี่ ปุ่ นแต่ผูท้ าการวิจยั ได้สุ่มเก็บแบบสอบถามเพิ่มเป็ นจานวน 400 ตัวอย่าง ตาม
ความสะดวก และเพื่อความง่ายต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การสุ่ มตัวอย่ าง
แบบสอบถาม 1 ชุดมี 2 ส่ วน ผูว้ ิจยั ได้ทาแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น 400 ชุด เพื่อนามาทา
การทดสอบความเชื่ อ มั่ น โดยวิ ธี ข อง Cronbach’s Alpha เพื่ อ หาสั ม ประสิ ทธิ์ อั ล ฟ่ า(Alpha
Coefficient) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for windows โดยค่า Cronbach’s Alpha ที่ได้ออกมา
เป็ นรายด้านเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 0.904 และใช้สถิ ติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้ อยละสาหรับวิเคราะห์
ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลและข้อมู ล พฤติ ก รรมการตัดสิ น ใจเลื อกท่ องเที่ ยวในประเทศญี่ ปุ่ นของผูต้ อบ
แบบสอบถามและใช้ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานสาหรับวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น
สาหรับการทดสอบสมมติฐานใช้ t–test และ F-test ทดสอบอิทธิ พลของความแตกต่าง ด้าน
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยว
ในประเทศญี่ ปุ่นณระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.05 ทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยภายนอก
อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเลื อกเดิ นทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นณระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั แบบสอบถามปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกตัดสิ นใจในเดิ นทางทาง
เที่ยวท่องเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็ น 7 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ เกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่เคย
เดินทางเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชี พ จานวนครั้ง
ที่เคยเที่ยวญี่ปุ่น และภูมิภาคที่เคยไป (จานวน 7 ข้อ)
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น(จานวน 7 ข้อ)
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สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่ ม ตัวอย่าง ส่ วนมากเป็ นเพศหญิ ง จานวน 274 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.5 มีอายุ 20-29 ปี
จานวน 177 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 44.3 การศึก ษาปริ ญ ญาตรี จานวน 219 คนคิดเป็ นร้ อยละ 54.8 มี
รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อน 20,000-40,000 บาท จานวน 146 คนคิ ด เป็ นร้ อยละ 36.5 มี อ าชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชนจานวน 141 คนคิดเป็ นร้อยละ 35.3 และไปญี่ปุ่นมาแล้วมากที่สุด จานวน 1 ครั้ง คิ ด
เป็ นร้อยละ 72.2 เคยไปภูมิภาค คันโตมากที่สุด จานวน 262 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 จานวน
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเดินทาง
ท่ องเทีย่ วประเทศญีป่ ุ่ นด้ านสั งคม
จากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า (1.) ความเป็ นระเบียบวินยั ของประชากร, ความสะอาด
ของบ้านเมืองมีค่าเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด (2.) ความซื่ อสัตย์, ความมีน้ าใจ ของคนท้องถิ่ น
มีค่าเฉลี่ย 4.37 และ (3.) อัธยาศัยการต้อนรับ, การพูดจายิม้ แย้มแจ่มใสมีค่าเฉลี่ย 4.48
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเดินทาง
ท่ องเทีย่ วประเทศญีป่ นด้
ุ่ านวัฒนธรรม
จากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า (1.) ความเป็ นระเบียบวินยั ,ความสะอาดของบ้านเมือง
และคน มีค่าเฉลี่ ย 4.58 อยูใ่ นระดับมากที่สุด (2.) ความน่ าสนใจของประวัติ ศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 4.39
และ (3.) วัฒนธรรมเอกลักษณ์การบริ โภคอาหารมีค่าเฉลี่ย 4.30
4. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเดินทาง
ท่ องเทีย่ วประเทศญีป่ ุ่ นด้ านการบริการการท่ องเทีย่ ว
จากการวิ เคราะห์ เป็ นรายข้อ พบว่ า ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลมากที่ สุ ด 3 ล าดับ ได้ แ ก่ (1.) ความ
สะดวกสบายของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว และที่ พ ัก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.18 อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด (2.) ความ
ปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวและ ที่พกั มีค่าเฉลี่ย 4.17 และ (3.) โรงแรมที่พกั มีให้เลือกหลายระดับ
มีค่าเฉลี่ย 4.05
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5. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเดินทาง
ท่ องเทีย่ วประเทศญีป่ ุ่ นด้ านเศรษฐกิจ
จากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า (1.) ความผันผวนของค่าเงิ นเยนมี ค่ าเฉลี่ ย 3.69อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (2.) ค่าครองชี พไม่แพงมากเมื่อเทียบกับไทยมีค่าเฉลี่ย 3.62 และ (3.) แหล่งช้อปปิ้ ง
ราคาถูกมีค่าเฉลี่ย 3.53
6. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเดินทาง
ท่ องเทีย่ วประเทศญีป่ ุ่ นด้ านภูมิศาสตร์
จากการวิ เคราะห์ เป็ นรายข้อ พบว่ า ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลมากที่ สุ ด 3 ล าดับ ได้ แ ก่ (1.) ความ
หลากหลายของฤดู กาลท่ องเที่ ยวมี ค่าเฉลี่ ย 4.54 อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด (2.) ความหลากหลายด้าน
ภูมิศาสตร์ ของธรรมชาติ (ทะเล ภูเขา น้ าตก น้ าแร่ ( มีค่าเฉลี่ ย 4.47 และ (3.) สภาพภูมิอากาศเหมาะ
แก่เดินทางท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ย 4.40
7. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเดินทาง
ท่ องเทีย่ วประเทศญีป่ ุ่ นด้ านเทคโนโลยีการสื่ อสารและคมนาคมขนส่ ง
จากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3 ลาดับได้แก่ (1.) ความตรงต่อ
เวลาของระบบคนขนส่ งสาธารณะ 4.62 อยูใ่ นระดับมากที่สุด (2.) มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมีค่าเฉลี่ ย
4.61 และ (3.) ความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ย 4.50
8. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเดินทาง
ท่ องเทีย่ วประเทศญีป่ นด้
ุ่ านการเมืองและกฎหมาย
จากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า (1.) ความง่ายในการอนุ มตั ิเข้าประเทศ (วีซ่า( มีค่าเฉลี่ ย
4.47 อยูใ่ นระดับมากที่สุดและ (2.) เสถียรภาพทางการเมืองมีค่าเฉลี่ย 3.69
9. ผลการทดสอบสมมติฐาน
9.1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศที่แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อก
เดิ นทางท่องเที่ยวประเทศญี่ ปุ่นในด้านสังคม ด้านการบริ การ การท่องเที่ยวและด้านการเมืองและ
กฎหมายไม่แตกต่างกันและเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเดิ นทางท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่นในด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านภูมิศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารและคมนาคม
ขนส่ ง ที่แตกต่างกันโดยนักท่องเที่ยวเพศหญิง มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่นในด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านภูมิศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารและคมนาคม
ขนส่ งมากกว่านักท่องเที่ยวเพศชาย
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9.2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุที่แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อก
เดิ นทางท่องเที่ ยวประเทศญี่ ปุ่นในด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริ การ การท่ องเที่ ยวด้าน
เศรษฐกิ จด้านภู มิศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารและคมนาคมขนส่ งไม่แตกต่างกันและอายุที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในด้านการเมืองและกฎหมาย
แตกต่างกันจากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าด้านการเมืองและกฎหมาย
แตกต่างกัน 2 คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ (1.) อายุ 20-29 ปี กับ อายุ 30-39 ปี และ
(2.) อายุ 20–29 ปี กับ 40-49 ปี
9.3 ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่าระดับ การศึ ก ษาที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นใน ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริ การ การท่องเที่ยวด้าน
เศรษฐกิจและด้านการเมืองและกฎหมายไม่แตกต่างกันและอายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อ การตัดสิ นใจ
เลื อกเดิ นทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในด้านสังคม ด้านภูมิศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารและ
คมนาคมขนส่ งแตกต่างกันจากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านสังคม
แตกต่างกัน 1 คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ (1.) ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี กับ ระดับ
การศึ ก ษาสู งกว่ า ปริ ญญาตรี ส่ วนด้ า นภู มิ ศ าสตร์ แตกต่ า งกั น 2 คู่ ม าจาก Post hoc multiple
comparison คื อ (1.) ระดับ การศึ ก ษาต่ ากว่า ปริ ญ ญาตรี กับ ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี แ ละ (2.)
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี กับ ระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี และด้านเทคโนโลยีการสื่ อสาร
และคมนาคมขนส่ งแตกต่างกัน 2 คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ (1.) ระดับการศึกษาต่า
กว่าปริ ญ ญาตรี กับ ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี และ (2.) ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี กับ ระดับ
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
9.4 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า รายได้ต่ อเดื อ นที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นใน ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริ การ การท่องเที่ยวและ
ด้านเศรษฐกิ จไม่แตกต่างกัน และรายได้ต่อเดื อนที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในด้านสังคม ด้านภูมิศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารและคมนาคมขนส่ ง
และด้านการเมืองและกฎหมายแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ เป็ นรายคู่เมื่ อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า ด้านสังคม แตกต่างกัน 3 คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ (1.) รายได้ต่อเดื อนต่ า
กกว่า 20,000 บาท กับ รายได้ต่ อ เดื อ น 20,000–40,000 บาท (2.) รายได้ต่ อ เดื อ น 20,000–40,000
บาท กับ รายได้ต่ อเดื อ น 40,000–60,000 บาท และ(3.) รายได้ต่ อเดื อ น 20,000–40,000 บาท กับ
รายได้ต่อเดื อนมากกว่า 60,000บาท ส่ วนด้านภูมิศาสตร์ แตกต่างกัน 2 คู่มาจาก Post hoc multiple
comparison คื อ(2.) รายได้ต่อเดื อน 20,000–40,000 บาท กับ รายได้ต่อเดื อน 40,000–60,000 บาท
และ (3.) รายได้ต่อเดื อน 40,000–60,000 บาท กับ รายได้ต่อเดื อนมากกว่า 60,000 บาทส่ วนด้าน
เทคโนโลยีการสื่ อสารและคมนาคมขนส่ งแตกต่างกัน3คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ
(1.) รายได้ต่อเดื อนต่ ากกว่า 20,000 บาท กับ รายได้ต่อเดื อน 40,000– 60,000 บาท (2.) รายได้ต่อ
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เดื อ น 20,000 – 40,000 บาท กับ รายได้ต่ อ เดื อ น 40,000– 60,000 บาท และ(3.) รายได้ต่ อ เดื อ น
40,000–60,000 บาท กับ รายได้ต่ อ เดื อ นมากกว่า 60,000 บาทและด้า นการเมื อ งและกฎหมาย
แตกต่างกัน 2 คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ (1.) รายได้ต่อเดื อนต่ ากกว่า 20,000 บาท
กับ รายได้ต่ อเดื อน 40,000–60,000 บาท (2.) รายได้ต่อเดื อ น 20,000–40,000 บาท กับ รายได้ต่ อ
เดือน มากกว่า 60,000 บาท
9.5 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชี พที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในด้านการบริ การ การท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยี
การสื่ อสารและคมนาคมขนส่ งไม่แตกต่างกันและอาชี พที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อก
เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านภูมิศาสตร์ และด้านการเมืองและ
กฎหมายแตกต่างกันจากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าด้านสังคม แตกต่าง
กัน5คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ (1.) อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน กับ อาชีพนักเรี ยน
นัก ศึ กษา (2.) อาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน กับ อาชี พ อื่ นๆ (3.) อาชี พ ผูป้ ระกอบการ กับ อาชี พ
นักเรี ยน นักศึกษา (4.) อาชีพพนักงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กับ อาชีพอื่นๆ และ (5.) อาชีพนักศึกษา
กับ อาชี พ อื่ นๆ ส่ วนด้านวัฒ นธรรม แตกต่างกัน 7คู่ม าจาก Post hoc multiple comparison คื อ (1.)
อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน กับ อาชี พผูป้ ระกอบการ (2.) อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน กับ อาชี พ
อื่นๆ (3.) อาชี พผูป้ ระกอบการ กับ อาชีพพนักงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ (4.) อาชี พผูป้ ระกอบการ กับ
อาชี พ นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา (5.) อาชี พ ผู ป้ ระกอบการ กับ อาชี พ อื่ น ๆ (6.) อาชี พ พนัก งานรั ฐ บาล
รัฐวิสาหกิจ กับ อาชีพอื่นๆ และ(7.) อาชีพนักศึกษา กับ อาชีพอื่นๆ ส่ วนด้านภูมิศาสตร์ แตกต่างกัน
6คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ (1.) อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน กับ อาชี พพนักงาน
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ (2.) อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน กับ อาชีพอื่นๆ (3.) อาชี พผูป้ ระกอบการ กับ
อาชี พพนักงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิ จ (4.) อาชี พผูป้ ระกอบการกับ อาชี พนักเรี ยนนักศึกษา(5.) อาชี พ
พนักงานรั ฐบาล รั ฐวิส าหกิ จ กับ อาชี พ อื่ นๆ และ(6.) อาชี พ นัก ศึ ก ษา กับ อาชี พ อื่ นๆ และด้าน
การเมืองและกฎหมายแตกต่างกัน4คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ (1.) อาชี พพนักงาน
บริ ษทั เอกชน กับ อาชี พผูป้ ระกอบการ (2.) อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน กับ อาชี พอื่นๆ (3.) อาชีพ
พนักงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กับ อาชีพอื่นๆ และ(4.) อาชีพนักศึกษา กับ อาชีพอื่นๆ
9.6 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า จานวนครั้งในการไปเที่ยวญี่ปุ่นที่แตกต่างกัน
มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกเดิ นทางท่ องเที่ ย วประเทศญี่ ปุ่ นในด้านการบริ ก าร การท่ องเที่ ยวด้าน
ภู มิศาสตร์ และด้านการเมื องและกฎหมายไม่ แตกต่างกัน และจานวนครั้ งในการไปเที่ ยวญี่ ปุ่ นที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม
ด้านเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารและคมนาคมขนส่ งที่แตกต่างกันโดยนักท่องเที่ยวที่
ไปเที่ยวญี่ปุ่นจานวน 2-5 ครั้งขึ้นไป มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเดิ นทางท่องเที่ยวประเทศญี่ ปุ่นใน
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ด้านสั งคม ด้านวัฒ นธรรม ด้านเศรษฐกิ จ และด้า นเทคโนโลยีก ารสื่ อ สารและคมนาคมขนส่ ง
มากกว่านักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นจานวน 1 ครั้ง
9.7 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ภู มิ ภ าค Kanto ที่ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลื อกเดิ นทางท่องเที่ ยวประเทศญี่ ปุ่น ในด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริ การ การ
ท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองและกฎหมาย ไม่แตกต่างกันและภูมิภาค Kantoที่แตกต่าง
กัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ ก เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วประเทศญี่ ปุ่ น ในด้ า นภู มิ ศ าสตร์ และด้ า น
เทคโนโลยีการสื่ อสารและคมนาคมขนส่ ง ที่แตกต่างกันโดยนักท่องเที่ยวที่เคยไปภูมิภาค Kanto มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือก เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ในด้านภูมิศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีการ
สื่ อสารและคมนาคมขนส่ ง มากกว่านักท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปภูมิภาค Kanto
ส่ วนภู มิ ภาค Kansai ที่ แตกต่ างกันมี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อก เดิ นทางท่ องเที่ ยวประเทศ
ญี่ปุ่น ในด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริ การ การท่องเที่ยวด้านภูมิศาสตร์ และด้านการเมือง
และกฎหมาย ไม่แตกต่างกันและภูมิภาค Kansai ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อก เดิ นทาง
ท่องเที่ ยวประเทศญี่ ปุ่น ในด้านเศรษฐกิ จ และด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารและคมนาคมขนส่ ง ที่
แตกต่างกันโดยนักท่องเที่ยวที่เคยไปภูมิภาค Kansai มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อก เดิ นทางท่องเที่ ยว
ประเทศญี่ ปุ่ น ในด้านเศรษฐกิ จ และด้านเทคโนโลยีก ารสื่ อ สารและคมนาคมขนส่ ง มากกว่า
นักท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปภูมิภาค Kansai
ส่ วนภูมิภาค Hokkaidoที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อก เดิ นทางท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ ปุ่น ใน ด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิ จ ด้านภูมิศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารและคมนาคม
ขนส่ ง และด้านการเมืองและกฎหมาย ไม่แตกต่างกันและภูมิภาค Hokkaido ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือก เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ในด้านสังคม และด้านการบริ การ การท่องเที่ยว
ที่ แ ตกต่ า งกัน โดยนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เคยไปภู มิ ภ าค Hokkaido มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ ก เดิ น ทาง
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ในด้านสังคม และด้านการบริ การ การท่องเที่ยว มากกว่านักท่องเที่ยวที่ไม่
เคยไปภูมิภาค Hokkaido
ส่ วนภู มิภาค Kyushu ที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อก เดิ นทางท่ องเที่ ยวประเทศ
ญี่ ปุ่น ใน ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริ การ การท่องเที่ ยว ด้านเศรษฐกิ จ ด้านภูมิศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารและคมนาคมขนส่ ง และด้านการเมืองและกฎหมาย ไม่แตกต่างกัน
และภูมิภาค Other ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ใน ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริ การ การท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิ จ และด้านการเมืองและ
กฎหมาย ไม่ แ ตกต่ า งกัน และภู มิ ภ าค Other ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ ก เดิ น ทาง
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ท่ อ งเที่ ย วประเทศญี่ ปุ่ น ในด้า นภู มิ ศ าสตร์ ด้านเทคโนโลยีก ารสื่ อ สารและคมนาคมขนส่ ง ที่
แตกต่างกันโดยนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปภูมิภาค Other มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก เดินทางท่องเที่ยว
ประเทศญี่ ปุ่ น ในด้ า นภู มิ ศ าสตร์ ด้ า นเทคโนโลยี ก ารสื่ อสารและคมนาคมขนส่ ง มากกว่ า
นักท่องเที่ยวที่เคยไปภูมิภาค Other
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั ที่ ได้รับ ในครั้ งนี้ ท าให้ท ราบว่า ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจในการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุดคือ ปั จจัยด้านสังคม เช่น ความเป็ นระเบียบ
วินยั ของประชากรความสะอาดของบ้านเมือง, ความซื่ อสัตย์, ความมีน้ าใจของคนในท้องถิ่ น เป็ น
ต้น และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจน้อยที่สุด คือ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น ความผันผวนของค่าเงิน
เยน, ค่ า ครองชี พ ที่ ไ ม่ แ พงมากเมื่ อ เที ย บกับ ไทย เป็ นต้น ซึ่ งจากการวิ จ ัย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสาคัญปั จจัยทางด้านสังคมมากกว่าเรื่ องเศรษฐกิจและปั จจัยด้านอื่น
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. รั ฐบาลและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ควรส่ งเสริ ม ธุ รกิ จท่ องเที่ ยวด้วยการสร้ างมาตรฐาน
คุณภาพของท่องเที่ยวไทยให้อยูใ่ นระดับสากลมากขึ้น เช่น มีมาตรการในการควบคุ มความสะอาด
ในพื้นที่ท่องเที่ยว สนับสนุนและพัฒนาบุคคลากรที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้าง
คุณภาพบริ การที่สามารถเติมเต็มความต้องการของนักท่อง เที่ยวได้ เพื่อเป็ นการเพิ่มความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อันจะส่ งผลให้นกั ท่องเที่ยวมีทศั นคติที่ดี
ตามไปด้วย
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. งานวิจยั นี้ ศึ ก ษาเพี ย งเดิ น ทางไปเที่ ยวประเทศญี่ ปุ่ นเท่ านั้น จึ งควรมี ก ารศึ ก ษาในเชิ ง
เปรี ยบเที ยบระหว่างการเดิ นทางไปเที่ ยวในประเทศกับการเดิ นทางไปเที่ ยวต่างประเทศ เพื่อ นา
จุ ดเด่ นของการท่ องเที่ ย วต่างประเทศมาปรั บ ปรุ งจุ ดด้อยของการท่ องเที่ ยวในประเทศ เช่ น การ
สื่ อสารทางการตลาดที่ยงั ไม่ดีมากพอ ทาให้การท่องเที่ ยวในประเทศไม่สามารถเข้าถึ งกลุ่มลู กค้า
เป้ าหมายได้อย่างครอบคลุม
2. งานวิจยั นี้ ศึกษาเพียงกลุ่มเป้ าหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษากลุ่ ม เป้ า หมายชาวต่ า งชาติ ในประเทศ และต่ า งประเทศเพื่ อ น าข้อ มู ล มา
เปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ในครั้งนี้ และนาผลการวิจยั ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ ยวของ
ประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าออนไลน์ ของพนักงาน
บริษัท บีอซี ี -เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
FACTORS INFLUENCING THE EFFECT DECISION MAKING TO PURCHASE
ONLINE PRODUCTS OF EMPLOYEE IN BEC-TERO ENTERTAINMENT
PUBLIC COMPANY LIMITED
วธัญญา วัจนประดิษฐ์
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ประจา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่
มี อิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บี อีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์
จากัด (มหาชน( เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน(
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใช้ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ พนัก งานบริ ษ ัท บี อีซี -เทโร เอ็ น เตอร์ เทนเม้น ท์ จากัด
(มหาชน( จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ทาง
สถิ ติ โดยใช้ก ารวิเคราะห์ ส มการถดถอยเชิ ง เส้ น แบบพหุ คู ณ (Multiple Linear Regression) ผล
การศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุระหว่าง 20-30 ปี มี การศึ กษาอยู่ในระดับ
ปริ ญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือน 15,000-20,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลได้แ ก่ เพศและรายได้มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน( ใน
ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ผล
การศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ น ค้าออนไลน์ ข องพนัก งาน บริ ษ ัท บี อีซี -เทโร เอ็นเตอร์ เท
นเม้นท์ จากัด (มหาชน( อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจ, ปัจจัย, การท่องเที่ยว
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ABSTRACT
Objective to study the factors that influence purchase decisions online employee. BECTERO Entertainment Public Company Limited, In this study used a population-based study of
1,680 people, including employees of the sample of 400 customers Purposive Sampling was used
to select the sample. Data were collected using questionnaires and analyzed by computer software
to interpret the statics including Arithmetic Mean, t-test and F-test, given the statistical
significance level of 0.05.
The results of this study found that the sample mostly were female consumers; those aged
between 20-30 years; student; and those earned 15,000-20,000 baht per month. In terms of
factors, the majority of sample revealed the following reasons of purchasing online products; The
marketing mix of product, price , promotion and the marketing. Affect their decision to purchase
products online employee BEC-TERO Entertainment Public Company Limited was statistical
significance level of 0.05.
KEYWORDS : ONLINE PRODUCTS, CUSTOMER, MARKETING MIX, DECISIONS

บทนา
สังคมปั จจุบนั ได้เปลี่ ยนแปลงเป็ นสังคมโลกาภิวฒั น์ กล่าวคือ สังคมที่ไร้ พรมแดน มนุ ษย์
สามารถติดต่อสื่ อสารกันอย่างสะดวกและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น เนื่ องจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
อุปกรณ์ การสื่ อสารต่างๆ รวมไปถึ งระบบเครื อข่ายสัญญาณต่างๆ จากความสะดวกสบายที่มนุ ษย์
ได้รับ จากเทคโนโลยีเหล่านี้ จึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้เข้ามามีบทบาทใน
การดาเนิน ชีวิตประจาวันของมนุษย์เป็ นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านการศึกษา ความบันเทิง และ
ทางด้านธุ รกิ จต่างๆ จากความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วนี้ เป็ นสาเหตุทาให้ระบบ
การค้าในปั จจุบนั มีความแตกต่างไปจากเดิ ม ซึ่ งในอดี ตการทาการค้าจะเป็ นการขายผ่านทางหน้า
ร้านเท่านั้น จึงทาให้ตอ้ งใช้เงินลงทุนสู ง นอกจากนี้ การทาการค้าแบบเดิม ร้านค้านั้นๆ จะเป็ นที่รู้จกั
และสามารถเข้าถึงได้ เพียงลูกค้าในพื้นที่เท่านั้น แต่ในปั จจุบนั ได้มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็ น
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ตัวช่ วยในการทาธุ รกิ จการค้า หรื อ เรี ยกอี กอย่างหนึ่ งว่า Social Media ซึ่ งเป็ นการใช้อินเทอร์ เน็ ต
เป็ นสื่ อ กลางการค้า ระหว่า งผู ค้ ้า กับ กลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ ก าลัง เป็ นที่ นิ ย มอย่า งกว้า งขวาง เนื่ อ งจากมี
ผลตอบแทนที่คุม้ ค่าเป็ นการทาการค้าที่ ไม่ตอ้ งผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งยังเป็ นการทาการค้าที่ไร้
พรมแดน ไม่มี ขีดจากัดของเวลาและสถานที่ ท าให้ส ามารถเข้าถึ งกลุ่ มเป้ าหมายได้โดยตรงและ
รวดเร็ ว ผูป้ ระกอบการในประเทศไทยได้เล็งเห็นถึ งประโยชน์ของการใช้สื่อออนไลน์อย่าง Social
Media ดังจะเห็นได้จาก ร้ านค้าออนไลน์ที่มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และหลากหลายธุ รกิ จใน
ประเทศไทยที่หันมาใช้ ช่ องทางอี คอมเมิ ร์ซในการจาหน่ ายสิ นค้าและบริ การเพิ่ มมากขึ้นอี กด้วย
นอกจากเป็ นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้ อแล้วยังสะดวกต่อการเลือกสรรสิ นค้ามากมาย
ได้อีกด้วย
ทั้งนี้ การเลื อกซื้ อสิ นค้าและบริ การก็ยงั คงต้องอาศัยการพิจารณาจากปั จจัยในหลายๆ ด้านก่อนการ
เลือกซื้ อสิ นค้าผ่านทางสื่ อออนไลน์ชนิ ดต่างๆ หากผูบ้ ริ โภคพิจารณาอย่างถี่ ถว้ นและรอบคอบก็จะ
ได้รับสิ นค้าและบริ การที่ตอ้ งการได้อย่างถูกต้องและถูกใจอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน(
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน(
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาด ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา
ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ าย และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี ความสัมพันธ์ ต่อการตัดสิ นใน
เลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ศึกษาได้แก่ พนักงานบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน( จานวน 1,680 คน โดยสุ่ มตัวอย่างมาจานวน 400 คน
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2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ประกอบด้วยปั จจัยต่างๆ ที่ ส่ งผลในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน(
3. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2558–เมษายน 2559
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1.ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์
1.1
1.2
1.3
1.4

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
การตัดสินใจซือ้ สินค้ าออนไลน์
ของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร
เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)

2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
(4P’s)
2.1 ผลิตภัณฑ์
2.2 ราคา
2.3 ช่องทางการจัดจาหน่าย
2.4 การส่งเสริมการตลาด
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.ผลการศึกษาทาให้ทราบถึ งความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน( และนาไปใช้ในการปรับปรุ งช่องทางการจัดจาหน่ายของผูท้ ี่สนใจธุ รกิจ
ออนไลน์
2. ผลการศึกษาทาให้สามารถนาผลของการวิจยั ไปเพิ่มพูนความรู ้และประยุกต์ใช้ในการหา
ช่องทางการจัดจาหน่ายได้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. ผลการศึ กษาท าให้ส ามารถนาข้อมู ลที่ ศึก ษามาปรับใช้ส าหรั บ ผูป้ ระกอบการกิ จการ
ค้าขายสิ นค้าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตได้เป็ นอย่างดี
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. สิ นค้ าออนไลน์ หมายถึง สิ นค้าที่สามารถจับต้องได้ทุกชนิ ดที่จาหน่ายบนโลกออนไลน์
โดยผ่านสื่ อ Social ทุกชนิ ดไม่วา่ จะเป็ นFace book, twitter, instagram, website และอื่นๆโดยต้องใช้
อินเทอร์ เน็ตในการซื้ อ-ขายเท่านั้น
2. ปั จจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึ ง สิ่ งที่ ผปู ้ ระกอบการสร้ างขึ้น เพื่อใช้เป็ น
แรงจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้ อสิ นค้านั้น
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจาเป็ นและความต้องการของ
มนุ ษ ย์ไ ด้คื อ สิ่ ง ที่ ผู ้ข ายต้อ งมอบให้ แ ก่ ลู ก ค้า และลู ก ค้า จะได้รั บ ผลประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยเป็ นผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องได้
2.2 ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบ
ระหว่างคุ ณ ค่าของสิ น ค้ากับ ราคาของนั้น ถ้าคุ ณ ค่ าสู งกว่าราคาลู ก ค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นการ
กาหนดราคาของสิ นค้าให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า
2.3 ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) เป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ บรรยากาศ
สิ่ งแวดล้ อ มในการน าเสนอบริ ก ารให้ แ ก่ ลู ก ค้า ซึ่ งมี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ ข องลู ก ค้า ในคุ ณ ค่ า และ
คุณประโยชน์ของสิ นค้าที่นาเสนอ ซึ่ งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ต้ งั (Location) และช่องทางใน
การนาเสนอ (Channels)
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2.4 ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่มีความสาคัญในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้ ผู ใ้ ช้ บ ริ ก าร โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ที่ แ จ้ง ข่ า วสารหรื อ ชัก จู ง ให้ เกิ ด ทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรม การซื้ อสิ นค้าและเป็ นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
3. การตั ด สิ น ใจ หมายถึ ง กระบวนการที่ อ าศัย ข้อมู ล ที่ ถู ก ต้อ ง สมเหตุ ส มผลโดยเลื อ ก
ทางเลือกที่ดีที่สุด
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องและมีการทบทวนวรรณกรรมโดย
อาศัยแนวคิดหลายส่ วนมาเป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษาโดยนาเสนอเป็ นประเด็นตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน(
1.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
1.3 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
1.5 แนวความคิดและทฤษฎีดา้ นประชากรศาสตร์
1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย
1.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.1 ข้ อมูลเบื้องต้ นเกีย่ วกับบริษัทบีอซี ี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน( เป็ นนิติบุคคลซึ่ งเกิดจากบริ ษทั บีอีซี
เวิลด์ จากัด (มหาชน( เข้าร่ วมทุ นกับ ไบรอัน ลิ นด์เซย์ มาร์ ก าร์ โดยประกอบกิ จการ และรั บ จ้าง
บริ การ ที่เกี่ยวเนื่องกับสื่ อประสม, จัดการแสดงหรื อกิจกรรมบันเทิง/กีฬาและบริ การอื่นๆ อย่างครบ
วงจร ปั จ จุ บ ัน มี ส านัก งานใหญ่ ตั้ง อยู่ช้ ัน 21-22 และ 25-28 อาคารมาลี น นท์ เลขที่ 3199 ถนน
พระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร และมีคาขวัญว่า "เชื่อมติดทุกชีวติ บันเทิง"
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บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน( ก่อตั้งขึ้นในชื่ อ บริ ษทั เวิลด์มีเดียซัพ
พลายส์ จ ากัด เมื่ อ วัน ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ต่ อ มาจึ ง เปลี่ ย นเป็ นชื่ อ ปั จ จุ บ ัน เมื่ อ วัน ที่ 27
มีนาคม พ.ศ. 2541 พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ ้น โดยบริ ษทั บีอีซีเวิลด์ จากัด (มหาชน( เข้าร่ วมทุน
กับไบรอัน ลินด์เซย์ มาร์ การ์ นักธุ รกิจชาวอเมริ กนั เชื้อสายเมียนมาร์ ซึ่ งกิจการตั้งต้นของบีอีซี-เทโร
ฯ คือผลิตรายการโทรทัศน์ สาหรับแพร่ ภาพทางไทยทีวีสีช่อง 3, จัดหาการแสดง/คอนเสิ ร์ตมาแสดง
ในประเทศไทย, จัดกิจกรรมต่างๆ, ผลิตภาพยนตร์ , ให้บริ การผ่านสื่ อช่องทางต่างๆ และร่ วมทุนกับ
บริ ษทั อื่น เพื่อประกอบกิจการบันเทิงหลายประเภท โดยปั จจุบนั บีอีซีเวิลด์ ถือหุ ้นใหญ่ในบีอีซี-เท
โรฯ ที่ร้อยละ 59.99 บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน( จาแนกประเภทของการ
ประกอบธุ รกิจ ออกเป็ น 8 กลุ่มหลัก
1.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
คอตเลอร์ , ฟิ ลลิป (2546:24) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง
เครื่ องมื อ ทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซึ่ งกิ จการผสมผสานเครื่ องมื อเหล่ านี้ ให้ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด
ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ
ส่ วนประสมการตลาดแบ่ ง ออกเป็ นกลุ่ ม ได้ 4 กลุ่ ม ดั ง ที่ รู้ จ ั ก กั น ว่ า คื อ “4 Ps” อั น ได้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
1.3 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิ ริ วรรณ เส รี รั ต น์ แ ล ะ ค ณ ะ (2541: 124 – 125) อ้ า งอิ งจาก Kotler, Philip. (1999).
Marketing Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior) หมายถึ ง
การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่ งการใช้สินค้าและ
บริ การ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจ และการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้ อและการ
ใช้สินค้า
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เป็ นวิธีการศึกษาที่แต่ละบุ คคลทาการตัดสิ นใจที่จะใช้
ทรั พ ยากร เช่ น เวลา บุ คลากร และอื่ นๆ เกี่ ยวกับการบริ โภคสิ นค้า ซึ่ งนักการตลาดต้องศึ กษาว่า
สิ นค้าที่เขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ ริ โภค (Who?( ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What?( ทาไมจึงซื้ อ (Why?) ซื้ อ
อย่ า งไร (How?) ซื้ อเมื่ อ ไร (When?) ซื้ อที่ ไ หน (Where?) ซื้ อและใช้ บ่ อ ยครั้ งเพี ย งใด (How
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often) รวมทั้งการศึกษาว่า ใครมีอิทธิ พลต่อการซื้ อเพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการเกี่ ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ที่ทาให้
เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการที่เกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาให้เกิดความ
ต้องการ สิ่ งกระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู ้ สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s black box) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่อง
ดา ที่ ผูผ้ ลิ ตและผูข้ ายไม่สามารถคาดได้ ความรู ้ สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อที่ จะได้รับอิทธิ พลจากลักษณะ
ต่ า งๆ ของผู ้ ซ้ื อ แม้ จ ะมี ก ารตอบสนองผู ้ ซ้ื อ (Buyer’s response) หรื อการ ตั ด สิ นใจของผู ้
ซื้ อ (Buyer’s purchase decision)
1.4 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
พิมลจรรย์ นามวัฒน์ (2539( กล่ าวว่า การตัดสิ นใจ คือ การเลื อกที่ จะกระทาการอย่างใด
อย่างหนึ่ งจากการกระทาหลายๆ ทางอย่างที่น่าจะเป็ นไปได้ การตัดสิ นใจมีความสาคัญเนื่องจากกิจ
กรรมการบริ หารทุกกิจกรรมต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจทั้งสิ้ น
ยุดา รักไทยและธนิ กานต์ มาฆะศิรินนท์ (2542( กล่าวว่า การตัดสิ นใจ คือ การเลือกเอาวิธี
ปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งจากวิธีปฏิบตั ิหลายๆ อย่างที่มีอยู่
กิ บ สั น และอิ วาน (2551( กล่ าวว่า การตัดสิ น ใจ เป็ นกระบวนการส าคัญ ขององค์ก ารที่
ผูบ้ ริ หารจะต้องกระทาอยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งได้รับจากโครงสร้างองค์การ พฤติกรรม
บุคคลและกลุ่มในองค์การ
1.5 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538:41) กล่าวว่า การแบ่งส่ วนตลาดตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จานวนสมาชิ กในครอบครัว ระดับการศึกษาอาชี พ
และรายได้ต่ อ เดื อ น ลัก ษณะงานประชากรศาสตร์ เป็ นลัก ษณะที่ ส าคัญ และสถิ ติ ที่ วดั ได้ข อง
ประชากรและช่ ว ยในการก าหนดตลาดเป้ า หมาย ในขณะที่ ล ัก ษณะด้า นจิ ต วิ ท ยาและสั ง คม
วัฒนธรรมช่ วยอธิ บ ายถึ งความคิ ดและความรู ้ สึ ก ของกลุ่ ม เป้ าหมายนั้น ข้อมู ลด้านประชากรจะ
สามารถเข้าถึ งและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต่อการกาหนดตลาดเป้ าหมายคนที่ มี ลกั ษณะประชากรศาสตร์
ต่างกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน โดยวิเคราะห์จากปั จจัย ดังนี้
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1. เพศ
เพศเป็ นตัวแปรในการแบ่งส่ วนการตลาดเช่นกันนักการตลาดต้องศึกษาตัวแปรนี้ อย่างรอบ
ครอบเพราะในปัจจุบนั ตัวแปรด้านเพศ มีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริ โภคการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากการที่สตรี ทางานมากขึ้น
2. อายุ
เนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุแตกต่างกัน
นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างของส่ วนตลาดได้
ค้นคว้าความต้องการของตลาดส่ วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความสาคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น
3. การศึกษา
การศึกษาเป็ นปั จจัยที่ทาให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกันคนที่มี
การศึกษาสู งจะได้เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผูร้ ับสารที่ดีเพราะเป็ นผูม้ ีความกว้างขวางและเข้าใจ
สารได้ดี แต่จะเป็ นคนที่ ไม่ เชื่ ออะไรง่ ายๆ ถ้าไม่ มี ห ลัก ฐานหรื อเหตุ ผ ลเพี ยงพอ ในขณะที่ ค นมี
การศึกษาต่างมักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ หากผูม้ ีการศึกษาสู งมีเวลาว่างพอก็
จะใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจากัดก็มกั จะแสวงหาข่าวสารจากสื่ อ
สิ่ งพิมพ์มากกว่าประเภทอื่น
4. ลักษณะครอบครัว
ในอดี ตถึ งปั จจุบนั ลักษณะครอบครัวเป็ นเป้ าหมายที่สาคัญของการใช้ความพยายามทาง
การตลาดโดยมาตลอดและมีความสาคัญอย่างยิ่งขึ้นในส่ วนที่เกี่ยวกับหน่ วยผูบ้ ริ โภคนักการตลาด
จะสนใจจานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรื อนที่ใช้สินค้าใดสิ นค้าหนึ่ งและยังสนใจในการ
พิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่ อที่เกี่ยวข้องกับผูต้ ดั สิ นใจในครัวเรื อน
เพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม
5. รายได้ การศึกษาและอาชีพ
รายได้ก ารศึ ก ษาและอาชี พ เป็ นตัวแปรส าคัญ ในการก าหนดส่ วนของตลาดโดยทั่วไป
นักการตลาดจะสนใจผูบ้ ริ โภคที่มีความร่ ารวยแต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ต่าจะเป็ นตลาดที่
มีขนาดใหญ่ปัญหาสาคัญในการแบ่งส่ วนการตลาดโดยถื อเกณฑ์รายได้อย่างเดี ยวก็คือ รายได้จะ
เป็ นตัวชี้ความสามารถในการจ่ายสิ นค้าหรื อไม่มีความสามารถในการจ่ายสิ นค้าในขณะเดียวกันการ
เลื อกซื้ อสิ นค้าที่แท้จริ งอาจถื อเป็ นเกณฑ์รูปแบบการดารงชี วิต รสนิ ยม อาชี พ การศึกษา ฯลฯ แม้
1631

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 19 พฤษภาคม 2559

รายได้เป็ นตัวแปรที่ ใช้บ่ อยมาก นัก การตลาดส่ วนใหญ่ จะโยงเกณฑ์ รายได้รวมกับ ตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์หรื ออื่นๆ เพื่อให้กาหนดตลาดเป้ าหมายได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
1.6 ข้ อมูลเกีย่ วกับโซเชี ยลมีเดีย
“Social” หมายถึ ง สั ง คม ซึ่ งในที่ น้ ี จะหมายถึ ง สั งคมออนไลน์ ซึ่ งมี ข นาดใหม่ ม ากใน
ปัจจุบนั
คาว่า “Media” หมายถึง สื่ อ ซึ่ งก็คือ เนื้อหา เรื่ องราว บทความ วีดีโอ เพลง รู ปภาพ เป็ นต้น
ดัง นั้น ค าว่า Social Media จึ ง หมายถึ งสื่ อ สั งคมออนไลน์ ที่ มี ก ารตอบสนองทางสั งคมได้ห ลาย
ทิศทาง โดยผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้ สามารถมีปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบกันได้นนั่ เอง
พื้ นฐานการเกิ ด Social Media ก็ ม าจาก ความต้องการของมนุ ษ ย์ หรื อ คนเราที่ ต้องการ
ติดต่อสื่ อสารหรื อมีปฏิสัมพันธ์กนั จากเดิมเรามีเว็บในยุค 1.0 ซึ่ งก็คือ เว็บที่แสดงเนื้ อหาอย่างเดียว
บุคคลแต่ละคนไม่สามารถติดต่อหรื อโต้ตอบกันได้ แต่เมื่อเทคโนโลยีเว็บพัฒนาเข้าสู่ ยุค 2.0 ก็มีการ
พัฒนาเว็บไซต์ที่เรี ยกว่า web application ซึ่ งก็คือ เว็บไซต์มีแอพพลิ เคชัน่ หรื อโปรแกรมต่างๆ ที่ มี
การโต้ตอบกับผูใ้ ช้งานมากขึ้น ผูใ้ ช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบกันได้ผา่ นหน้าเว็บ
Social Media คื อสื่ อยุคใหม่ที่ กาลังเข้ามามี บ ทบาทส าคัญ ในทุ กวงการทั้งชี วิตประจาวัน
และการดาเนิ นธุ รกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นสื่ อที่นิยมใช้สื่อสารการตลาดเพื่อการโปรโมท และทา
กิจกรรมการตลาดออนไลน์ในหลายๆ รู ปแบบ แต่สาหรับการนา social media มาใช้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของกระบวนการภายในธุ รกิจยังเป็ นสิ่ งมีขอ้ จากัดและอาจจะเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้ามอยู่ หลายองค์กรใน
ภาครั ฐและเอกชนก็ไม่อนุ ญาตให้พนักงานใช้ social media ในการทางาน บางหน่ วยงานก็บล็อก
เว็บไซต์ประเภท social network ต่างๆ เพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงานเล่นในเวลาทางาน เช่น facebook,
youtube, bit torrent ฯลฯ ด้วยเหตุผลหลักๆ ทางด้าน productivity ในการท างาน, ความปลอดภัย ,
การแย่งสัญญาณอินเตอร์ เน็ต ฯลฯ บางทีมีการแซวกันขาๆ ว่า หน้าที่ของหัวหน้าที่เพิ่มขึ้นมาอย่าง
หนึ่ งก็คือ เข้าไปตรวจดูในเฟซบุ๊คเพื่อที่จะจับผิดลูกน้องว่ามีใครออนไลน์อยูบ่ า้ งในเวลาทางาน แต่
บางองค์ ก รก็ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การใช้ social media เป็ นอย่า งมาก มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ จ ัด ตั้ง
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่ อง social media ขององค์กรเลยที เดี ยว เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การให้ บ ริ การลู ก ค้า และการบริ หารความสั ม พัน ธ์ ข องลู กค้ า ส่ วนการน า social media มา
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ประยุกต์ใช้ในการทางานภายในอย่างเป็ นกิจลักษณะนั้น ก็เห็ นจะมีแต่องค์กรชั้นนาเท่านั้นที่มีการ
ออกนโยบายที่เกี่ ยวข้องและมีระบบการควบคุ มดูแลเป็ นอย่างดี เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ social
network ในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในขณะที่บางองค์กรก็พยายามจะหาวิธีการนา social
media มาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ก็ยงั ไม่มีไอเดียว่าจะสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กบั
การทางานอย่างเป็ นรู ปธรรมได้อย่างไร
1.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทิ พ ย์ว ัล ย์ ยะพัน ธ์ ( 2553: 46) ได้ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การซื้ อขายสิ นค้ า ผ่ า น
อินเตอร์ เน็ตของนักศึกษาคณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างจะ
ให้ความสาคัญมากที่สุดคือ สิ นค้าเห็นผลจริ ง ราคาถูกกว่าท้องตลาด เป็ นเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัย
สู ง และยินดีคืนเงินเมื่อไม่เห็นผล รองลงมาตามลาดับ
ชนนิกานต์ จุลมกร (2555: บทคัดย่อ( ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
ผ่านอินเตอร์ เน็ตของนิ สิตระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจยั พบว่า
นิ สิตให้ความสาคัญกับความหลากหลายของสิ นค้าเป็ นสิ นค้าที่ทนั สมัย สิ นค้ามีคุณภาพดี มีการรับ
คื น หรื อ เปลี่ ย น ด้า นราคาจะให้ ค วามส าคัญ กับ สิ น ค้า ที่ ร าคาถู ก กว่า การซื้ อ ด้ว ยวิธี อื่ น มี ค วาม
หลากหลายในการชาระเงิน ด้านสถานที่เป็ นร้านที่เปิ ดบริ การตลอด 24 ชัว่ โมง สะดวกในการสั่งซื้ อ
และมี ก ารบริ ก ารส่ ง สิ น ค้า ฟรี และด้านการส่ ง เสริ ม การขายให้ ค วามส าคัญ กับ การโฆษณาบน
อินเทอร์ เน็ตที่น่าสนใจและจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายอยูใ่ นระดับความสาคัญในระดับมาก
รัชนี ไพศาลวงศ์ดี (2556: 542( ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้า
สตรี ทางอินเตอร์ เน็ตของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ความสะดวกในการ
ค้นหาสิ นค้าและบริ การ สิ นค้ามีให้เลือกมากมาย การมีป้ายราคาบอกชัดเจน ความสะดวกในการ
เลือกซื้ อสิ นค้าและการมีการส่ งเสริ มการขายโดยการให้ส่วนลด เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ น
ในซื้ อในระดับความสาคัญมากและรองลงมาตามลาดับ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย คื อ พนัก งานบริ ษ ัท บี อี ซี -เทโร เอ็ น เตอร์ เทนเม้น ท์ จ ากัด
(มหาชน( 1,680 คน โดยสุ่ มตัวอย่างจานวน 400 คน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นข้อ
คาถามปลายปิ ด แบบตรวจสอบรายการ (check list) ซึ่ งเป็ นข้อมู ลทัว่ ไปเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้จานวน 4 ข้อ
ส่ วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์ข องพนัก งานบริ ษ ทั บี อีซี -เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน(โดยเป็ นข้อ
คาถามปลายปิ ดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 11 ระดับ (rating scale) จานวน 4 ข้อใหญ่ 20 ข้อย่อย
ได้แก่
1. ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์จานวน 5 ข้อ
2. ปัจจัยทางด้านราคา จานวน 5 ข้อ
3. ปั จจัยทางด้านสถานที่ต้ งั จานวน 5 ข้อ
4. ปั จจัยทางด้านการส่ งเสริ มการตลาด จานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซี-เทโร
เอ็น เตอร์ เทนเม้น ท์ จากัด (มหาชน( ในการท าวิจยั โดยเป็ นข้อค าถามปลายปิ ดแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 11 ระดับ (rating scale) จานวน 5 ข้อ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้สถิ ติพรรณนา ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ เพื่ออธิ บายลักษณะทัว่ ไปจากการวิจยั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
สามารถจาแนกข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้ดงั นี้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 248
คน คิดเป็ นร้อยละ 62.0 จาแนกตามอายุ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 20-30 ปี จานวน 325 คน
คิดเป็ นร้อยละ 81.3 จาแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 360 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.0 จาแนกตามรายได้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้
15,000-20,000 บาท จานวน 239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.8
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2. การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้สถิ ติ
พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ เพื่ออธิ บายลักษณะทัว่ ไปจากการวิจยั กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน สามารถจาแนกข้อ มู ล ได้ดังนี้ พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างมี ค วามคิ ดเห็ น ต่ อปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดทางด้านปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดอยู่ในระดับสู งสุ ด มี ค่าเฉลี่ ย 6.38
รองลงมาคือปั จจัยด้านราคามีค่าเฉลี่ ย 6.1010 รองลงมาคือปั จจัยด้านสถานที่ต้ งั มีค่าเฉลี่ ย 6.0850
และปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับต่าสุ ด มีค่าเฉลี่ย 5.7900
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็น
เตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน( การศึกษาปั จจัยของการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
ทั้ง 5 ด้านได้แก่ (1) การรับรู ้และความต้องการสิ นค้ามีค่าเฉลี่ย 5.81 (2( การค้นหาข้อมูลของสิ นค้ามี
ค่าเฉลี่ ย 6.02 (3( การเปรี ย บเที ยบข้อมู ลสิ นค้าเดี ย วกันกับ เว็บ ไซต์อื่น ๆ มี ค่ าเฉลี่ ย 6.06 (4( การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์มีค่าเฉลี่ ย 5.66 (5(การประเมินผลหลังการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีค่าเฉลี่ ย
5.81
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างเรื่ องเพศที่ แตกต่ างกันท าให้ มี ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน( ที่
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งเรื่ อ งอายุ ที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน(
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเรื่ องระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน(
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเรื่ องรายได้เฉลี่ ยที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษ ทั บีอีซี -เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน(
แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซี -เทโร เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน( จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบแตกต่างกัน 4 คู่คือ 1( พนักงานที่มีรายได้
ระหว่าง 15,000-20,000 บาท มี ก ารตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ แตกต่างจากพนัก งานที่ มีรายได้
30,001-40,000 บาท 2( พนักงานที่ มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท มี ก ารตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ แตกต่ างจากพนัก งานที่ มี รายได้ 15,000-20,000 บาท 3( พนัก งานที่ มี รายได้ร ะหว่า ง
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30,001-40,000 บาท มี ก ารตัดสิ น ใจซื้ อสิ น ค้าออนไลน์ แตกต่ างจากพนัก งานที่ มี รายได้ 15,00020,000 บาท 4( พนักงานที่มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท มีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ แตกต่าง
จากพนักงานที่มีรายได้ 30,001-40,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
กับ การตัดสิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ ข องพนัก งานบริ ษ ัท บี อี ซี -เทโร เอ็ น เตอร์ เทนเม้น ท์ จากัด
(มหาชน( ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทางด้านผลิ ตภัณฑ์ ทางด้านราคา
และทางด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซีเทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน( อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัมประ
สิ ทธ์ซ่ ึ งแสดงประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ (R2( ที่ได้จากการคานวณ 0.872 แสดงว่าปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดทางด้านราคา มีผลอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติอย่างยิ่งกับตัวแปรตาม คือ การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน( คิด
เป็ น 87.2%
สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซี-เท
โร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน( มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะส่ วนบุคคล เช่ น เพศ อายุ
การศึกษา รายได้ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน( เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด
(มหาชน( ผูว้ ิจยั ได้ท าวิจยั ในเดื อนธันวาคม2558–เมษายน 2559 โดยใช้แบบสอบถามในการเก็ บ
ข้อมู ล กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการท าวิจยั ครั้ งนี้ คื อ พนักงานบริ ษทั บี อีซี -เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์
จากัด (มหาชน( จานวน 400 คน และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS เพื่อ
หาค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนัก และใช้การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ งเส้ นเชิ งเส้ นแบบพหุ คูณ
(Multiple Linear Regression) ในการทดสอบสมมติ ฐาน สามารถสรุ ป ผลการศึ ก ษา อภิ ป รายผล
ข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิ ง มี อายุระหว่า ง 20-30 ปี มี ก ารศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ ปริ ญ ญาตรี และมี รายได้ต่ อเดื อน 15,00020,000 บาท

ส่ วนที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมด้ านการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นในเลือกซื้อสิ นค้ าออนไลน์
ผลการศึ ก ษา พบว่า ปั จจัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ปั จ จัย ด้านราคา และปั จจัย ด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
จากัด (มหาชน(
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าออนไลน์ ด้านการตัดสิ นใจ
ผลการศึกษาปั จจัยของการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าพบว่า การค้นหาข้อมู ลของสิ นค้ามีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด รองลงมาคือ การเปรี ยบเทียบข้อมูลสิ นค้าเดียวกันกับเว็บไซต์อื่นๆ ในส่ วนของการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าออนไลน์และการประเมินผลหลังการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
อภิปรายผลการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ที่แตกต่างกัน พบว่าปั จจัยส่ วน
บุ ค คลได้แ ก่ เพศ และรายได้ที่ แ ตกต่ างกัน จะส่ งผลให้ การตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อ สิ น ค้าออนไลน์ ที่
แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น อายุและการศึกษาที่แตกต่างกันจะ
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 ที่วา่ ปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาด ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ าย และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสิ นในเลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคาและปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นในเลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ยกเว้นปั จจัยด้านการจัด
จาหน่ายที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของพนักงานบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็น
เตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน(
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดทางด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ ผู ป้ ระกอบกิ จ การควรค านึ ง ถึ ง
ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพก่อนนามาจาหน่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภค
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทางด้านราคา การกาหนดราคาของสิ นค้าออนไลน์ ผู ้
ประกอบกิ จการควรกาหนดราคาให้เหมาะสมกับคุ ณภาพ และไม่สูงจนเกิ นไป เพราะจะเป็ นส่ วน
หนึ่งที่จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าได้ง่าย
3. จากการศึ ก ษาพบว่ า ในยุ ค ปั จจุ บ ั น การเปิ ดร้ า นค้ า ออนไลน์ เป็ นจ านวนมาก
ผูป้ ระกอบการควรสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เพราะลู กค้าคือหัวใจของการสร้ างเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ที่มีคุณภาพ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานในการสร้างตลาดต่อไปในอนาคต
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ผูว้ ิจยั ควรศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยให้ครอบคลุ มมากกขึ้นจาก4P’s มาเป็ น 7P’s เพื่อให้ทราบ
ถึงปั จจัยเชิงลึกที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า เพื่อเป็ นข้อมูลหลากหลายด้านประกอบกัน
2. ผู ว้ ิจยั ควรมี ก ารศึ ก ษากลุ่ ม ประชากรที่ ห ลากหลาย โดยขยายขอบเขตการศึ ก ษาด้า น
ประชากรศาสตร์ ให้กว้างมากขึ้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประชากรส่ วนใหญ่ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การวิจยั เป็ นอย่างยิง่
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